
Då:  
Medlem i gruppen The Merrymakers 
Nu:  
Soloartist under eget namn David Myhr 
Medspelare: 
Andreas Mattsson (Popsicle), Peter Morén (Peter Bjorn and John), Rikard Lidhamn (Oh Laura) Andreas Dahlbäck (Anna 
Ternheim, Motorhomes, Eskobar) 
Aktuell:  
Ny singel ”Got You Where He Wanted” (Strong Melody Productions 2011) 
Kommande: 
Albumet Soundshine. Release efter sommaren. 
 

 
 
Ni kommer ihåg eran; Cardigans, Eggstone, Popsicle, Wannadies, Brainpool m.fl. 
Under mitten och slutet på 90-talet exploderade svensk popmusik i utlandet och det var just nämnda band och deras pop som satt i 
förarsätet. Framgångarna var knappt greppbara och en liten studio i Skåne fick plötsligt asiatiska turistbesök. En galen tid med 
fantastisk musik. 
Under denna period fanns även bandet som hette The Merrymakers. Med två album gjorde de väsen av sig internationellt, inte 
minst i Japan.  
The Merrymakers sålde över 100 000 plattor i Japan och var snart eftertraktade låtskrivare åt en rad japanska popstjärnor.  
Platta 2 (Bubblegun) med The Merrymakers var faktiskt medproducerad av Andy Sturmer från legendariska Jellyfish. 
Efter många olika turer och utländska lanseringsplaner som grusats så begravdes bandet till sist. 
Men den musikaliska motorn David Myhr har sedan dess alltid vetat att han förr eller senare kommer göra något nytt.  
Det blev senare – men nu har den tiden kommit! 
 
Glöm skandaler. Glöm melodifestivaler. Glöm dokusåpor. Glöm mytbyggande. 
Tillsammans med medkompositörer som Andreas Mattsson (Popsicle), Peter Morén (Peter Bjorn and John), musiker som Rikard 
Lidhamn (Oh Laura) och medproducenten Andreas Dahlbäck (Anna Ternheim, Motorhomes, Eskobar) har han varit i studion och 
skapat ny popmusik som sjuder av spelglädje och får en direkt att tänka på soundet som gjorde svensk pop så lyskraftig i mitten och 
slutet på 90 talet.  
 
Här finns inga ambitioner att stå på Melodifestivalens scen eller vara med i Let’s Dance. Här finns bara ambitionen att göra magnifik 
och tidlös pop tillsammans med duktiga kollegor. Gott så. 

För mer info: roger@porterhouse.se, www.davidmyhr.com, www.strongmelody.com   	  


