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■ HOLTER
2012 er ikke mange timene gam-
melt, men Morten Edseth, Martin
Wasa og Jon Kristian Skare har
planene klare for den nærmeste
framtiden. Metalltrioen fra Hol-
ter i Nannestad jobber ufortrø-
dent videre med å utvikle seg som
band og med å utvide horisonten
sin.

Bandet har jobbet nærmest i
det stille de siste årene. En utgi-
velse på et lite plateselskap i
Tyskland har sendt gjengen ut på
to turneer med Satyricon rundt i
Europa. Nå er det som sagt nye
steg som gjelder.

Ny cd ferdig
– Vi har mikset ferdig en ny cd, si-
er trommeslager Morten Edseth
til Romerikes Blad.

Den er spilt inn i løpet av tre
uker i august i fjor.

–Vi jobbet åtte timer hver dag
gjennom tre uker, sier Edseth.

– Hvor spilte dere inn den
som blir ny utgivelse?

– Vi spilte inn på øvingslokalet
vårt på gamle Løken skole i Hol-
ter, sier Edseth.

Miksen er ferdig, nå er det job-
bing med cover som står på pro-
grammet for trioen. 

Ny retning
Posthums musikk er ikke den
mest iørefallende og veldig lett til-
gjengelig for lyttere. Det var i
hvert fall ikke slik.

– Vi føler at vi har tatt en ny ret-
ning og at vi har tatt et friskt steg
framover, sier Edseth, som tror det
vil være med å ta tak i for lyttere
og eventuelle anmeldere. Den før-
ste utgivelsen til Posthum fikk
massive anmeldelser i utlandet.

– Det er ikke fett å drive med
musikk?

– Vi har vært såpass heldige at
de turneene vi har vært på har
gjort oss i stand til å holde på med
det vi har lyst til. Vi har fått inn
nok penger til at vi kan ta nye steg
og at vi har råd til å dra ut og spil-
le der vi ønsker det, sier Edseth.

– Og vi har hatt råd til å produ-
sere opp såkalt «merch», effekter
med bandnavn på.

Plateslipp i mars
På terskelen til 2012 er det mye
som ser lovende ut for Posthum fra
Holter. 

Den nye utgivelsen er planlagt
sluppet i mars. Hvilket platesel-
skap som tar seg av slippet, vites
ikke.

– Det selskapet vi har jobbet
med tidligere har lyst til å jobbe vi-
dere, sier Edseth, som sammen
med kollegene Wasa og Skare ser
lyst på 2012.

Posthum se

NYE HORISONTER: Morten Edseth, Ma
på flere turneer med Satyricon. 

MUSIKK

Kirsti Hukes varme
og sjelfylte stemme
i kombinasjon med
Tore Brunborgs ka-
rakteristiske sax er
en fryd å høre på.

På debutplata har
de hentet materiale
fra et bestillings-
verk til Vossajazz,
levert på ypperlig
vis sammen med gi-
tarist Petter Vågan,
bassist Rune Ner-
gaard og trommis/
perkusjonist Gard
Nilssen. 

Musikken har
Brunborg og Huke
skrevet sammen,
mens Huke i all ho-
vedsak står for tek-
stene. Unntakene er
«Breeze», signert
Robert Frost og

«Necklaces», der
teksten er signert
Emily Dickinson.

De byr på stem-
ningsfulle, varierte
og spennende låter i
grenselandet jazz,
pop og rock. Tidvis
glir musikken rett
inn i øregangene
med vakkert, drøm-
meaktig og nesten
hypnotisk suggere-

rende driv – andre
ganger utfordres de
samme øregangene
med krevende in-
tense, nesten støy-
ende partier. 

Blant høyde-
punktene er «Oce-
an», den popifiserte
«Ease», heftige
«Floating» og inten-
se «Go Charm!»

Torstein Davidsen

Intenst og spennende
TORE BRUN-
BORG OG
KIRSTI HUKE:
«Scent of
Soil» (Hubro)
9 spor,
spilletid: 45.52

TERNING: 5

Organisk. Energisk.
Meditativ. Bildeska-
pende. Det er lett å
lese inn store høy-
der, åpen himmel og
luftige svev i musik-
ken, ut fra tittelen
«Skydive». Mats Ei-
lertsens sjette album
i eget navn er vak-
kert, musikken dan-
ser flytende på luft-
strømmer. Albumet
fra i høst er nå spel-
lemann-nominert i
kategorien jazz.

