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Religion A och B = Galenskaparna i ”Crazymen band” födds 

Som med alla goda ting och olika bands födelse(r) och uppkomster så kanske det 

är bäst att någorlunda börja med början och sedan låta det flumma iväg. Efter 

cirka 15 år, och med tanke på annalkande demens och diverse senila avarter, så är 

det kanske bäst att skriva ner allt vi kommer ihåg medan tid finnes.  

Året är 2001 och .L. och .T. har båda två valt att bland annat läsa Religion A och B 

via ”Gävle Högskola”. Med betoning på ”via”. Det intressanta var att vi inte 

behövde åka upp från Motala till Gävle varje lektion, utan seminarierna leddes 

ofta av läraren Åke uppe i Gävle via digital-länk. Om vi inte minns helt fel (vilket vi 

reserverar oss för) så hade vi kurspolare från metropoler som Sandviken, 

Hudiksvall, Hofors och Ludvika etc. 

I Motala satt vi i gamla Luxors lokaler som vid tillfället huserade Carlslunds 

Utbildningscentrum, och via digital-länk satt .L. och .T. med de övriga deltagarna 

och diskuterade religion dagarna i ända. 

 



Enda gången vi alla egentligen träffades ”live” var då vi hade en gemensam 

”studieresa” till Stockholm, där vi bland annat träffade på våra polare ”Sikherna i 

Tullinge”. Grym mat och sedan bar det av till en ensam buddistisk munk i norra 

Stockholm (troligen nån stans i Sollentuna / Norrviken-regionen). Där fick vi prova 

att träna tålamodet, och sitta ned i 30 minuter, men de flesta flippade ut efter 5-

10 minuter.  

Hur som haver, vad tusan har detta med bandet att göra kan man undra? 

Utan Religion A och B-kurserna som .L. och .T. pluggade via länk ”Motala-Gävle” 

(Japp, ”Stockholm-Motala” hade kunnat vara en freudiansk felsägning här) så 

hade det inte blivit så mycket av ”The Crazy band”.  

 

Motala-bron. En viktig symbol för ”Nya” Motala. Bilden tagen 2014 då bron 

fortfarande byggdes. Motala – Staden där ”The Crazymen Band” föddes. 



Efter ett tidigt konstanterande att .T. mest av allt diggade Nordirlands 

skrammelmeckare i ”Therapy?” samt ”U2” och att .L. hade grungen och band som 

”TAD”, ”Poison Idea” och ”Nirvana” som några favoriter, så insåg vi ganska snart 

att här kan vi nog dra åt ett intressant musikaliskt håll. 

Vi började lira lite halvakustiskt och spela in lite mer lugnare grejor hemma hos .T. 

Den gamla portastudion, Tascam 4-kanalers, fick återigen jobba. De första 

veckorna så uppkom, delvis faktiskt med hjälp av .L.:s blivande frun .C.:s hjälp, 

låtar om Gud och Jesus. Även om .C. aldrig var med ”live” så hjälpte hon till med 

lite texter ”i anden” så att säga.  

 

Låtar om omvändelse och en andra chans i Guds trygga famn välde fram i t.ex ”It´s 

Not Too Late” och lite senare i en något mer ruffig riff-raff-Rock-N –Rollande-anda 

i tidiga låtar som ”Just Wanna Be With You” och ”Gonna Let The Light Shine”, där 

djävulen i sann ”Livets Ord”-anda skulle hållas långt borta från ”vår mikrofon”. (Jo, 

lite humor skaver väl inte helt fel i skon, eller? Vi är högst medvetna om ”L.O”:s 

tidiga JDS-lära och Uffe Ekmans ibland skumma ledarskap osv. Men vi lämnar det 

därhän för nu. 



 

Motala – Staden vid Vätterns strand. Vår hemstad, även om .L. delvis växte upp i 

Solna samt Östersund, samt att .T. senare var tvungen att leta jobb och bosätta 

sig i Stockholm med frugan. 

 

Man kan nog lugnt säga att vi tidigt hade en ”tydlig otydlig” vision om att detta 

band ej skulle bli något tråkigt ”vanligt kristet band” eller något tråkigt ”vanligt 

cover-band” eller något av det ”tråkiga och detta har vi hört 100 gånger-redan-

bandet” överhuvudtaget.  

 

Frågan var: 

Kunde vi förena ett respektfullt kristet budskap med humor och galenskap utan 

att det skulle gå överstyr? 



Med Gud som vår enda domare och vår yttersta källa, så ville och vill vi blanda allt 

det vi själva skulle vilja höra på radion men inte hörde.  

Pretentiöst nonsens kanske många undrar?  

Nja för tusan, mer att vi alltid strävade efter att varje låt skulle kunna ha inslag 

från all möjlig musikalisk ådra. I början var grundregeln att vi skulle blanda lugna 

partier, med ösiga heavy metalpartier, punk, ska, jazz, reggae, pop, grunge…ja allt 

man kunde tänka sig. 

 

Allt behövde inte vara övertydligt, rent textmässigt, även fast många låtar som vi 

senare ska gå mer in på i detalj, trots allt kanske hade ett ”Tydligt Budskap” om 

man bara ”knäckte Crazy-band-koden”. 

Vi lämnar allt detta för nu, och inriktar oss på den kanske viktigaste medlemmen i 

bandet.  

.R. kom med i bandet efter några månader (kanske ungefär ett halvår) och 

utgjorde den tredje medlemmen i broderskapet. Enligt profetian så fann vi .R. ute i 

skogen. Egentligen så hade vi försökt att få med .R. ett tag, och till sist en dag dök 

.R. upp i replokalen. Bandet var nu fullbordat med .R. 



 

2002 repade vi i Pingstkyrkan i Motala, mest nere i källaren. 

 

Välkommen till ZOO:et – Rabbit , Lightning, Tiger 

När vi ändå är inne på bandets olika medlemmar så kan det vara på tiden att 

presentera oss närmare. 

Bandnamnet, ”The Crazymen Band” och våra alias kom helt enkelt till innan första 

konserten, där några av de tilltänkta bandnamnen som ”Bad Monkeys” och annat 

nonsens flöt omkring tills vi hittade Kyrkans barngrupps-kläder. En kanin och tiger-

kostym och plus att .L. var snabb som ”åskan” / ”blixten”, så där satte vi våra 

bandalias på pränt. Svårare än så var det inte. Gud ledde oss till våra alias. 

Rabbit, Lightning och Tiger redo för att rocka loss(!) 

Ett kristet ZOO? Som Noaks ark? Jo, varför inte va? 



 

 

Första konserten – Välkommna till ”The CrazyMen-Band-show” 

Nånstans måste alla band ”kläckas ur ägget”, och fredagen den 22/11-2002 så var 

det dags. 

Veckorna innan första konserten, eller ”skrammel-festen”, så repade vi bland 

annat in låtar som ”Reunion”, som vi gjorde om till en mer punkig version än vad 

originalet med ”No Innocent Victim” var. Här nedanför så kan man se första 

”DEMO”-tejpen, med i princip alla låtar vi också spelade live den första kvällen. 



 

Man kan väl lugnt tilläga att vi var rejält övertaggade, eller att ”ZOO Parken” hade 

släppt ut tigrarna, kaninerna och åskan och nu tusan skulle det bli åka av. 

Och åka av blev det. Vi hann t.o.m med ”Reunion” två gånger, och det var ett gött 

röj med alla våra systrar och bröder i ”Café Choklad” i Pingstkyrkan i Motala.  

Vi lirade också en av våra första egna låtar, nämligen ”Love Reigns” som har ett 

öppningsintro som påminner om en låt från Nirvanas första skiva ”Bleach”. 

Nu var den första konserten avklarad och mer skulle komma. 

Bless you all for that evening!  

The First steps were taken! 



 

Första konserten - 22 November 2002! Give It All Or Give It Nothing! 

 

På tal om låten ”Reunion” som vi lirade på första konserten – Här ett utdrag av 

texten – Lika bra som värdeful då som idag. Låten handlar om hur en av NIV:s 

bandmedlemmar förlorade sin son, men hur han har förtröstan om att se honom 

igen i himmeln en dag (”Some day soon”): 

“The sorrow's only temporary 
Overshadowed by the joy 
When our reunion is complete 
Never to part again 
I want to see you there 
I'm going to see you there 
Someday 

All of the anguish in this life 
Will be a faded memory 
We will begin to live a life 
How it was meant to be” 



 

Här kan man se fullt röj från .T. som flyger uppe i luften, samt .L. och ”Finlands-
Weiko” röja och spela gurra. Från första konserten 22/11-2002. 

 

 

 



 

 

 

Första ”Vättern Utan Vatten Festivalen” – Lördag 26/7-2003 

Efter diverse spelningar med bandet 2002-2003 i främst ”Café Choklad” i 

Pingstkyrkan i Motala, så hade bandet en tanke om att göra en liten festival själva 

i ovan nämnda lokal. Mitt i sommaren kanske det kan tyckas märkligt att 

arrangera en liten festival inomhus, men liksom namnet antyder ”skulle vi till 

100% slippa vatten” om det nu skulle börja regna. Lika bra att ta det säkra före det 

osäkra och skapa en bra bas att stå på, där av ”Vättern Utan Vatten”-festen 2003, 

lördagen den 26 Juli närmare bestämt. Värt att nämna är att vi efter tag själva 

kortade ner festival-namnet internt till ”VUV Fest”.   

50 Kr för 10 band kostade det i entréavgift, vilket vi tyckte var lagom, inget vi gick 

runt på men det var inte heller meningen. Att vi kunde klara av att arrangera en så 

liten festival med så många bra band var lönen för mödan. Andra festivaler med 

den line-upen hade minst tagit 200-300 kr per skalle, men inte vi inte. 

Det planerades inte så mycket, utan vi visste redan att lokalen nere i kyrkkällaren 

skulle vara perfekt för ändamålet. Visionen var glasklar. Dags att börja jobba! 



 

Gabriella Fäldt, reporter på vår lokaltidning ”Motala Vadstena Tidning (MVT)” 

skrev en fin recension från vår lilla hemsnickrade festival 2003. På bilden kan 

man se första bandet på festivalen, nämligen Lidköpings-rockarna i ”Spiral 

Stairs”. 

 

Som vanligt fick vi låna den cirka 30 cm höga scenen från Missionskyrkan. Scenen 

brukade användas på fredagarna då ”Café Choklad” hade öppet för Motalas 

invånare. Det enda vi behövde var någon som kunde ansvara för ljudet hela den 

kvällen, och från grannstaden Linköping fick vi tag på dessa. Annars så hade vi i 

bandet ordnat och riggat det mesta själva, inklusive fixat mat som skulle räcka 

hela kvällen. Det blev pasta, köttfärssås och juice i mängder till banden, samt lite 

olika gamla livekonserter med band som ”Foo Fighters”, ”The Specials” och 

”Nirvana” på en VHS-Video på en gammal TV bakom scenen som fungerade som 



”backstage”. Allt för att skapa bra stämning och få banden taggade, när de själva 

sedan skulle upp och lira. 

 

Vi ville ha ett varierat utbud av olika typer av band, och det stora dragplåstret blev 

Falköping/Tidaholms ska/reggae-storheter  ”The Liptones”. Vi hade själva varit i 

Hjo, Västergötland, och sprungit in i ”The Liptones” på ett caféhak nån månad 

innan festivalen och frågat om de skulle kunna tänka sig att ställa upp. De hade då 

lirat på ”Hjofestivalen” den 20 Juni 2003, alltså en månad innan vår festival. Efter 

ytterligare lite telefonsamtal och e-post så tackade de ja, och gick med på att 

komma över till andra sidan Vättern. För vad är det som förenar både västgötar 

och östgötar, förutom Vättern? Jo, bra musikanter såklart. ”The Liptones” var 

schjysta då de endast efterfrågade bensinpengar och boende, vilket vi ordnade åt 

dom. Idag tippar vi på 5-siffrigt om man vill boka ”The Liptones”. 

Andra band som vi bokade till första ”Vättern Utan Vatten Festivalen” var de 

kristna punkarna i ”Tekla Knös” från huvudstaden. Till alla våra kristna systrar och 

bröder ville vi ha ett schjyst kristet band med mycket röj och ös. Liksom med ”The 

Liptones”, så var detta ännu ett grymt liveband som dök upp till vår lilla festival. 

Det gjorde inte saken sämre att både ”The Liptones” och ”Tekla Knös” gillade 

varandra, så det var grymt att se ”Tekla”-gubbarna röja när ”The Liptones” 

avrundade kvällen med inte mindre än 2 extra-nr till en vilt röjandes publik.  

Kristen Anarki-Punk och arbetarklass-ska/reggae i en helig allians – Grymt(!) 



 

”The Liptones” -  Ska och Reggae från Falköping/Tidaholm på VUV-Fest 2003. 

 De två band som annars inledde VUV-fest nån gång runt 17.00-snåret var två 

band från LiDköping (Japp med stort ”D”, från Västergötland). Inledande ”Spiral 

Stairs” spelade melodiös och surfaktig rock´n roll med bra refränger. Det andra 

bandet med koppling till EFS-kyrkan i Lidköping(?) var bandet ”Maus” med en 

mycket bra tjej på sång.  

Efter Lidköpings två stoltheter så var det dags för vår egen eminente lokaltrubadur 

Peter Trygg som spelade själv akustiskt. Oftast så brukade vi i ”The Crazymen 

Band” kompa Tryggen, men denna kväll hade vi fullt upp med att fixa allt kring 

VUV-fest, så Tryggen fick lira själv, men med såna extremt bra trubadur-låtar så 

var det en given succé som vanligt från vår käre vän och kompanjon.  

Med låtar som ”Varm Och Glad”, ”Lyckorus” och hiten ”Som Ett Troll”, så fick vi in 

en lite lugnare akt innan vi själva i ”The Crazymen Band” gick på som fjärde band 

den kvällen.  



Vi avverkade i sann otippade ”The Crazymen Band”-anda en väldigt exklusiv setlist 

den här kvällen, eller vad sägs om ”Gratitude”/”Fight For Your Right” samt den 

arabiska låten ”Feno”, som vi endast spelat live den här konserten. Låten finns 

även med på den exklusiva samlings-box som medföljer denna bok, detta i en 

version som .T. hittade master-tejpen av så sent som 2017 (!) Vi hann dock endast 

göra en demo-version av låten, men spelade den alltså live på VUV-Fest 2003, för 

kanske första och sista gången.  

Exklusivt för denna spelning var även att vi inkluderade gamla ”Nirvana”-dängan 

”Negative Creep”. Hela konserten finns inspelad komplett med vår polare Henke 

Rangsjö på ”growl-sång” på ”God Rulez”. Henke Rangsjö skulle senare påbörja en 

bok om ett av banden på festivalen, nämligen ”Tekla Knös”. 

 



 

Trubaduren Peter Trygg värmer upp inför sin spelning. 

Som det brukar heta, när man har kul så går jobbet mycket lätt. Det rullade på av 

tusan, och efter oss så var det dags för Tullinges egna alternativ Meck-Metal-



rockare i ”Flitch”. Bra band med meckiga trummor, som just vunnit en 

musiktävling uppe i Stockholm, och skulle lira på ”Fryshuset” senare den hösten. 

Vi hade även turen att få hit ännu ett grymt band som var på uppgång, nämligen 

Gävles stoltheter med det exotiska namnet ”Monastir”. Deras päron hade också 

följt med och vi rekommenderade dom att ta ett dop i Motalas vattenparadis, 

”Varamon”, vilket de uppskattade.  De var ett grymt bra liveband med keyboards 

och lite skrammliga poprock-gitarrer. De hade haft en mindre hit med sin låt 

”Disconnect My Speaker”, som hade spelats på dåvarande Z-TV och P3 etc. 

”Monastir” kallade sig själva för den ultimata blandningen mellan ”The Ramones” 

och ”Jesus and The Mary Chain”, vilket man nog kan hålla med om. 

 

Sedan så var det dags för ännu en till höjdpunkt, nämligen tidigare nämnda ”Tekla 

Knös”. Ett band som är lika relevanta för kristna, som för anarkipunkare, då som 

nu. Bandet själva pekar på mångfalden av de som kommer och ser på detta 

”Kristna Punk-band”. I ”Skrutt”-zine berättade de bland annat att: 



”Vad är det folk som kommer och tittar på er? 

-Oj, det kan vara en otrolig blandning. Från välfriserade frikyrkojeppar till skitiga 

punkare typ.” 

2011 så dog bassisten Markus Lindsmyr, eller som vi kanske hellre vill utrycka det 

är med vår Fader i himlen. ”Tekla Knös” gjorde en grym spelning den kvällen 2003, 

och alla systrar och bröder var mycket nöjda med spelningen. En ynnest att få ha 

sett ett band som liksom vi själva ibland har ifrågasatts, för inte kan väl kristna 

vara punkare? Och inte kan väl punkare vara kristna heller, va?? 

Jo, det går alldeles utmärkt, även fast vi kanske inte vill påstå att Jesus var en 

vänstervriden socialist, så finns eventuellt vissa paralleller, men med den stora 

skillnaden att Jesus alltid är mer än våra världsliga utryckt och symboler. Jesus är 

allt.  

Efter snabb D-takt och ösig DIY-punk från ”Tekla Knös”, så klev ännu ett band med 

stora aspirationer upp på scen, nämligen Stockholmsbandet ”STABB”, med 

australienfödda sångerskan Belinda Kordic. Vi hade tipsat deras bassist om att ta 

med metspött och fiska i Vättern då de ändå var här i Motala och besökte VUV-

Fest. Det blev populärt. ”STABB” kan väl beskrivas som ett välspelat och primal-

skrikande rockband som faktiskt fick skivkontrakt med engelska bolaget ”Music 

For Nations” och spelades en del på Z-TV och MTV.  

 

Belinda ville ha ”kompressor” på sången för att inte låta helt som ”Marge 

Simpson” minns vi. Det var lite dålig uppslutning efter det att ”Tekla Knös” lämnat 



scenen då ”STABB” klev på. Vi i bandet röjde som tusan för att väga upp detta, 

med resultatet att en mikrofon flög ner. Nåväl, man måste ju supporta alla band. 

Bassisten konstaterade kort därefter att spelningen påminde väldigt mycket om 

en spelning i den lilla hålan Ösmo, sydöst om Stockholm.  

