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POPIKON I HALLANDSÅSEN

Gyllene Tider-stjärnans nya melodi:

SOMMARTIDER NEJ NEJ!

För 30 år sedan: Mats Persson tillsammans med vapendragarna i Gyllene Tider, Per Gessle, Göran Fritzon, Anders
Herrlin och Mikael ”Syd Andersson.

På 1980-talet skrev han världshiten ”Listen To Your
Heart” tillsammans med Per Gessle. Nu har han lyssnat
på sitt eget hjärta och tagit jobb på ett bygge. Hitmakaren
och Gyllene Tider-gitarristen Mats ”MP” Persson har
blivit tunnelarbetare i Hallandsåsen.
TEXT: KARIN HYLANDER FOTO: CHRISTEL LINDH

LYSSNAR PÅ P1
Namn: Mats Arne ”MP” Persson.
Ålder: 52 år.
Yrke: Musiker med välkänd
studio och tunnelarbetare.
Familj: Hustrun Åsa-Caroline,
spaterapeut, och bonusdottern
Miccis, 19 år.
Intressen: Datorer, bilar, motorcyklar, musik. ”Men jag tillverkar
hellre musik än konsumerar den.
I bilen lyssnar jag på P1”.
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MP:S HÖJDPUNKTER

1959

”Den första
höjdpunkten
var väl att man blev
född. Den får jag tacka
mina föräldrar för!”

1980

”När vår första
singel ”Flickorna på TV2” hamnade
på Expressens topplista
och vi sedan låg etta
både på singellistan
och på albumlistan – då
kände man att ’Wow, nu
är det stort’. Folkparksturnén det året var också
fantastisk.”

1989

”Listen To Your
Heart” gick upp
i topp på Billboardlistan
i USA.

1996

”Att Gyllene
Tiders första
återförening, Återtåget,
blev en så stor grej var
väldigt roligt. Att det
kunde bli på det viset
igen.”

2004

”25-årsturnén
efter ’Finn-5felplattan’ i allmänhet
och ’Ullevi-giget’ i synnerhet.”

2008–2011
”Den senaste höjdpunkten måste bli det
här jobbet. Känslan av
att dela ansvar, att vara
tvungen att samarbeta
och klara det. Att veta
att tillsammans löser vi
svårigheterna.”
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Augusti 2004: Gyllene Tider fyller Ullevi under
sin återföreningsturné.
MP och Gessle släpper loss.

”Under en vecka
spelade vi i Örebro, Jönköping
och Göteborg
för sammanlagt
110 000 pers...
Jag blir yr i huvudet när jag tänker på det.”

Arbetsmiljön inne i Hallandsåsen är extrem: bullrig, smutsig och med många oförutsebara scenarier. Här finns
inte plats för några primadonnor, här måste man kunna lita på varandra. Mats ”MP” Persson platsar i laget.
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RÖSTER OM MATS ”MP” PERSSON

Fredrik Ganekind, borrare
och injekterare, arbetskamrat sedan 2008:
MP är noga med
det han gör. Han är
omtänksam och definitivt
ingen diva! Den som trivs
brukar vara en bra arbetskamrat och MP verkar
trivas.”

Åsa-Caroline Persson, mångårig sambo,
hustru sedan 2009:
Han är lugn,
sansad och
lyhörd. En man som
tar ansvar. Mats är
min drömman och en
väldigt fin styvpappa.
Man kan inte låta bli
att älska honom!”

Micke ”Syd” Andersson,
trummis i Gyllene Tider:
MP, Anders Herrlin och
jag växte upp i Harplinge alla tre. MP var känd för
att trimma moppar innan han
var 15 – han har alltid varit väldigt teknisk. Han är också den
mest musikaliska av oss.”
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ÈH\ab[eZg]dhff^kI^k@^lle^h\ali^eZkbglbgZ
mkn]^enmm^k'F^gobllmaZkcZ`mkZiiZmg^kifnlbd^g'

”Han är en av
de bästa gitarrister jag har
spelat med
– och jag har
spelat med
många.”
MICKE ”SYD” ANDERSSON,
TRUMMIS GYLLENE TIDER
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