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Det er præcis et årti siden, 
norske Turbonegro optrådte i 
Roskilde Festivals Arena-telt, 
der dengang hed Grøn Scene. 
Siden dengang er der vendt 
op og ned på mange ting i 
bandet, der både har været 
gået hver til sit, mistet den 
legendariske forsanger Hank 
Von Helvete og indlemmet to 
nye medlemmer.

Leadguitaristen, det lange 
tynde rær Knut ”Euroboy” 
Schreiner, er nu et af de med-
lemmer, der har været med 
længst tid. Han blev en del af 
gruppen i 1996.

- I løbet af det seneste årti 
har Turbonegro oplevet både 
at udvikle sig ekstremt og 
implodere som band. Vi har 
mistet medlemmer til stof-
afhængighed og havde svært 
ved at bevare den interne re-
spekt. Samtidig var det van-
skeligt at leve op til vores egne 
tårnhøje forventninger, da vi 
gerne ville være lige så store 
som vores venner i The Hives 
og Queens of the Stone Age. 
Det tærede hårdt på bandet, 
der besluttede at holde pause 
på ubestemt tid i 2008, siger 
Knut Schreiner, mens han og 
resten af bandet nyder en fyr-
aftensøl bag Orange Scene på 
Roskilde Festival.

I 2010 blev det meldt ud, at 
Turbonegro ville genoptage 
karrieren med en ny forsan-
ger. Mange tvivlede på, at 
bandet ville overleve tabet af 
den legendariske kultforsan-
ger, der nærmest var indbe-
grebet af bandet. Det gik dog 
lettere end ventet at indlem-
me Tony ”Duke of Nothing” 
Sylvester.

- Han var nærmest født til 
at træde ind i Turbonegro. 
Da han kom med, var vi alle 
blevet mere modne og havde  
erfaret, at bandet ikke hand-
lede om liv og død længere. 
Mere om at have det sjovt, 
hvilket fjernede en del pres 
fra vores skuldre. Da vi gik  
i studiet og indspillede al-
bummet ”Sexual Harass-
ment”, var kemien suveræn. 
Roskilde Festival havde en 
delegation på by:Larm-festi-
valen i Oslo, og de bookede 
os straks til Orange Scene ef-
ter at have set os. Så vi er til-

bage med maner, siger Knut 
Schreiner.

Stadig ikke noget tabe
Bandet har skrevet sangen 
”The Age of Pamparius” med 
sætningen ”nothing to loose”, 
der går igen. Det mantra er 
let at efterleve, når man er 
et ungt band uden familie, 
forpligtigelser og et etable-
ret navn at skulle ”forsvare”. 
Men hvordan efterlever man 
den filosofi på 24. år?

- For det første skal man 
huske, at de fleste af vores 
sange er skrevet, mens vi var 

i starten og midten af 20’erne. 
Jeg mener nu heller ikke, at 
vi har så meget at miste i dag, 
fordi der rent musikalsk ikke 
er så meget på spil. Netop for-
di vi har fået koner og børn i 
mellemtiden foruden andre 
job og interesser, der ikke 
handler om musik. Jeg tror 
bestemt ikke, at den mere af-
slappede tilgang påvirker mu-
sikken negativt, for selv om 
det lyder som en kliché, er det 
min overbevisning, at bandet 
aldrig har lydt bedre, konsta-
terer Knut Schreiner.

Mange norske punk- og 
rockbands er langt mere 
anarkistisk funderede end 
danske bands. Til gengæld 
har Norge ikke haft tilnær-
melsesvist samme problemer 
og uroligheder med den eks-
treme venstrefløj og auto-
nome, der i Danmark har sat 
ikke mindst Nørrebro på den 
anden ende flere gange.

- Min fornemmelse er, at 
der ikke længere er den sam-
me modstand mod etablisse-
mentet som for 20 år siden, 
hvor jeg var teenager. Jeg går 
faktisk på universitetet i dag, 
og de unge studerende er slet 
ikke så rebelske eller radikale, 
som de var dengang. Livet i 
Norge er simpelthen for godt 
til at gide protestere. Alle 
går ind for en renere verden 

og dyrevelfærd, så det kan 
man jo ikke rigtig være imod, 
forklarer Knut ”Euroboy” 
Schreiner.

Ved siden af ham sidder 
gruppens nyeste medlem, 
trommeslageren Tommy 
”Manboy” Akerholdt, der har 
dyrket Turbonegro siden sine 
teenageår. Han har ikke sagt 
er ord under hele interviewet, 
men blot nikket. Jeg spørger 
ham, hvordan han er faldet 
til, så han ikke føler sig helt 
overset.

