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ORBADEN

Det är 25 år sedan första spelningen.
För Crazy Rebels kunde det varit 
i�går.  Rotrockarna från Alfta är hel-
tända efter några års paus.
– Vi vill hitta lite nya scener och göra 
vår första skiva, säger trummisen 
Anders ”Burgas”Berggren.
I fredags, på Vilan i Orbaden, bjöd 
de på ännu en kväll klassiskt sväng. 

Crazy Rebels håller stilen 2010, från vänster: Stefan ”Steff” Jonsson, Erik ”Eccen” Persson och Anders ”Burgas” Berggren. FOTO: PETER AXMAN

STEFAN JONSSON

 ■ Ålder: 45 år.
 ■ Spelar: Gitarr/sång.
 ■ Arbete: Alftaprodukter.
 ■ Familj: Sambon Malin, 

Pontus 17 år, Tove 6,5 år.
 ■ Bor: Villa i Viksjöfors.
 ■ Kör: Mercedes.
 ■ Favorit: Brian Setzer (St-

ray Cats), Eddie Cochran.
 ■ Favoritlåt att lira: Väx-

lar ju hela tiden, men just nu 
Evangeline av Los Lobos.

 ■ Bästa Rebels-minne: 
Miniturnén som kompband 
åt Johnny Legend var en 
speciell upplevelse.

 ■ Drömresa: USA, och 
särskilt Nashville och Gra-
celand.

 ■ Gör om 10 år: Lirar i 
Crazy Rebels, såklart!

ERIK PERSSON

 ■ Ålder: 33 år.
 ■ Spelar: Ståbas.
 ■ Arbete: Musiklärare.
 ■ Familj: Sambon Frida 

Lindberg.
 ■ Bor: Lägenhet på Blom-

kransen i Bollnäs.
 ■ Kör: Volvo PV -65, Opel 

Record -61, Hot Rod -60 
plus 18 mopeder...bland 
annat.

 ■ Favorit: Buddy Holly.
 ■ Bästa Rebels-minne: 

Jag hade tagit studenten 
och mina hjältar Rebels 
spelade på parken i Bollnäs. 
Stefan visade mig sin gitarr, 
det var stort.

 ■ Drömresa: Coast to 
coast i USA.

 ■ Gör om 10 år: Sköter 
basen i det här gänget.

ANDERS BERGGREN

 ■ Ålder: 45 år.
 ■ Spelar: Trummor.
 ■ Arbete: Personalchef på 

Nefab.
 ■ Familj: Fru Petra, barnen 

Moltas, 7 år och Levi, 3 år.
 ■ Bor: Hus på Kvarnbacken 

i Alfta.
 ■ Kör: Volvo V70.
 ■ Favorit: Deltas, The Me-

teors och Rocket from the 
Crypt.

 ■ Favoritlåt att lira: Tear 
it up av Johnny Burnette.

 ■ Bästa Rebels-minne: 
1992 när vi spelade förband 
till Traste Lindéns Kvintett 
på Mosebacke. Det var ett 
grymt koncept.

 ■ Drömresa: Med Crazy 
Rebels på turné i Finland.

 ■ Gör om 10 år: Dunkar 
på pukor i Rebels, absolut!

Trender kommer och går – 
men 50-talsrocken består.

Med ett grundsväng som 
ständigt lockar nya genera-
tioner att skaka loss.

Gitarr, ståbas och trum-
mor räcker en bra bit för 
dancing feet i alla åldrar. 

Och efter drygt femhund-
ra spelningar vet Crazy Re-
bels hur en tradition ska 
förvaltas med finess.

Inte många i den hygg-
liga publiken (många dit-
lockade av lokale bil/rock-
euntusiasten Hans Arvids-
son) på Vilan klarar att sit-
ta still när Stefan Jonsson 
skjuter skarpa ackord med 
sin stiliga Gretsch.

Ståbasman Erik Persson 

och trummis Anders Berg-
gren har en stabil backbo-
ne, and you can feel it!

Fränast på dansgolvet är 
ett gäng unga tjejer med vil-
da steg i prickiga klänning-
ar. Det kunde lika gärna 
vara ”at the hop”för drygt 
50 år sedan.

Den glada energin ger 
bandet en extra växel.

– Det här är bara så för-
baskad kul, svårare än så 
är det inte, säger ”Burgas”, 
med ett av sina många smil.

– Det är ju det här det 
handlar om, nerven och 
närvaron när man spelar 
live. Det är ju så vår musik 
ska upplevas, säger den an-
dre originalrebellen Stefan 

Jonsson, gitarrist och sång-
are av allra bästa snitt.

Det förklarar också alla 
år utan en enda skiva. Och 
bara några få egna låtar.

– Tja, det har väl aldrig 
känts sådär angeläget. Det 
finns ju redan så många bra 
låtar skrivna, säger Stefan.

Crazy Rebels plockar ur en 
mäktig låtskatt. Tre set per 
spelkväll är ingen konst, 
teoretiskt kunde de spela 
oavbrutet i flera dygn.

– Jo, nog tror jag vi kan 
åtminstone runt tusen låtar 
rakt av, säger ”Burgas”.

En tät trio trogen sin gen-
re –men inga absolut renlä-
riga pommada-talibaner.

– Vi följer inga regler på 

det sättet, och plockar gär-
na upp låtar från andra sti-
lar och rockar till dem.

Det var just så allt börja-
de. 1986 blev Crazy Rebels, 
på Folkan i Bollnäs, trea i en 
tävling att tolka Snoddas 
klassiker ”Flottarkärlek”.

Mycket har hänt sedan dess. 
Originalbasisten Chris-
ter Jonsson (Stefans bror) 
har tröttnat på turnerandet 
och ersatts av musikläraren 
Erik Persson, bland annat 
känd från Körslaget.

–  Det är en dröm för 
mig, Rebels var ju mina ido-
ler när jag var ung. Jag äls-
kar ärligheten och enkel-
heten i den här musiken, 
säger ”Eccen”, som börja-

de ta plats under åren på 
2000-talet när alla tre spe-
lade med Jens Andersson 
(rocker-profil från Hällbo 
och Ockelbo) i Jesse James 
and his Gang.

Rebels har haft sina goda 
år, och några sämre. Mit-
ten av 90-talet var en mörk 
period för bandet i allmän-
het och Stefan i synnerhet. 
Det var då (1994) han fick 
en elakartat tumör i lymf-
körteln.

– Det var dåliga odds, 
men jag bara bestämde mig 
för att klara av det. Och ef-
ter ett halvår med cellgifter 
var jag frisk igen, helt otro-
ligt, berättar Stefan.

Efter omstarten för tre år 
sedan är det en taggad trio 
som ser framåt. Efter alla 
bilmeetings och marknader 
vill veteranerna gärna testa 
några nya scener.

– Vi funderar faktiskt, 
hör och häpna, på att göra 
en skiva. Vi kan ju behöva 
sälja in oss, säger ”Burgas”.

Det borde ju vara lätt för 
ett hobbyband som alltid lå-
ter som fullblodsproffs. 

PETER AXMAN

0278-275 13

peter.axman@ljusnan.se ”Eccen” är slap happy.

Prickiga pinglor fick dansgolvet att glöda på Vilan.
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