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HUKE LEVERTE ET strålende jazzpop soloalbum for 
et par år siden. Mens Tore Brunborg har vært med å
blåse frem flere av de unge jazzflinkisene de siste par 
årene. Nå har de laget bandet Scent of Soil sammen 
med gitarist Petter Vågan, bassist Rune Nergaard og
trommeslager Gard Nilssen. 

BESTILLINGSVERK. Albumet er bygget på bestil-
lingsverket som Brunborg og Huke laget til Vossa-
jazz i 2010. Men sjangermessig er dette både rock, pop
og jazz, noe hver av musikerne bidrar med fra sine 
respektive kofferter. 

Hukes mørke, lune stemme er selvsagt sentral. 
Kontrollert, trygg og frodig. Brunborgs tilbakeholdne, 
men lekre og jagende saksofon setter i gang melodi-
ene og gir stemmen lysere toner å lene seg på.

Tekstene er stort sett Hukes egne, bortsett fra
to fra Emily Dickinson og Robert Frost. Sistnevnte
åpner albumet på den fine, stillferdige balladen «Bre-
eze». Jeg liker også godt den luntende «Ease» som
langt ut mot slutten plutselig tar av i et gitarklimaks 
jeg slett ikke så komme. Der får Vågan røske litt til og 
riste løs. Nilssen får ta frem sjarmen i «Go Charm!», 
der trommene driver både saksofonen og gitarene 
videre mot det uunngåelige i teksten. 

SANGER SOM VOKSER. Flere av sangene vokser på 
deg etterhvert. Som den litt mer Ingrid Olava-aktige
«Oceans», eller «Floating», som starter drivende lett
før Brunborgs overlegne messing tar viser vei ned-
over fjellsiden. Han understreker det hele med ren og 
enkel sakslyd:

«Float float in water, in the fall, It’s like love, pure 
and simple, and that's all.» ●

♫ Moldstemt ballade | «Scent Of Soil» | 6:06
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Her kommer vinter’n 
Kate Bush har blant annet en affære med en 
snømann på sitt besynderlige, vakre nye album. 69

KUNST

Lite oppsiktsvekkende 
Carnegie Art Award fyller Stenersenmuseet.
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VIN

Helse i hver dråpe 
Før ble denne vinen betraktet som medisin. Nå har
den fått sin renessanse.
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JORDKOMMISJONEN
I tillegg til håp og kjærlighet trenger mennesket også duften av jord, synger
Kirsti Huke. Og det er i alle fall et jordnært, næringsrikt og fruktbart prosjekt.
▼

Per A. Risnes jr.✎
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JORDNÆR JAZZ. «Scent 
of Soil» er blant andre 
Rune Nergaard, Kirsti 

Huke og Tore Brunborg.
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