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Kultbandet Attentat till

Kåren
Musik/Örebro

Attentat lades ner 1986. Sedan dess har kultbandet från Göteborg gjort comeback
ungefär vart sjunde år. Men denna gång är satsningen mer seriös.

Det började med att arrangörerna på Peace & Love ringde och ville att Attentat skulle återuppstå
på festivalen sommaren 2010. Det hela ledde till fler spelningar och en återförening med
mersmak.
– Vi har gjort comeback i mindre sammanhang många gånger. Men nu känns det på riktigt. Det är
så jävla kul att stå på scen och lira igen, säger sångaren Mats Jönsson.
På årets nationaldag 6 juni släppte bandet singeln ”Fy fan svenska man”. Sedan dess har de släppt
en ny singel digitalt varje månad. I februari nästa år släpps albumet.
– Singlarna har gått ganska bra. Vi har hamnat rätt högt på Itunes och så. Och kritiken har varit
hyfsad. Det är kul!

Känt i vida kretsar
Attentat startade 1978 och lades ner 1986. Trots sin korta livslängd är bandet känt i vida kretsar,
även bland den yngre punkpubliken av i dag.
Bandets historia ska bli film också. Dokumentärfilmaren Jonas Nyström har följt Jönsson, basisten
Crippa (Cristian Odin), gitarristerna Paddan (Magnus Rydman) och Putte Pop (Patrik Kruse),
samt trummisen Klang (Paul Schöning) under återföreningen. Spelningen på Kåren i Örebro i
kväll kommer också att filmas.

Dokumentärt material
Det ska resultera i filmen ”Glöden slocknar aldrig” med premiär i mars, som även kommer att
innehålla en del dokumentärt material från 1970- och 1980-talet.
– Jonas har intervjuat oss om varför vi spelar. Om kärleken till musiken. Vi är ett band som funnits
i 35 år. Men det har legat nere nästan hela tiden.

Har ni bestämt hur länge ni ska hålla på den här gången?
– Vi kör så länge det känns roligt. Barnen är stora nu och man är lite friare. Men vi är ju inte
beroende av att detta måste lyckas på något sätt. Vi har ju våra vanliga jobb att gå tillbaka till om
det skulle skita sig.

Gamla punkörhängen
På Kåren i kväll lovar bandet att bjuda på sina gamla punkörhängen som ”Ge fan i mej”,
”Operahuset”, ”Unga & många” och blanda upp det med några av de nya singlarna.
– Jag tycker örebroarna ska ta chansen och gå och se oss. Nästa år kan vi vara nedlagda igen,
säger Jönsson.

Pretty woman walking
down the street

Är det bara jag eller har
det på ...
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