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Attentat

Bildades i Göteborg 1978 av Mats Jönsson, Magnus Rydman, Martin Fabian och Dag Wetterholm. De två sistnämnda slutade efter första
singeln "Ge fan i mej" 1979 och ersattes av Krippa Odin och Peter Björklund.
Gruppen la ner 1986 efter flera album och Sverigeturnéer för att återuppstå 1991 i delvis ny konstellation.
Återföreningen höll i ett år. Därefter har gruppen spelat vid 20-årsjubileet 1998 och vid galan Svensk punk 25 år på Vågen i Göteborg 2003.
Den 3 juli möts medlemmarna på scen igen för en comeback på Peace & Love-festivalen i Borlänge.
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KÖR IGEN. Magnus Rydman, Krippa Odin, Peter Björklund, Mats Jönsson och
Patrik Kruse återförenade Attentat 2003. Nu är det dags igen. Foto: Per
Wissing

Attentat gör comeback - spelar på Peace
& love
GÖTEBORG. De bildades för 32 år sedan.
De har inte spelat ihop på sju år.
Nu gör Attentat comeback på Peace & Love-festivalen i Borlänge i sommar.
- Det är osannolikt. Men de vill ha oss, säger gruppens sångare Mats Jönsson.

När svensk punk firade 25 vid en gala på Vågen i Göteborg 2003 var Attentat ett av banden på scen.
Sedan dess har gruppen inte spelat.
- Vi körde då vintern 2003-2004. Så, nej, vi har inte spelat ihop på sju år, säger Mats Jönsson.
Men när Peace & Love-festivalen i Borlänge kom med ett erbjudande kunde inte bandet tacka nej.
- Det är väl en månad sedan. Jag hörde med de andra om det skulle funka. Efter mycket om och men har vi fått ihop det, säger en smickrad
Mats Jönsson.

En unik spelning

- Ja, det är helt osannolikt. Vi bildades för 32 år sedan och har inte spelat på länge. Ändå finns det en efterfrågan.
Attentat återförenas endast för spelningen den 3 juli, Peace & Love-festivalen sista dag.
- Det blir bara den. Ju färre spelningar det blir desto mer unikt. Det kommer finnas många som reser långt för den här
konserten och då ska de också känna att det är något speciellt, säger Mats Jönsson.
I samband med spelningen i Borlänge kommer gruppen också med en återutgivning av ep:n "Born to be malaj".
- Det är 30 år sedan den kom. Vi kommer ha med extraspår från spelningen på Vågen på plattan också, säger Mats Jönsson.

Kai Martin


