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Den 22:a oktober släpps Peter Högklints nya album ”Kärlek överallt” 
 
Peter Högklint är en sångare, gitarrist och låtskrivare från Jönköping med rötter i Oskarshamn. 
2012 släppte han albumet ”Från Parkgatan till Nejlikebacken”.   
Därefter tappade han rösten vilket resulterat i ett nytt album. 
 
Peter om ”Kärlek överallt”: 
– Det blir nästan aldrig som man tänkt sig... I samband med att jag släppte Parkgatan-skivan förlorade jag 
gradvis rösten. Jag blev hesare och hesare samtidigt som det blev allt svårare att hålla rösten under kontroll. 
En mardröm för en sångare så klart… Jag var tvungen att operera stämbanden och efter operationen stack 
rösten iväg åt alla möjliga håll. Tuppar till höger och vänster… 
 
– Arbetet med albumet har varit min trogna följeslagare på en lång väg tillbaka som sångare. De flesta 
låtarna skrevs när jag inte kunde sjunga. Överhuvudtaget blev detta ett själsligt helande projekt 
tillsammans med en fantastisk samling musiker. 
 
Skivan innehåller mycket känslor, sånger om det som egentligen är viktigt i livet, banden mellan älskande, 
brödraskap, om drömmarna, om att hålla ut eller hitta nya vägar... 
  
– Musikaliskt rör vi oss i samma landskap som Neil Young, Tom Petty och Springsteen med tydliga rötter i 
60-talet. Ja, det bjuds på ett ljudlandskap som bland annat innehåller ”Leslie-orglar”, ”Morricone-
visslingar”, 12-strängad Rickenbacker, Farfisa och barrytone-saxofon… 
 
”Kärlek överallt” är producerad tillsammans med en annan Oskarshamns-son Marcus Olsson (numera Öland) 
som spelat med några av landets främsta rockakter som Eldkvarn, Moneybrother och Ulf Lundell. Albumet är 
inspelat och mixat på Durango Recording av Andreas Dahlbäck som jobbar med artister som Bo Kaspers, 
Anna Ternheim, Tomas Andersson Wij och Ebba Forsberg. 
 
Musikerna på albumet är: Peter Högklint (sång, gitarr, munspel), Andreas Dahlbäck (trummor, slagverk, 
kör), Surjo Benigh (bas, kör), Jens Frithiof (gitarr), Marcus Olsson (saxofon, piano, orgel, klockspel, kör), 
Charlotte Berg (kör), Klas Jervfors (trumpet, trombon) 
 
Den 22/10 blir det release-spelning på Jolie i Glädjehuset (fd Karlssons salonger) i Jönköping. 
  
För ytterligare information: 
Telefon: 073-418 81 63 
Hemsida: www.peterhogklint.com 
Pressbilder: www.peterhogklint.com/media  
E-post och info: petersrocknroll@gmail.com 


