VANDRA I KENTS FOTSPÅR

1.

Historien om Kent tar sin början i Eskilstuna 1990, då bandet Jones & Giftet bildas.
Knappt tio år senare är de ett av Sveriges mest uppskattade och mest inflytelserika
rockband. Den positionen behöll de ända fram tills det omtalade uppbrottet 2016, då
de befann sig på toppen av karriären. Följ med på en promenad i spåren av Kent genom
Eskilstuna centrum. Läs mer om övriga Kent-platser i Eskilstuna på eskilstuna.nu

Historien om Kent tar sin början i Eskilstuna
1990. Till tonerna av My Bloody Valentine
bestämde Martin och Jocke att de skulle bilda
ett band. Platsen är S:t Eskils cafeteria Grönan.
Byggnaden brann ner 1992 och låg på gräsmattan
mittemot skolan. I låten Järnspöken sjunger Jocke
om denna händelse. SMEDJEGATAN 3.
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2.

Martin Sköld bodde i Sparreholm och pendlade till gymnasiet i Eskilstuna tills han tröttnade och fixade en etta i Nyfors. Lägenheten blev
en samlingspunkt för bandet, förfest, fest, efterfest
och replokal... JÄRNTORGSGATAN 4, 5 TR.

Text Rocco Gustavsson Illustration Gustav Andersson

3.

På nattklubben Knegoff´s gör bandet sin
första konsert i Eskilstuna. Det är en söndag
och antalet gäster är knappast fler än tio, gaget
är på 300 kr. I källaren på Knegoff´s låg klubben
Blå rummet, här spelade bandet ett antal gånger
under åren. Under en tid bodde Martin Sköld i en
av vindsvåningarna i A-porten. Idag är en del av
lokalen en bingohall. ALVA MYRDALS GATA 4.
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Inne på gården, i ett gammalt industrihus
uppe på vinden låg Studio Skyline. ”Håll om
mig” som finns med på samlingsboxen (Box 19912008) spelades in här. Idag ligger kårens lokaler
här. NYGATAN 33C (även ingång på gården från
Smedjegatan 32).
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Restaurang Vildsvinet var ett av stadens
inneställen för ungdomar där avsaknaden
av leg-kontroll och billig öl var konceptet. Här
hängde hela bandet och det var också här som
man övertalade Markus Mustonen att bli trummis.
NYGATAN 17.
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6.

Den 9 februari 2015 släppte Kent singeln
Max 500, låten blev en av 2015 års största
svenska hits. Åren 1989-1991 fanns svartklubben
och vattenhålet ”Max 500 Kg” där Jones & Giftet
spelade ett flertal gånger. Medlemmarna i bandet
var frekventa gäster på klubben, som öppnade 01
och stängde 07. Huset revs kort efter att klubben
stängt. Idag ägs tomten av hårdrocksmusikerna
Susanne och Christer First som har garage och
odlingar på tomten. På parkeringen intill låg tidigare klubben ”Bruket”, här gjorde bandet sin första
konsert som Kent i Eskilstuna på Pipalucken,
annandag jul 1993. BRUKSGATAN 19.

7.

På vinden i Eskilstuna Magasinets gamla
lokaler hade studentkåren sina lokaler under
tidigt 90-tal. Kåren var ett populärt tillhåll för bandet och deras vänner. Här fanns billig öl, hög musik
och ingen behövde visa kår-leg. BRUKSGATAN 16.
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Mellan åren 1996 och 1997 spelar Kent
på klubben Stinsen vid minst tre tillfällen.
Harri Mänty som har ersatt Martin Roos på gitarr
gör sin första konsert med Kent på hemmaplan,
oktober -96. Samma år blir klubben Blå granne
med Stinsen, tre år senare tar man över Stinsens
lokaler och öppnar Eskilstunas största nattklubb
Blå. Markus och Martin Sköld är ofta Dj´s på

klubben. En fotoutställning av Jonas Linell hängs
upp 2002 med bilder på Kent. 2005 stänger Blå
och idag väntar byggnaderna på rivning, nya bostäder ska byggas på platsen. Blå var Eskilstunas
svar på Manchesters Hacienda. KUNGSGATAN 46.

9.

Här låg tidigare sporthallen, idag bygger man
ett nytt campus för högskolan på platsen. Här
gjorde Kent två utsålda konserter 11 februari 2000
med The Ark som förband och 28 februari 2008
med Familjen som förband. HAMNGATAN 17.

10.

”Strömsholmen är en av Sveriges vackraste konsertplatser” utbrast den legendariska bandbokaren Janne Kleman från Hultsfredsfestivalen. Här spelade Kent 12 juli 2008 med
Håkan Hellström som förband och med en publik
på fler än 8 000 personer. HAMNGATAN.

11.

Här låg i början av 1990-talet Charlies,
en liten restaurang som ett par gånger
i veckan hade liveband. Här gör Martin Roos sin
första konsert som gitarrist med bandet 1992.
Martin ersatte den tidigare medlemmen Thomas
Bergqvist. RADERMACHERGATAN 21.

12.

1998 blev Eskilstuna utsedd till PopStad
av Sveriges Radio P3 med motiveringen
"Ett starkt lokalt musikliv med distinkta toppar i form
av Kent, Yvonne och Superswirls. En bred bas av
kommande talang i Sveriges förmodligen replokaltätaste stad.” 19 band spelade på Stadshotellet
under tre dagar. Kent var självklart huvudakt. Den
24 februari 2009 brann stadshotellet ner och återuppstod som Elite Stadshotellet i september 2012.
I låten Passagerare sjunger Jocke några rader om
ett nerbrunnet stadshotell. HAMNGATAN 11.

13.

En onsdag i maj 1991 vinner Jones
& Giftet den prestigefyllda tävlingen
Cult-91 på Skylight. Vinsten på 25 000 kr, gick till
nya instrument. Idag ligger nattklubben Biff & Grill
och restaurang Gränden i Skylights gamla lokaler.
GYMNASTIKGATAN 1.

14.

Micke Lönngren, då ansvarig för ungdomsprogrammet ”Rundgång” bjuder
in Jones & Giftet för att spela in professionellt i
Sveriges Radio Sörmlands studio. Det blir två
inspelningssessions under 1991 och låtar som
”Kyss mig som en slägga” och ”En djävul i mitt
skåp” blir lokala radiohits. RADEMACHERGATAN 1.

15.

Exit är bara ett av alla namn på nattklubben som låg på Kungsgatan i början
av 1990-talet, här spelade Kent ett par gånger,
14 april 1995 och 20 april 1996. Jockes klasskompis Jonas från S:t Eskil var chef på nattklubben och
var snabb med att boka in Kent. KUNGSGATAN 2.

16.

I det gamla tingshuset hade musikskolan
tidigare sina lokaler. Här repade bandet i
smyg. På musikskolan jobbade Thomas Bergqvists
mamma och på så sätt kom de över nycklarna till
lokalen. KYRKOGATAN 3.
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