Bassist, kompo-
nist og bandleder Ei-
lertsen ligger hele
veien stødig i bånn,
og utmerker seg
med buen på tittel-
sporet. For øvrig be-
står albumet av klas-
sisk komponerte

nummer, der musi-
kerne tar av og roer
seg igjen, tilbake til
tema, lander stødig
på beina, i mellomti-
den har de kretset
rundt hverandre,
opp og ned, lyttet til
hverandre og gjort
hverandre ivrige. På
plata har Eilertsen
med seg Tore Brun-
borg på sax, Tho-

mas T. Dahl på gi-
tar, Olavi Louhivuo-
ri på trommer og
Alexi Tuomarila,
som er nytt medlem
bak tangentene. De
er lagspillere, ingen
dominerer, de avlø-
ser hverandre og
musikken flyter fra
klangbunn til klang-
bunn.

Kaja S. Knatten

Luft under vingene
MATS
EILERTSEN:
«Skydive»
(Grappa)
9 spor,
spilletid: 53,32

TERNING 6

Med en glefsende
stemme som høres
ut som en krysning
mellom Tom Waits
og Peter Garrett fra
Midnight Oil, går
Dan Wilson i stru-
pen på lytteren fra
første stund.

Liverpool-bandet
The Cubical debu-
terte med «Come
Sing These Cripp-
led Tunes» i 2009, og
byr på nye intense
doser bluesinfluert
rock ‘n’ roll på opp-
følgeren. 

Det er drivende
energisk og bred-
beint, men like fullt
melodiøst og stem-
ningsfullt. Enkelt,
men samtidig spen-
nende og sammen-

satt – med  heftige
gitarer, svett munn-
spill og mørk bass i
styggvakker for-
ening. Både Willie
Dixon og Captain
Beefheart er nevnt
som referanser.

Wilson backes på
stødig vis av gita-
rist Alex Gavaghan,
trommis Mark Per-
cy, bassist Craig

Bell og rytmegita-
rist Johnny Greene.

Både «Dirty Sha-
me», heftige «Wal-
king Around Like
Jesus», countryroc-
keren «Worry» og
skittentøffe «Three
Drop Jameson Me-
chanism» utmerker
seg blant låtene. En
energiutladning!

Torstein Davidsen

Livat fra Liverpool
THE
CUBICAL:
«It Ain’t Hu-
man» (Cargo
Records/ Halfpenny
Records)
11 spor,
spilletid: 47:25
TERNING: 5

London-bandet
Still Corners debu-
terer med et stem-
ningsfullt album.

Bandets leder og
komponist, Greg
Hughes, er inspi-
rert av film og
filmmusikk. Han
serverer et sett
ganske enkle, men
veldig effektive
popmelodier,
skreddersydd for

vokalisten Tessa
Murray.

Hun serverer
dem i et slør av
mystikk, halvveis
hvisket, halvveis
sunget.

Det blir ganske
intimt, men melo-
diene sitter fint, og
musikken er en fin
vev av keyboards,
gitarer og enkle
rytmer.

Temaet er forvir-
ring, og Murray
synger forsiktig og
undrende linjer
som «I’d like to re-
ad your mind, can
you read mine?» i
«Cuckoo».

Forlokkende tit-
ler som «Into The
Trees», «The Whi-
te Season», «Velve-
teen» og «I Wrote
In Blood» preger

plata.
Innbydende og

spennende, og det-
te er musikk som
vokser for hver

gjennomhøring. 
En god debut.
Rune Westengen

Hvisket forvirring STILL
CORNERS:
«Creatures of
an Hour»
(Sub Pop)
10 spor,
spilletid: 31.55

Terning 4

Marit holder fortsatt grepet
LØRENSKOG: Marit Larsen ga i november i fjor ut
albumet «Spark», der «Coming Home» er en av
låtene. Denne uken topper den den såkalte A-lis-
ten på NRK P1, listen over de låtene som spilles
mest. Slik ser listen for øvrig ut: Coldplay: «Para-
dise», Siri Nilsen: «Alle snakker sant», Rihanna:
«You da One», Staut, Odd Nordstoga, R.E.M., Amy
Winehouse, William Hut, Lady Antebellum og 
Ane Brun: «Du gråter så store tåra».

Elisabeth i Lillebjørn-hyllest
LØRENSKOG/OSLO: I går startet prøvene på vårens
urpremiere på Hovedscenen på Oslo Nye, den nys-
krevne musikkteaterforestillingen «Postkort fra Lille-
bjørn», basert på Lillebjørn Nilsens sanger. Forestil-
lingen med blant andre Elisabeth Carew fra Lørenskog
har premiere 8. mars. I stykket følger publikum en ung
gutt og hans ferd gjennom byen det året han fyller 15,
skaffer seg gitarbok, får øynene opp for damene og så
smått begynner å skrive sanger om dem.

SPILT FOR MANGE: Turneene med Satyricon gjorde at Posthum fikk
vist seg fram for mange musikkinteresserte. Kanskje drar de nytte av
det med ny utgivelse i 2012. FOTO: PRIVAT

Metalltrioen Posthum har lagt 2011 dødt. Nå skuer de
mot det som kan bli et hyggelig 2012.


