Fortsatt djupt förankrade i det tidiga 80-talets alternativa popideal återvänder
Disharmonikerna efter 25 års tystnad.
– Livet är inte bara förluster och separationer, utveckling och framgång, utan också att
kunna återuppta sånt man tycker om, höra av sig till dem man har försummat, säger
gitarristen Kristian Petrov.
1991 var musikåret då Nirvana släppte "Nevermind", Primal Scream gjorde "Screamadelica"
och U2 gav ut "Achtung Baby". Men det var inget de brådmogna tonåringarna i

Disharmonikerna lade någon större vikt vid. De läste Sartre, dyrkade Bowie, Sisters of Mercy
och Reeperbahn.
– Grungen var ett hatobjekt för oss. Jag omvärderade allt det där senare men jag minns att vi
sa det i någon intervju, att vem minns Nirvana om tio år? Det fick man ju käka upp, säger
Kristian Petrov.
Att dimpa ner i början av 90-talet och låta som ni gjorde, det måste ha varit lite speciellt?
– Ja, det ligger väl lite i identiteten som namnet Disharmonikerna antyder. Att gå på tvärs. Det
var så klart inte så publikfriande att ha ett 80-talssound då. Decennier går ju i cykler och
under 90-talet var ju 80-talet som mest ute.
Ändå fick Disharmonikerna viss uppmärksamhet, inte minst med debutalbumet "Nattens
profitörer" som när det kom 1994 recenserades lite överallt.
– Så det fanns vissa förväntningar, vi började få anbud om spelningar på musikfestivaler, även
på andra sidan Östersjön. Men då var det inte så lång tid kvar innan vi skulle splittras i början
av 1996.

”1980-talet är en guldgruva. Det har alltid varit en musikalisk favoritepok för min del”, säger
Kristian Petrov. Foto: Madelene Höög

Blev forskare
Kristian Petrov var tio år när han flyttade från Karlstad till Trollhättan, där han kom att bilda
Disharmonikerna med basisten Ken Höög och sångaren Urban Hane. Sedan sex år tillbaka är
han värmlänning igen, med en lektorstjänst i idéhistoria vid Karlstads universitet.

– Det var egentligen en ren tillfällighet att jag fick jobb här och kunde flytta hem, det hade jag
aldrig kunnat förutse. Men det känns underbart för min del, säger han.
Banduppbrottet hade väckt en del ont blod mellan medlemmarna, inte minst låtskrivarna
Kristian Petrov och Urban Hane. Många år kunde gå utan att de gamla uppväxtvännerna
hördes av och Petrov kom att ingå i andra konstellationer. Det var när han skulle medverka i
en kommande dokumentär om Trollhättans musikliv något hände.
– Då fick jag anledning att gå igenom allt gammalt material igen och det slog mig hur väldigt
mycket jag hade saknat det här, och vad fel det blev. Att vi slutade, precis när allt skulle börja.
Jag hade ställt undan gitarren, Ken hade inte rört sin bas på 15 år. Men nu kom all kreativitet
tillbaka, berättar han.

”Vi är lite traditionella med mycket gitarrer i vår musik. I dag är rocken lite marginaliserad,
men vi har ändå valt att fortsätta med det spåret”, säger Kristian Petrov. Foto: Janne Strang

Översätter stämningar
Kristian Petrov började skriva riff, gitarrslingor, harmonier.
– En typ av musik jag aldrig hade kunnat göra utan att befinna mig i den där bubblan igen.
Våra låtar har alltid byggt mycket på sånt som egentligen står utanför musiken. Stämningar,
idéer inspirerade av filmer eller böcker. Vi är inte några tekniskt skickliga eller särskilt
avancerade musiker utan allt handlar snarare om att översätta de där stämningarna och idéerna
till musik.

Comebackskivan, som heter "Ensamma bland människor" och släpps på fredag, består av åtta
låtar. Rollerna är intakta, medan Kristian Petrov komponerar skriver Urban Hane texterna.
– Det är så bodelningen ser ut. Med lite överlappningar ibland, som även involverar Ken.

Grekiska myter och Bowie
Som i fallet med låten "För nära solen".
– Där hade jag hela idén framför mig. Låten baseras på den grekiska myten om unge Faethon,
som skulle köra solvagnen över himlavalvet i ett försök att övertyga sin omgivning om att han
var son till solguden Helios.
– Och det går åt helsike så klart, med tragiska konsekvenser. Urban kom sedan på idén att
göra en parallell med racingföraren Ronny Peterson.
I låten "Återkomsten" upprepar Urban Hane raderna "Var är vi nu?" Kanske som en tydlig
passning till David Bowies sena låt "Where are we now?".
– Det går inte att underskatta David Bowies betydelse för någonting som har med popmusik
att göra. Han är absolut en jättestor influens för oss, en ständigt närvarande källa, säger
Kristian Petrov.
Det sägs ibland att det aldrig har varit enklare att släppa musik, men att det samtidigt är
svårare än någonsin att få folk att stanna upp och verkligen lyssna?
– Ja, där tänker jag att det går att dra paralleller till forskarvärlden. Jag vet forskare som säger
att de aldrig har skrivit så mycket som de gör nu, att de lever under en slags publiceringshets.
Samtidigt så minskar läsandet, även bland dem själva. Det blir som en sorts algoritm, ju mer
kollektivet skriver, desto mindre hinner individen läsa. Allt går så snabbt.

Har några sekunder
Tempot lär knappast minska nu, misstänker Kristian Petrov, när världens alla stora artister ska
ta igen förlorad tid efter pandemin.
– Och det är klart, då blir det lite ångestladdat för mindre band och artister som också ska
släppa musik nu. Det är några sekunder då media har ett intresse. Samtidigt, lika mycket som
detta har handlat om att uttrycka sig musikaliskt igen, lika mycket handlar det om våra
återskapade vänskapsrelationer. Livet är inte bara förluster och separationer, utveckling och
framgång, utan också att kunna återuppta sånt man tycker om, höra av sig till dem man har
försummat.