Mitt i natten efter att ”STABB” spelat precis när solen börjat gå upp över 

takåsarna i Motala, så springer .T. på ”STABB”-gänget igen och de ska ta bilen 

tillbaka till huvudstaden efter att tillbringat natten på en annan känd Motala-lokal, 

nämligen ”Bryggeriet” (nuvarande ”Bomber bar”) där de hängt med delar av ”The 

Liptones”. T. nämner att ”Music For Nation” också har ”Paradise Lost” som ett av 

sina favoritband, vilket ”STABB” tycker är intressant, då de träffade sångaren Nick 

Holmes när de var över för en promo-spelning i England tidigare det året (2003).   

 

”STABB” hann bara att släppa en skiva vid namn ”As It May Be” innan bandet 

upplöstes. Intressant att vi i alla fall fick en av få spelningar med bandet på vår 

”VUV-Fest 2003”. De hade ett stort skivbolag i ryggen, i alla fall ett tag, men året 

2003 och därefter så började  internet och nedladdning tillsammans med att radio 

och TV spelade mindre musik (= mer reklam och annat skräp) göra att många band 

hamnade ute i kylan. Alternativa band kunde inte längre slå igenom som t.ex 



”Nirvana” gjort i början av 1990-talet. Det hade helt enkelt blivit andra tider, men 

den som är ihärdig kan hänga kvar, med nya metoder och nya utmaningar.  

”STABB” kan man lyssna på här bl.a (Från första och enda skivan – Copy + P): 

https://www.youtube.com/watch?v=A-bOSQ9vABw 

  

Sist ut redan nämnda ska/reggae-bandet ”The Liptones” från Falköping/Tidaholm. 

Grymt bra liveband, som verkligen fick igång publiken. Ingen överdrift att säga att 

detta var den absoluta höjdpunkten på ”VUV-Fest 2003”. Vi lyckades även spela in 

hela ”Liptones”-konserten på en gammal Sony-Hi-8 Videokamera, med tidstypiskt  

bild och ljud. Ett helt sjukt röj, och med kvällens 2 extra-nr. Briljant band! 

 

”The Liptones” – Live från ”VUV-Fest 2003”. Bästa konserten på festivalen. 

Bättre röj får man leta efter. Ska och reggae i topklass. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A-bOSQ9vABw


Allt som allt en grym festival som vi jobbade hårt för att ro i hamn. Ett stort tack 

till alla som hjälpte till på plats på ”Dagen D”. Extra kul att Henke Rangsjö också 

var med och growlade på ”God Rulez”-dängan med oss i bandet. Utan att glömma 

eller nämna någon extra så stort tack till bl.a Tobbe (”Backstage-vakt”), Danmarks-

Jeppe, Rebecka och Ina och grymt tack till alla som till slut dök upp till ”VUV-Fest 

2003”. Extra kul att ljudskötaren Johannes på Café Choklad´s fredagar fick fridag 

och kunde röja med till ”The Liptones”. Kul att även se våran vapendragare i 

”Nollettan”-TV, Zoki (senare på synth och keyboard) som var där med .T.:s 

storebrorsa ”Burko”. Viktigast av allt, den som gjorde allt möjligt från början till 

slut, Vår Fader I Himlen.  

 

”The Crazymen Band” – Live från VUV-Fest 2003. 

 



 

Master-tejpen med inspelningarna av “Spiral Stars”, “The Crazymen Band” samt 

“The Liptones” från ”VUV-Fest 2003” på ”Café Choklad i Motala. Inspelad på en 

gammal Sony Hi8-Videokamera. 

 



Navesta Ungdomsgård I Peking (NKPG) 2003 med Trygg 

Efter VUV-Fest 2003 så var det något lugnare för ”The Crazymen Band” fram till 

början av November då vi återigen gjorde en spelning i våran hemboning ”Café 

Choklad” (tredje spelningen där eller fjärde om man inkluderar VUV-Fest). 

Tre dagar senare den 10 November 2003 så begav sig ”The Crazymen Band” till 

”Peking” (NKPG) för att agera kompband till våran trubadur-polare Trygg. Med var 

även den eminente gitarristen som gick vid namn ”McDonalds-Oscar” som vid den 

tidpunkten jobbade på McDonalds. Vi kompade Trygg men hann även med en 

”Crazy-låt” som blev D-takts rökaren ”God Rulez”, komplett med Trygg på extra 

growl.  

November var en hektisk månad med hela tre spelningar totalt.  

 

 



Skylten i Linköping hos BILDA – Lördag 22 November 2003 

Sista spelningen i November 2003 blev på klassiska Hardcore/Punk-haket på andra 

sidan Järnvägsstationen, nämligen ”Skylten” i Linköping som huserat en mängd 

storheter som gamla softcore-bandet ”Shelter” från USA, samt ”Entombed” och 

inte minst Linköpings egna stoltheter ”Outlast” för att nämna några digniteter.  

Via studieförbundet ”BILDA” så fick vi chansen att spela på ”Skylten” inför ett par 

röjande kristna metalheads. Här började också en första ”Stoner-Rock”-influens 

att göra entré i bandets repertoar. På setlisten står kort och gott ”Stoner-låten”. 

Kvällen till ära provade vi för första gången vår nya Demo-Singel ”Without 

Suffering”, som börjar hyfsat lugnt men sedan blir lite mer ösig. 

Var en grymt bra spelning och det skulle inte bli den sista i Linköping utan vi skulle 

hinna med ett varv till i Linköping innan 2003 var slut. 

 

”The Crazymen Band” på ”Skylten” i Linköping, Lördag 22 November 2003. 



 

 

Luciavakan – Elsas Hus i Linköping 12 December 2003 

Sista konserten för ”The Crazymen Band:s” andra år avslutades med en konsert på 

ett ställe som vi spelade mycket på under de första åren i bandets uppkomst, 

nämligen ”Elsas Hus” i Linköping. Vi skulle återkomma ett par gånger till, bland 

annat i form av kompband till vår polare och trubadur Peter Trygg. När vi lirade 

med Tryggen så var även oftast .L., .T., .R. samt ”McDonalds-Oskar” på gitarr och 

.T.:s flickvän Isabelle, ”Öviks-Bella”, med på synth eller bas, samt Zoran ”Z” ”Zoki” 

på synth och keyboard. Sista spelningen för 2003 var dock ett rent ”The Crazymen 

Band” projekt. En typisk luciavaka-konsert där vi lirade på undervåningen i ”Elsas 

Hus”. 



 

Luciavakan på ”Elsas Hus” i Linköping 12 December 2003. 

 

Ingemar Ragnemalm – Drog i trådarna på trubadurklubben ”Underjorden” på 

Elsas Hus i Linköping. ”The Crazymen Band” spelade där många gånger 

tillsammans med vår eminenta trubadur Trygg.  



 

Rock ´N Roll på ”Elsas Hus” i Linköping. Här .L. på bas. 

 

”McDonalds”-Oskar samt trubadur Trygg på ”Elsas Hus” i Linköping. 



 

Trubadur Trygg på ”Elsas Hus” i Linköping. Vi i ”The Crazymen Band” kompade 

ofta Tryggen. 



Året 2004 – Guldåldern för ”The Crazymen Band” 

2004 skulle bli kanske det mest hektiska men även det mest givande året för 

bandet. .L. hade tidigare gift sig med Claire och första barnet ”Fille” var också på 

ingång. .T. hade träffat flickvännen Isabelle, ”Öviks-Bella”, .R. hade fått egen lya på 

Väster, i husen som vid den tidpunkten kallades för ”Lundbergs”. Något senare 

skulle ”Östenssons Mataffär” nere vid Västertorget få konkurrens av Lidl, som nu 

ligger tvärs över gatan uppe på backen från vart .R. bor. Samma år skulle bandet 

släppa den kanske mest mytomspunna skivan i bandets 15-åriga karriär. 

Tidigare låtar som ”Love Reigns” (dedikerad till .L.:s fru Claire) och livsskildringen 

”Hope Inside” som spelats flitigt de första två åren skulle snart få sina efterföljare. 

Det var dags att ”Go Crazy” – år 3. 

Punk For Rabbits – Humans Dare To Listen? - 2004 

Mycket skulle hända under 2004, men låt oss fokusera på den skiva som har de 

låtar som vi än idag spelar och upplever som kanske de mest “nyskapande” och 

pretentiöst “tidslösa”. Helt enkelt detta var kanske vår egen ”Troublegum” eller 

”Nevermind” eller ”Joshua Tree”. (Pretentiösa lustigkurrar vi är) 

 



 

Nåväl skivan spelades in både i dåvarande replokalen i Pingstkyrkan, dvs grunden 

som trummor och bas lades där. Finliret med extra gitarrer och sångpålägg gjordes 

med alla närvarande hos .L. och frugans lägenhet i Gamla Stan i Motalas centrala 

kvarter. Låtar som ”Your Hate Old Man”, ”Wolves For Rabbit” samt en nyversion 

på gamla powerballad-dängan ”The Waiting” präntades in på tejp här. Då vi även 

hade en synth till hands så kanske vi med facit hand la på lite väl mycket pålägg. 

”Tårta på tårta på tårta” så att säga. När vi ändå pratar låtar som ”Your Hate, Old 

Man” låt oss ta en titt på vad den handlar om och hur den egentligen uppstod. 

”Your Hate Is Your Death – Old Man” (2004) 

En ganska så dyster bit om man ska tro på “låtnamnet”, men här så är det mycket 

”crazyband”-humor och galenskap som gäller. I sann gammal ”Beat On The Brat”-



anda, så tillkom låten då .T. och .L. diskuterade en självutnämnd ”polis” som 

bodde nära ett stort hyreskomplex i Gamla Stan i Motala.  

Gubben, som troligen var ”rejält uttråkad” och i pension, brukade göra 

”hemgjorda P-lappar”, som han satte på alla bilar längs gatan som denne upplevde 

hade parkerat för nära ”vändslingan” i slutet av gatan. Även vi i bandet fick ibland 

dessa lappar, vilket alltså blev inspirationen till denna låt.  

Polisen skulle tillkallas och alla bilar som enligt vår ”polis” hade parkerat fel skulle 

få repressalier. Dock verkade det som att den ”riktiga polisen” inte höll med vår 

”andre polis” så ofta. .T. klarade sig alltid, så uppenbarligen så fick folket i Gamla 

Stan parkera där de brukade parkera. Nåväl, hur som haver, vi fick oss alltid ett 

gott garv, och låttexten är en klassisk ”Rolig Punk-metal-låt”.  

 

”Your death is your hate old man” är således en humoristisk känga till vår gamle 

pensionärspolare som spred mycket glädje till alla som parkerade i Gamla Stan. 

Man måste ändå ge mycket cred till gubben, som trots allt menade väl och tog sig 

tid att skriva handskrivna lappar, idag får man knappt handskrivna brev eller 

julkort som förr i tiden. Vi nöjer oss med att välsigna denne ordningsamma 

pensionär och önska allt väl samt tack till inspirationen.  

Riff-mässigt, så är låten faktiskt 50/50-inspirerat av både Nordirlands skrammel-

metalpunkare ”Therapy?” och delvis låten ”Isolate” med Bradford´s  gothrockare 



”Paradise Lost”. Intro-riffet är delvis halva riffet efter ”Introt” till låten ”Stories” 

med ”Therapy?”, så vi jammade med ”halva det riffet” och gjorde om det till introt 

till vår låt. Upptakten till varje vers är detsamma som själva refräng-partiet, och 

basen är inspirerad av den raka basgången i låten ”Isolate”, men vi bytte plats på 

ackorden-följden så att det blev något annat, rent tekniskt sett i alla fall. 

Intressant att detta även är första låten med tysk text i slutet, då vi tyckte att låten 

hade lite “Rammstein” över det hela. ”Dein hast is deinem tot” låter bra som 

avslutning av låten. Live så brukar vi rotera, ibland .R. på trummor, ibland .T. Dessa 

två alternerar således även på bas. Enda ”fasta medlemmen” på den här låten är 

.L. som permanent brukar vråla och sköta gitarren.  

Kanske mest ösigaste live-versionen är från ”Treöresfestivalen” i Motala 2005, då 

vi lirade i gamla lokverkstan…Klippet finns 01:30 in här (Copy+Paste (V): 

https://www.youtube.com/watch?v=q0bI84rMiVw 

”Your death is your hate old man” blev också vår egentliga första riktiga “EP-

singel”. I klassisk EP-LP-vinyl-anda (trots att vi endast släppte singeln som CD-S) så 

valde vi låten ”Crazy-Ska-Mama” som komplement till huvudspåret.  

 

.L. och .R. framför en av få skivbutiker i Linköping. Namnet på skivaffären är inte 

helt dumt heller, eller vad sägs om ”Crazy Records”. De fick en av våra kassetter. 



”Crazy-Ska-Mama” (2004) 

En låt i en helt annan anda än de lite mer skramligare tongångar vi ofta står för. 

Även en av våra första instrumentala tongångar. En instrumental rökare från 

”Punk For Rabbits”-skivan. 

En riktigt bra ”bandlåt” där alla bidrog till den färdiga produkten. .T. hade en del 

fina basgångar på lager, basgångar som för tankarna till gamla ”ska”-låtar. ”Ska” 

kan enkelt förklaras som ”en snabbare typ av reggae”. Så med lite ”Jamaica-

kanska-basgångar”, så spelade .L. snabba ”Jazz-trummor” med mycket bra ”jazz-

fills” på kaggarna. .R. kompletterade låten på gitarr med bra snabba ackord 

matchande basgångarna, samt ett instrumentalt gitarr-parti, som skulle kunna ha 

varit med i en ”Spaghetti-Western”. 

En upptempo-låt  i Dur helt enkelt, Crazy-Good-Old-Stuff. En låt vi spelat länge 

sedan 2004 och som återkommer ända fram till dessa dagar. 

Låttiteln syftar egentligen inte på något speciellt, dock en ordlek med ordet 

”Crazy-Ska”….som dels kan syfta på ”Ska-genren” eller på ”Ska-Mama”….det vill 

säga ”Alfons Åberg”-stuket, att man ”Ska” göra något men att det tar tid att 

verkligen göra det man lovat att göra… 

Studioversionen har även en hund som skäller, samt trumpeter och tanken var att 

nån gång skulle .L.:s morbror spela trumpet på låten med oss live. Men någon 

trumpet live har det inte blivit än så länge. Får se om vi kan övertala nån 

trumpetare vad det lider. 

Alltid en bra livelåt att ta till då folk vill bli lite uppiggade emellan allt annat 

skrammel. Bevisar också att ”Ska” , ”Spaghetti-Western” och ”Jazz”  alla är goda 

”musik-kusiner”.  

 

Klipp finns här till studioversionen (Copy+Paste (V): 

https://www.youtube.com/watch?v=--eyGpLriuM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=--eyGpLriuM


 

Första sekulära ”Bryggeriet” –spelningen 2004 – En Helig Allians 

Onsdagen den 14 April 2004 skulle bli premiär för bandet på ett av Motalas enda 

men kanske bästa ”Rock´N Roll”-hak, nämligen dåvarande ”Bryggeriet” 

(Nuvarande ”Bomber Bar”) 

”Brygget” som det då kallades för i folkmun, var lite mytiskt och ny mark för oss. 

Vi hade äran att få spela på ”Öppen Scen” som Studiefrämjandet hade varje 

onsdag under 2004. Vi delade scen med bland annat ett hyfsat bra ”AC/DC”-

coverband som visste vart bluesackorden skulle sitta. Vi inledde med 3 nya låtar 

från ”Punk For Rabbits”-skivan och avslutade med 2 tok-frenetiska ”Therapy?”-

covers i form av ”Screamager” och ”Nowhere”. I publiken den kvällen hade vi inga 

mindre än trubadur-polaren Trygg, Öviks-Bella, Zoki (kommande synthspelare 

med oss på ”Nollettan-”TV, mer om det snart) samt .L.:s fru:s bror Hussam.  



 

De andra banden hade också bjudit in de närmast sörjande och vi har nog aldrig 

spelat inför ett så fullsatt ”Brygget” varken förr eller senare. Vi var rejält 

övertaggade och hoppade upp och ner för scenen, men utan några benbrott den 

kvällen.  

Nollettan TV – 21 April 2004 

Tidigt onsdagen den 21 April 2004 begav sig ett gäng med följande lirare i line-

upen till Linköping och ”Nollettans”-TV-studio: 

- Hela ”Crazymen Bandet” 

- Peter Trygg 

- McDonalds-Oskar 

- Öviks-Bella 

- Zoran ”Zoki”  

Även fast det var i Linköping det begav sig så var det just den här dagen ”Motala-

Maffian” som dominerade TV-studion då den som intervjuade oss var ingen 

mindre än Motala-bekantingen och revykungen Uffe Holmertz. Vi riggade upp 

våra instrument och TV-teamet bad oss att soundchecka en låt. Den som hade 

gjort allt möjligt var ”Zoki” som hade den lokala kanalen ”Nollettan TV” hemma 



hos sig. ”Zoki” anmälde oss således till musikprogrammet som ”Nollettan” spelade 

in varje vecka. All credd denna gång till vår synthspelare ”Zoki” för förarbetet. 

 

Intervju med ”Crazy Bandet”. Uffe Holmertz ställer de kluriga frågorna. 

Som ”Vad jobbar ni egentligen med?” 

 

Trubaduren Trygg i ”Nollettan”. Låten var ”Varm och Glad”. 



 

I Förgrunden Isabelle ”Öviks-Bella” på bas. I bakgrunden .T. på arabisk 

burktrumma samt .L. på trummor. Inspelat i ”Nollettan” TV-studios 2004. 

 

”McDonalds-Oskar” på kompgitarr i ”Nollettan” TV-Studios 2004. 



 

Zoran ”Z” ”Zoki” på synth/piano i ”Nollettan” TV-Studios 2004. 

 

Trygg och ”McDonalds”-Oskar i ”Nollettan” TV-Studios 2004. 



 

.L. och .R. i ”Nollettan” TV-Studios 2004.  

”Nollettan” TV-Studio-sessionen var grym och vi lirade Trygg:s hitar och 

trubadurkompositioner vid namn ”Varm och Glad”, ”Lyckorus” samt ”The 

Crazymen Bandet:s” powerballad ”The Waiting” och ”Christ Got Me”. På tal om 

låten ”The Waiting” så låt oss ta en titt på vad .L. har att säga om låtens födelse, 

ursprung och uppkomst. 

