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Kristian Petrov, Urban Hane och Ken Höög stod på randen till det stora genombrottet i
Sverige när allt brakade samman. Det skar sig totalt mellan trollhättekillarna och det väntade
genombrottet blev i stället ett sammanbrott och slutet för Disharmonikerna. I alla fall som det
såg ut då, i mitten av 90-talet.
Men så, för några år sedan, ett par decennier äldre och visare, tog de upp kontakten igen. De
började skapa ny musik tillsammans, vann en tävling och släppte flera singlar med sikte på ett
album. Och med förhoppningen om att spela live igen.
LÄS MER: Återkomsten efter 22 år – Disharmonikerna är redo för nystart

Inga avatarer
Nu har de snart uppnått båda målen. De stod på scen ihop i Vänersborg i somras och den 15
oktober kommer albumet ”Ensamma bland människor”. 27 år efter deras förra, ”Nattens
profitörer”.

– Det finns en lista för största uppehåll mellan två studioalbum och vi kommer att gå upp i
topp på den. I alla fall bland svenska artister, säger Kristian Petrov.
De vet dock att de blir nedpetade snabbt, för den 1 november släpper ABBA ”Voyage” - och
där handlar det om ett 40-årigt uppehåll, så där ligger Disharmonikerna i lä.
– Ingen jämförelse med dem i övrigt, men fram till 1/11 kommer vi att toppa listan! Och vi
kommer inte att ha några avatarer när vi spelar live ... (skratt)
Albumet ges ut på Lingoberry Records, som även stod bakom tävlingen Parallell Mello, där
Disharmonikerna vann.
LÄS MER: Disharmonikerna tog hem Parallell Mello

Främlingskap
Albumtiteln, ”Ensamma bland människor”, har de haft med sig och velat använda ända sedan
90-talet.
– Det passar lika bra för vår musik nu som då. Vi skildrar ett främlingskap i det moderna
samhället, ett mörker eller kanske gråzonerna - ett tema som rimmar lite med pandemin,
fortsätter Kristian.
Han förklarar att såväl han själv som Urban Hane nyligen har gått igenom separationer från
sina livspartners.
– Så texterna är inte påhittade och det ger förhoppningsvis nerv. Det är som Urban sa för ett
tag sen: ”Förr skrev man om sånt man inte hade upplevt, nu skriver vi om sånt man har
upplevt.”

Musikvideo
Det finns åtta låtar på den nya plattan (samma antal som på den förra) och även bandets
återförening finns med som ett tema. Det finns till och med en låt som heter
”Disharmonikerna”, som också får en musikvideo.
– Den är inspelad i Vargön och Kulturbaren och det är Patrik Saapunki som har gjort den.
Han gjorde och regisserade även videon till ”Gloria och svart kostym” 1995!
LÄS MER: Disharmonikerna trappar upp mot livecomebacken
Den 6 november blir det releasespelning i Kulturbaren med Kristofer Bolander som förband.
– Det blir den verkliga livepremiären. Vi gjorde ju ett test med Live från Lilla Paris i somras
och det var några år sen sist, så jag var supernervös. Men hjärtat höll, så nu vet vi att det
funkar, säger Kristian med ett skratt.

Nästa kapitel
Repat har de, tvärt emot sin image, faktiskt gjort den här gången. Och de överlevde.
– Det var en smärta att lägga ner som vi gjorde på 90-talet, så det här känns bra. Nu gör vi det,
det vi har velat göra. Vi får visa att livet inte bara är förluster, man kan gå tillbaka och
reparera broar man har bränt.
– Det är lite som med elitidrottare, som vill bestämma själva när de slutar, som vill sluta på
sina egna villkor. Nu får vi förmånen att skriva sista kapitlet - eller nästa kapitel - för
Disharmonikerna och det är en ynnest. Det är fantastiskt både när det gäller musiken och
vänskapen.
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