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Svenska artister tolkar ”Lager than life” 

– Dr. Alban först ut med sin version  
 

Nu släpper Dr. Alban en tolkning på det svenska hemelektronikföretaget NetOnNet och Backstreet 

Boys låt ”Lager than life”. Musikvideon, där Dr. Alban uppträder inför Backstreet Boys-medlemmen 

Brian Littrell, premiärvisas på YouTube i dag. Låten är den första av flera tolkningar gjorda av 

svenska folkkära artister, och är enligt Dr. Alban själv bättre än originalet. 
 

Förra året lanserade NetOnNet musikvideon ”Lager than life” tillsammans med Backstreet Boys. 

Låten var en omgjord version av Backstreet Boys världshit ”Larger than life” – där larger byts ut mot 

lager. 

 

I dag lanseras uppföljaren där svenska artister tolkar låten ”Lager than life”. Först ut med sin egen 

version är 90-talsikonen Dr. Alban som framför låten inför Backstreet Boys-medlemmen Brian Littrell 

samt Anna Book och Hasse Andersson. 

– Min version är femtio procent modern, femtio procent gammal och mycket Dr. Alban – det hör 

man direkt på rösten. Den är mycket stabil. Jag tycker till och med att den bättre än originalet, säger 

Dr. Alban. 

Även Backstreet Boys-medlemmen Brian Littrell uppskattar Dr. Albans nya version. 

 

– Jag gillar Dr. Albans tolkning av Lager than life. Han gjorde den verkligen till sin egen med en äkta 

”Dr. Alban”-känsla, säger Brian Littrell, medlem i Backstreet Boys och en av låtskrivarna till 

ursprungslåten “Larger than life”. 

Dr. Alban, Anna Book och Hasse ”Kvinnaböske” Andersson  

I årets satsning tolkar artisterna ”Lager than life” inför varandra och Backstreet Boys-medlemmen 

Brian Littrell. Utöver Dr. Alban medverkar även Anna Book och Hasse ”Kvinnaböske” Andersson.  

 

– Vi har samlat några folkkära svenska artister i lagret för att sätta sin egen prägel på ”Lager than 

life”. Med dessa versioner vill vi tacka våra kunder som upptäckt det smartaste och enklaste sättet 

att handla hemelektronik – direkt från lagerhyllan. Vi hoppas och tror att våra kunder gillar Dr. 

Albans och de andra artisternas tolkningar lika mycket som vi gör, säger Harald Ennen, VD på 

NetOnNet. 

Kolla på videon här: https://youtu.be/vhPc6LdKtLs 

 

https://youtu.be/vhPc6LdKtLs
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Jonas Järrenfors, marknadsdirektör 

Mobil 0709-55 97 55, jonas.jarrenfors@netonnet.com 

 

Harald Ennen, VD 

Mobil 0705‐29 94 38, harald.ennen@netonnet.com 
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