VANDRA I KENTS FOTSPÅR #2

1.

På Balsta Musikslott, som tidigare var ett
gammalt sjukhem, börjar historien om Kent.
Här hade den första upplagan av bandet, The Coca
Cola Kids sin replokal här, namnet tog de från
mängden colaburkar som fyllde lokalen. I Studio

Historien om Kent tar sin början i Eskilstuna 1990, då bandet Jones & Giftet bildas. Knappt tio
tionen behöll de ända fram tills det omtalade uppbrottet 2016, då de befann sig på toppen av
karriären. Följ med på en tur i spåren av Kent genom Eskilstuna och Torshälla.

och i källaren tog Jonas Linell pressbilder på Kent i
samband med att Hagnesta Hill släpptes. Självklart
spökar det i huset. BALSTAVÄGEN 4.

Text Rocco Gustafsson Foto Rocco Gustafsson och Jonas Linell
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4.

På övervåningen i nuvarande Eskilstuna
Folkhögskolas lokaler, hade bandet sin första
replokal som Kent. Stora delar av industriområdets
lokaler stod på den tiden tomma. Intill Folkhögskolans lokaler ligger idag konserthallen Lokomotivet,
här gjorde Kent en omtalad klubbspelning våren
2012. Den 5 maj 2016
möjligheten att delta i förhandslyssningen av Kents
sista album, ”Då som nu för alltid” på Lokomotivet.
GÖSTA WASASTIERNAS GRÄND 4.
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Intill Balsta Musikslott ligger bostadsområdet Hagnestahill, som blev namnet på
Kents fjärde skiva, Hagnesta Hill. Skivan släptes
6 december 1999. På skivan ”Tillbaka till sam tiden” (2007) sjunger Jocke följande rader från
låten ”Ingenting”; I Hagnesta Hill blinkar tv-ljusen.
Jag gör vad jag kan. Drömmer mig bort. I Hagnesta
Hill, bland de identiska husen. Rycker vi till. Reklamen avbryts för sport... Skylten med Hagnestahill
har blivt stulen ett otal gånger, en åtråvärd souvenir för många Kentfans. PENNINGVÄGEN 13 .

När Jones & Giftet blev utslängda från

kal i Sensus lokaler (tidigare TBV). Replokalen
funkade också som förfest- och övernattningslokal. Fråga snällt, så kan personalen
peka ut replokalen. LAGERKVISTGATAN 2.

6.

I bostadsområdet Slagsta, på Äppelstigen,
bodde familjen Berg. Jockes bror Adam blev
kompis med Martin Roos (kompgitarrist i Kent
under åren 1992-1995 ) som bodde på Enebrovägen i samma kvarter. Ta en promenad längs
Äppelstigen och fundera på om det inte är från det
här bostadsområdet som Jocke plockat textraden
”de identiska husen”... ÄPPELSTIGEN 1-64
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7.

Sami Sirviö växte upp i Torshälla på Riktargatan 7, alldeles intill ån. Samis mor brukade
skrämma honom med att näcken bodde i ån, i
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sedan till Karlsrogatan 14B . RIKTARGATAN 7.

3.
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På Djurgårdsgrillen satt Jocke och Sami och
planerade sin kommande karriär. Planen var
att de skulle bli sjukt stora. Favoriträtten var lövbit

8.

Markus Mustonen växte upp i Torshälla, i
kvarteret Krusgården, på Riktargatan 64B.

Finland varav många jobbade inom metallindustrin på Nyby Bruk. Jocke Berg tillbringade sina
första år i samma kvarter som Markus. Han bodde

kvar på menyn. EKÄNGSGATAN 2.
Valhalla. RIKTARGATAN 64B.
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Mer om Kent-vandringar i Eskilstuna: visiteskilstuna.se

