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Trio Mediæval
«Solacium»
Mats Eilertsen (bass),  
Trygve Seim (sax)
2L

Trio Mediæval kaller de seg nå, 
den norsk-svenske vokaltrio-
en dannet i 1997 med en litt 
ulik besetning underveis. 
Som artister på ECM med syv 
utgivelser het de Trio Mediae-
val. Jeg leser at den nye stave-
måten skal understreke trio-
ens nordiske opphav og at 
«æ» skal ligge nærmere latin 
der mediæval, som dukket 
opp på begynnelsen av 
1800-tallet, er en slags forkor-
telse av medium ævum. Uan-
sett er det snakk om trioens 
hovedvekt på musikk fra mid-
delalderen. Samtidig framfø-
rer de også samtidsmusikk, 
ofte komponert for dem, og 
folkemusikk. 

Mye av musikken arrange-
rer de selv, og de har flere gan-
ger spilt sammen med jazz-
musikere. Trioen favner der-
med vidt musikalsk, men det 
går nok an å si at klangen de-
res er formet av arbeidet med 
middelalderens vokalmusikk. 
I sin anmeldelse av «Solaci-

um» på musikkritikk.no skri-
ver Magnus Andersson at om 
han skal være litt ufin, så kan 
de kanskje kritiseres for alltid 
å høres like ut, uansett hva de 
synger. Samtidig er det vel 
også snakk om en klanglig 
identitet her. Det er heller 
ikke uvesentlig at mye av den 
samtidsmusikken de framfø-
rer ofte lener seg mot vokal-
musikken fra elleve- og tolv-
hundretallet. 

Jeg tror også at denne musik-
ken har et harmonisk språk 
som på en måte virker frem-
med på oss. Den har en har-
monikk som gir en mer «sve-
vende» karakter enn den ak-
kordbruken som folk fra Bach 
til Wagner og Strauss tar i 
bruk, og som vi er blitt så vant 
til. I denne tidlige musikken 
er det heller ingen pregnant 
rytmikk, noe som ofte assosi-
eres til kroppslige bevegelser. 
Dette er musikk der vi faller 
til ro, utenfor verdens spetak-

kel, et sted der musikken er 
uten gravitasjonskraft. Den 
oppfattes mer som svevende, 
og derfor, i en eller annen for-
stand, «evig» – eller mer pro-
fant sagt, tidløs. 

Jeg overdriver sikkert nå, 
men også jeg kjenner draget 
etter å gå opp i det tidløse 
uten at jeg aner hva det tidlø-
se innebærer. Derimot, når jeg 
lytter til Bach eller Strauss 

oppfatter jeg meg ikke som 
tidløs, men dønn til stede i 
den tiden musikken fremkal-
ler. Samtidig er jeg til stede i 
en ufullkommen verden som 
på en eller annen måte musik-
ken gjør tonende, selv om mu-
sikken, i seg selv, ofte er full-
kommen nok.

Når jeg lytter til Trio Mediæ-
vals salmer og vuggeviser, fal-
ler jeg totalt til ro. Jeg faller 
inn i en vag, kroppsfjern ryt-
me. Alle stykkene har jevnt 
over dvelende tempi og er fri 
for skarpe dissonanser, selv 
om musikken på langt nær er 
dissonansfri. Den er ikke kje-
delig, takket være noen subti-
le arrangementer og en spen-
nende melodiføring – og det 
er vendinger her som skjærer 
klar av det banale og selvsag-
te. Det viser hvor sterke disse 
gamle salmene er, ofte folke-
tonepregede og med utbrode-
ring av melodiene som ivare-
tas i arrangementene. Voka-
len klinger naturlig og med en 
enkelhet. Gjennom et krys-
tallklart opptak, uten særlig 
romklang, blir stemmene vel-
dig nærværende. 

Eller ta de moderne kompo-
sisjonene: Som Andrew Smit-
hs «Ubi caritas» og Anders 
Jormins «Sci vias domini», 
som åpner plata og setter 
stemningen. En stemning 
som etablerer et inntrykk av 
at her møter vi musikk der 
lytterens uro skal stilne. Sola-
ce betyr vel trøst. Det heter da 
også på hjemmesiden til Lind-
berg at disse sangene er «like 
gamle som tiden selv og like 
ferske som morgendagen.» 
Nærmere det tidløse kommer 
vi knapt.
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Å falle totalt til ro

Stemmene blir veldig 
nærværende.
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BAUMANN-
VARIASJONER
Egil Baumann er musikkviter og skriver 
om klassisk musikk i Musikkmagasinet 
hver fjerde uke.

Avdøde Karin Wright hylles: For rock & roll for country og for 


