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(#)
Gilla

ATTENTAT
”FY FAN!” (2013)

Rykkman Rekkords/Bengans/Triada

Genre: Punk

VÄLJ VINYLEN
Publicerad 1 mars 2013 kl 9:24 av ROGER BENGTSSON (HTTP://IKON1931.SE

/MEDARBETARE/ROGER)

Det är något befriande över att Attentat är tillbaka på allvar. Att komma

efter ett långt uppehåll och visa att gammal faktiskt är äldst, att takterna sitter i än och

att de bästa låtarna inte alls tog slut under storhetstiden är inte alla förunnat.

Jag har lyssnat in mig på cd-utgåvan (och även skrivit en recension på den tidigare här

på siten), men när nu även vinylvarianten kommit i min ägo kan jag inte annat än att slå

ett slag för skivan en gång till. Vinylen är begränsad till femhundra exemplar, var

signerad av medlemmarna när den anlände och även om man bortser från det faktum

att vinyl alltid är att föredra satsar man givetvis slantarna på denna snarare än på cdn.

Låtarna Fattiga Och Rika samt Dö Som En Hund har fått alternativa mixningar jämfört

med cdn (och den version som finns på exempelvis spotify) och vad gäller den

sistnämnda ger den nya mixen en annan stuns i låten. Vad gäller Fattiga Och Rika har

jag inte engagerat mig så mycket då låten som sådan är rätt tjatig och inte alls tillhör

favoriterna på skivan. Dessutom bjuder vinylen på den exklusiva låten Kays Glädje

som tilltalar mig väl både text- och musikmässigt.

Jag gillade skivan även i de tidigare inlyssnade formaten men Fy Fan! växer sig ännu

starkare på LP. Klart köpvärd om man gillar (#) punkrock med många influenser,

refrängstarka låtar och välskrivna och ofta underhållande texter.
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IKON INSIDER
Tävlingar (#), erbjudanden och senaste nytt!

Skicka

PÅ FACEBOOK

Patrik Kruse and 2 other people
recommended http://ikon1931.se
/recensioner/valj... · 23 hours ago

Hjälp oss rädda IKON1931!

191 people recommended this.

”Det finns en himmel”

1,593 people recommended this.

Facebook social plugin

 (http://twitter.com/IKON1931)

 (http://twitter.com/IKON1931)

TWITTER

about 3 hours ago (http://twitter.com

/IKON1931/status/308536141966094336) vi

svarade @TommyTolf (http://twitter.com

/TommyTolf) Typ 1000 betalande som det ser

ut nu, men vi försöker göra om produktionen

så hur många som behövs sen vet jag inte nu.

about 3 hours ago (http://twitter.com

/IKON1931/status/308535213770821633) vi

sager, Vi vill att du ska vara med och tolka

vårt nästa tema! Ta bilder på Instagram och bli

(http://www.kaggeholm.se/)

NYHETER (HTTP://IKON1931.SE/NYHETER) BLOGGAR (HTTP://IKON1931.SE/BLOGG) ARTIKLAR
(HTTP://IKON1931.SE/ARTIKLAR) MAGASINET (HTTP://IKON1931.SE/MAGASINET) RECENSIONER
(HTTP://IKON1931.SE/RECENSIONER) ANNONSERA (HTTP://IKON1931.SE/ANNONSERA) PRENUMERERA
(HTTP://IKON1931.SE/PRENUMERERA) KONTAKT (HTTP://IKON1931.SE/KONTAKT)

Böcker (http://ikon1931.se/recensioner/typ/bocker)  Film (http://ikon1931.se/recensioner/typ/film)

Musik (http://ikon1931.se/recensioner/typ/musik)

(http://ikon1931.se

/nyheter/tolka-

vart-nasta-tema)

Logga in (#)

SKRIV EN NY KOMMENTAR

ANNONS

Din e-postadress

Välj vinylen | Ikon 1931 http://ikon1931.se/recensioner/valj-vinylen

1 of 2 2013-03-04 15:17



HJÄLP OSS RÄDDA
IKON1931!
(HTTP://IKON1931.SE
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IKON1931 LISTAR:
LÅTAR SOM
INSPIRERAR
HANSAM
(HTTP://IKON1931.SE
/NYHETER
/IKON1931-LISTAR-
LATAR-
SOM-INSPIRERAR-
HANSAM)
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M  Prenumerera via e-post (#)

S  RSS (http://ikon1931.disqus.com/valj_vinylen/latest.rss)

VISAR 0 KOMMENTARER

Trackback-länk http://ikon1931.se/recensioner/valj-vinylen/track

 (http://twitter.com/IKON1931)

 (http://twitter.com/IKON1931)

 (http://twitter.com/IKON1931)

publicerad i nästa nummer! http://t.co

/boNh5ZXfog (http://t.co/boNh5ZXfog)

about 3 hours ago (http://twitter.com

/IKON1931/status/308532775366045696) vi

sager, Vi vill inbjuda dig att tolka vårt nästa

tema om internet (#) som bland annat tar upp

tro på webben! Vad får det dig... http://t.co

/HvieLVQyQW (http://t.co/HvieLVQyQW)

about 8 days ago (http://twitter.com

/IKON1931/status/305679468440211458) vi

sager, RT @victoriaharryss (http://twitter.com

/victoriaharryss) @IKON1931

(http://twitter.com/IKON1931) otroligt viktig,

vettig, ärlig och inspirerande tidning - förgyller

söndagskaffet idag.

about 8 days ago (http://twitter.com

/IKON1931/status/305679452661223424) vi

svarade @victoriaharryss (http://twitter.com

/victoriaharryss) Vad fint att du tycker så! Det

gör oss väldigt glada :) Och tack för att du tog

dig tid att skriva det!
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