 

”The Waiting” (2002) 

Bakgrunden till power-ballad-rock-dängan ”The Waiting” hade sin början med den 

planerade konserten 22/11-2002. Ett annat lokalt Motala-band, vid namn ”Spiritus 

Sancti”, med rötterna i ”Death-Metal”, var bokade tillsammans med oss själva till 

”Café Choklad”, nere i källaren i Pingstkyrkan i Motala, som var och är vårt ”andra 

hem.”  



Pågrund av rädslan för det okända eller kanske med risken att göra ett 

”blasphemous” (Oguda-aktigt val), så stoppade äldstebröderna ”Spiritus Sancti” 

från att medverka den här kvällen. Efter ett möte med .L. och de ”äldste” så var .L. 

tvungen att ”lyda order”.  

Man kanske ska stryka under att den latinska (eller den engelska) meningen i det 

här fallet översatt till svenska blir ”Den Helige Ande”, som i frireligiösa, likt inom 

andra kristna kretsar, har en väldigt viktig roll jämte ”Fadern, Sonen och ”Den 

helige Anden”. 

 

En kväll före spelningen hade en något bitter .L. en dröm där han hörde låten ”The 

Waiting”. Texten handlar om att komma över och bearbeta bittra känslor, rensa 

själen från bitterhet.   

Hur som helst, så spelade .L. in låten nästkommande morgon med sin akustiska 

gitarr, även om det inte kändes lika bra som i drömmen, så är denna låt än idag 

mycket viktig för bandet. 

Under Oktober / November 2002 så spelade vi i bandet in vår första demo vid 

namn ” "Give it all or give it nothing"…” 

5 låtar hade redan spelats in på vår nu gamla trotjänare, 4-kanalers Tascam 

Portastudio. Dessa 5 låtar ingick även i setlisten till första officiella spelningen. 

 



Låten fick då först premiär ett tag senare, på vår egen-arrangerade ”Vättern Utan 

Vatten”-festivalen 2003. 

15 år senare fick .L. ett profetiskt meddelande från en vän om att ”stämma om” 

eller ”stämma in” på den ”naturliga ljudskalan”. 

Först fattade inte .L. detta meddelande.  

Efter lite efterforskning på ”Youtube” om ”432 Hz” / 440 Hz” (Hz = Hertz = 20 Hz–

16 kHz (ungefär) – normalt hörselomfång hos en vuxen människa) 

Så blev .L. ”träffad av blixten” , och provade att spela in låten igen, fast denna 
gång I det mer nedstämda registret 432 hz och upplevde en mycket intressant 
känsla. 

 
.L. – Skaparen av episka powerballaden ”The Waiting”. 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kilo


Det var inte bara lättare att sjunga med denna gitarr-stämning (tonart), utan det 
lät också mer likt drömmen.  
 
.L. grävde i sann ”Crazy-Band”-anda djupare i historien om “stämmning av 
instrument” och  fann bland annat att ingen mindre än Adolf Hitler och Nazisterna 
under 1930-talet hade ändrat ”alla musikinstrument” från den ”naturliga” 432 hz-
tonarten, till den högre tonarten 440 hz.  
 
Sedan dess och fram till våra dagar så har detta varit den ”dogma” man följt vad 
gäller stämmapparater, pianon osv. 
 
.L. insisterar med att det är mer naturligt att sjunga och spela i den ”naturliga” 432 
hz-skalan. 
 
Så vad spelar detta för roll om vi tar med Gud i ekvationen? 
 
Gud talade in allt och alla ting i existens, om vi går till vad Bibeln säger. 
 

 
 
Så allt började med ett ljud och/eller en frekvens och så varde den första 
människan skapad av Gud. ”A” , eller ”Alef” i det hebreiska alfabetet ligger/låg 



runt ”432 hz” –ADAM” 
 
Även andra religioner som exempelvis buddistiska munkar och s.k ”New Age”-
människor har genom att utforska kroppen kommit fram till att 432hz är den 
mest naturliga frekvensen och använder detta tonläge i sin musik. Även om man 
utifrån en kristen kontext kan ha invändningar mot andra religioners Gudsbild så 
är tonläget i musiken mer korrekt enligt Guds harmoni i skapelsen än vad 
exempelvis en "Halleluja" lovsångsskiva från "Livets Ord", omedvetet stämd i 
440hz efter nazisternas kommando, är. Men det viktigaste i sammanhanget är 
trots allt inte stämningen utan vilken Gud man tillber med sin musik...  Gud 
genomskådar hjärtan... 
 
Vattenfestivalen – Stadsparken Motala - 2004 

Efter vår medverkan på ”Nollettan TV” i Linköping var det dags för nästa stora 

höjdpunkt nämligen den stora ”Vattenfestivalen” i Stadsparken ett stenkast från 

Biblioteket i Motala. Här var det trion i ”The Crazymen Band” som gällde igen och 

röj. Mats och Peter på Studiefrämjandet hade varit mycket schjysta och gett oss 

plats som sista band innan kvällsprogrammet skulle starta. Detta betydde att det 

var en paus på cirka 2 timmar innan ”de stora välkända banden” skulle spela. 

Bland annat metalveteranerna i ”In Flames” och Linköpings egna ”megatrubadur” 

Lars Winnerbäck med storband lirade senare på kvällen. 

Vi fick lira cirka en timme och enligt setlisten hann vi avverka hela 11 låtar på den 

stora scenen på gräsmattan i stadsparken. En av de mera obskyra låtarna var 

powerballaden ”Hold Your Hand” som vi tillägnade våra kärestor. Låten fick aldrig 

någon officiell inspelning utan de få liveversioner som finns är det som bjuds på. 

 



 

Rock´N Roll i Stadsparken. Med på bilden finns Mats och Peter som genom 

Studiefrämjandet arrangerat många konserter i Motala med omnejd. 

Konserten i Stadsparken var också startskottet för en av våra nya ”fans” i form av 

”Janne” som vi kallade honom. Han röjde på som tusan framför scenen och vi 

skulle återse den röjande ”rock´n roll-galningen” på Skänninge Marknad och Tivoli 

en månad senare. Annars så var våra polare ”Danmarks-Jeppe” och ”Iran-Hamid” 

närvarande framför scenen under konserten som var en av de längsta vi gjort. 

VUV-Fest #2 – Lördagen den 24 Juli 2004 

Ungefär 3 veckor efter att vi lirat på stora ”Vattenfestivalen” i Stadsparken, så 

tänkte vi göra om 2003-års VUV-Fest, vår egen lilla festival, fast den här gången 

hyrde vi Folkets Hus. Det som nu för tiden heter ”Motala Convention Center” 

hette då fortfarande ”Folkets Hus”, och ligger bara ett stenkast från den gräsmatta 

som vi lirade på i Stadsparken några veckor innan. Nu så arrangerade vi alltså 



”VUV-Fest #2”, och andra året blev liksom första upplagan mycket intressant, 

kanske främst genom att vi fick in ett ganska så osannolikt band från Brasilien vid 

namn ”Navio Negreiro”. 

 

”The Crazymen Band” på ”VUV-Fest #2” i dåvarande ”Folkets Hus” i Motala, 

Lördagen den 24 Juli 2004. Bandet är i full gång med låten ”Monkey Trick”. 

 

”Navio Negreiro” var på genomresa i Sverige och letade efter ytterligare en 

spelning i Sverige innan de skulle åka hem till Brasilien igen. Vi välkomnade dom. 

Brasilianarna var ett gäng på nästan 10 pers och hade flera trummisar. Man 

spelade någon slags fusion/tribal-rock blandat med lite hårda rockpartier och 

många feta trummor. 

Vi hade även gäster från andra sidan Östersjön, nämligen finska metal/hardcore-

bandet ”St.Hood” som var goda vänner med Christian ”Boris” från bandet ”Spiritus 

Sancti” som ej fick spela i Pingstkyrkan på grund av deras namn. Det blev som 

bekant upprinnelsen till tidigare nämnda låt ”The Waiting” från ”Punk For 

Rabbits”-skivan.   



 

”Crazy-Ska-Mama” på ”VUV Fest #2” i Folkets Hus, Motala. 

 

En något större lokal gjorde kanske att ”VUV-Fest#2” kändes något mindre 

gemytlig än första årets upplaga som bekant ägde rum i den mindre lokalen ”Café 

Choklad” i källaren till Pingstkyrkan i Motala. 

Även värt att nämna det faktum att metalcore-bandet ”Path Of No Return” från 

Nora i Närke lirade på festivalen. Bandets sångare hoppade senare över och 

började lira ”AC/DC”-inspirerad rock´n roll i bandet ”Bullet”. 

Allt som allt ett litet hårdare ”paket” när vi arrangerade den andra upplagan av 

”VUV-Fest #2” i Folkets Hus i Motala. Höjdpunkterna var ”Navio Negreiro” samt 

att vi fick ”gottgöra” våra Motala-vänner i ”Spiritus Sancti”. Lite kuriosa, när 

”Spiritus Sancti” ett par år senare lirade en ”sista avslutnings-spelning” på 

”Brygget” så fick inte .L. och .T. komma in. Slutsålt – Lapp på luckan. Kanske att 

”cirkeln” nu var sluten(?) Hur som haver ”VUV-Fest #2” var avklarad.  



 

Ända från Brasilien bandet ”Navio Negreiro” som hade ett gäng trummisar på 

scen och som lirade någon slags fusionrock med tribal-inslag. Grym spelning på 

vår andra upplaga av ”VUV-Fest 2004”. 

 

Skänninge Marknad och Tivoli 2004 

Torsdagen den 5 Augusti 2004 så fick vi äran att lira på Skänninge Marknad och 

Studiefrämjandets scen där.  

På plats var Mats och Peter som vanligt och styrde upp allt. Då det började blåsa 

strax efter att vi börjat lira första låten gjorde det att grejor från ljudbåset började 

yra och fara över huvudena på våra två ljudpolare. 

Den här gången kunde inte .R. vara med så det var bara .L. och .T. på bas och 

trummor. Som vi nämnde tidigare så lirade vi i Stadsparken i Motala och då dök 

rock ´n roll-galningen ”Janne” upp och denna gång fick vi sällskap i röjet igen.  

Perfekt! 

 



 

Vår polare ”Skänninge-Janne” och .T. röjer nedandför scenen på Skänninge 

Marknad, Torsdagen den 5 Augusti 2004. Ett klassiskt ”Rock ´N Roll-ögonblick! 

  



Cyndee Peters och Hörsalsparken i Norrköping 2004 

Till nästa konsert i Augusti så kunde varken .T. eller .R. medverka så för första 

gången i bandets historia fick .L. lira själv. Döm av .L.:s förvåning då denne blev 

introducerad av ingen mindre än Gospel-sångerskan Cyndee Peters. Inte dumt att 

bli kallad ”galning” av denna eminenta Gospel-sångerska. 

 

.L. - Ensam ”galning” i Norrköping. Den eminenta Gospelsångerskan Cyndee 

Peters fick sig en rejäl överraskning av ”en-mans-versionen” av ”The Crazymen 

Band”. Hon introducerade .L. på scenen i Hörsalsparken. 

 



Pingstkyrkan i Jönköping – Café Backstage/Enter – 17 September 2004 

Nästa turnéstop blev återigen som duo, eller nästan i alla fall. .L. och .T. styrde 

kosan mot smålands frikyrkonäste Jönköping. Som överraskning dök .T.:s flickvän 

Bella upp och dansade med på ”Crazy-Ska-Mama. Kul överraskning! 

 

Café ”Backstage/Enter” i Pingstkyrkan i Jönköping 2004. 

Konserten var något dämpad och inte helt ”fullt ös” utan lite halvakustisk / 

halvelektrisk. Efter många ”sekulära konserter” var det alltså dags att komma 

tillbaka till frikyrkomiljön igen. 

Nästa konserten för 2004 blev annars på ”Bryggeriet” igen innan det var dags att 

bege sig till annat ”Köping” för årets näst sista konsert. 

 



Café Kaj – Pingstkyrkan i Lidköping – Fredag 8 Oktober 2004 

Återigen kunde inte .R. så det blev duon .L. och .T. som underhöll publiken på 

”Café Kaj” i Pingstkyrkan i Lidköping denna fredagskväll. Innan konserten spisades 

det pizza på en lokal pizzeria i stadens centrum. En snabb rundtur hanns också 

med i denna fina västgötska bandystad. 

 



Konsertens höjdpunkt blev annars att Andreas ”Adde” från det lokala kristna 

bandet ”Confessions” dök upp som gästartist på låten ”Old Man”. Han lirade gurra 

och klarade av E-molls-varianterna mycket bra. 

 

Gästartist Andreas ”Adde” från kristna Lidköpingsbandet ”Confession”. 

Även intressant att vara i Västergötland då den svenska Pingströrelsens ”starke 

man” och förkunnare Lewi Pethrus ju är från trakterna. Publiken var med på 

noterna denna kväll, fattas bara eftersom vi ju var i ”-Vi äro musikanter ja vi från 

Skaraborg”-trakterna. Blev en lång färd tillbaka till Motala med en hel del 

”Therapy?” och ”U2” dånandes ur högtalarna i bilen tillbaka.  



 

Café Kaj i Pingstkyrkan i Lidköping. .T. före spelningen i entrén. 



Sista konserten för 2004 – Tillbaka i Café Choklad – Fredag 26 November 

Efter inte mindre än hela 10 spelningar under 2004 var det dags att runda av och 

knyta ihop ”säcken” och göra bokslut för året som varit.  

Tillbaka på gammal beprövad mark i Café Choklad i Pingstkyrkan i Motala igen. 

Kul att se alla systrar och bröder röja loss till de nya låtarna från nya skivan ”Punk 

For Rabbits – Humans Dare To Listen(?)” 

Nu var vi full sättning igen, kul att .R. var tillbaka igen efter jobbrelaterade saker. 

Vi spelade många låtar från nya skivan däribland låten ”Monkey Trick”, som bland 

annat handlar om ”Knutby”-dramat som utspelade sig nästan ett år tillbaka i 

början av 2004. Hur som haver, och bara Gud Fader vet allt, så skakade ”Knutby”-

dramat om frikyrko-Sverige och reflektion över maktmissbruk började att komma 

upp till ytan. Ingen som inte själv var med kan kanske helt fullt ut förstå vad som 

hände i Knutby.  

 

Café Choklad i Pingstkyrkan i Motala. Sista konserten för 2004. 



Låten ”Monkey Trick” som vi spelade i Pingstkyrkan i Motala, kan handla om vilken 

organisation som helst där några få personer kan utöva en destruktiv makt över 

andra, och där människor även ”för lätt” låter ”sig att luras” av ”falska profetior”. 

Säger man saker för att man verkligen ”menar det”, eller är det bara ”falska 

profeter” som använder ”fina ord och fraser” och är ”de utnyttjade” verkligen inte 

medvetna om vad som är vad? Finns inget eget förnuft? Inget klassiskt 

bondförnuft kvar? Vem styr ditt eget sinne? 

 

Låten ”Monkey Trick” handlar bland annat om ”Knutby” och de mänskliga 

mekanismerna. Hur kunde det egentligen ha skett? 

Det är alltid jättelätt att raljera och göra sig lustig över att saker kan ske ”på andra 

ställen”, men det som nog många egentligen upprördes över vad gäller ”Knutby” 

är att man kan känna igen sig själv. Det kunde ha hänt överallt, inte bara inom 

frikyrkokretsar. Det blev bara ”extra maffigt” och prekärt att det skedde inom 

ramen för en verksamhet som ”borde” ha stått för den totala motsatsen.  

Hur som haver låten ”Monkey Trick” berör delvis dessa tankeställningar. Annars så 

början låten lugnt för att senare övergå i ”Ramones”-liknande ”Hey Ho, Lets Go”-

fotbollskörer. En låt som vi inte spelat så mycket sedan perioden 2004-2005. 



Året 2004 hade gått mot sin avslutning och vi hade nog varken förr eller senare 

gjort så många olika typer av spelningar. Vi hade börjat spela mer på sekulära 

ställen, samtidigt som vi avslutade året i Guds hus igen. Vi hade fått äran att spela 

på ”Nollettan TV” tack vare vår eminente polare ”Zoki”. Vi hade fått spela på stora 

”Vattenfestivalen” i Motala. Vi hade fått arrangera ”VUV-Fest #2” igen. Vi hade 

fått spela på ”Skänninge Marknad”. Vi hade släppt skivan ”Punk For Rabbits” med 

kanske 4-5 av våra mest viktigaste låtar. En av oss hade fått äran att bli 

introducerad av Gospel-veteranen Cyndee Peters. Vi hade fått spela i både 

Jönköping och Lidköping, två mycket viktiga platser för den svenska 

Pingstkyrkohistorien. Gud Fader hade verkligen gett oss fullt upp år 2004, och vi 

hade jobbat hårt med stor förtröstan, Amen. 

 

Treöres-Festivalen – Bona Folkhögskola – Lördag 21 Maj 2005 

Inledningen av 2005 var något lugnare än vad samma period av 2004 hade varit. 

Första spelningen för året blev i Motalas Lokverkstan, hos Bona Folkhögskolas 

egna ”Treöres-Festivalen” Lördagen den 21 Maj 2005.  

Här spelade vi nästan 50 minuter och hann med det mesta av vår repertoar 

däribland en ny låt som skulle representera 2005 och en ny fortsättning bort från 

”Punk For Rabbits”-skivan till de nya låtarna som vi börjat göra.  

”Hurry Up” är låten som vi i princip alltid spelat live sedan vi skapade den 2005.  

En riktig punkrökare som har en grym refräng och samtidigt öser på låten igenom.  

Vi lirade samtliga låtar väldigt fort, troligen har vi inte sedans dess lirat så snabbt. 

Gamla rökaren ”Old Man” gick nästan dubbelt så fort som vi vanligtvis brukade 

spela den live. 

Lokverkstan är förövrigt en riktigt bra lokal med ett naturligt eko som sveper 

genom lokalen. Trummorna lät mycket fett minns vi. 

Som vanligt en grym konsert med sedvanlig övertändning. Närvarande i 

åhörarskaran var även Isabelle och Annelie samt .R.:s mamma. 



