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Eksjö. De gamla punkarna i Attentat visade att åldern bara är en siffra.

De grånande göteborgarna hade en energi, naivitet och närvaro som

många betydligt yngre band saknar.

De har kallats för Göteborgs Ebba Grön och epitetet stämmer väl in på

kvintetten. Det är välspelat, energifyllt och uppriktigt men hela tiden med ett

leende på läpparna.

De kanske inte själva ser sig som representanter för västkustens "goa

gubbar", sångaren Mats Jönsson beskriver hemstaden som en skitstad, men

faktum är att deras glada humör smittar av sig på publiken. Snart sjunger,

skrattar och dansar musiken till deras trallvänliga punk.

Attentat bildades redan 1978 men de har bara varit aktiva i tio av de 36 åren

som har förflutit sedan dess. Kanske är det en av förklaringarna till att de kan

kännas så fräscha.

Gitarristen Magnus "Paddan" Rydman har bytt ut sin klassiska humbucker

försedda Stratocaster mot en Les Paul, men det låter lika bra för det. Riffen

och basgångarna ger bandet ett eget sound.

Mats Jönsson far runt på scenen, klättar ner till publiken och låter sitt bultande

hjärta ta plats; när han med en naken naivitet sjunger balladen "Maktlös,

vilsen och rädd" känns han fortfarande lika sårbar som den unga man som en

gång skrev låten.

Engagemanget för de svaga och utsatta är fortfarande en del av dem.

– När gud skapade den här jävla världen så tror jag att hade önskat sig lite

mer kärlek, tänk på det när ni röstar i september, säger Mats Jönsson innan

de fyller kvällen med ännu en trallig punkdänga.
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TV: Canders bjöd upp till dans
1 sep 2014 09:46

Krönika: "De klev rakt in i

mångas hjärtan"
1 sep 2014 07:00

Musik på liv och död
31 aug 2014 20:00

Svenska rockens fader brinner än
31 aug 2014 16:00

Återkommande graffitikonstnärer
31 aug 2014 13:00
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Eksjö. Tidningens Christian Ahlin

summerar Eksjö stadsfest.

till Garo AB

till Conform

till Värnamo Kommun

till Värnamo Kommun

till Asplunds Bygg

Se fler lediga jobb

Elias tog sig an Madagaskars terräng
1 sep 2014 19:06

Förälder kritisk till närvarotvång

kvällstid i skolan
1 sep 2014 18:08

Kyrkans medlemmar diskuterade

framtiden
1 sep 2014 18:06

Fängelse för stöldfärd
1 sep 2014 16:56

Aneby Hus äldsta hall rivs
1 sep 2014 15:16

De vill ha högst en timmas väntan

på akuten
1 sep 2014 14:00

Vem är Anne Hallberg?
1 sep 2014 13:00
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