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Tommy Ekengren mer känd som Tompa Eken, bju-
der på en kopp kaffe vid scenen på kafé 44.

Kvällen innan spelade det gamla punkbandet Charta
77 från Köping inför en publik på 180 betalande. Det
före detta snickeriet i källaren på Tjärhovsgatan 4 var
fullsatt, femtio personer kom inte in.

Så är det ofta på kafé 44. Så har det varit ända sedan
Tompa och de andra startade Scen 44 i början av 1990-
talet.

Minst ett par tusen svenska och utländska band har
stått på 44:ans scen sedan 1990.

Här spelade Latin Kings precis innan de blev kända.
De svenska gitarrhjältarna Hellacopters gjorde sin femte
spelning i källaren och popstjärnorna Hives kom di-
rekt från Fagersta och gjorde succé inför tio personer.

Under hela tiden har Tompa Eken stått i baren och
sålt sina ultrabullar. De flesta unga människor som går
på rockkonserter vet vem han är. De flesta medelål-
ders, också, för den delen. Han har ju varit med ett tag.

Den som lyssnar på punk, hardcore, garagerock eller
gillar att upptäcka band innan de blir upptäckta av
skivindustrin hamnar förmodligen till slut hos Tompa
Eken. Somliga landsortsbor åker till Stockholm för att

titta på Slottet, andra för att besöka konserterna på
kafé 44.

Varje tisdag och torsdag står det nya band på scenen
– och Tompa bakar nya bullar. Banden får alltid första
plåten, publiken resten.

Han kryddar med kardemumma och kanel, de in-
diska kärlekskryddorna.

”De har alltid varit kärlek i bullarna,” säger han.
Kärlek är viktigt för Tompa Eken. Han citerar ett

ordspråk från de amerikanska Seneca-indianerna:
”I allt levande finns det ett evigt ljus av kärlek.”
Han säger:
”Om jag hade växt upp i Jönköping hade jag kanske

stått och predikat om Gud. Nu brukar jag säga till folk:
”kom till 44:an – det är min kyrka!”

Tompa Eken får en att tänka på några rader ur the
Rooftop Singers gamla 60-talshit ”Walk Right In”:

”Walk right in, sit right down/
Baby let your hair hang down”
Tompa var tonåring i slutet av 1960-talet, började gå

på ungdomsgård när han var femton, upptäckte en miljö
full av klotter, mellanöl, ”brass” – och musik.

Sex, bullar & rock'n'roll
Han är mannen som gett Kröösa Maja Rockers, Smådjävlar, Dr Antiskval,
Hela Huset Skakar och många andra svenska band en plats på scenen.
Tompa Eken har ordnat hundratals konserter med tusentals band.
Dessutom bakar han Stockholms mest berömda bullar.
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Politiker, nykterhetsrörelse och media stormade.
Tompa Eken stortrivdes. Det svängde på gårdarna i slu-
tet av sextiotalet, säger han:

”Allt var liksom öppet, alla var välkomna – och det
var musik överallt…”

Sedan dess har det där som Rooftop Singers sjunger
om varit drivkraften i allt som Eken gjort:

”Det ska vara enkelt, kärleksfullt och öppet för alla.”

När punken drog in över Stockholm i slutet av 1970-
talet var Tompa Eken redan mogen ungdom. Han hade
nått övre 20-årsåldern och tappat alla illusioner om
villa och bil.

”Jag insåg att jag bara var en sketen lagerjobbare och
att jag aldrig skulle göra karriär. När jag väl hade lagt
alla ambitioner åt sidan kände jag ”men va’ fan – jag
är ju fri att göra vad som helst!”

Kulturföreningen Oasen bildades i Rågsved. Ebba
Grön erövrade Sverige med ”Tyst för fan”, ”Mona
Tumas Slim Club” och ”Ung & Kåt”.

Slagordet för dagen löd: ”Kräv en Oas i varje för-
ort”.

Runt om i landet växte det upp punkband och musik-
föreningar. I Stockholm bildades Fullersta-gruppen, Puss
i Farsta, Botkyrka Fria Musikförening, EFMD i Väs-
terhaninge och ett tjugotal andra föreningar.

Tompa Eken var med och startade Ultra. Den nybil-
dade kulturföreningen höll sina första möten på gräs-
mattan utanför Söderbymalmsskolan i Haninge. Sedan
fick Ultra låna en lokal i fritidsgården Vikingagården
på söndagarna.

I augusti 1979 ordnade Ultra sitt första offentliga ar-
rangemang, en sju timmar lång musikfestival i Eskil-
sparken i Handen.

Efteråt började föreningen uppvaktade de lokala po-
litikerna – bland annat med sockerkaka och bullar -
för att få en egen lokal.

Sommaren 1980 flyttade Ultra in i en äldre villa på
Källvägen 9 vid Handens centrum.

Resten är historia, som det brukar heta.
I åtta år ordnades det konserter med bullar och fika i

den gamla trerumsvillan. Ofta var det 50-60 personer
som trängdes i Ultrahusets vardagsrum för att titta på
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Ockupationen av Ultrahuset, sommaren 1988

(Pressens bild)



58

banden som spelade i ett hörn av rummet. När Ebba
Grön spelade sattes ett smått fantastiskt publikrekord
på 200 personer.

Kåken var från början målad i gult och vitt. Efter
hand fick fasaden alla regnbågens färger. Tapeterna inuti
var fyllda av slagord, autografer från banden och all-
mänt klotter.

På väggen ovanför scenen hängde en lapp med Ultra-
husets motto, uppsatt en gång av bandet Kröösa Maja
Rockers:

”Vi spelar hellre än bra!”
En klassisk beskrivning av Ultrahuset, yttrad av en

anonym besökare löd så här:
”Tänk dig ett hus dit du kan gå när du vill. Där du

kan lyssna på levande rockband på helgerna utan att
betala någonting, där du kan prata med människor utan
att dricka dig glad först. Det är ingen utopi, jag har just
varit med om det.”