 

.L. på trummor, .T. på bas och .R. på gitarr rockar i ”Lokverkstan” på Bona 

Folkhögskolas ”Treöres Festivalen” – Lördagen den 21 Maj 2005. 

 

 

Till höger på bilden ”Lokverkstan” och Bona Folkhögskola där ”Treöres-

Festivalen gick av stapeln. 



 

Poster för ”Treöres-Festivalen 2005” i Motala. 



Efter ytterligare ett besök på ”stora” Vätternfestivalen” 2005 i Stadsparken i 

Motala precis som året innan, så var det ganska så lugnt fram till Oktober 2005. 

 

Första konserten i Stockholm – Täby – Fredag 28 Oktober 2005 

.R. och .L. styrde kosan mot Stockholm och plockade upp .T. i Bandhagen i södra 

Stockholm där denne bodde för tillfället. Därefter så styrde de kosan vidare mot 

norra delarna av Storstockholm, mot slutmålet Täby. 

Väl där så mötte vi upp vår gamle polare från Pingstkyrkan i Motala, ”Luke” Lukas , 

som jobbade i kyrkan i Grindtorp, Täby.  

Där skulle de ha musikcafé och vi var inbjudna att lira. Vi spelade en 7-8 låtar och 

det var ungefär som det brukade vara på fredagar på ett musikcafé nånstans i 

Sverige. Folk fikade och diskuterade veckan som varit. 

Efter det så var .T. tillbaka i Stockholm för att jobba nattskift dagen efter och .L. 

och .R. åkte tillbaka till Motala och sina bestyr där. 

 

.R. på gitarr. Från spelningen i Grindtorp, Täby, i norra Stockholm,  Fredagen den 

25 Oktober 2005.  



Vår gamle polare från Motala Pingstkyrka, ”Luke” Lukas hade ordnat spelningen 

åt oss. Lukas ses på bilden ovanför där han precis introducerat oss till 08-folket i 

Täby 2005. 

 



 

2005 började vi göra nya låtar igen som en uppföljare till ”Punk For Rabbits – 

Humans Dare To Listen?”. 

 

 



 

Under 2005 som var ett lugnare år på konsertfronten än 2004, så började låtar 

som ”Hurry Up”, ”Circus” (senare kallad för först ”Small Victory Before The Big 

Crashdown” och till sist ”The One´s Who Curse You”) att växa fram i replokalen 

och många olika demo-versioner av låtarna ”mejslades” fram under 2005. 



 

Portastudion (4-kanalers Tascam MKII) – Inkopplad redo för mixning till datorn. 



2005-2006 – Rockkarusellen i Östergötland samt nya låtar växer fram  

I slutet av 2005 så återstod 3 spelningar i ”Rockkarusellen” som är till för att ge 

lokala band i Östergötland spelningar som de annars hade haft svårt att få själva. 

Denna gång kunde ej .T. vara med då jobb i Stockholm hindrade honom från att 

dyka upp. .L. och .R. styrde dock skutan vid dessa tillfällen. Bland annat lirade 

duon på ”Råssnäs Fritidsgård” den 25 November 2005, bara ett stenkast ifrån där 

.T. växte upp som liten. .R. bor inte långt därifrån nämligen i gamla Lundbergs-

husen, så det var lite extra ”hemmaplan” för .R. 

 

.L. på bas och sång samt .R. på trummor på ”Råssnäs Fritidsgård” på Väster i 

Motala. Spelningen ägde rum den 25 November 2005. 



Resten av 2006 blev mycket lugnare på spelningsfronten och istället slipades det 

istället på nya låtar som börjat växa fram. Bland annat utvecklades låtar som 

”Baby Majesty”, ”The One´s Who Curse You”, ”Hurry Up”. Vid den här tidpunkten 

skulle bandet även byta replokal och tillsammans med lite andra band i Motala så 

fick man repa längst upp i tornet på Missionskyrkan i Motala, som ligger två 

stenkast från Polishuset i Motala på Östermalmsgatan. 

.T. gifte sig med sin Anya i Ukraina sommaren 2006. De bodde sedan i första lyan i 

Södertälje. Sommaren 2006 blev således lugn på spelningsfronten för bandet. 

 

Repning I Missionskyrkans torn. 2006 var annars ett lugnt år för “The Crazymen 

Band”. Många nya låtar utvecklades och replokalen blev stället där låtarna 

slipades fram. 

 



 

Repning I “tornet”. 

 

“Monkeys For Breakfast Promo E.P.” - 2007 



 

“Give It All Or Give It Nothing” – Ett par väl användna trumpinnar. 



 

2007 – 4 Spelningar på hemmaplan 

Första spelningen för året inledde vi på “Café Choklad” i Pingstkyrkan i Motala, 

Fredagen den 9 Februari 2007. Där fick våra systrar och bröder för första gången 

höra ”The One´s Who Curse You” och punkdängan ”Hurry Up”.  

29 Juni så spelade vi på det som skulle bli den sista ”Vätternfestivalen” i 

stadsparken i Motala som vanligt. Arrangörerna hade 2007 akuta ekonomiska 

problem och kunde inte betala lön till alla de som hade jobbat på festivalen sades 

det. Det blev lite upprörda känslor hos vissa. Kanske hade de eventuellt plockat in 

allt för stora artister tidigare år? Som kostat multum? Vem vet? Inte viktigt.  

Vi fick via Mats och Peter på Studiefrämjandet lira på den s.k. ”Platen-scenen” i 

stadsparken. Vi premiärspelade den halvakustiska countryrock-dängan vid namn 

”Johnny Cash Backflash”. 



Efter sista ”Vätternfestivalen 2007” så blev det 2 spelningar på ”Bryggeriet” där vi 

fredag/lördag 13 och 14 Juli 2007 supportade Stockholms-stoner-bluesrockarna i 

”Sideburn”.  

.R. kunde inte på grund av en praktik, så det blev .L. och .T. som bar upp 

”Galningarnas Band” dessa två spelningar. 

 

.T. på Trummor och .L. på Bas och Sång. Första kvällen av 2 på ”Bryggeriet” i 

Motala där vi supportade ”Sideburn” från Stockholm. 

På andra ”Brygget”-spelningen dök det upp 2 snubbar som kastade pil eller 

spelade dart som det också heter. De tyckte vi påminde om en blandning mellan 

”Onkel Kånkel” och ”The Kristet Utseende”. Punk på hög nivå då man blir jämförd 

med dessa 2 eminenta kultband. 

Annars så minns vi att trummisen i ”Sideburn” blev sur då vi först fick låna deras 

cymbaler eller vad det nu var, men sedan blev lite snedtänd och inte ville att vi 

skulle lira mer på dom. Nåväl. 



Vi hann med en hel del låtar från våran repertoar så det var grymt att lira 2 kvällar 

i rad på ”Brygget”. 

2008 – Ett mycket lugnt år 

Året 2008 blev efter 2007 års rockande på flera platser i Motala, mycket lugnt då 

alla i bandet hade fullt upp med jobb, familjer och praktik i Stockholm respektive 

Motala. 

Några få repningar hanns dock med och låtar som ”Start Again”och ”Stuck In A 

Bubble” började ta form. Andra låtar som ”Hurry Up” och ”The One´s Who Curse 

You” hade vi nu spelat in och de hade fått sina mer ”definitiva versioner” efter 2 

års jammande och slipande. Man kan väl säga att punken i våra låtar började att ta 

in mer influenser från den tunga ”blues-stoner-rocken” och att vi började riffa och 

raffa samt att spela lite tyngre än tidigare. ”The Shape of Rock´N Punk To Come”. 

 



 

Rep i Pingstkyrkans källare. 

 



2009 – Saker börjar röra på sig igen 

Med ett gäng nya låtar som vi repade in under 2008 och början av 2009 så var 

hela bandet tillbaka i Norrköping, den 17 januari 2009 då vi lirade på 

”Kulturkammaren”.  Vi lirade ett par nyare låtar och de klassiska från ”Punk For 

Rabbits”, men hann även med 2 riktigt gamla ”hitar” i form av ”Without 

Sufferering” samt ”The Waiting”.  

.T. hade åkt in från 08:a och .L. och .R. anslöt från Motala för denna konsert. 

 

.R. på gitarr, .T. på trummor och .L. på bas och sång. Kulturkammaren i 

Norrköping 17 Januari 2009. 

 

Sedan så var det hyfsat lugnt i 2009 ända fram till 7 November 2009 då vi återigen 

var tillbaka på ”Kulturkammaren” i ”Peking”, denna gång i ”lilla biosalen”. Setlisten 



kan ses här nedanför. Vi hann även med att tillägna en låt till Anna Anka, 

egentligen oklart varför men det blev som det blev. 

 

 

L´Orient – Linköping 20 November 2009 

Redan i slutet av 2009 var vi och spelade på ”L´Orient” som ända sedan dess skulle 

bli ett klassiskt musikställe i Linköping. Här var det andra gången vi spelade en låt 

som skulle bli ännu en av ”klassikerna” som vi princip alltid spelat live sedan dess. 

Vi talar om låten ”Reference Point” som vi levererade en grym version av denna 

kväll på ”L´Orient”. 



 

Låten ”Reference Point” tillägnades stadsdelen ”Skäggetorp” i LKPG samt det 

svenska fotbollslandslaget som hade en ganska så ny huvudtränare i Erik Hamrén. 

Låt oss ta en titt på vad 2009-års låt ”Reference Point” egentligen handlar om. 

 

”Reference Point” (2009) 

Låten ”Reference Point” handlar bl.a om naturkatastrofer, krig, elände utifrån 

både betraktaren, förövaren och offrets synvinkel. ”Where is your freedom”-

refrängen syftar bl.a på att vart finns det egentliga ”skyddet eller friheten” i våra 

liv? Inget är för evigt, saker och ting du äger idag kan vara bokstavligt talat 

”bortblåsta” i en orkan eller tromb imorgon. Hoppar du ner i ”fel vatten” så kan 

vithajen eller krokodilen vara det sista du ser, men då man befinner sig på en 

annan varelses territorium så får man kanske räkna med att man är ”inkräktaren”.  

Den enda fasta ”referens punkt” som .T. syftar på är Gud.  

Vad är det som står kvar när allt annat är borta?  



Gud (Den enda verkliga ”referensen” vi kan lita på i våra liv). 

För att göra låten lite mer ”domedags-aktig” så inleds låten med textraderna: 

”I want to see chaos,  I want you to run, When the thunderstorms comes, no 

second to catch….” Kan om man vill, tolkas utifrån naturfenomenet som sveper in 

med ond bråd död i form av en storm, orkan, tromb. Det kan också tolkas som 

”krigsförövaren” som berättar vad som snart komma skall.  

Mellansticket eller ”bryggan” innan sista sticket/avslutningen med ”When the lord 

got something to say….Listen up…” syftar på vem man ytterst bör lita på och inte 

glömma bort i allt kaos och ”brus” som kan påverka en. Den enda röst man bör 

lyssna på mitt i stormen är Gud´s röst. 

Studioversionen av låten blev lite mer ”bombastisk och atmosfärisk” än live-

versionerna som är lite mer ”punk” och ösiga med sin ”hey-hey-refräng” (Nån 

slags indirekt ”The Ramones”-koppling). 

Precis som de flesta låtarna så är det rotation bland medlemmarna vad gäller 

studio vs. Live-versionerna, Då .T. pillade på det mesta vad gäller studio-versionen, 

med .L. på trummor, men live så är det oftast .R. på trummor, .L. på bas och back-

up´s, och .T. på vrål och gitarr. 

 



 

 

CHEAP-FEST 2010 – Uppkomst och bakgrund 
2009 så annonserade några stora bolag på ”MySpace” om en tävling där band 
kunde få chansen att spela med ”Metallica” i Hultsfred. Många band började 
enligt .L. att slösa mycket tid på att jaga röster genom att ”skaffa polare” och 
”röstfiska” på ”MySpace”.  
 
Eftersom det bara kunde bli en vinnare, så skulle det ultimat också bli desto fler 
förlorare (logiskt sett). Denna antikristliga storföretags- smörja tog bara massa 
onödig energi från en massa band som lade ner onödigt jobb på att försöka ta sig 
igenom ett nålsöga.  
 
”Alla varo kallade men knappt någon blev utvald”. Banden spelades ut mot 
varandra i denna utomdjävulska lek där alla skulle ”sälja sina själar” till 



storföretagens kapitalistiska skit. Inget för oss. Men det fanns en grym lösning som 
väntade bakom hörnet. Läs vidare för att se hur vi knäckte Djävulens lömska 
snärjande plan med hjälp av förböner till vår Fader.  
 
”The Crazymen Band” fick den mycket smarta idén om att ändra på denna 
negativa historiegång genom att göra en alternativ musikfest, nämligen ”Cheap 
Fest”.  
 
7 år sedan första ”VUV-Fest” var vi igång igen, men med ett något annorlunda 
koncept den här gången. Istället för att några få fick dra lasset med att arrangera 
så hittade vi ett par band från helt olika städer som var villiga att tillsammans göra 
något för att få fler spelningar.  
 

 
 
Grundtaken var lika enkel som genialisk. Alla banden kom från olika städer, vilket 
gjorde att alla skaffade ett spelställe i respektive stad där man kunde lira. Vi från 
Motala bjöd in de andra 5-6 banden till en spelning i Motala hos oss, och de andra 
gjorde detsamma.  



Allt som allt blev det många spelningar för oss samt de andra banden i metropoler 
som Östersund, Ljungby, Motala, Norrköping, Söderköping, Linköping. Första 
”Cheap-Fest” tog plats i Borlänge, Dalarna, dit banden styrde kosan. I Linköping på 
musikhaket och superba restaurangen ”L´Orient” så lirade band som ”Screamer”, 
”Avdelning 5”, ”Svensk Punk”, ”Kravallgrind”, ”Light Of Candle”, ”Vi För Fan”, 
”Jackarou” med flera.  
 
Tänka sig, att år 2010 kunde man fortfarande hjälpa varandra i sann ”band-anda”. 
Om alla ger lite får alla mycket – ”Less is more than one fat big ego”. 
 
11 September 2010 gjorde vi en minnesvärd spelning nere i södra Småland i 
metropolen Ljungby, i närheten av där bland annat Metallicas original bassist Cliff 
Burton omkom många år tidigare. En spelning där vi även provade den 
instrumentala låten ”Human Robots” för första gången.  

 
”The Crazymen Band” på scenen i Ljungbys ”Godsmagasinet” 2010. Här var det 
live-premiär för den instrumentala  låten ”Human Robots”. 
 
Kul att lira i ”Godsmagasinet” som var en hyfsat stor lokal i centrala delarna av 
Ljungby. Innan spelningen käkade vi pizza på ett av stadens lokala pizzahak. Allt 
som allt en mycket bra resa ner till Ljungby där det var ”Cheap-Fest-”polarna i 
”Screamer” som stod för arrangörskapet denna kväll. Bra jobbat! 



 
”Banned In Upsala E.P.” – Ett av alla skivsläpp under åren 2007-2011. 
 
 

 



 
Ännu en DIY-Punk-E.P. – ”776 E.P” från 2009 på vårt egna skivbolag ”VUV 
Records”. 

 



2011 – Kumla, Stockholm, Söderköping och Norrköping 
 
Året inleddes med en mytomspunnen konsert i Kumla, Närke den 7 April 2011. 
Precis som det brukar kunna vara i April (alltså ett totalt skämt) så blev det en 
riktig snöstorm och hård blåst precis samma dag som vi skulle lira. Tåget som .T. 
skulle åka från Södertälje till Kumla blev kraftigt försenat.  
 

 
Sena till spelningen i Kumla, Närke den 7 April 2011 p.g.a dålig väderlek. Väl på 
scenen blev det en riktigt lyckad spelning med en fantastisk ”punk-publik” som 
var med på noterna. Endast fyra låtar hann vi med då man skulle stänga stället 
för kvällen. 
 
Planen var då att .L. och .R. skulle köra till ”mördarstaden” Arboga, Västmanland 
(p.g.a av alla mord som skett där). Staden är annars känd för att tidigare ha varit 
”Jehovas Vittnens” huvudsäte i Sverige innan man stramade upp organisationen 
och flyttade huvudkontoret till Danmark.  
 
Hur som haver, .L. och .R. hämtade upp .T i Arboga och sedan var det gasen i 
botten till Kumla (Där en av Sveriges viktigaste fängelseanstalter även ligger). Vi 
skulle dock inte lira på själva anstalten, utan på en fritidsgård eller dylikt.  



 
Kumla Anstalten. Kanske en spelning för framtiden? Countrylegendaren Johnny 
Cash spelade ju bland annat på Österåkers-anstalten i Stockholm samt släppte 
”Fängelselåten” Folsom Prison Blues”. 
 
Vi var rejält försenade då vi till slut dök upp på spelstället i Kumla. De skulle snart 
packa ihop och stänga ner stället för kvällen, men vi fick ändå chansen att lira lite. 
Vi hann med en fyra låtar, däribland en frenetiskt bra version av ”Reference 
Point”, där ”punk-publiken” var rejält med på ”Hey, Hey, hey”-fotbollskörerna. 
Grymt. 
 
Det som hade börjat i moll slutade i dur. En riktigt minnesvärd spelning som vi 
kanske håller som en av våra ”top 5”.  

 
Ett sista röj i Kumla 2011 – ”The Survivors Of The Storm”. 



Den 30 April 2011 var det dags att återigen bege sig till huvudstaden 08:a, i alla fall 
för .L. och .R. då .T. redan bodde och jobbade där. Denna spelning skedde på 
restauranghaket ”Snövit” nära Skanstull på Södermalm i Stockholm. Arrangör var 
”Probation” och Zäta Zettergren som rattade ljudet denna kväll. 
 
Vi inledde med ett instrumentalt parti vid namn ”Post Rock Fever Leads To Good 
Health” som .R. hade arrangerat och som vi senare skulle återanvända vid 
ytterligare en senare konsert. 
 
Vi hann också med en ny rökare som .L. hade filat på ett tag. En mycket snabb D-
takts rökare vid namn ”The Scene Is Dead Part 3”.  Totalt ös i 2 minuter. 
 
Stockholmsbandet ”Karpis” stod också på scenen denna konsertkväll.  
 
Det var mycket folk i den lilla undervåningen på ”Snövit”. En lyckad konsert! 
 

