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Den islandske sanger Emilíana Torrini 
tilbragte det meste af barndommens 

somre i sit eget selskab. Det styrkede den  
kreativitet, der stadig er et af hendes 

primære værktøjer

nabolande, og derfor har 
vi en ufatteligt ens befolk-
ningsmasse, hvilket sprang i 
øjnene, da jeg flyttede hjem 
sidste år. Jeg har fået cana-
diske, australske, iranske og 
rumænske venner i England, 
og der er ekstremt vigtige, 
omend små, forskelle i må-
den at bo på, tale på, se ud 
på og være på. I Reykjavik er 
den multietniske kultur sta-
dig meget ny og fremmed, så 
variationerne og nuancerne 
er ikke nær så markante, som 
i andre nordiske lande, for-
tæller Emilíana Torrini.

Da hun var teenager, hand-
lede det i høj grad om at skille 
sig ud fra mængden. Det var 
nærmest målet med livet.

- Alle knoklede for at være 
specielle eller stikke ud. Man 
søgte konstant efter input 
udefra og stræbte efter at 
være den første, der opfange-
de kreative tendenser inden 

for musik, mode og kunst, 
siger Emilíana Torrini.

Finder stadig ønskesten
En stor del af hendes kreative 
kvaliteter kan ledes tilbage til 
hendes barndom, hvor hun 
hver sommer tilbragte tre 
måneder hos sin bedstemor 
på det østlige Island i byen 
Borgarfjörður Eystra. Der 
kan vi af gode grunde ikke 

mødes, da det er en dags- el-
ler flyrejse fra Reykjavik. 
Men Emilíana Torrinis ma-
lende beskrivelse af stedet 
gør det næsten ud for et be-
søg.

- Jeg tror efterhånden, det 
er sjældent, børn tilbringer så 
lang tid et sted, hvor de er så 
skærmede fra omverdenen. 
Der var ikke internet, og man 
kunne kun se én islandsk tv-
kanal. Jeg kedede mig i den 
grad, hvilket jeg i dag er tak-
nemmelig for. Kedsomhed er 
en af grundingredienserne i 
kreativitet, og når man kon-
stant går rundt med sin egen 
stemme i hovedet, er kunst 
en sund måde at få afløb på, 
konstaterer Emilíana Torrini.

Hendes bedstemor fortalte 
hende mange historier. Dig-
tede eventyr med hende. Op-
fordrede hende til at opfinde 
sine egne lege.

- Der var så lidt at lave, at 

» Det var 
faktisk 

først, da jeg 
flyttede væk 
fra Island, at 
min inspiration 
herfra trådte  
i karakter. 
Emilíana Torrini

nordiske stemmer

 ➤ I en artikelserie  om nordiske musikere sætter vi fokus på, 
hvad naturen i deres respektive hjemstavne har betydet for 
deres musik og tekster.

 ➤Artiklerne bliver bragt  i Kultur - set fra Fyn frem til nytår.
 ➤Mød blandt andre  Norske Thomas Dybdahl, færøske Tei-

tur, islandske Emilíana Torrini og grønlandske Nive Nielsen.
 ➤Gik du glip  af Thomas Dybdahl , som blev bragt 29. 

august, kan du læse interviewet på www.mitfyn.dk

 ➤Født 16. maj 1977  på Is-
land. Hun voksede op med 
sine forældre i byen Kópa-
vogur syd for Reykjavik.

 ➤Hver sommer  indtil hun 
blev ni tilbragte hun tre må-
neders sommerferie hos sin 
bedstemor i Borgarfjörður 
Eystra. Derefter begyndte 
hun at tilbringe somrene hos 
sin fars italienske familie i 
Tyskland. 

 ➤Hendes far  var én af de 

første udlændinge, der flyt-
tede til Island. Han måtte 
ændre navn fra Salvatore 
Torrini til Davíð Eiríksson, 
fordi det dengang var et krav 
at have islandsk navn.

 ➤Hun har udgivet  seks stu-
diealbummer og to opsam-
lingsalbummer siden debu-
ten ”Crouçie D’où Là”    fra 
1995. 

 ➤Da hun som 20-årig  flyt-
tede til England, var det på 

grund af Derek Birkett fra 
pladeselskabet One Little 
Indian Records. Han havde 
hørt hende synge på en re-
staurant i Reykjavik og var 
blevet fascineret af hendes 
særegne vokal. Derfor invi-
terede han hende til England 
for at samarbejde om hen-
des album ”Love in the Time 
of Science” fra 1999.

