
Martin Berglund är esteten vars sommarjobb gick ut på att vända ost på mejeriet 
i stan. Född och uppvuxen i Kalmar och med storslagna drömmar.
Han blev ändå sonen som stannade kvar. En sprucken dröm om Hollywood, 
kunde ändå aldrig svida lika mycket som ett brustet hjärta. Söndagar i 
morgondimman en sensommar, en enslings vandring på cykelvägen, ett steg
fram och tusen tillbaka. Bakom varje ansikte, bakom varje möte finns en historia. 

Tid och rum smälter samman. Ingenting är nu och ingenting är då.
Martin Berglund blev aldrig sparkad i röven eller satt med karta och kompass.
Saker och ting bara kom.. Musiken kom till honom.

"Elvis verkade schysst, han fattade vad show handlade om. Johnny Cash hade 
pondus. Lemarc skriver bra texter, Cornelis är en legend, Springsteen
vill jag också va... och kan inte ta ett enda ackord”.



I början av tonåren köpte Martin en akustisk gitarr. Han matade in ”Brown eyed 
girl” under en dag, bara för att snappa upp minst fyra ackord.
Berättelsen hade han och med fyra ackord var låtbyggandet igång.

Åren gick och låtar lades på hög. Alla var inte riktigt med på noterna.
Här fanns ingen som kände någon som spelade instrument.
Ingen hjälpande hand... men alla sjöng med till de fyra ackorden.

En musikalisk morbror, Palle, beslutade sig för att dra i gång projektet. Det var 
han som skulle ge Martin sparken i röven. Nio låtar spelades in i en sliten studio i 
Nybro utanför Kalmar.
Palle skötte det mesta så som trummor, bas, gitarrer och klaviatur. 
Martin började bränna skivor till EP:n ”Be om ingenting”. Klistermärken på skivan, 
för hand vikta omslag och strykna tryck på t-shirts.

Det enda som egentligen fattades nu var ett  band.
I gryningen av Myspace tog Martin Berglund kontakt med ett gäng rock´n rollers 
från utkanten av stan. Andréas Almqvist (nuvarande trummis i Vånna Inget) 
myntade bandnamnet Stödorkestern, under det första och enda repet
med Martin Berglund. Via gemensamma vänner slank däckmontören Michael 
Stalsbo in i replokalen med basen. Michael med ett förflutet i lokala rock och 
punkband kom, spelade och kunde just samma fyra ackord.

Efter några års strögiggande på stans lokala innehak, i olika konstellationer,
hade Martin Berglund & Stödorkestern skapat sig ett rykte som "dom där".
Folk började få upp ögonen. En av dessa var Andreas "EA" Nilsson.

Att Andreas under flera år tidigare hade spelat bland annat i det numera 
legendariska punkbandet Kurt Olvars Rebeller, var bara en av många meriter. 
Som den allmusiker och fixare han är satte han sig på trumstolen och drog också 
igång projektet med inspelningen av en ny EP. 



I samband med släppet av EP:n ”Gatan ner” satte spelandet igång på riktigt.
Martin Berglund och Stödorkestern hade fått ett mer smutsigt sound som
tilltalade många Kalmariter. Positiv respons ger mersmak, ny publik och 
spelningar utanför stan var målet. 

Men de kände att någonting fattades. Andreas introducerade
sin gamla bandkollega från bandet The Fuzzter, Janne "Plingis" Andersson.
Plingis drog på sig elgitarren och hans rock´n roll inspirerade gitarrspel passade 
bandet perfekt.

Våren 2012 knöt Martin Berglund och Stödorkestern kontakt med skivbolaget 
Granat Records. Ett kontrakt blev skrivet och en platta skulle ut.
I slutet av 2012 lämnade Palle truppen, klaviaturen tystnade. Men musiken 
tystnade aldrig.

Minifestivaler, hak och klubbar runt om i södra Sverige. Från största scenen på 
Stadsfesten i Kalmar, via Hultsfred, Tolvan i Torna Hällerstad och på Debaser i 
Malmö har Martin Berglund och Stödorkestern lämnat ett avtryck.

Under första halvan av 2013 kommer ett singelsläpp med tillhörande musikvideo. 
I september släpps debutalbumet, ”Din ungdom ska aldrig dö”. 

Är du beredd?!

www.facebook.com/martin.berglund.och.stodorkestern
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