 
”The Crazymen Band” live på restaurang ”Snövits” undervåning i April 2011. 



 
Hela trion live på ”Snövit”  2011 – Ett schjyst Rockhak på Skanstull, Södermalm i 
Stockholm.  Från vänster .R. på gitarr och sång, i mitten .T. på trummor och sång 
och till höger .L. på bas och sång. Vi avrundade konserten med en gammal cover, 
nämligen vår version av Australiensiska ”Mortifications” låt ”God Rulez”. 
En kul spelning där vi blandade både mycket nya låtar, lite ”mellan-gamla”, 
samt lite ”mycket-gamla”-låtar. Bandet hade nått ett ”medelålders-andra-
andningen”-stadium. 



 

Lite käk innan spelningen på ”Snövit” 2011. Hamburgare från Sibyllas gatukök 

på Ringvägen, Skanstull i Stockholm.  

Efter Stockholms-spelningen så var det tillbaka till Östergötland för .R. och .L..s 

del. Tyvärr kunde ej .T. vara med på nästa spelning i Söderköping på 

”Kanalfesten”.  

6:e Augusti 2011 så lirade .L. och .R. nere vid kanalen i Söderköping för 

förbispasserande barnfamiljer och pensionärer. 

Här provade man även en ny låt vid namn ”Better Going Blind” samt även en låt 

vid namn ”Stuck In A Bubble”, som bandet senare skulle spela vid många tillfällen 

runt åren 2011-2013. 

Ibland är det bättre att slå det ”blinda ögat till” och bara ösa och låta musiken tala 

för sig själv. 



 

 .R. på trummor i Söderköping 2011 då bandet spelade på ”Kanalfesten”. 

Den 2 September 2011 var .T. tillbaka och ”The Crazymen Band” begav sig 

återigen till Norrköping för en spelning på ”Kulturhuset”. Man lyckades med 

bedriften att spela 4 låtar nästan helt efter varandra i högt tempo för att hinna 

med så många låtar som möjligt. Det närmaste ett ”medley” som bandet kommit. 

Man hann även med live-debuten för låten ”Jungle Location Nightmares”, som är 

en tung och malande låt med tung drivande bas samt ”övertons-progg-Hendrix-

gitarrer”. Låten ”J.L.N” finns även med på 2011-års giv ”Rabbit Execution”. En låt 

som inte spelats live sedan dess, men som vi kanske återuppväcker en vacker dag. 

I Norrköping delade vi även scen med bland annat ett ska/rock-band vid namn 

”Daylight Stella”. 



 

”The Crazymen Band” live i Norrköping den 2:a September 2011. 

 

2012 – Kompband till gamle trubadurvännen Trygg samt nya låtar 

Året skulle bli ganska så lugnt vad gäller spelningar, men .L. och .R. hann med att 

kompa gamle trubadurpolaren Trygg på två spelningar i Motala på ”Bryggeriet” 

den 12 Maj samt i Linköping på ”Arbis” den 25 Maj 2012.  

Man hann med gamla trubadurrökare som ”Varm och Glad”, ”Som Ett Troll”, 

”Lyckorus” samt en ”Barkley”-cover vid passande namn ”Crazy”. På ”Brygget”-

spelningen hann man även med en ny D-takts rökare vid namn ”Tydligt Budskap”, 

som var en känga till alla som alltid vill ha ”Tydliga Budskap” när man lyssnar på en 

låt. 



 

.R. och .L. tillsammans med vår gamle trubadurpolare Trygg. Live på 

”Bryggeriet” i Motala den 12 Maj 2012.  

 

Bandet skulle även släppa en ny skiva vid namn ”All Rabbits Must Hide”. 

Där fanns bland annat tidigare nämnda 1-minuters låten ”Tydligt Budskap” samt 

nya låtar som ”Mountain Fly”, ”Nothing To Nothing”, ”Rabbit Rocket”, 

”Hazelnussbaum” och ”False Security”. 

Skivan släpptes förutom i CD-version även som en kassett-version då alla i bandet 

alltid gillat de ”gamla skivformaten” som LP-Vinyl, kassettband etc. 

 



 

 

 



 

Kassett-versionen av skivan ”All Rabbits Must Hide”. 



I början av året, den 25 Februari, fick bandet även låten ”Mountain Fly” spelad på 

radions ”P3 Rock” samt hann göra en ”i rep-lokalen-video” till ”Tydligt Budskap”. 

 

.T. på trummor när man spelade in videon till ”Tydligt Budskap” i 

Missionskyrkans ”Tornet” 2012. 

Annars harvade och repade bandet som vanligt en hel del i ”Missionskyrkan” 

2012, det som skulle bli det sista året där. En av de gamla tanterna i 

Missionskyrkan hade länge stört sig på den ”Rock-musik” som repades där, och 

var inte alls imponerad av det oljud som hon tyckte sig kunna urskilja uppe från 

”Tornet”.  

Inspelningen av det allra sista repet i ”Tornet” finns även dokumenterat på video, 

där ingen mindre än tanten själv dyker upp och får förgylla det sista ögonblicket i 

”Tornet”.  

Bandet hade haft ett par bra år i Missionskyrkans torn, men nu var den eran alltså 

över. 



Som en tribut till våra polare i det kristna punkbandet ”Tekla Knös” som året innan 

(2011) fått se bandets basist Markus Lindsmyr vandra hem till Gud Fader, så 

gjorde vi en cover på deras låt ”In Greed We Trust”. Den spelades in i ”Tornet”. 

Vi hade även i slutet på 2011 och början av 2012 börjat repa in bandet S.O.D:s låt 

”United Forces” som skulle bli en ny live-favorit att lira. 

 

 



2013 – Ett hektiskt år för ”The Crazymen Band” 

Om 2012 hade varit ett ”mellan-år”, så skulle det hända ännu mera saker 2013. Vi 

släppte bland annat 2 skivor, däribland den humoristiska kängan till raggare och 

punkare, nämligen “Raggare o Punkarsvin Über Alles E.P”. Bandet hann även 

släppa det episka albumet “Beard Restrictions for Rabbits Not for Goats” på Vinyl. 

 

2013 så flyttade bandet ut i skogarna runt Motala, och repade utomhus då vi 

inte längre hade något repställe inomhus. Det blev många ”Forest Punk 

Sessions” 2013-2016. Längst fram på bilden kan man se generatorn som 

generade ström så att vi kunde repa utomhus. 

 



 

Skivan “Beard Restrictions for Rabbits Not for Goats” släpptes på Vinyl 2013. 

Senare på “Bondebacka Festivalen” i Motala samma år, så skulle första låten på 

skivan ”Master After Burner” få live-premiär. 

 



2013 inleddes på konsertfronten med att bandet begav sig tillbaka till Närke och 

den utmärkta festivalen ”Vårskrik” i punk-metropolen Lindesberg. ”The Crazymen 

Band” lirade den 8 Maj 2013. Bakom ”Vårskrik” stod Studiefrämjandet i 

Lindesberg på ”Hillstreet 1” med arrangörer som tidigare under 2000-talet hade 

arrangerat den kultförklarade festivalen ”Augustibuller”. På konserten blev det 

live-premiär för låtarna ”Solen Lyser Över Våran Stad” samt ”Raggare och Punkare 

Überalles”, som vi repat många gånger men inte hunnit lira live ”på riktigt”. 

En mycket bra arrangerad festival med många gamla punkare som varit med 

sedan 80- och 90-talets stora punkvåg i Sverige. En grym resa till Lindesberg och 

”Vårskriks Festivalen”. 

 

.R. på ”Vårskriks-Festivalen” i Lindesberg den 8 Maj 2013. 



 

.T. rattar in bas-ljudet innan spelningen på ”Vårskrik”. 



 



 

Hela bandet live på scen i Lindesberg, Närke, ”Vårskrik” den 8 Maj 2013.  

 

Jo´rå, inspelningen blev bra denna gång också. 



 

 

Efter spelningen på ”Vårskrik” i Lindesberg den 8 Maj 2013. 



 

Arrangören av ”Vårskrik” på ”Hillstreet” i Lindesberg, Christer ”Chrille” Pilblad. 

 

Trumsetet riggat och klart på ”Vårskrik 2013” i Lindesberg. 



Efter ”Vårskrik” i Lindesberg så spelade .R. och .L. med deras nya band ”The 

Skogsbangers” på Café ”Sjöbris” i Motala den 4 Juli 2013. Man spelade både som 

duo i ”The Crazymen Band” samt som kvartett med ”The Skogsbangers”-bandet. 

Mer om alla olika band vi lirat med kan man läsa senare under rubriken ”Andra 

band och projekt”. 

 

En vecka senare var det dags för hela bandet att förbereda sig för att åka ner till 

Bromölla, Skåne, på gränsen till Blekinge och festivalen ”Punk Cooperative”. 

Dagen innan spelningen så åkte man ut i skogarna kring Nykyrka norr om Motala. 

Där repade man ute i skogen med ekorrar och myror som enda sällskap. 

 



Bandet repar i skogarna i Nykyrka utanför Motala. Dagen efter skulle man resa 

ner till Bromölla, Skåne, på gränsen till Blekinge för spelning på ”Punk 

Cooperative Festivalen” 2013. 

Efter en resa på 4-5 timmar sydost ned genom Östergötland, Småland och Skåne, 

så anledde bandet till den gemytliga metropolen Bromölla på gränsen till Blekinge. 

Festivalen ägde rum i ”Folkets Park”, och det var en perfekt plats med 2 scener 

och en stor gräsyta för camping. 

Först var vi tvungna att hitta en parkeringsplats, vilket gick mycket snabbt. Sedan 

så började vi att lasta ur våra prylar och gick mot entrén. 

Vi möttes av synen av en klassisk gammal hederlig ”Folkets Park”-omgivning med 

en biljettkassa-lucka. Där blev vi ”incheckade” med sedvanligt ”inchecknings-

armband” = ”Access all areas”.  



 

 

Ett gäng punkare på campingen i Bromölla under ”Punk Cooperative” 2013. 

Vi i ”The Crazymen Band” fick äran att lira på den s.k. ”Dansbands-scenen” som 

hade en aula-liknande inramning under tak. Det var en perfekt sommardag den 12 

Juli 2013 då vi gick på scenen. Vi fick spela en 40-minuter och hann med en 11 

låtar.  

Vi inledde med en liten tribut till det svenska punkbandet med det mycket 

originella namnet ”Svensk Punk” (!) Vi spelade deras låt ”Vill Du” samt ”Molly´s 

Lips” av det skotska bandet ”The Vaselines” som uppvärmning.  

Annars hann vi med det mesta från vår då 11-åriga karriär, däribland ”The One´s 

Who Curse You”, ”Reunion”, ”Hurry Up”, Better Going Blind”, ”Raggare och 

Punkare Überalles”. 



Publiken bestod mest av ett gäng punkare och det var bra röj på publiken. I 

klassiskt punkar-manér så ropades det: 

” – Spela fortare”. 

”Tydligt Budskap”, ”The Scene Is Dead pt.3” och ”God Rulez” mättade punkarnas 

behov av snabba låtar. 

 

Ett gäng punkar-brudar röjer under vår spelning på ”Punk Cooperative” i 

Bromölla 2013. Vi lirade på ”dansbands-scenen” i ”Folkets Park”. 



 

.T. och .L. riggar prylar innan spelningen på ”Punk Cooperative” i Bromölla. 12:e 

Juli 2013 var en mycket varm dag, så det var på med shortsen som gällde. Här 

kan man även se ”dansbands-aulan” utifrån ett annat perspektiv med sin 

naturliga ”air-condition”-form. Vi passade även på att rigga upp två video-

kameror. En vid ljudbåset samt en lite närmare uppe på scenen. 

 



 

Vår eminente ljudpolare och en av arrangörerna från Bromölla som skötte ljudet 

under våran spelning. Medan vi soundchekade och riggade passade han på att 

få i sig lite vegetariskt käk.  



 



 

Som vanligt spelade vi själva in konserten och det blev ännu en till ”Live-DVD”. 



 

.T. på trummor, .L. på sång och bas och .R. på gitarr. 

Efter att vi lirat så käkade vi lite schjyst veggo-käk samt passade på att se lite 

andra schjysta punkband från Sverige. En riktigt grym punkfestival i Bromölla med 

en avslappnad och schjyst atmosfär.  

Några timmar senare tackade vi arrangörerna och begav oss norrut mot Småland. 

På en strandparkering utanför Värnamo passade vi på att ta ett dopp i sjön samt 

spela en 2-låtars session på parkeringen inför de badgäster som skulle gå tillbaka 

till sina bilar på parkeringen. 

Vi hann även med ett snabbt dopp och sedan var det gasen i botten eftersom .T. 

skulle tillbaka till Stockholm och köra nattbuss senare samma natt/dagen efter. 

En myckat lyckad tripp med mycket musik på en och samma dag. 

Efter några timmar på E4:an upp genom Småland så var vi till slut tillbaka i 

igenkännande miljöer i Östergötland respektive Stockholm. 



 

Akustisk live-session på en strandparkering utanför Värnamo. På väg hem från 

spelningen på ”Punk Cooperative” samma dag. .R. var också med men syns ej på 

just denna bild. 

Dagen efter Bromölla-trippen så var .T. tillbaka i 08:a medans .L. och .R. hade fullt 

upp med att förbereda sig för ”Derail-Festivalen” i Motala den 13 Juli.  

Festivalen arrangerades bland annat av vår gamle polare ”Danmarks-Jeppe” som 

hade fått gamla bandet ”LOK, nu vid namn ”Lillasyster” som dragplåster för 

festivalen. 



.L. och .R. hann bland annat med en tribut till Motorhead då man lirade gamla 

rock-punk-dängan ”Ace Of Spades”. 

 

.R. och .L. soundcheckar inför spelningen på ”Derail-Festivalen” i Motala den 13 

Juli 2013. 

 

”Derail-Festivalen” arrangerades i de gamla lokalerna vid ”Lokverkstan” i Motala. 8 

år innan hade vi lirat på ”Treöres-Festivalen” i lokverkstan och nu var det alltså 

dags igen att besöka denna lokal. 



.L. och .R. hann förutom ”Motorhead”-covern även med den gamla dängan ”Baby 

Majesty” som inte spelats på ett par år samt det nya projektet ”Slaves Of 

Freedom” med nybildade bandet ”The Skogsbangers”. 

 

Affisch för ”Derail-Festivalen” i Motala 13 Juli 2013. 



Man skulle även hinna med ännu en till spelning under 2013. 

Sista spelningen för året blev på ”Bondebacka-Festivalen” i Motala Fredagen den 

23 Augusti 2013. Som vanligt så var det Mats och Anders på ”Studiefrämjandet” 

som drog i trådarna. 

 



.T. hade fullt upp med buss-jobb i Stockholm, så det blev .L. och .R. som fick styra 

skutan på ”Bondebacka Festivalen” Fredagen den 23 Augusti 2013. 

Här blev det live-debut för låten ”Master After Burner” från “Beard Restrictions 

for Rabbits Not for Goats”-vinylen. 

 

.L. på bas och sång och .R. på trummor från ”Bondebacka-Festivalen” Fredagen 

den 23 Augusti 2013. 

2013 hade varit ett hektiskt år för ”The Crazymen Band” med fokus på sommarens 

många spelningar samt två skivsläpp och ett nytt bandprojekt vid namn ”The 

Skogsbangers Band”. 

2013 hade också sett bandet få uppsöka nya territorium när man skulle repa. Efter 

11 år av repningar i Pingstkyrkan respektive Missionskyrkans lokaler var man nu 

bokstavligt talat ”utomhus” fast inte i kylan. 



Med hjälp av en generator så kunde man dock repa utomhus. Förutom frisk luft 

och en bra kondition så kunde man repa på olika ställen och var inte begränsade 

till endast en plats som förut. ”Inget ont som för något gott med sig”. 

2013 såg således många ”Forest Punk Sessions” ute i det fria. 

 

 



 

2013 släppte bandet en liten ”Best Of-Demo-samling” från åren 2010-2013. 

Förutom många officiella släpp så har bandet även släppt många alternativa 

skivor i mindre upplagor.  



 

”Raggare och Punkarsvin Überalles” –Vinyl E.P. Skivan släpptes 29 Januari 2013. 

Denna numera raritet pressades endast i ett fåtal exemplar om 300 ex.  

 



2014 – Hamburg, Tyskland samt inspelningar 

Efter det hektiska 2013 så skulle 2014 bli något av ett lugnare ”mellan-år” för ”The 

Crazymen Band”. Vi spelade in en hel del demos och låtar som vi skulle använda 

till nästa skiva, som dock skulle dyka upp lite senare i början av 2015. 

Bandet hade endast en spelning, men en ganska så intressant sådan. 

Det var dags att bege sig utomlands och till Hamburg, Tyskland.  

.L. hade sedan tidigare levt och verkat i just Tyskland och nu var det dags att 

återse lite ”gamla jaktmarker” igen. 

 

På väg mot Hamburg och Tyskland. Här på vägen i Skåne, 31 km från 

Köpenhamn. Hamburg-spelningen skulle bli enda konserten för 2014. 



.T. kunde ej vara med på trippen ned till Hamburg då denne hade fullt upp med 

diverse bussjobb. .R. och .L. styrde dock skutan ned mot Tyskland och spelningen 

på ”Embankment Party-Festivalen” den 23 Augusti 2014. Efter en lång resa så var 

.R. och .L. framme och spelade en blandning av gamla samt nya låtar från hela 

karriären.  

 

.R. och .L. i bilen på väg ner genom Europa till Tyskland. 



 

“The Crazymen Band” live på ”Embankment Party-Festivalen” I Hamburg, 

Tyskland den 23 Augusti 2014. 

 

“Go Pro-Cam View” från Hamburg-konserten 2014. 



Efter Tysklands-trippen så spenderade bandet resten av 2014 med att repa in lite 

nya låtar samt att spela in dessa till den kommande skivan. 

Man spelade bland annat in en instrumental 15-minuters låt vid namn ”TLR 

Lullaby” samt att låten ”En Okristen Alien Invasion” började att växa fram. 

 

Repningsdags. Förutom att repa utomhus, så alternerade man genom att repa 

dels i en stuga hos .T. samt hemma hos .L. under åren 2014-2016. 



 

Synthpålägg på låten ”TLR Lullaby” hemma hos .L. under 2014. 

