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Fabriken - "Tortera mig med kärlek EP"
(Beat Butchers) § § §

Hemsida 

Michael Porali

Sju EP:s under loppet av sju år med ”Gubbpunk” Fabrikens senaste
släpp är en positiv öerraskning för Michael Porali som står för dagens
recension.

Med medlemmar från nostalgiskt minnande akter som Coca Carola och Rolands Gosskör
har ett band vid namn Fabriken uppstått, och har vid det här laget nått fram till sin inte
mindre än sjunde EP under lika många år, ”Tortera mig med kärlek”.
Fyra låtar som väl lätt skulle kunna beskrivas som exakt vad man kan förvänta sig av en
gängtrallpunkare som hållit på ett bra tag.
”Gubbpunk” är en beskrivning som (åtminstone jag personligen) oftast används i en
positiv mening, och så även i fallet Fabriken. Inledande ”Pang du är död” påminner till
exempel en del om ett sentida Bombshell Rocks, och även Hyrda Knektar dyker upp
någonstans i bakhuvudet.

Redan i andraspåret ”Idioter” drar kvartetten ner på tempot och landar någonstans i de
mest återhållsamma skrymslena av Bad Religion-land, inte minst med tanke på körerna i
refrängen. ”En dålig kopia på en bra reproduktion” bjuder härnäst på vad som väl får
sägas vara den låt på plattan som mest påminner om bandets rötter i den svenska
trallpunken, och skulle precis lika gärna kunna vara inspelad för tjugofem, trettio år
sedan.
Det avslutande titelspåret knyter sedan ihop det hela ganska bra med ungefär samma
nivå av allsångsvänlighet (samt ett extra plus i kanten till Åke Norings basspel just på
denna låt), och på det hela taget är ”Tortera mig med kärlek” en riktigt positiv
överraskning i höstrusket. Och då ogillar jag inte ens hösten.

”Tortera mig med kärlek” släpps via Beat Butchers den 23 oktober.

http://www.ifabriken.com
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