
 

 
Disharmonikerna firar sitt första album på 25 år i N3:s Stagebox lördag den 8 oktober 
 

Efter 25 år: Nu får kultbandet fira nya 
plattan 
Nöje: ”Ensamma bland människor”. Så heter den, Disharmonikernas nya album, deras 
första på 25 år. 25 år! På lördag får de äntligen fira den med releasefest på N3 i 
Trollhättan.  
 
Text: Mia Thornberg. TTELA 6 oktober 2022  
 
https://www.ttela.se/n%C3%B6je/efter-25-%C3%A5r-nu-f%C3%A5r-kultbandet-fira-nya-plattan-1.82662030 
 

Sagan om trollhättebandet Disharmonikerna höll på att få ett abrupt slut för sisådär 25 år 
sedan. Trion blev rejält osams i samband med inspelningen av en musikvideo och bröt med 
varandra. Ett band på randen till sitt stora genombrott försvann. För alltid trodde både de 
själva och deras publik. 

Men tiden gick och killarna började prata igen. Sakta men säkert gick de mot en nystart som 
Disharmonikerna - och vilken nystart det blev! 

2019 vann de den alternativa melodifestivalen Parallell Mello och sedan dess har de fortsatt 
producera ny musik. Lagom till bandets 30-årsjubileum släpper de albumet ”Ensamma bland 
människor” på vinyl efter att det tidigare bara funnits ute digitalt. 

Ny video, vinylsläpp och releasefest 

LP:n innehåller även en tidigare outgiven bonuslåt och bandet har dessutom gjort en helt ny 
video till det självbetitlade spåret ”Disharmonikerna”. Videon är inspelad i Vargön (Wargöns 
bruk) och Trollhättan (Kulturbaren) och regisserad av trollhättebon Patrik Saapunki. Samme 



man som även stod bakom kameran vid den kaotiska inspelningen av 90-talsvideon ”Gloria 
och svart kostym”. 

På lördag, den 8 oktober, blir det releasepartyt för albumets vinylupplaga, men egentligen 
mest för albumet som sådant. Den ursprungliga releasefesten var planerad till för ett år sedan, 
men det satte pandemin stopp för och festen har skjutits upp flera gånger sedan dess. 

Releasefesten äger rum i Stagebox på N3 i Trollhättan och kvällen till ära bryggs en särskild 
ölsort, en för kvällen unik typ som fått namnet "Disharmony Pale Ale". 

Disharmonikerna består av Ken Höög, Urban Hane och Kristian Petrov. 

Läs också: 

LÄS OCKSÅ: Disharmonikerna slår svenskt rekord efter 27 år 

LÄS OCKSÅ: Disharmonikerna släpper 90-talsvideon som splittrade dem 

LÄS OCKSÅ: Disharmonikerna tog hem Parallell Mello 

LÄS OCKSÅ: Återkomsten efter 22 år – Disharmonikerna är redo för nystart 

 
 
 