- Jeg har fulgt Turbonegro 
tæt gennem hele min egen 
karriere og krydset veje med 
dem flere gange. Jeg turnere-
de med bandet i flere år som 
deres guitartekniker, derfor 
har det været ret let at falde 

ind i bandet. Modsat vores 
nye forsanger Tony kan jeg 
også sidde og gemme mig lidt 
bagved, så det har været ret 
let at finde mig tilpas. Det har 
været ”fun” fra ”day one”, for-
tæller Tommy Akerholdt.

Føler sig stadig unge
Her en time efter koncerten 
på Roskilde er begge med-
lemmer ret eksalterede. De 
fornemmede begge, at det var 
”deres” publikum.

- Nogle gange mærker 
man, at det er Metallicas pub-
likum eller Die Toten Hosens 
publikum, man står foran. I 
dag føltes det, som alle foran 
Orange Scene var Turbone-
gro-fans, og det var fantastisk, 
konkluderer Knut Schreiner.

De begynder at remse de 
mange store navne op, som 
skal optræde senere på festi-
valen. Derefter konkluderer 
medlemmerne, at de på ingen 
måde føler sig tynget af alde-
ren endnu.

- Når man står på samme 
scene som Bobby Womack og 
Kris Kristoffersen, føler man 
sig jo nærmest som et kuld 
unge knægte, selv om Tur-
bonegro har eksisteret siden 
1989, siger Knut Schreiner, 
der har tænkt sig at opleve 
flere koncerter efter intervie-
wet.

Ikke længere liv eller død

Når man interviewer  bands og 
musikere, er det ikke altid, at der 
er plads til alt stoffet i avisen, 
mens artisten er aktuel.
Det virker forkert  at smide no-
terne i papirkurven, derfor kan 
du læse følgende gemte inter-
views i denne sommerserie:
16. juli:  Ian Astbury, The Cult.
21. juli: dag:  Jon Spencer.

 ➤ I dag:  Turbonegro.
29. juli:  Biffy Clyro.
3. august:  Kashmir.
7. august:  Charles Bradley.
12. august:  Slash.

Gemt guld
fra blokken

Af Simon Staun
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 ■De norske 
punkrockere i Turbo-
negro har overlevet en 
åreladning, som ville 
tage livet af de fleste 
etablerede bands

 ■Med en ny forsan-
ger og trommeslager 
har kvartetten fundet 
spilleglæden og lysten 
til at indspille musik 
udelukkende, fordi 
det er sjovt

 ■Kvintetten Turbonegro er stærkere end nogensinde, mener bandets leadguitarist Knut ”Euroboy” Schreiner, der står yderst til venstre. Ved hans side er det grup-
pens nye trommeslager, forrest i billedet er det den nye forsanger Tony Sylvester.  PR-foto

Myteomspundet  norsk punk-
rock-band fra Oslo.
Gruppen blev dannet  i 1988 af 
Rune Grønn, Vegard Heskestad, 
Pål Bøttger Kjærnes og Thomas 
Seltzer. Faktisk overvejede med-
lemmerne også bandnavnet 
Nazipenis.
På det første album , ”Hot Cars 
and Spent Contraceptives”, 1992, 
var Harald Fossberg forsanger. 
Han blev afløst af Hans Erik Dy-
vik Husby kendt som Hank von 
Helvete i 1993.
Gruppen blev opløst  første 
gang i 1998 efter Hank von Hel-
vetes nervesammenbrud pga. 
heroin under en Europa-turné. I 
2002 blev gruppen samlet igen. 
Anden gang, gruppen blev op-
løst, var i 2008. Den har nu væ-
ret samlet igen siden 2010.
Gruppen har udgivet  ni album-
mer. Senest ”Sexual Harass-
ment” fra 2012
Medlemmerne i 2013 er:  Tho-
mas ”Happy-Tom” Seltzer, Knut 
”Euroboy” Schreiner, Rune 
”Rune Rebellion” Grønn, Tommy 
”Manboy” Akerholdt og Tony 
”The Duke of Nothing” Sylvester.
www.turbonegro.com

Turbonegro

[ De unge studerende 
er slet ikke så rebelske 
eller radikale, som de 
var dengang. Livet i 
Norge er simpelthen 
for godt til at gide 
protestere. Alle går ind 
for en renere verden og 
dyrevelfærd, så det kan 
man jo ikke rigtig være 
imod.
Knut ”Euroboy” Schreiner