 

2015 –  ”Sveriges Sista Dagar”-skivan, en LP-skiva, samt en akustisk LP-skiva 

För första gången under bandet snart 15-åriga existens så hade vi ingen spelning 

år 2015.  Bandet fokuserade istället på att bland annat släppa en 8-låtars skiva vid 

namn ”Sveriges Sista Dagar”.  

Låtar som ”En Okristen Alien Invasion” samt ”Demokrati Föder Tyranni” , 

”Financial Institution” och ”The Happy End” blev sinnebilden för en ”Domedags”-

skiva men som ändå andades ”Hopp och förtröstan”.  

Skivan fick även bra recensioner från bland annat ”Zero Magazine” som beskrev 

skiva som ”The Crazymen Bandets bästa släpp hittils”.  

Alla skivrecensioner från diverse tidningar kan förövrigt läsas längre fram i boken, 

där de finns inkluderade i sin helhet. 



 

Skivan ”Sveriges Sista Dagar” fick bra recensioner då den släpptes 2015. Med på 

skivan fanns bland annat låtarna ”En Okristen Alien Invasion” samt ”Dawn Of 

The New Earth”. 

 

 

 

 



2015 hann vi även med att släppa en akustisk-skiva, ”Senior acoustic versions” 

som bland annat inkluderade akustiska versioner av gamla klassiker som ”The 

One´s Who Curse You” och ”Your Hate, Old Man”. Låtarna hade också element av 

”delta-Mississippi-blues” över sig, med nästan ”steel-guitar”-liknande gitarr-

mattor. 

Förutom dessa 2 alster blev det ännu en tredje skiva under 2015 som även den 

fick ett vinyl-släpp, nämligen alstret ”The Question Mark - ?”-skivan som 

inkluderade låtar som ”Embrace The Suffering”, ”Peace And Security Will Be Their 

Weapon” samt ”Question Mark Dos” för att nämna några av låtarna från denna 

LP. 

2015 var alltså ett ”mellan-år” där ändock mycket nytt släpptes även om man inte 

hade några spelningar. 

 

Repning i .T.:s pärons stuga. 



 

Repning hemma hos .L. 2015. 

 

.T. och .L. repar ny låt 2015. 

 

 



2016 – Skogspunk-sessions och skogsinspelningar 

Alla i bandet hade mycket annat för sig detta år, däribland det nygamla bandet 

”The Skogsbangers” och jobbrelaterade saker. Som alltid så höll vi igång ”i det 

tysta” med olika projekt som på sikt skulle gynna bandet. Ibland kan det verka 

som att bandet ”ligger på is” men oftast är det bara ”lugnet före stormen”. Innan 

vi ”går på attack igen”. 

2016 och början av 2017 skulle se en högst ovanlig och mycket produktiv period 

för bandet där vi fick många nya låtidéer som vi bland annat spelade in i skogen 

där vi repade. 

 

Skogen blev vår tillflykt och ”replokal” även under stora delar av 2016. Här 

kunde vi ostört jamma fram nya idéer samt spela in låtarna. Med hjälp av en 

generator fick vi ström även långt ute i skogen. 



Låtar som ”Fjällskogar”, ”Cash Is King Vildjuret Försvinn”, ”Gospelrocker”, ”Driving 

The Nightbus”, ”Eternal After Youth”, ”Can´t Trust The Sun”, ”Dragonfight”, 

”Bortkopplad och Salig”, ”Liers Backstabbers & Shit-talkers” samt lugna country-

gospel-rökaren ”Jesus Is My Only True Friend” kom alla till under 2016 och tidigt 

2017. 

En låt som till en början lät som ett obetydligt bas-jam blev till slut låten ”Forest 

Punk Praise”, som även den spelades in ute i skogen. Låten bevisar att det som till 

en början kanske inte låter som så mycket att hänga i julgranen, faktiskt ibland 

senare blir den låten som kliver längst fram och tvärtom. 

 

Låten ”Fjällskogar” fick sin inspiration från milslånga svenska skogar. Naturen är 

en viktigt plats för oss i bandet. 

 



 

 

2017 – Jubileumsåret samt ny replokal 

I slutet på 2016 smiddes det även planer på att göra ett nytt dubbel-album till år 

2017, då vi skulle fira ”15 år som band”. Boken ni just nu läser är också ett bokslut 

och en översikt över ”I Gud och Humorns Tjänst – 15 år av galenskap”. Bandet 

hade alltså redan existerat i 15 år. 

 



Vi skulle dock inte nöja oss med att fira 15 år som band genom att ”bara” släppa 

ett dubbel-album, en bok (som du just nu läser) utan vi planerade även en 

jubileums-konsert för att fira de 15 åren som vi skrammlat, underhållit och berört 

Svea Rike med omnejd. Som om detta inte skulle vara nog, så släpptes en 

limiterad 3-CD-Box tillsammans med de fåtal exemplaren av boken, där det finns 

låtar från hela karriären som inte riktigt fick plats på de officiella utgåvorna. 

När ni läser detta så är kanske jubileums-konserten redan över, men tanken var 

även att vi skulle bjuda in gamla vänner och bekanta till jubileums-konserten. 

Trubaduren Trygg, Örebro-bandet ”Esse Quam Videri” med Isabelle och Jimmy i 

spetsen, eventuellt medlemmar från ”The Reclaimed” och många fler Motala-

bekantingar. Hur det nu än blev, så firade vi alltså 15-års jubileum år 2017. 

2017 skulle också föra med sig att vi till slut hittade en ny ”inomhus-replokal” som 

vi invigde i Mars 2017 med att repa några gamla låtar. 

 

Nya ”inomhus”-replokalen invigd i Mars 2017. ”Time to go Insanely Crazy”. 

“Here´s for some another 100 years.” 



2017 fick vi alltså för första gången chansen efter år av “gasen i botten”, att finna 

tid att reflektera över alla de spelningar, skivor och galenskap vi varit med om. Då 

vi inte är ett speciellt nostalgiskt band, utan hela tiden rör oss framåt så har det 

varit skumt att reflektera över dessa 15 år, men frukta icke vi fortsätter ett tag till 

att frossa i ”nostalgi” då boken har en hel del kvar att förtälja om bandet. 

 

Andra band och projekt 

Både före och under bandets existens, så har det funnits och finns många andra 

band där vi varit aktiva i eller är aktiva i. Låt oss börja med .R.:s tidigare karriär. 

.R. har bland annat spelat bas med ”Lifecore” och sedan då de bytte namn till ”The 

Reclaimed”. Innan dess så har .R. även lirat i ett band vars sångare ville låta som 

sångaren i ”Guns N Roses”.  

 

Här är ”The Crazymen Band”-gänget och kompar vår eminente trubadur och 

polare Peter Trygg på ”Cheap Fest”, Bryggeriet i Motala 2010. Ett av alla våra 

sidoprojekt.  



 

.R. – Här på gitarr med ”The Crazymen Band”. R. har även lirat med ”The 

Reclaimed”, ”Lifecore” och ”Skogsbangers” och kompat trubaduren ”Trygg”. 

2013 så lirade .R. även bas i det ”nygamla” bandet ”The Skogsbangers” där även 

.L. och gamle ”The Reclaimed”-trummisen återfanns.  

.R. har även varit med och kompat trubaduren och ”The Crazymen Band”:s polare 

”Trygg” tillsammans med .T. och .L. samt Zoki (synth), ”McDonalds-Oskar” och 

Isabelle (synth/bas). 



 

.R. till höger på bas – ”The Skogsbangers” live på ”Sjöbris” i Motala 2013.  

I mitten på sång och gurra, ”Lightning Ramone”, från ”The Ramonez”. 

 

Längst fram .R. och .L. Rep utomhus i grusgropen nånstans norr om Motala. 



 

Längst fram .R. som då lirade Bas i ”Lifecore”. Här under inspelningen i Rolab 

Music Studios i Askersund. Med på bilden även .L. samt Danne och Kjelle. 



.T. har spelat med bland annat ”The Emerge”, som var ett högstadiebandsprojekt, 

där man spelade gamla punk och hardcore-covers samt lite egna låtar. Detta var 

runt 1993-1996 och ett par år innan ”The Crazymen Band”. Man spelade 2 gånger 

på ”talangjakten” för högstadieskolorna i Motala, bland annat i Folkets Park, 

Marieberg. Den tredje spelningen var i Motalastadsdelen Charlottenborg, närmare 

bestämt i Charlottenborgs Centrum. Bandet repade nere vid Motala Verkstad, rakt 

över Göta Kanal och Treöresbron mitt emot Bona Folkhögskola i en röd träbarack.  

 

Till vänster om  Treöresbron låg den röda repstugebaracken. 

 

.T. spelade mest bas och skrek i ”The Emerge”. Man hann med 2 demo-

inspelningar i bandet där bland annat Ebba Gröns ”800 Grader” avhandlades med 

högst skiftande resultat. En början i alla fall. 

Detta var dock en bra period för att det fanns tillfälle att repa hur mycket man 

ville nere i Mariebergsskolans replokal. Egentligen var replokalen ett gammalt 



skyddsrum som spelat ut sin roll vad gällde ”Kalla krigets” ej så hotande 

kärnvapenkrigs scenario. Här kunde man trumma och spela bas och gitarr. 

 

En av ”The Emerge”-bandets 2 demotejper. 

 

En gång varannan vecka dök det upp en musiklärare som lärde oss grunderna på 

trummor, bas, gitarr. Efter det så var det bara att traggla och nöta på. Perfekt för 

alla nybörjare. Punken betydde också att man tidigt kunde spela i ett ”riktigt 

band”, då 3-ackordsmottot gjorde att man snabbt kunde gå från teori till praktik. 



 

Skyddsrum – Väldigt mycket 70-, 80-, och 90-tal. 

 

Precis i början av 2001 så började .T. även spåna på ett ”skrammel-noise-nonsens” 

projekt vid namn ”Panda In Trouble”.  

Här var det som i ”The Crazy Band” fast med ”den helige anden” gånger 1000. 

Från samplingar till distad sång till all världens ”oljud” och andra påfund.  

Många välkända ”Prosperity”-pastorer fick sig en läxa på första ”Panda In 

Trouble”-skivan. 

2 digitala släpp och begränsad CD-R tryck är vad som finns kvar av ”Panda In 

Trouble”-projektet.  Första släppet i endast 3 fysiska ex. 

2016 så gjorde .T. ett nytt kapitel vad gäller ”Panda In Trouble” , då 3:e skivan kom 

vid namn ”Liers, Backstabbers and Shit-Talkers E.P.”  

 



 

2 av låtarna kom även med på ”The Crazymen Band:s” nya skiva, dubbelalbumet 

från 2017, fast i 2 nya versioner. 

Låten ”Play Faster and Faster” med ”Panda In Trouble” finns här (Copy+Paste 

(V): 

https://www.youtube.com/watch?v=a-LFPTcqJf4 

 

Från skrammel-noise till något helt annat. 

.T. har också 2 andra projekt som startades upp runt 2003-2004. I projektet 

”Midnightday” så är det lugna atmosfäriska ljudlandskap som presenteras. Det 

mesta är gjort på synth. Mer atmosfär och instrumentala partier som ligger 

närmare 70- och 80-tals Eno, Morricone och instrumental filmmusik.  



”This Fragile Light” är ett annat projekt som .T. hade runt 2000-2004 med lugnare 

låtar och dessutom med sång. En salig blandning av halvakustiska, synth och 

atmosfäriska ljudlandskap. 

I slutet av 2015 och början av 2016 så gjorde .T. ett nytt projekt vid namn 

”Elements Of Earthology” som är ett innovativt projekt som blandar lite olika 

saker. Något som dels låter ”jordaktigt” samtidigt som det är lite ”Space” över det 

hela.  

Låtar som inte helt fick plats I “The Crazymen Band”-systemet, däribland “stoner” 
och “Space”-instrumentala partier gjorde .L. och .T. till ett nytt duo-projekt 2016 
vid namn ”Baptism In August”. Runt en 8 instrumentala låtar finns färdiga. 

  
 
 

 
 
 
 



.L. tog upp gitarren och började jamma runt 1992 under olika alias och gjorde lite 
kassettinspelningar. 
 
Projektet “Stefan & Oskar” eller som de också kallades för “Steve and Thunder” 
(Märk väl den tidiga referensen till “Åska” = Thunder = Lightning= .L.) fanns med 
på Stockholms-baserade underground-bolaget ”Snowball Recordings” 
samlingskassett med låten ”Take A Break”. 
 
1997 så flyttade .L. till Tyskland och spelade in några låtar med tyske polaren 
Thomas Eberline. 

 
Ett av .L.:s alla projekt. ”JT-sessions” och ”ONE GOD”. Gjord i endast 6 exemplar. 
 



Våren 1998 gjorde de sin första officiella livespelning under bandnamnet ”The 
Teestube Band” i staden Eppingen, Tyskland. Man lirade två låtar som .L. gjort 
samt ”Nirvana”-covern ”Come As You Are”. 
 
.L. hade ont I halsen under konserten vilket dock bidrog till en mycket kul konsert 
för publiken. Spektaklet kan även höras på ”VUV Records Sampler – Vol.4”. 
 
 

 
Ett av .L.:s projekt med kidsen under aliaset ”Daddy Cool”.  
 

Hösten 1998 så flyttade .L.tillbaka till Sverige och Motala. Ett par månader senare 
så uppstod bandet ”Lifecore”, som även innefattade .R. och två till polare från 
Motala.  
 
2000 så spelade man in sin första skiva i ”Rolab Music Studio” i Askersund. Skivan 
släpptes 2001 under bandnamnet ”The Reclaimed” och skivan fick istället heta 
”Lifecore”. 
 



 
“Lifecore” som sedan byte namn till “The Reclaimed” – Ett klassiskt Motala-
band. 
 

 
”Lifecore”-skivan ”The Past Builds The Future”. 
 
Samma dag som “The Crazymen Band” skulle göra sin första spelning på “Café 
Choklad” i Pingstkyrkan så var det tänkt att ”The Reclaimed” skulle ha lirat men av 
olika anledningar blev detta inte av. 
 



 
Sista konserten med ”The Reclaimed”. Linköping, 19/5-2001, ”Elsas Hus”. 
 
 
Strax innan ”The Crazymen Band” tog fart så lirade även .L. med ett band som 
kallade sig för ”Liquid7”. Bandet lirade nån slags rap/nu-metal med bland annat en 
cover av bandet LOK:s dänga fast i en mer biblisk version, nämligen mästerverket 
”Gud Står När De Andra Faller” (”Skrubbsår”). 
 
2001 gjorde ”Liquid7” en spelning i ”Café Choklad” som spelades in på video av en 
annan bekanting, nämligen .T. 
 

I ”Liquid7” ingick även en annan gammal vän till oss, Petrus, som även lirade 
trummor i Motala/Jönköpings-gänget ”The Supersonic Minds” som bland annat 
spelade på ”Frizon” och ”Gullbränna Festivalen” i Halmstad under sin storhetstid 
under det tidiga 2000-talet. Som kuriosa kan förtäljas att med som roddare och 
videoinspelare på ”The Supersonic Minds”-konserter brukade en annan gammal 
polare till oss, ”Mjölby-Tobbe” Tobias vara. ”Mjölby-Tobbe” var även med på 
första ”VUV-Fest 2003”, där han vaktade ”Backstage-området”.  
 



 
Liquid7 – “Gud Står När De Andra Faller” 
 

 

 

 
”The Supersonic Minds” – Petrus på trummor som även lirade med ”Liquid7”. 
 



2001-2003 så lirade .L. även med Pingstpolarna Simon & Simon I bandet S.O.S 
(=Simon & Oskar & Simon). Bandet lirade en blandning mellan 
rock/rap/pop/metal och hade en mindre hit med låten ”Buss 777” som naturligtvis 
hänvisar till vilken buss man bör åka med i livet. 
 

 
2003 begav man sig till “Rolab Music Studios” i Askersund tillsammans med .T. 
som av någon anledning följde med och var trumtech och hjälproddare.  
I studion som nu är nerlagd så huserade Roland ”Rolle” med sin gamla 
inspelningsteknik. Ett paradis för musiknördar som oss. Rolle berättade att många 
band ville komma och spela in i ”Rolab Music Studios” just för att få det ”gamla 
rullbandsljudet” och visst hade Rolle en dator men det gamla hantverket levde 
kvar då ”S.O.S” lirade in där 2003. 
 
2008 så startade .L. ett av sina soloprojekt "Popofobic", där .L. blandade allt i 
musikens väg. En del av låtarna blev även senare precis som .T..s soloprojekt 
”Panda In Trouble” omarbetade versioner för ”The Crazymen Band”. 
  

 
2013 så startade 3/4-delar av gamla ”The Reclaimed” ett nytt metalband vid namn 
”The Skogsbangers” med .L. på gitarr/sång, .R. på Bas och ”Reclaimed”-Danne på 
trummor och cymbaler. Ett tag var även Steve med på trash-gitarr och man lirade i 
början även ”War For Territory” av Brasiliens trashveteraner ”Sepultura”. Bandet 



har bland annat gästats av .T. och .L.:s dotter Amanda på tvärflöjt, då de lirade i 
”Peking” (NKPG) respektive Linköping. 
 

 
“The Skogsbangers” live från Norrköping 2017. Värt att notera att hela “The 
Crazymen Band” är närvarande här då .T. gästade på låten “Don´t Beat On The 
One´s Who´s Already Down”. 3/4-delar av ”The Reclaimed” utgör dagens ”The 
Skogsbangers”. 
 

 

 
Repning i nya inomhus-lokalen i Mars 2017. L. på gitarr och .R. på trummor. 



 

”Rolab Music Studios” i Askersund, Närke. Nu nerlagt.  

 

VUV Records – Bandets egna skivbolag. 



VUV Records – Det egna skivbolaget i en tid av förändring 

Efter att vi i bandet arrangerat 2 festivaler under 2003 och 2004, så fortsatte vi att 

använda namnet ”VUV” fast denna gång som vårt egna skivbolag, ”VUV Records”. 

I början bad vi även andra band utanför Motala att skicka in sina demos, men 

ganska så snart så var det mest fokus på skivsläpp av våra egna skivor samt de 

olika soloprojekt som nämnts ovan. 

