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6 frågor till Mats
Jönsson
... sångare i Attentat, Göteborgspunkarna som vägrar dö.

Eller... ?
- Nja, folk tror att vi hållit på sedan 70-talet men faktum är att Attentat
bara haft tio aktiva år sedan debuten 1978.
Men nu är ni tillbaka?
- Ja, vi lade ner bandet 1986 men fick blodad tand efter återföreningsgiget
på Peace & Love 2010, det gick så himla bra, och när vi fyllde Musikens
hus innan vi ens hann sätta upp några affischer så bestämde vi oss för att
satsa igen.
Med ett lite annorlunda upplägg?
- Vi släppte vår nya singel, Fy fan svenska man, i går på nationaldagen och
kommer att släppa en ny singel den första onsdagen i varje månad ett
halvår framåt. Vi har alltså sex låtar klara men siktar på att släppa tretton
nyskrivna låtar på albumet som troligen kommer nästa år.
Hur låter det?
- Hur det låter... ? Det låter otroligt bra. Rak, snabb och svängig rock med
svenska texter, kanske lite Stonesriff på nya singeln och med ett typiskt
dansbandskomp på trummorna. Det låter Attentat, helt enkelt, men bättre
än vi någonsin låtit tidigare.
Oj då, hur kommer det sig?
- Vi är fortfarande arga över orättvisorna i världen men lyckas förena den
där ilskan med att vi har blivit äldre och klokare. Alla i bandet har andra
jobb, vi lever bra liv och gör detta enbart av kärlek till musiken. Det är en
underbar känsla.
Och så har ni en dokumentärfilmare i hasorna?
- (skratt) Ja, Jonas Nyström spelar in en punkdokumentär om Attentat,
Glöden falnar aldrig, och följer oss då och då. Förhoppningsvis blir filmen
klar samtidigt med albumet i början av nästa år.
Jan Andersson
031-62 46 11

jan.andersson@gp.se
Rekommendera artikeln som anonym.
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