Förutom mer kända band som Ebba Grön, Asta Kask,
Strebers, Black Flag, KSMB och John Lenin, spelade
mindre kända grupper som Los Bohemos, Kabinettet,
Svart Snö, Dr Antiskval, Hela Huset Skakar och många
andra i Ultrahusets vardagsrum.

Inte ens Tompa Eken vet säkert hur många konserter
som Ultra ordnade, men en siffra som nämnts är 621
spelningar med cirka två tusen band. Trots kåkens mi-
nimala yta hade den tusentals besökare genom åren.

Hösten 1987 bestämde politikerna att Ultrahuset
skulle utrymmas. Sommaren därpå ockuperade med-
lemmarna huset, men gav efter en tid upp. Natten till
den 20 augusti 1988 tände någon på den gamla trä-
villan.

En epok gick upp i lågor.

Ultra fick ta över ett gammalt hunddagis i närheten,
men det blev aldrig riktigt samma sak. Tompa Eken
flyttade sin verksamhet till kafé 44.

Här har det blivit ytterligare cirka tusen konserter
och tusentals bullar. Men profilen är lite annorlunda. I
Ultrahuset kunde det sitta folk med ölburkar i trap-
porna. På kafét är alkohol och andra droger förbjudna.

En orsak till det är naturligtvis att slippa anmälningar
till polis och socialtjänst. Tompa Eken beskriver sitt
”worst case scenario”, en löpsedel som lyder: ”Drog-

påverkade 15-åriga AFA-aktivister gripna på kafé 44
med hasch och knogjärn”.

Han vet mycket väl att det finns folk som önskar sig
den rubriken – och att det finns folk som tycker sig
redan ha sett den. Han berättar om när en kvinna och
ett par män från stadsdelsförvaltningen besökte kaféet
i slutet av 1990-talet. De gick ner i källaren, tittade sig
omkring. En av männen sa: ”Ja, här luktar det ju inget
hasch…”

En annan anledning till att Tompa Eken försöker hålla
fritt från droger är att han sett vad som hände med
många av de musikföreningar som knoppade fram i
början av 1980-talet.

”Många ställen rasade ihop av flummet. Bra verk-
samhet och bra folk gick under i dimman.”

Själv har jobbat vidare, genom med- och motgångar,
brist på pengar och hot om vräkning. Och trots att han
inte nätverkar i de rätta kretsarna har hans konsekventa
engagemang för nutida musik gett honom erkännande
långt utanför källarlokalerna.

Samma år som Ultrahuset gick till historien belöna-
des han med Dagens Nyheters Guldkänga. I mitten av
1990-talet fick han ”något slags pris” vid Hultsfreds-
festivalen.

Han bryr sig inte så mycket om de där utmärkelserna,
säger han. Det är inte belöningarna som driver honom.
Det är kärleken till musiken och de andra rockidioterna.

Han berättar om Jujja i Handen (”det är halva jag”),
Bengtsson (”har varit med hela vägen”), Steffe Ståhl
(”punkens själ”) och en rad andra som varit med se-
dan tiden i Handen.
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”Vi har gjort allt i grupp. Ultra och Scen 44 är kol-
lektiva prylar,” säger han. ”Skriv det, det är viktigt –
för jag har aldrig kört någon enmanshow!”

Det är samhörigheten med rockidioterna och punk-
vraken som drivit honom framåt i alla år. Att ordna
konserter, rodda åt band, ställa in ljud och ljus har bli-
vit fritid, arbete och socialt samliv i ett.

Pengarna har alltid fixat sig. Och har det inte funnits
pengar har man ordnat konserter ändå.

”Bara man har till mat och hyra så grejar det sig,”
säger Tompa.

Sedan 1987 står i alla fall Haninge kommun för hans
lön, som är av ungefär samma storlek som ett vård-
biträdes.

De senaste åren har Scen 44 fått anslag av Kultur-
förvaltningen och stadsdelsförvaltningen. Stödet är väl-
kommet, men Tompa Eken beskriver sin relation till
byråkrati,projektbeskrivningar och bidragssansökning-
ar som ”dålig”:

”Apparaten med alla regler är svår,” suckar han. ”De
söker inte upp mig och jag söker inte upp dem.”

Det är synd, det. För Tompa Eken är, trots sin låga
profil, en av Stockholms mest erfarna arrangörer av
icke-kommersiell, öppen verksamhet. Om man ser till
antal besökare och arrangemang kan man också kon-
statera att Ultra och Scen 44 är bland de mest fram-
gångsrika.

Sedan Ultra ordnade sin första spelning har Tompa
Eken varit med och ordnat drygt 2000 spelningar med
5000-6000 band.

Detta trots att han och de andra i kamratkretsen job-
bat under, minst sagt, små ekonomiska ramar.

Det finns ingen metod, säger Tompa Eken. Däremot
ett förhållningssätt. Han pratar om att stå vid scen-
kanten med en halväten bulle, om att alltid befinna sig
mitt i smeten, vara närvarande och engagerad.

”Det handlar helt enkelt om att göra det man själv
vill. Då hänger folk på, det ger sig självt. Folk känner
vad som är äkta och vilka som brinner…”

I år firar Tompa Eken 25-årsjubileum som arrangör,
entusiast, bagare och rockidiot. Han förväntar sig inget
stort firande, eller några uppvaktningar från staden.
Däremot har en han en önskan:

”Fixa fler anslagstavlor! Ordna några lokaler! Ge folk
utrymme och mötesplatser!

”Då kommer det att börja hända saker…”