 ➤emilianatorrini.com

Emilíana Torrini

Emilíana Torrini lyser hele 
lokalet op, da hun træder 
ind i den tjekkede pladefor-
retning 12 Tonar i hjertet af 
Reykjavik. Hylderne bug-
ner med musik af islandske 
kunstnere som Björk, Sigur 
Rós, Mezzoforte, Mugison 
og hende selv, mens tonerne 
af det nye, lokale band Low 
Riar fylder rummet.

Sidste år vendte hun tilba-
ge til hjemlandet efter 17 års 
eksil i England, hvor hun ofte 
har søgt trøst i sin hjemøs 
landskaber.

- Det var faktisk først, da 

jeg flyttede væk fra Island, 
at min inspiration herfra 
trådte i karakter. Når man 
bliver hjemsyg, er det me-
get normalt at skabe et trygt 
sted inde i sit hoved. Derfor 
skabte jeg mit eget Island, der 
har ændret karakter gennem 
årene. Jeg havde efterhån-
den sammensat og samlet en 
lang række landskaber, og de 
var rare at rejse ind i, når jeg 
kun var hjemme to uger hver 
sommer eller jul, fortæller 
Emilíana Torrini.

Uden for Island har der si-
den Björk og Sigur Rós’ gen-

nembrud i 1990’erne været 
talt og skrevet meget om en 
speciel islandsk lyd. Emilíana 
Torrini har svært ved at de-
finere et fælles særpræg. 
Faktisk tror hun slet ikke, det 
findes.

- Jeg tror, at når eksempel-
vis danske lyttere snakker om 
den ”særlige islandske lyd”, så 
handler det om, at I bor på en 
pandekage, siger hun og bry-
der ud i latter.

- Nej, seriøst, jeg tror, det 
skyldes, at I har mere him-
mel. Selv om I har øde om-
råder og skove, mangler I 

bjergene til at ramme det 
ind. Hvis jeg besidder noget 
særligt islandsk i mit lydbil-
lede, er det ubevidst. Jeg har 
i hvert fald aldrig tænkt, at 
nu skulle jeg skabe noget, 
der havde en særlig islandsk 
atmosfære. En ting er at være 
inspireret af kysten eller 
bjergene, men jeg har ikke 
det gyldne svar på, hvordan 
en fælles islandsk tone lyder 
eller er skabt, siger Emilíana 
Torrini.

Ufatteligt ens mennesker
Den 37-årige sanger vur-
derer, at den fælles atmo-
sfæriske nerve og lyd måske 
hænger sammen med, at 
langt de fleste musikere bor i 
Reykjavik og støder ind i hin-
anden konstant. Samarbejder 
og udveksler tanker og idéer. 
Inspirerer hinanden.

- Det er rent gætteri, det 
eksakte svar kender jeg ikke. 

Derfor lyder alle islandske 
musikere som idioter, når vi 
skal forsøger at forklare og 
sætte ord på det abstrakte 
begreb ”den islandske lyd”, 
siger Emilíana Torrini.

Hun ignorerer alligevel 
frygten for at fremstå som en 
idiot og giver sit sociologiske 
bud på, hvordan det musikal-
ske slægtskab på Island hæn-
ger sammen.

- Hvis vi sammenligner 
med Danmark, har I haft 

et væld af tv-kanaler og ra-
diostationer. Jeg ved godt, 
det var anderledes for 30 år 
siden, men I har stadig haft 
et langt større kulturudbud 
end vi og bliver i langt hø-
jere grad præget af kulturelle 
tendenser udefra. På Island 
havde vi én tv-station, meget 
få radiokanaler og meget få 
subkulturer. Vi kom fra ens 
baggrunde og måder at leve 
og bo på. Vi er også tættere 
forbundet af blod end vores 

jeg begyndte at samle sten, 
som jeg malede ansigter på 
og limede uld på, så de lig-
nede små væsener. Så sad 
jeg der og opførte dukkespil, 
hvor jeg snakkede med for-
skellige stemmer, siger hun 
og ler ved tanken.

Når hun rejser til Østisland 

i dag, skal hun også altid fin-
de en ønskesten, som da hun 
var barn.

- Jeg har altid ment, at sten 
var magiske. Min bedstemor 
plejede at sende mig op i bak-
kerne, hvor elvernes konge-
rige ligger. Der skulle efter 
sigende gemme sig et magisk 

digt under en sten, og hvis 
man finder det og læser det 
op, åbner dørene sig til deres 
hemmelige verden. Men det 
foregår kun i drømme, så jeg 
brugte mange dage på at skri-
ve digte, efterlade dem under 

   fortsættes næste side

Emilíana Torrini er vokset op på Island  
med ”en næsten uendelig øde udsigt og 
en enorm stilhed”,  og hun har altid båret  
islandske landskaber med sig til at søge 
trøst i, mens hun har opholdt sig i England.

Emilíana skrev 
digte til elverne


