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Storm satte fyr
på nya plattan
Här hittade West of Eden inspiration
GLOMMEN. Låtskrivarparet Jenny och Martin Schaub i
West of Eden släppte taget om kontrollbehovet.
De var tvungna att gå igenom storm och regn för att
kunna göra sin nya skiva.
– Det var tufft att bli ifrågasatt av bandet, säger Martin
Schaub.
Tidigare har det varit enkelt.
Jenny och Martin Schaub har
skrivit låtarna, ordnat med arrangemangen och bestämt hur
det ska låta vid inspelningarna.
Men till nya albumet ”Travelogue” ändrade de arbetsmetod
radikalt.
De bestämde sig för att resa

bort. Irland och Skottland
fanns i tankarna för bandet,
vars musik är inspirerat av den
irländska folkmusiken.

Fyrvaktarbostaden
Men det blev Glommen och
fyrvaktarbostaden vid Morups
Tånge i Halland.
– Vi fann det vi sökte här, säger Jenny Schaub.
För det noggranna paret
Schaub blev det en utmaning

där deras kompositioner och
arrangemang låg öppna.
– En del låtar var lätta att
göra. Andra trodde jag aldrig vi
skulle bli klara med. Men för
första gången var bandet med i
processen,
säger
Martin
Schaub.
– Det fanns tillfällen där de
ifrågasatte låtarna. Jag såg hur
Jenny reagerade, men vi bestämde oss för lyssna på gruppen, fortsätter han.
Tillsammans har de också
sökt andra stämningar än tidigare. Bland annat genom att
lyssna på förebilder som Fairport Convention.
Dessutom hade de lockat ner
ljudteknikern Åke Linton,
som bland annat var Esbjörn
Svensson Trios fjärde medlem.
– Det hade aldrig blivit

samma sak utan honom, erkänner Martin Schaub.
När bandet spelade in albumet gick det bokstavligen genom storm och regn.

”Vädret var verkligen tufft”
– Vädret var verkligen tufft,
så det blev mycket texter om
regn, säger Jenny Schaub.
Men erfarenheten med det
nya arbetssättet gav mersmak.
– Det har varit det roligaste
vi gjort. Vi ska hitta utrymme
att göra det här igen. Kanske
till och med utomlands,
om vi får en budget
för det, säger
Martin Schaub.

Kai Martin
kai.martin@gt.se
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Lillemor
Torsslow.

Ulf Larsson
hånad i tv:
”Smaklöst”
I senaste ”Parlamentet”
hånade deltagarna Ulf
Larsson och hans begravning som ännu inte ägt
rum. Tittarombudsmannen
på TV4 blev nedringd av
upprörda tittare. Och
änkan Lillemor Torsslow
är arg och ledsen.
– Det är så empatilöst
och smaklöst, säger Lillemor.
”Parlamentet” har orsakat ny
folkstorm efter upprepade
skämt om nyligen avlidne Ulf
Larsson och hans vilja att begravas med sina hundar.
– Jag kan tycka det är okej
att Uffe Larsson vill bli begravd med sina hundar men
man måste ju faktiskt ta hänsyn till vad hundarna vill, och
de vill ju leva, sa David Batra.
– Min farmor vill bli begravd med sina katter och
jävlar vad hon sprattlar när
vi försökte dränka henne i
påsen, skämtade komikern
Soran Ismael.
Hans kollega Annika Andersson fyllde i:
– Måste man inte ändra hela
det här ordstävet då... här ligger en hund begraven... och
titta där ligger Ulf Larsson, sa
hon i ”Parlamentet”.

”Det är fruktansvärt”
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WEST OF EDEN
ÄR: Martin Schaub, sång, klaviatur, gitarr och slagverk, Jenny Schaub,
sång och dragspel, Lars Broman, fiol, Kenneth Holmström, bas, David Ekh,
gitarrer, och Ola Karlevo, trummor och slagverk. Gruppen är baserad i
Göteborg och bildades 1995. AKTUELLA: Med sitt femte album
”Travelogue” och releasekalas i kväll på Pustervik i Göteborg.

favoritresmål bandet sjunger om:
1. Glasgow, Skottand
(”Scottish rain”)
2. Waterville, Irland
(”Broken sky”)
3. Arran, Irland

(”Jimmy’s van”)
4. Göteborg
(”Harbour lights”)
5. Morups Tånge
(”Shellcast bay”)

Skämten har gjort Ulf
Larssons änka, Lillemor
Torsslow, ledsen och arg.
– Jag tycker det är fruktansvärt. Ulf är inte ens begravd. Uffe själv skulle aldrig
ha gjort något liknande. Han
var själv väldigt noga med att
aldrig sparka nedåt och alltid
ha empatin med när han
skämtade, säger Lillemor.
Tittarombudsmannen på
TV4, Janne Andersson, har
fått många kritiska samtal:
– Många tycker inte man
kan skämta om sånt här. Men
programchefen vill inte censurera.
Niklas Vestberg, exekutiv
producent:
– Det är bara att beklaga och
be om ursäkt. Men ”Parlamentet” är ett humorprogram som
alltid varit provokativt.

Maria K Broman
maria.k.broman@expressen.se

Från Ladies night till storband Flitiga jazzare Melissa Horn till Göteborg
m Lördagen den 17 oktober är Andreas Johnson i Scandinavium med ”Ladies night”gänget. Dagen efter åker han till Vänersborg
för att uppträda med Vänersborgs storband.
Det blir då fokus på hans musik i storbandstappning när orkestern och Andreas Johnson
möts i Huvudnässkolans aula. På scen kommer också nya fyndet Johanna Strömblad
KAI MARTIN
från Göteborg att stå.

Andreas Johnson.

m Göteborgsgruppen
Musicmusicmusic är flitiga. Nu kommer jazzgruppens nya album
”In technicolor” och på i morgon, 16 oktober, har trion releasekalas på Nefertiti. Albumet
förstaupplaga består av tusen
exemplar där omslagen finns i
fyra olika färger. KAI MARTIN

m Melissa Horn är aktuell med sitt nya album ”Säg ingenting till mig”. Efter att albumet släpptes digitalt hamnade hon i toppen
av Itunes albumlista. Om en månad åker hon
på turné med start i Stockholm. Den 26 november spelar hon i Varberg på Peder Skrivares Skola, den 29 november på Lorensbergsteatern i Göteborg och den 6 december
gästar hon Sagateatern i Borås. KAI MARTIN

Melissa Horn.

