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30 ÅR I ÅR. Troublemakers – från vänster Sailor, Psychobilly Elvis
och Blomgren – firar 30 år som band. Foto: LENNART REHNMAN

Firar 30
i full fart
GÖTEBORG. Fyra trummisar, två gitarrister, fyra basister. Men
bara en sångare.

Blomgren i Troublemakers har haft ett stadigt grepp om
mikrofonen i 30 år.

– Men av de första tio åren minns jag inte mycket, säger han.

När Troublemakers uppstod ur
resterna av de första punkgrup-
perna i Göteborg, Perverts och
Göteborg Sound, var ambitionen
inte så hög.

– Det var jobbigt för en del av
bandmedlemmarna bara att åka
till Vårgårda för att spela, säger
Blomgren, gruppens enda kvarva-
rande originalmedlem.

– Då handlade det mycket om
att festa. Jag ska ärligt säga att
jag inte minns så mycket av de
första tio åren.

Tog en paus på några år
Troublemakers tog en paus på

några år. Men när Psychobilly
kom med 1995 var det också
starkskottet för den era som blivit
gruppens främsta.

2011-årsupplaga är den star-
kaste. Inte illa av ett band som fyl-
ler 30 i år.

– Så är det. Men vi har ett brin-
nande intresse för det här, säger

Blomgren.
Av några enstaka spelningar då

och då har Troublemakers blivit
väsentlig flitigare.

Många spelningar utomlands
Bara utomlands har gruppen

gjort mer än 40 spelningar under
2000-talet – med punk på svenska.

– Vi har spelat i fem huvud-
städer, säger Blomgren stolt.

– Bland dem Berlin och Wien.
Gruppen lockar stadigt till sig

en ny publik och bjuder lika sta-
digt på nya låtar lika väl som
gamla.

I dagarna har jubileumssingeln
”30” kommit. I höst blir det 30-år-
skalas och i vår kommer en ny
samlingsplatta.

– Men jag är ingen nostalgiker.
Det är det värsta jag vet. Trouble-
makers har aldrig varit bättre än
nu, slår Blomgren fast.

Kai Martin
kai.martin@gt.se

m Blomgren, sång (Christer Blomgren),
Elvis, bas (Cristian Odin), Psychobilly,
gitarr (Arild Hanssen) och Sailor, trummor
(Magnus Delbratt).
m Kommer: Från staden Göteborg.
m Grundades av medlemmar i Göteborg
Sound och Perverts 1981, då också första
hitlåten ”Staden Göteborg” gjordes.
m Kom med senaste albumet ”Made in
Sweden” 2009.
m Aktuella: Med singeln ”30” och ett sam-
lingsalbum som kommer senare i vår. Spelar
med Exploited på Musikens hus 23 april.
År med Troublemakers: Blomgren
1981–2011,Psychobilly 1995–2011
Elvis 2000–2011, Sailor 2008–2011

TROUBLEMAKERS FAKTA

Troublemakers har
aldrig varit flitigare

m 2009 firade dansbandet Stre-
aplers 50 år. Gruppen från Kung-
älv har varit branschen trogen
och är fortfarande i allra högsta
grad aktiv och populär. Ett skäl
är det speciella Streaplerssuget
och -gunget. Nu kommer doku-
mentären ”Streaplers och evighe-
ten” om bandet gjord av Mi-
chaela Brådhe Hennig och Rex
Brådhe. Den 25 april sänds pro-
grammet i SVT1. KAI MARTIN

SVT sänder dokumentär om Streaplers

Streaplers. Foto: TOMMY HOLL