Även om vi till exempel släppte vår första officiella CD-singel , ”Your Hate, Old 

Man”, via ”Soundpollution Records” i Stockholm, så har i princip de flesta av våra 

skivor släppts av vårat eget ”VUV Records” i Motala. 

 

 



Tidpunkten efter år 2004 var också rätt att släppa skivor själva, då ett snabbare 

Internet i början av 2000-talet hade gjort att folk mycket lättare kunde ladda ner 

skivor på bara ett par minuter. Skivbolagen hade försökt lite olika sätt att minska 

nedladdningen, bland annat så hade man provat kopieringsskydd av bandet 

”Kent:s” skiva ”Vapen & Ammunition”. Detta ledde dock till att många som köpt 

den fysiska skivan inte kunde lägga över låtarna till sina Ipod:s och liknande.  

Skivbolagsbranschen så som den varit de senaste 40-50 åren, hade förändrats 

ganska rejält med början av 2000-talet. Internet kom visserligen i mitten av 1990-

talet, men i början var det inget hot, då det gick alldeles för långsamt att ladda 

ner. Många minns kanske tiden då det behövdes ett par minuter bara för att ladda 

ned en enda bild. 

Många band ältade och förbannade Internet, och tillsammans med skivbolagen så 

förvånades man över det nya tilltaget hos främst ”den yngre generationen”. 

Man får dock oavsett vilka sida man stod/står på inte glömma att man kan jämföra 

en MP3-fil med t.ex 80-talets kassettband, där man lätt kunde kopiera en LP eller 

CD-skiva till just kassettbandet.  

 



De senaste åren på 2010-talet så har dock skivbolagen och många band insett att 

man behöver vara lite mera påhittig och fiffig om man ska sälja fysiska exemplar 

av skivor igen. Kanske lite sent, men ”bättre sent än aldrig”, så släpper man idag 

ofta LP-Vinyl-skivor och skivboxar med exklusivt innehåll. Tiden är förbi då man 

endast kunde leva på att släppa en vanlig CD-skiva.  

Att inte enbart kunna lita på försäljningssiffror är dock kanske inte bara utav ondo. 

Om man lägger in variabeln och ekvationen om att banden måste spela mer live 

för att överleva, så tycker nog de flesta att detta är bra då fler band måste turnéra 

mera vilket gör att banden måste vara extra bra live. Man har även börjat med att 

sälja exklusiva biljetter till konserter där man kan få träffa bandet innan eller efter 

spelningen samt få en exklusiv turné-skiva eller dylikt. Det enda som kanske 

förvånar är egentligen varför skivbolagen, banden och deras allierade inte tänkte i 

dessa banor lite tidigare. I en värld som ständigt förändras så måste man hitta nya 

vägar. 

 



Med allt detta i åtanke så var tidpunkten kring år 2004 helt rätt att släppa våra 

skivor själva. Precis som med ”Cheap-Fest 2010” så är det bättre att själva ordna 

saker som att spela live eller att släppa skivor själva, eftersom att vilja ligga på ett 

stort skivbolag inte längre var relevant eller självklart, inte ens för hyfsat stora 

band. 

På vårat egna ”VUV Records” så kan vi släppa skivor eller digitala låtar precis som 

vi vill och när vi vill. Vill vi släppa ett par låtar på LP-Vinyl så kan vi göra det. Vill vi 

släppa en live-DVD kan vi göra det. I och med kanaler som ”Youtube” eller 

”Dailymotion” på Internet, så kan man släppa en ny låt samma dag som man 

spelade in den. Man bör nog se på det hela att, ”möjligheterna är obegränsade” 

idag. Du kan själv styra hela skapandeprocessen och själv bestämma hur dina låtar 

ska spridas. När, var och hur bestämmer man själv idag. Det bästa av allt, det blir 

inga mellanhänder eller andra på ett skivbolag som måste få en del av den redan 

”lilla kakan”. Kostnaden finns naturligtvis alltid där, men man kan inte räkna med 

att ”gå runt” utan man gör det för att man villl göra det. 

 



Vi i bandet har aldrig varit beroende ”av de stora krafterna” som sägs styra 

”skivvärlden” utan i sann ”Punk-DIY”-anda så har vi alltid kunnat göra precis det 

som vi velat göra. Från att trycka t-shirts, CD-skivor, Vinyler, DVD:s, egna 

hemsidor, ”Facebook”-sidor, ”Myspace-sidor” m.m. 

Till denna bok medföljer även exempelvis en egengjord 3-CD-Box med exklusivt 

material från hela vår karriär.   

Förutom att man håller en del kostnader nere, så är det mycket intressantare och 

nyttigare att göra saker själv. Sist i denna bok (längre fram) finns alla skivor vi 

släppt på ”VUV Records” under fliken ”Discography” (=Skivsläpps-historik). 

Man kan även kika in på: 

http://www.discogs.com/artist/2986573-Crazymen-The  

Här finns alla skivor vi släppt officiellt, samt möjlighet att köpa våra skivor för en 

rimlig peng. Det går naturligtvis utmärkt att köpa skivor direkt ifrån oss i bandet 

också. Vi förväntar oss dock oss inga pengar – Det är Gud som vi lyder under inte 

mammon. ”Rikedom” idag är synonymt med hur mycket pengar någon har, dock 

har pengar aldrig varit vår drivkraft.  

Pengar i sig kan inte göra en bra låt åt dig, du måste själv göra låten du själv skulle 

vilja höra. Pengar är inte av ondo i sig men egentligen är det mycket problem som 

uppstår då ”pengar ska styra en verksamhet”. Må så vara ett rockband, ett 

sjukhus, ett dagis, en skola. Har vi inte fått nog av allt tjafsande där de två orden 

”Lönsamhet och Pengar” alltid måste gå hand i hand? Gud ger oss ett par grymma 

låtar, vi jammar och spelar tillsammans, vad tusan behöver man egentligen ha 

mer?  

De bästa jammen vi haft i bandet har varit mitt ute i skogen med en generator och 

ett par ekorrar som knapprat kottar, inte att vi spelat på den och den festivalen, 

faktiskt så är det så med den saken.  

Alltför många av de 1000-tals band vi gillar och har gillat har gått i ”djävulens 

lömska fälla”, då de låtit pengar och berömmelse få styra sina uppblåsta egon till 

den punkt att bandmedlemmar måste prata via advokater istället för att träffas 

http://www.discogs.com/artist/2986573-Crazymen-The


och lira i replokalen. Tur att vi endast är ett DIY-Punk-band som inte ens har råd 

att ibland ringa varandra. Skämt å sido, att vi inte hela tiden ses kanske har 

bidragit till att vi alltid är ”hungriga” när vi väl ses och lirar. Skulle alla vara kvar i 

samma stad och hänga varje dag skulle vi troligen gått varandra på nerverna. 

Vi har även precis som de flesta band, en uppsjö av demos, CD-R-skivor med 

inspelade repningar, sessions, demo-versioner, live-inspelningar m.m. som vi 

samlat på oss under årens lopp. Det mesta vi gjort finns sparat och arkiverat av 

samtliga bandmedlemmar .T. har exempelvis två stora lådor med endast ”The 

Crazymen Band”-prylar. Allt som allt ett 100-tal skivor, kassetter, videos, DVD:s 

från bandets hela 15-åriga karriär. L. och .R. har nog minst lika mycket i ”sina 

gömmor”. 

 



 

 

Ett urval av alla de olika skivor vi släppt under åren 2002-2017. 



Den digitala utvecklingen är även bra då man exempelvis lätt kan spara låt-

material på nätet eller på externa hårddiskar, i fall att ett fysiskt exemplar skulle 

försvinna. Även om vi diggar till exempel kassettband, så är det oundvikligt att de 

för eller senare efter många år blir sämre och sämre och börjar ”slira” och bli 

”risiga” efter ett tag. Då är det bra att ha olika format tillgängliga, inte minst de 

digitala lagringsalternativen. 

Vårat egna skivbolag ”VUV Records” brukar även med jämna mellanrum släppa 

samlingsskivor, så kallade ”Samplers” eller ”Compilations”, där vi samlar alla olika 

band och projekt som ligger på ”VUV Records”. Hittills har det blivit 4 

samlingsskivor – De så kallade ”VUV Samplers-” Volym 1-4.  

 

  



Band som vi inspirerats av 

Trots att vi alltid sagt att vi velat göra musik som ”vi själva skulle vilja höra på 

radion, men ännu inte hört” så finns det många band som vi själva diggat både 

innan och efter att vi startade bandet. Vi har trots en del cover-versioner aldrig 

lyckats ”härma något annat band”, och kanske det är lika bra det. Även de gånger 

vi spelat andra bands låtar så har vi alltid gjort vissa ändringar så att det passade 

oss. Detta tror vi gör att det blir intressantare att lyssna på än om vi skulle ha gjort 

en rakt av och exakt ”karbon-kopia” av respektive cover-låt. 

De flesta band vi gillar har ofta (men inte alltid) en ”rock-baserad” bakgrund. 

Sedan långt tillbaka i tiden så har band som ”Nirvana”, ”Therapy?”, ”Guns ´N 

Roses” , ”Melvins”, ”Jesus Lizzard” , ”TAD” och ”U2” varit band som vi diggat.  

De låtar vi hittills gjort covers på är bland annat följande (Många fler finns): 

No Innocent Victim – ”Reunion” 

Mortification – ”God Rulez” 

The Vaselines – “ Molly´s Lips” 

Hisham Abbas – ”Feno” 

Svensk Punk  - ”Vill Du” 

S.O.D – ”United Forces” 

Therapy?  - “Screamager” 

Nirvana – “Negative Creep” 

Gnarls Barkley –“ Crazy” 

Motorhead – “Ace Of Spades” 

Nirvana – “Sliver” 

Tekla Knös –“ In Greed We Trust” 



Det finns även lite mer “otippade band” som vi även diggar en del. Bland annat 
den eminente country-sångaren Johnny Cash som vi delvis gjorde en låt om vid 
namn ”Johnny Cash Backflash”.  Även tidig svensk prog-musik från 70-talet med 
band som ”Kebnekajse”, ”Fläsket Brinner” samt ”Träd, Gräs och Stenar” är lite mer 
otippade band som vi diggar. Dessa bands influenser kan man bland annat delvis 
höra på instrumentala låtar som ”Human Robots” och ”Driving The Nightbus”. 

Softrockarna i ”Aerosmith” har vi även en del att indirekt tacka för. I början av vår 
tidiga karriär så brukade nämligen .R. och .T. ofta jamma några av deras låtar 
medans de väntade på att .L. skulle dyka upp i replokalen. 

Hårdare trash-metal-band som ”Sepultura” är även band som både vi i ”The 
Crazymen Band” sam trummisen Danne i ”The Skogsbangers/The Reclaimed” 
diggar mycket. ”The Skogsbangers” har bland annat gjort en cover på ”Sepultura”-
rökaren ”War For Territory”. 

Tidiga svenska 90-tals vågen med ”Skatepunk” samt ”Stonerrock” med band som 
”Kyuss” och ”Sleep med flera är även andra band vi diggat genom åren. 

 



Recensioner – Urklipp från olika papperstidningar samt Webzine´s 

 

 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 



 
 
 



 



 

 



 

 



 

 



 
 

 
 
 
 
 
 



CrazyMen – Sveriges sista dagar Robert Ryttman 2016-01-26  

Betyg: 7/10 (Zero Magazine) 

Variationsrikt, skitigt, skramligt och CrazyMens bästa platta hittills.  

Skivbolag: Vuv-Records  

De tre galenpannorna från Motala är tillbaka med 8 nya spår, och den här gången oroar sig 

gruppen över de globala krafter som tar makten över enskilda nationer. Titeln Sveriges 

Sista Dagar ska dock inte tas bokstavligt, enligt en text på bandets hemsida, och musikaliskt 

känner man igen CrazyMens mix av influenser. 

Ibland är det punkigt, andra gånger påminner det mer om sludge metal, men när killarna lugnar 

ner sig i låtar som ”Sveriges sista dagar” och instrumentala ”The shemitah part 2” blir det både 

vackert, melankoliskt och rent av psykedeliskt. Sådana är CrazyMen, ett band utan tydliga mål 

eller riktlinjer för hur deras musik ska låta och hur de ska uppfattas av lyssnarna. Ett band som 

gör vad fan de vill, helt enkelt. Detsamma gäller givetvis texterna. Hur man ska tolka lyrik som 

den i ”Demokrati föder tyranni” (felstavat på skivomslaget dessutom) vete fan. Tyvärr ingår inget 

texthäfte heller, vilket gör uppgiften än svårare, då detta är ett fläskigt, tungt och sårat låtmonster 

som kravlar fram med hjälp av elaksinnade gitarrer, och detta trots att texten är på svenska. Även 

”Forest jam noise (Live at Forest punk sessions 2015)” är en lugnare, instrumental sak som känns 

både sprucken och slarvig, men sådant får man ta när man lyssnar på CrazyMen. De har aldrig 

eftersträvat perfektion eller finkänslighet, och det är en stor del av charmen med bandet. Att jag 

sedan finner kaoskrossen i ”Financial institution” helt icke-charmig och direkt dålig är inte 

mycket att göra åt, men efter den avslutas plattan med sin tredje instrumentallåt ”The happy end”, 

och därmed har vi gått hela varvet från mörk och brutal rock n roll i ”Okristen alien invasion” till 

lent, skinande solsken och hopp inför framtiden. Eller hur man nu vill tolka saken? Detta är i alla 

fall CrazyMens bästa cd hittills. 

http://zeromagazine.nu/author/robert-ryttman/
http://www.zeromagazine.nu/wp-content/uploads/2016/01/CrazyMen-Sveriges-sista-dagar.jpg


INTERNET-INTERVJU GJORD AV: Roblex Lundgren 22 Mars 2016 

Personliga frågor om bandet och deras medlemmar: 

Har ni spelat i något tidigare band? 

Mr.Lightning har tidigare spelat i det tyska bandet ”Teestube Band” (1998), 
svenska ”Liquid7” (2000-2002), ”The Reclaimed”, ”Steve & Thunder” (1995-1997), 
"S.O.S 2003" ”LifeCore” mfl.  Mr. Rabbit har spelat med "Lifecore" och punk/metal 
bandet "The Reclaimed", runt 1999-2001... 

Mr.Tiger har spelat med ett punk/hardcore-band vid namn "Emerge" mellan 1994-
1996 samt i ett storband som endast gjorde två framträdanden på 
Mariebergsskolans "Talangjakt" nån gång runt 1994 och som spelade punkcovers. 

Hur kommer de sig att ni började komma in på musik området? Förutom att 
spela fotboll och cykla runt i Motala när vi var små, så var musik det mest 
intressantaste. 

Vad heter ni?/ Vem spelar vad?/ Hur gamla är ni? Vi gillar anonyma namn även 
om den som verkligen googlar oss ordentligt får fram våra riktiga namn också, vi är 
alla i 30 års åldern…. I vilket fall…. ”Mr. R” (Gitarr, Bas, Trummor), ”Mr. L” (Gitarr, 
Bas, Trummor, Sång),  Mr. T(Gitarr, Bas, Trummor, Sång) 

Har ni haft tidigare medlemmar? Nej, de 3 original-medlemmarna har lyckas hålla 
sams i snart 15 år. Vi trivs bra tillsammans och man ändrar inte på ett lyckat 
koncept. 

Gjorde ni musik redan när ni var små? Jo, vi spelade in en massa lågbudget 
kassett-demos, det mesta lät mindre bra. 

Vart kommer ni ifrån? 

Vi kommer från Motala, men Mr.L har bakgrund både från Solna och Östersund 
där han växte upp. 

Mr. T bor numera i Stockholm, och Mr.R är uppvuxen och bor i Motala. 

Vilket år startades bandet? Nån gång slutet av 2001 eller början av 2002. Mr.L 
och Mr.T jammade lite och sen dök Mr.R upp och bandet var komplett. 



Vad spelar ni för musik stil? Vi blandar allt mellan himmel och jord. Punk, Ska, 
Reggae, Jazz, Metal, Hardcore, Stoner-Desert-Rock, Gothic-rock, Instrumental 
Space-rock etc. Allt för att göra recensenterna yra i huvet. 

Vad inspireras ni av? Vi är barn av vår tid, dvs början av 1990-talet. Vi lyssnade 
mycket på band som "Nirvana", ”Poison Idea”, ”Mudhoney", "Melvins", "TAD", 
"Therapy?", "Guns ´N Roses" och mycket svensk punk som "Millencolin", "No Fun 
At All", "Refused" etc. Vi inspireras av all musik...även folkmusik, Instrumental-
musik allt mellan himmel och jord. 

Hur ofta repar ni? Tyvärr repar vi allt för sällan, p.g.a vi bor så långt ifrån varandra 
nu för tiden. 2-3 ggr per år. 

Vart repar ni? Ibland repar vi ute i skogen, då  vi har en generator som generar 
ström, ibland hemma hos Mr.L. 

Använder ni öronproppar när ni uppträder? Oftast Ja. 

Hur har ni utvecklats sedan ni började med musiken? Rent musikaliskt har vi 
alltid blandat friskt, men vi har alltid hittat nya spår, som mer Stoner och 
Instrumental-musik på de senaste skivorna. 

Har ni något annat intressen eller jobb utanför bandet och musiken? 

Mr.L driver vårat skivbolag och pressar skivor på VUV Records och har sina 
sidoprojekt "Popofobic", "Spaceman 37" etc.Dessutom lirar Mr.L och mr.R även i 
ett nytt band vid namn "Skogsbangers". 

Mr.R jobbar som lastbilsförare, men har även varit vaktmästare på ett sjukhus. 

Mr.T har senaste åren kört buss i Stockholm och brukar gilla att spela in konserter 
med sin mobila inspelningsutrustning. Har även lite soloprojekt som t.ex 
"Midnightday" och "Panda In trouble" vid sidan av bandet. 

Söker ni bokningsbolag, vad har ni för tankar och krav runt det i så fall? Vi klarar 
oss bra själva, vi är ett litet band med små resurser. Vi har spelat på många bra 
ställen, så vi är mycket nöjda och tacksamma. 



Söker ni skivbolag, vad har ni för tankar och krav runt det i så fall? Vi har vårat 
eget lilla skivbolag "VUV Records" där vi kan göra musik och släppa musik när och 
hur vi vill. Det är bäst så tycker vi… Ingen som lägger sig i… 

Frågor om eran musik och texter: 

Hur kommer de sig att ni gör musik? Utan musik inget liv. Bra Terapi dessutom. 

