
NYNNINGEN på turné 

NYNNINGEN är på väg. Senaste halvåret har bandet turnerat runt om i Sverige och 
för första gången gjort en turnévända i grannlandet Finland. NYNNINGEN bildades 
1971 och återstartade i december 2016 på Pustervik i Göteborg av Tomas Forssell, 
Nikke Ström, Bernt Andersson och Bengan Blomgren. 

-Vi var sugna på att se om bandet skulle fungera efter alla dessa 36 år. Och det 
gjorde det! 

Gruppen har nu turnerat flitigt över landet och givit ut tre nya skivor; ett live 
dubbelalbum (Vi Kommer!), en barnskiva (Anakonda) och ett studioalbum (Allting 
Börjar Klarna). 

-Sedan omstarten har vi gjort cirka 200 konserter på klubbar, festivaler och olika 
scenprogram. Under flera år samarbetade vi med Sven Wollter och gjorde bland 
annat föreställningen En Dröm, En Längtan, En Sång. Under 2021/2022 gjorde vi 
om den till en minneskonsert för Sven. 

NYNNINGEN strävar efter att förnya den kännetecknande musikstil som bandet en 
gång blev omtalad för; en blandning av rockmusik, jazz och folkmusik och med texter 
på svenska som engagerar och kommenterar. På repertoaren finns texter av Vladimir 
Majakovskij, Kent Andersson och kompositioner av Tomas Forssell.  

-Vi var fyra medlemmar från tidigt sjuttiotal när vi återstartade 2016. Bandet har 
förändrats något under åren men dagens sättning står på samma musikaliska grund 
som alltid präglat Nynningens profil. Sedan några år samarbetar vi dessutom så ofta 
vi kan med sångerskan Matilda Magnusson.  

Nynningen är:  
Tomas Forssell/sång, elgitarr, Nikke Ström / elbas,  
Thomas Jäderlund /saxofoner, sång, Mårten Magnefors /trummor  
och Johan Lindström/elgitarr, pedal steel. 

Pressfoto och övrig info kan laddas ner på hemsidan:  
www.nynningen.se 



Liten historik: 
 
NYNNINGEN turnerade under åren 1970-1980. Gruppen gav bland annat ut 
albumet "För Full Hals" med tonsättningar av den ryske poetens Vladimir 
Majakovskijs dikter, en skiva som räknas som ett av sjuttiotalets viktigaste 
utgivningar. Gruppen startades 1970 av Bertil Goldberg och Tomas Forssell 
som en akustisk duo. Tillsammans med Totta Näslund fick trion namnet 
NYNNINGEN.  

När den första skivan ”Man mognar med åren” släpptes 1972 hade Christer 
Öhman klivit in som sångare. Gästmusiker var då bl a Bernt Andersson och 
Bengan Blomgren som senare blev fasta medlemmar i gruppen. Totta Näslund 
återkom i gruppen efter kort uppehåll och Nikke Ström kom med 1973. När 
Totta Näslund senare hamnade i Nationalteatern kom Bror Tommy Borgström 
och Ewa Wilhelmsson med som sångare 1974 i samband med "De Hängdas 
Revolution”, en musikteater-föreställning som byggde på författaren B. 
Travens romaner om Mexico under diktaturens tid.  

Gruppen fortsatte att vara aktiv från 1976 med sångaren Sam Vesterberg fram 
till 1980 och Nynningen var även en av de medverkande i det omtalade 
”Tältprojektet” (1977).   

- - - 

2019 släpptes livealbumet ”Vi Kommer” och 2020 kom gruppens åttonde 
platta ”Allting börjar klarna”. Dessutom släpptes barnskivan ”Anakonda 
och andra låtar” 2021 med inspelningar från 73/74. Under 2023 släpps ett 
samlingsalbum med tidigare ej utgivna inspelningar. 

Nynningen finns på Spotify, Facebook och Instagram. 

Kontakt: 
Nikke Ström 070-8421406 
Tomas Forssell 070-8402240 


