Rocker fra Kongsvinger
Jeg valgte og ta intervju på Thomas Mårud fordi jeg liker også musikk og han driver og spiller i band
og jeg er intressert i rock.
Hva gjorde deg opptatt av musikk?
Det var alltid musikk hjemme, så det var kanskje ikke til å unngå at interessen etter hvert vokste i
meg. Mine aller første musikk minner er fra da jeg var omtrent fire år.
Hvor mange gitarer har du eid gjennom livet som musiker?
Skal vi se du, hmmmm. Det var vanskelig, men her følger en liste som kanskje stemmer med en
feilmargin på 2-3
Hondo kassegitar, Hondo Stratocaster, Westone Telecaster, Lucky 7 kassegitar, Fender Telecaster,
Gibson Epiphone Riviera, Gibson Epiphone Sg, Fender Telecaster ME, EKO, Gibson Les Paul GT,
Fender Telecaster 52RI, Dan Armstrong, Gibson SG Jr., Gibson LP Jr., Furch kassegitar, Halden
Musikkindustri kassegitar. Tja, tipper det er snakk om 5-6 stk. til som jeg ikke husker at jeg har hatt. I
tillegg kommer bassgitarer, mandoliner, banjo, dobro og gud veit ikke hva.
Hvilken type musikksjanger spiller du?
Alt jeg liker, men i hovedsak rock ‘n’ roll og countrybasert rock. Jeg har også spilt i noen
tungrockband, da jeg var ung og trudde jeg var tøff.
Spiller du i noe band?
Ja det gjør jeg. Akkurat i dag spiller jeg i bandene The Anti Music Bonanza, Grillbillies, Some Girls,
Mårud Rocket og Bankenbonanza. Førstnevnte skal i studio og spille inn plate til høsten. Vi har holdt
på i 17 år.
5. Hvor gammel er du og hvor kommer du fra?
45 år, opprinnelig fra Kongsvinger
6. Er du oppvokst i en musikalsk familie?
Ja, det vil jeg absolutt si. Faren min spilte mye gitar da jeg var liten, og vi spilte litt sammen da jeg var
tenåring. Begge foreldrene mine spilte mye musikk både fra radio og platespiller.

7. Er det mye musikk i hjemmet du har etablert nå? Blir minsten en musiker også tror du?
Plingsen elsker musikk, så vi har mye moro med det. Alle i vårt hjem liker å høre på musikk, og alle
kan spille forskjellige instrumenter. Alt fra piano til gitar, bass, mandolin, trommer osv.. Minstemann
har allerede bygd sin egen gitar fra skrot vi fant i snekkerbua. Jeg tror han er mest interessert i
trommer, så til sommeren blir det trommesett.
8. Tjener du noe penger på musikken? Og har du evt. et ønske om å leve av musikken?
Jeg prøvde en periode å jobbe 50% og leve av musikken ved siden av. Det var veldig vanskelig og
slitsomt, men gøy. Nå jobber jeg heller fullt og spiller i band fordi jeg synes det er gøy. Jeg tjener litt
penger på det, men alt jeg tjener på musikk setter jeg inn på kontoen til sønnen min. Kanskje 50000,- i
året, sjelden mer enn det. Det er mye mer jobb enn mange tror. Folk tror at det bare er de to timene på

scenen, men det ligger enormt mange timer bak sluttproduktet, så rik blir man ikke av det. I hvert fall
ikke så mange av oss.
9. Komponerer du låter selv?
Ja, men det tok mange år før jeg tenkte at det jeg skrev selv var bra nok. Jeg har skrevet mange låter
som er tilgjengelige på blant annet Spotify, CD, YouTube osv.
10. Hva er målet med musikken i livet ditt?
Å glede andre, men også meg selv. Det er helt utrolig gøy når ting funker og det låter bra, så selv om
veien hjem fra en slitsom, svett konsert, er veldig lang, er det alltid mer gøy enn det ikke er det.