Vad handlar era låtar om i de stora hela? Vem skriver texterna? Låtarna kan 
handla om allt mellan himmel och jord, t.ex politik, Gud, jordens undergång, men 
också mycket om humor och medmänsklighet på olika plan. Man får nog ta en del 
av våra texter med en "nypa salt", men alla är fria att tolka in det som man vill 
tolka in i våra texter. 

Vem gör musiken? Alla i bandet gör musik hela tiden, ibland jammar vi 
tillsammans, ibland plockar vi in bitar från våra olika soloprojekt och gör om 
idéerna så att det blir "En band-version" av det hela. Alla bidrar hela tiden med 
idéer och axplock. 

När ni ska göra en låt börjar ni med musiken eller texten? Både ock. Ibland finns 
en text ibland finns ett stycke musik och sedan byggar man på och provar lite 
varianter. 

I vilken miljö brukar ni göra era låtar? Hemma, där vi repar etc. 

Spelar ni bara egna låtar live eller även covers? Vi klämmer in lite covers ibland 
med band vi själva gillar och som funkar. Låten "Reunion" med gamla hardcore-
bandet "No Innocent Victim" har vi spelat länge. En annan cover vi gillar är 
"Mortifications" låt "God Rules" samt på senare år även S.O.D-låten "United 
Forces". Sedan så hade vi en period där Mr.T propsade på att spela hans 
favoritband "Therapy?" och låten "Screamager", som är en go gammal melodiös 
punkdänga. 

Vilket språk sjunger ni på? Vi sjunger både på svenska och engelska, men har 
även provat en delvis arabiskt låt, "Feno", som vi gjorde om till vår egen version. 

Frågor angående era spelningar och liknande uppträdanden:  



Hur många har kommit som minst på era konserter? Som minst har det varit runt 
en 3-4 pers. 

Hur många har kommit som mest på era konserter? Runt en 200 pers. 

Hur har ni gjort eller tänker göra för att det ska komma mer publik på era gig? Vi 
gör ofta sammarbeten med andra band, så man hjälper varandra med att dra folk. 

Vilka åldersgrupper dras oftast till era konserter? Alla är välkommna, men oftast 
är det väl personer mellan 10-40 år ungefär. 

Spelar ni alltid samma låtar live eller varierar det? Vi har alltid sagt att vi ska 
variera låtlistan, så hittills har vi alltid spelat olika låtar varje konsert. Vi har alltid 
lyckats klämma in 2-3 nya låtar eller improvisationer eller dylikt. Sedan finns det 
en bas på 7-8 låtar som dyker upp ganska så ofta. 

Har ni något stamställe där ni brukar spela? Ett av våra gamla stamställen var 
"Café Choklad", som fungerade som en typ av fritidsgårdsverksamhet som bedrevs 
av kyrkorna och kommunen i Motala..  Även gamla "Bryggeriet" (numera Club 
Bomber) i Motala har varit lite av vårat favoritställe där vi huserat många gånger. 

Vart var erat första gig? Första konserten var på dåvarande "Café Choklad" i 
Pingstkyrkans källare i Motala i November 2002 om vi inte minns helt fel. 

Vart var erat senaste gig? I Hamburg / Tyskland faktist på en festival med olika 
band för lite drygt 1 år sedan. Youtubeklipp: https://youtu.be/lngV7jYS4jg 

Har ni behövt ställa in nått gig nån gång? 

Vi ställer aldrig in konserter, utan ibland så spelar vi bara 2 istället för alla 3 
beroende på situation. 

Mr.L spelade även helt själv i Norrkköping en gång för länge sedan, där han blev 
introducerad av gamla "Gospelveteranen" Cindy Peters, vilket inte händer varje 
dag precis. Det är "Punk". 

Vart har ni spelat i år? Inga spelningar hittills. 

Vart har ni planer att spela resten av året? Överallt där vi kan nästla oss in. 

https://youtu.be/lngV7jYS4jg


Vilka länder har ni spelat i? Hamburg, Tyskland och Sverige har varit de 2 länder vi 
spelat i. I Norr har vi varit i Östersund, i söder i Bromölla på PunkCooperative 
Festivalen, i öster i Stockholm ett par gånger. I Väster har vi spelat i Lidköping för 
längesedan. 

Frågor angående era merchandise: 

När började ni sälja Merchandise? Vi har alltid sålt demos, t-shirts, vinylskivor, 
kassetter, CD, DVD:s etc...finns hur mycket som helst. 

Vad har ni för Merchandise prylar? Demos, t-shirts, vinylskivor, kassetter, CD, 
DVD:s 

Vart kan man köpa era Merchandise? Googla på "VUV Records" så finns det lite 
att välja på. Skivor och t-shirts kan man även få på konserter. 

Frågor om era åsikter: 

Föredrar ni nerladdad musik, kassettband, CD eller Vinyl? Vi gillar alla format, 
men vinyl och kassettband är mer intressanta, för det påminner om när vi var 
unga. 

Vad skulle ni göra om musiken inte fans? Då skulle vi lida av svår depression samt 
bara gå och jobba och knega på våra jobb. 

Vad tycker ni om vakternas jobb på era spelningar och sånt? Vi tycker alltid det 
är kul med alla som anordnar och driver konserter. Alla gör sitt bästa och vi har 
alltid tyckt det varit kul att spela på alla möjliga ställen, stora som små. 

De som sköter ljus och ljud hur mycket har de hjälpt er egentligen om ni tänker 
efter? Alla gör ett bra jobb och ska prisas därefter, hatten av. 

Vad tycker ni om mitt arbete? Du gör ett otroligt bra jobb. Vi har själva gjort 
musikfanzines när vi var yngre, samt mr.T gjorde ett "Webzine" för ett par år 
sedan innan det blev för lite tid. Tummen upp till dig och alla som supportar 
banden. 

Hur tror och vet ni att denna intervjun ska kunna hjälpa er i musikbrassen? All 
publikation är bra publikation he-he...Alltid nån som får upp ögonen. 



Vad har ni för förebilder eller idoler? Vi har aldrig riktigt gillat det här med dyrkan 
av människor som idoler i slutändan så vårt svar på det är ”ingen” egentligen även 
om vi inspireras av många… Gud regerar i himmeln. På jorden finns en hel del 
intressanta varelser, som Bono i "U2", som får mycket kritik för att vara en "rik 
rockstjärna" men som i vårt tycke ändå i alla fall försöker "bry sig om 
mänskligheten, fattigdom, svält etc", till skillnad från vissa andra. När vi var yngre 
så gillade vi olika band och dess konstellationer, för många för att nämna men 
"Nirvana", "Therapy?", "Guns N Roses" etc...... 

Vad tycker ni om att de finns ålders gränser på vissa konserter? Lite tråkigt, 
eftersom yngre människor är oftast den "starkaste målgruppen" på konserter. När 
vi var små så fanns det mycket punkspelningar där yngre kunde gå på också. Man 
spelade och gick på konserter på fritidsgårdar, små rockpubar, ungdomshus, 
ungdoms-caféer, skol-aulan och dylikt. 

Är det lättare att hämta inspiration från äldre band än band som är aktiva 
idag? Man kan få lika mycket inspiration från äldre band likväl från nya band. 

Vad har varit erat största hinder i musik industrin? 

Vi har alltid varit otroligt naiva och det har gjort att vi bara "Ser det som är 
bra"...Gäller att fokusera på det som är bra...Vi är vana att göra allt själva...vi har 
själva anordnat konserter utan "back-up"...Det är "Punk" att göra allt DIY. 

Det är "punk" att göra saker och arrangera konserter utan att förvänta sig en 
massa, man förlorar pengar men vinner en stor rikedom i att få göra och vara med 
om grymt bra konserter och tillställningar. Erfarenhet kan man inte köpa för 
pengar. 

Vilka råd skulle du ge till andra band och artister? 

Spela överallt, i någons källare, ute på potatislandet, i skogen, på vinden. 

Alla band startar med att spela inför sina 2-3 polare eller familjer...sen byggs det 
på... Njut av nuet… 

Hur taggar ni upp inför en konsert? 



Bara att få spela brukar räcka...Ibland är vi övertända, men det brukar bli kul att 
titta på i efterhand he-he... 

Vår devis är som våran första demo heter...."Give It All, Or Give It Nothing"....ge 
järnet, spela som en galning. 

Nyheter och uppdatering:  

Har ni nytt material på g? Vi gör ständigt nya låtar, och sen ibland så klämmer vi 
ihop senaste årets låtar på en skiva. 

 

Vad har ni för internet sidor? 

www.crazymenband.wordpress.com 

www.youtube.com/thecrazymen 

Finns även lite annat om man googlar men här finns det mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crazymenband.wordpress.com/
http://www.youtube.com/thecrazymen


DISCOGRAPHY 

 

2002 *First Hair Cutting” (10 song demo) CDr 

2003 *Give it all or give it nothing” (10 Song demo) CDr 

2004 “The Crazymen E.P” (7 song demo) CDr 

2004 “Punk for Rabbits” (10 songs demo) CDr 

2005 “Your Hate Old Man” (2 song Debut single on Vuv Records) CD 

2007 “Banned In Upsala E.p” (4 songs on Vuv Records) CD 

2010 “Year 2017, U understand What we mean E.p” (6 song e.p on Vuv Records) CD 

2010 “Year 2018, Era of the new scene E.p” 

(4 song e.p on Eden Records / U.K) Digital only, SPOTIFY, 7Digital 

2011 “Punk For Rabbist Vol. 2, Studio, Live & Demos 2004-2011″  

(12 song album on Noise Control Records / U.K) Digital only, SPOTIFY, 7Digital 

2011 “Rabbit Execution” (11 song album on Vuv Records) CD & Cassette 

2012 “All Rabbits Must Hide” (13 Songs album on Vuv Records) CD, Cassette, Digital 

(Spotify, Itunes etc) 

2013 “Raggare o Punkarsvin Über Alles E.p” (8 Songs on Vuv Records) Vinyl “7 & Digital 

2013 “Beard Restrictions for Rabbits Not for Goats” (12 Songs on Vuv Records) Vinyl LP 

“12 & Digital 

2015 “Senior Acoustic Versions” (6 songs  Vinyl LP, 10 songs on Spotify digital / Vuv 

Records) 

2015 “Sveriges Sista Dagar E.p” (8 Songs on Vuv Records) CD 

2017 “Forest Punker 5777, Episode 1 & 2” (24 songs Dubble Album on Vuv Records) CD 

For detailed tracklist of some of our releases check our page at DISCOGS 

http://www.discogs.com/artist/2986573-Crazymen-The  

 

http://www.discogs.com/artist/2986573-Crazymen-The


“The Crazymen Band” skulle vilja tacka följande eminenta varelser, 

 

.T. tackar: 

Vår Fader Allsmäktig och vår enda förtröstan, Jesus our saviour, Mina eminenta 

bandpolare .R. och .L., Frugan Anya, Mor och Far, storebror ”Burko”, Trubadur 

Trygg, ”Zoki Z”, Claire & Fille & Amanda, L:s päron, R:s päron, Isabelle och ”Esse 

Quam Videri”-bandet, McDonalds-Oskar, Danne ”The Skogsbanger”-drummer,  

”Reclaimed”-Kjelle, Henke ”God Rulez-vrål” Rangsjö, Hussam & Bassam & Vissam, 

Mats och Anders på ”Studiefrämjandet” i Motala, Pingst-Mika i Motala, Pingst-

Bernt i Motala, Pingst-Per ”Perra” i Motala, Alla i ”Tekla Knös”-bandet, Karlskoga-

Angelika, Rebecka och Ina från dåvarande Motala Pingst, BILDA, Trollhättan-Taru, 

Pingst-Matteus, Pingst-Harry, Mjölby-Tobbe, Ljud-Johannes i Motala Pingst, Lukas 

”Luke”, Motala-Sandra, ”Bryggeriet i Motala” (Nuvarande ”Bomber Bar”), ”Café 

Choklad” i Pingstkyrkan i Motala, Vadstena-Laila, Motala-Javier, Fiol-Anneli, 

Bromölla-punksen på ”Punk Cooperative 2013”, ”Vårskriks-Chrille” i Lindesberg, 

Andreas ”Adde” från bandet ”Confession” i Lidköping, Alla banden på VUV-Fest 

2003 & 2004, ”Elsas Hus-Ingemar Ragnemalm”, ”Iran-Hamid”, Christian ”Boris – 

Spiritus Sancti”, Åke Tilander på Gävle Högskola, ”Therapy?”, ”No Innocent 

Victim”,  ”SOS-Simon & Simon”, TPL Records Motala, Roblex Webzine-Intervjun, 

Petrus & ”Supersonic Minds”, Kurt & Ingrid Sidenmark, Uffe Holmertz & gänget på 

”Nollettan TV” i Linköping, Charlottenborgs-Hasse, Ödeshögs-”Needy” / ”The 

Erwin”, Cyndee Peters, Pingstkyrkan i Jönköping (”Café Enter/Backstage”), ”Kafé 

Kaj” & Pingst i Lidköping, Treöres-Festivalen i Motala, Rockkarusellen i 

Östergötland, ”L´Orient-Sami” i Linköping, ”Screamer”-bandet från Ljungby för ett 

bra arrangemang på ”Godsmagasinet” 2010, Punkarna i Kumla 2011, ”Daylight 

Stella”, ”Snö Vit-Probation- Zäta Zettergren”, Roland ”Rolle-Rolab” Rolab Studios I 

Askersund, Janne Berglund på ”Motala Lokal TV”, ”Skänninge Marknads-Janne” 

och alla de jag glömt… Stort Tack!!! 

 

 



 

.L. tackar: 

Gud, Yeshua, Ove Häggqvist, Claire Nilsson & kidsen Fille och Amanda, Wissam, 

Hussam, Bassam, Johnny Cash (R.I.P), Håkan Nilsson, Barbro Nilsson, Peter Trygg, 

Carl August Savgård, “The Jesus Lizzard”, Johannes Schwab, “Needy”, “Say No 

More”, Daniel Paulsson, Kjell Henricsson, John B. Palmer, “Spiritus Sancti”, 

“Karpis”, “Digression Assassins”, Thomas Eberlein, “Path Of No Return”, “TAD 

Doyle”, Hubert Weiler, “Orange Earth”, “Automation”, “Babes In Toyland”, 

“Mortification”, “Greg Elk & Lucien”, “Brygget”, Henke Rangsjö, Nardwuar, Mika 

Juurikivi, Håkan Persson, Errol Nordstedt (Eddie Meduza), “Tekla Knös”, Markus 

Lindsmyr (R.I.P), Mauritz Vetterud, “Close-Up Magazine”, “Besserbitch”, Yoda, 

“Hangovers”, “Sonic Youth”, Kaj & Gaphals (Linköping), Rolab Music Studio, 

“Melvins”, Anya Bodnar, “Poison Idea”, Taru Magnusson, William Åström, Stephan 

Berglin, “Monster Magnet”, “Stabb”, “Screamer”, “The Reclaimed”, “Light Of 

Candle”, “Avdelning 5”, “ÖSD Mangel”, Carola,  “Brottskod 14”, Kyuss, Irene 

Kilpeläinen, Tapio Kilpeläinen, “Queens Of The Stoneage”, Zäta Zettergren, “Fu 

Manchu”, Cosmos Borlänge, Vlada Bodnar, Katarina “Katica” Bodnar, Martin 

Sundler, Ingemar Ragnemalm, “Bad Brains”, Dick Lundberg, “Monastir”, “Maus”, 

“Tail Records”, Darko Bodnar, Zoran “Zoki”, “Big Business”, “Navio Negreiro”, 

“Truckfighters”, Simon H., Anders Brengesjö, “Nollettan TV”, Oskar Völler, Martha 

Räihä (R.I.P), “Zero Music Magazine”, “Skrutt Fanzine”, “Entombed”, Fredrik 

Topplund, Eija Topplund, “Soulfly”, Ulrika Henricsson,  George, Maria, Emma, 

Hanna, Magnus, “Judas Bunch”, Luke Skywalker, Darth Vader, “Wipers”, Greg 

Sage, “Eskju Divine”, “L7”, “Today Is The Day”, Carlséns, “No Innocent Victim”,  

Mats “Magic” Lööf, Peter Högberg, Simon Hovlund, Kurt Cobain, “Nightvision”, 

Matteuz N., Ingrid & Kurt (R.I.P), Sami Rahim, L´Orient”, “The Edge & Co.”, Ulf 

Holmertz, “Valium”, Jon Lindkvist, “Arbis”, S.P.M 37”, “Mudhoney”, Darine A., “Z 

TV”, “In Concerts I Trust – ICIT Webzine”, Bella, Johannes B, “Midnightday”, Steve 

Albini “Panda In Trouble”, “Garbage Dump”, “Daylight Stella”, “Rixväg 40”, Boris, 

“Sector Sexs”, “T.P.L Records”, “Rullator”, “Tjompen”, “Wokad Gnu”, “M.B.H.E 

Nilsson”, “Svarteskerm”, Petrus Boberg, Daniel Boberg, “Liquid”, Jeppe Jepsen, Jon 

& Linda Palmer, Familjen Gotsch, Marcus Henricsson, Petter Tiilikainen. 



 

.R. tackar: 

Mamma, Pappa, Stora Syrran, Fredrik, Micke, Carita, Paula, Ulf, Ritva, Ingvar, Lars 

Lundkvist, .L. och .T., Taru, Rebecca, Lukas, Simon, Angelica, Ina, Petrus, Kjell, 

Daniel, Ulle + alla som har stöttat mig. 

 

 

 

 

 

 

 



Matteus 24:3-13 – Jesus Återkomst 

När han sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma 

med honom kom de fram och sade: ”Säg oss när det skall hända. 

Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut?” Jesus 

svarade: 

”Se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda 

under mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra 

många. 

Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni 

inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte 

slutet. 

Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir 

hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra.  

Allt detta är början på födslovärkarna. 

Då skall man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk 

skall hata er för mitt namns skull. Då skall många komma på fall 

och ange varandra och hata varandra. 

Många falska profeter skall framträda och bedra många. Genom 

att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. 

Men den som håller ut till slutet skall bli räddad. 

Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till 

ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma. 

 

 

 



 


