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”Vals til Monica”  

- Hedløvs Trio 
 
Vokal: Line Horntveth 
Kontrabass: Bjørn Holm 
Gitar: Carl Erik Hedløv 
 
Konsertserien ”Mårråstund ved Mjøsa”, var utgangspunktet for denne trioens tilblivelse.  
Ekteparet Line Horntveth og Bjørn Holm, som er bosatt på Skreia på Østre Toten, ble spurt om å gjøre en 
formiddagskonsert med fullstendig frie tøyler, på Peder Balke Senteret i 2012, og gikk i tenkeboksen. Med lang 
erfaring fra de fleste sjangere, var alternativene på hva slags musikk man skulle gjøre mange og svært varierte, 
men Line hadde en gammel drøm om å synge Monica Zetterlund; Sveriges største jazzsangerinne gjennom tidene.  
Da Bjørns gamle venn og kollega fra Geir Wentzels Orkester, Carl Erik Hedløv ble med på notene, var saken klar og 
det var bare å begynne å velge låter fra øverste hylle.  
Hedløvs Trio tolker Monicas svenske sanger på en nedstrippet, ydmyk, sjelfull og humoristisk måte, ispedd 
anekdoter og skråblikk.   

Monica Zetterlund var en svensk jazzsangerinne og skuespiller, som gikk bort i 2005.  
Hun ble verdenskjent gjennom sitt samarbeid med den amerikanske jazzpianisten Bill Evans, og ga i 1964 ut 
albumet Waltz for Debby, som fortsatt er regnet som et ikon i jazzen. Hun samarbeidet også mye med svenske 
tekstforfattere som Povel Ramel, Beppe Wolgers, Olle Adolphsson og ikke minst Hasse å Tage, som hun spilte 
både revyer og filmer sammen med. Hun spilte også seriøse roller, blant annet Ulrika i Jan Troells Utvandrarna fra 
1971  
 
Line Horntveth fra Tønsberg, er først og fremst kjent fra det eksperimentelle storbandet Jaga Jazzist, som har 
holdt koken siden 1994. Hun har spilt og sunget med blant andre Odd Nordstoga, Hanne Hukkelberg, Marit Larsen 
og Jarle Bernhofts band. Hun har medvirket på en rekke plateinnspillinger, og vant Spellemann i 2011. Hun jobber 
også som frilansskribent og lærer på Vestre Toten kulturskole.  
 
Bjørn Holm fra Skreia, er en allsidig mann, med lang erfaring fra de fleste sjangere, men han har gravd fram sin 
indre jazzbassist fra ungdommen for dette prosjektet.  
Han er fast bandmedlem for Bjørn Eidsvåg, Lars Bremnes og Knut Reiersrud, og er også en av de mest brukte 
studiomusikerne i Norge. Han er også en sentral romanfigur i Jo Nesbøs kriminalserie om Harry Hole. 
 
Carl Erik Hedløv er en veteran fra Gjøvik, med bakgrunn fra Torry Enghs, Bruno med Maj-Britt Andersen og Viggo 
Sandvik og Geir Wentzels Orkester for å nevne noe. Han har spilt på plater med alt fra danseband til Vazelina 
Bilopphøggers, og er en jazzgitarist i særklasse.  Han jobber som musikklærer på Gjøvik videregående skole, og ga 
i 2013 ut plata Slumber med egne komposisjoner. 
 
 
 

 


