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Urban Hane gör solodebut med ep:n "Långt ifrån nära". Bild: Mattias Dellmo  
 

Urban Hane gör comeback och solodebut 
Nöje * Häromveckan vann han Parallell Mello med Disharmonikerna. Samtidigt släppte 
han ny, egen, musik. 
- Att släppa skivor är som en del av spelet. Annars skulle det vara som att bara träna 
fotboll, men aldrig spela match, säger Urban Hane.  
 
29 mars 2019 
 

När Trollhättebandet Disharmonikerna lades ner 1996 bildade sångaren Urban Hane och 
basisten Ken Höög bandet POST, som hade sin bas i Göteborg. De var aktiva ända fram till 
2012. 

- Då var jag ganska less på musik, så jag tog en paus som varade ända fram till 2017. Efter ett 
ganska tungt halvår kände jag att jag var tvungen att ha något som bara var för mig, så då 
började jag skriva och spela igen. Det blev som en liten livlina, förklarar Urban. 

- Jag har varit med i band i hela mitt liv, men den här vändan var jag helt själv, så det var 
mycket jag fick lära mig. Det positiva är att man får bestämma allting själv, all musik är 
utifrån mitt tonspråk och mina influenser. Samtidigt är haken att man måste göra allt själv 
också ... (skratt) 



Kassettsläpp 

Resultatet blev hans solodebut, ep:n "Långt ifrån nära", med fyra låtar som släpptes den 15 
mars. Digitalt och - på kassett! 

- Kassetten har kommit tillbaka och är lite som singlar var förr, lite punk, till skillnad mot 
vinylens revival, där allt har blivit för dyrt och exklusivt, fortsätter Urban. 

- Att släppa skivor är som en del av spelet. Annars skulle det vara som att bara träna fotboll 
men aldrig spela match och för mig är det inte klart förrän det är utgivet eller publicerat. Det 
är viktigt att slutföra det. 

Relevant 

Att hans soloprojekt råkade sammanfalla med Disharmonikernas återuppståndelse var en 
slump, men Urban är glad att trion har hittat varandra igen. 

- Det känns kul och relevant igen. Vi delar ju samma referenser från tonårsåren och tycker 
fortfarande att Reeperbahn och Joy Division är världens bästa band. (skratt) 

Han hoppas få lite respons på den egna musiken i samband med solodebuten och även om det 
just nu är Disharmonikerna som får det mesta av hans tid, så utlovar han nya sololåtar fram i 
höst. Och livespelningar. 

- Soloprojektet är inte självklart något jag måste framföra live, men det blir live solo 
framöver också, jag har bara inte hunnit ta tag i det riktigt än. Men att spela live hör till, som 
med fotbollsträningen och matchen. 
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