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Disharmonikerna fyller 30 och firar med både album och scencomeback efter 25 år. Bild: 
Madelene Höög 
 

Disharmonikerna trappar upp mot 
livecomebacken 
Nöje * Albumet närmar sig liksom första livespelningen på 25 år. 
– Det ska bli grymt roligt att få komma ut ur garderoben som liveartist och ställa sig på 
scen efter så många år, säger Kristian Petrov i Disharmonikerna. 
 
2 maj 2021 
 

Trion från Trollhättan stod på randen till ett större genombrott i början av 90-talet när de 
sprack med en smäll. Killarna drog åt olika håll och bröt till sist kontakten helt. 

Många år senare började de sakta hitta tillbaka till varandra igen och började även göra musik 
ihop igen. Comebacken 2019 slutade med vinst i tävlingen Parallell Mello, där de deltog med 
den nyskrivna låten ”Återkomsten”. 



 
 
Det gav blodad tand och det gjorde även framgången med låten ”För nära solen”, som 
tillbringade 16 veckor på Zero Music Magazines topp 30-lista, ”Bäst just nu”. 
 
– När tidskriften rankade årets 150 bästa låtar fick Disharmonikerna ett särskilt omnämnande 
tillsammans med Pet Shop Boys och 16 andra artister, berättar gitarristen Kristian Petrov 
stolt. 
 
30-årsjubileum 

Tillsammans med Urban Hane, sång, och Ken Höög, bas, har han steg för steg jobbat vidare 
mot målet att släppa ett nytt album, Disharmonikernas första på mer än 25 år. Och det samma 
år som trion firar 30-årsjubileum. 

– Albumet blir kronan på verket, men det kommer också en helt ny video till hösten, avslöjar 
Kristian Petrov. 

Albumet kommer den 1 oktober, men redan nu släpper de ännu en singel, ”Främlingar”, som 
utspelas i Stockholm 

”Det känns som en naturlig destination i vår odysséartade ’karriär’, att få komma fram till 
Stockholm, och genom huvudstaden skildra människans fångenskap i kraven att ständigt 
förverkliga sig själv och hitta sin unika väg så mycket att hon ändå blir som alla andra. En 
främling bland främlingar, men också en främling för sig själv – som hamnar utanför den 
gemenskap hon kanske inte ens visste att hon behövde.” 

Så beskriver bandet sin låt i ett pressmeddelande. 

– Vi är riktigt nöjda med låten! Det är kul att från vår ”provinsiella” västsvenska horisont få 
tolka det stressade livet i de stora metropolerna, i det här fallet Stockholm, säger Kristian 
Petrov med ett leende. 



Livecomeback 

1995 stod killarna på scen tillsammans förra gången. Drygt 25 år sedan alltså. Men det ska det 
bli ändring på inom kort. 

Den 3 juli spelar de på streamingarrangemanget Live från Lilla Paris. 

– Vi är riktigt taggade för det redan! Det här är egentligen första livstecknet på att vi är ett 
"riktigt" band igen på 25 år. Och dessutom är Folkets hus i Vänersborg klassisk mark för 
Disharmonikerna. Vi gjorde några av våra allra bästa spelningar där. 

LÄS MER: Disharmonikerna släpper 90-talsvideon som splittrade dem  
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