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För ett år sedan var West of Eden ett sargat
band. I efterdyningarna av det ambitiösa
och kritiker-rosade albumet ”Safe Crossing”
stannade plötsligt allting av då bandets
gitarrist David Ekh drabbades av sjukdom och
var tvungen att ge upp musiken. Kort därefter
slutade dessutom en medlem.
”Den där vindlade floden som kallas livet tog
plötsligt en ny, mörkare vändning. Ett kort tag
var vi endast tre medlemmar kvar, och att vi
ett år senare skulle stå här med ett nytt album
i handen kändes inte särskilt realistiskt” säger
Martin Schaub.
”Men någonstans hittade vi styrka att vända
det svarta till något kreativt. Låtarna började
plötsligt komma igen, och vi kände att när vi
nu stod utan el-gitarrist och el-basist var tiden
inne att äntligen göra det där akustiska albumet som vi pratat om i så många år.”
Sagt och gjort: Damien O’Kane som jobbat
mycket med en av bandets stora förebilder,
Kate Rusby, tillfrågades om att vara producent
för inspelningarna, och tackade till West of
Edens stora glädje ja. Pär Öjerot och Martin
Holmlund gjorde entré i bandet, och med dem
en ny energi och ett nytt sound.
I november flög så West of Eden till Yorkshire
för en veckas intensivt inspelningsarbete.
I en idyllisk Hem Till Gården-miljö med floden
Don snirklandes fram utanför fönstret satte
sig Pär och Martin mitt emot varandra i Pure
Studios med var sin akustisk gitarr och lade
grunder till tolv nya låtar, vilka resten av bandet sedan byggde vidare kring. Dessutom slöt
ett imponerande pärlband av fantastiska musi-

ker upp bakom West of Eden för att ytterligare
förhöja resultatet. På ”Songs From Twisting
River” hörs exklusiva gästspel från bl.a. Michael
McGoldrick från Mark Knopflers band, Ron
Block från Alison Krauss & Union Station samt
Kate Rusby.
Resultatet är ett mer akustiskt grundat, avskalat
och mer folkligt album än tidigare. Albumet
andas på samma gång melankoli och spelglädje. Sorgen över det som aldrig kommer tillbaks
finns där i sånger som River Fowey och Song
For A Rover, men bandet fastnar inte i vemodet utan levererar också glimten i ögat-låtar
som Spelling Song och patenterade West of
Eden-sånger som Bird Of Passage och den Nick
Drake-doftande Garden Out Of Time.
Även om mycket förändrats, medlemmar slutat
och tragiskt gått bort, så är West of Edens
huvudingredienser kvar. Den här gången har
man dock tagit ett modigt steg åt sidan, hittat
en smalare, och kanske också lite krokigare väg
där sången och renheten står mer i fokus än
någonsin innan.
”Klart vi är stolta” säger Martin ”över skivan
givetvis, men minst lika mycket över att vi reste
oss på nio och kom tillbaks!”
West of Eden är:
Lars Broman, Martin Holmlund, Ola Karlevo,
Jenny Schaub, Martin Schaub & Pär Öjerot.

