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STÖDE (ST)
Isländsk musik är ett starkt tema i årets kammarmusikvecka i Stöde.
Huvudrollen spelas av sopranen Gudrun Ingimars, som sjunger i Stöde för
första gången.
Även om hon bor i Tyskland och sjunger i stora delar av världen är det till
Island som hennes håg står. Och isländsk musik missionerar hon för så
ofta hon kommer åt.

Relaterat
Artikelbilder

Gudrun Ingimars.Fotograf: Johan Engman

Gudrun Ingimars är en missionär för isländsk konstmusik. På den lilla ön
bor många kompositörer, och intresset för dem i Centraleuropa är stort.
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Isländsk musik är ett tema i Stöde musikvecka, och huvudrollen i temat
spelas av Gudrun Ingimars. Men i kväll sjunger hon på svenska i Stöde
kyrka.

Gudrun Ingimars ger intryck av att vara en lycklig människa, som tycker
att hon fått det bästa av två världar. Som internationell sångerska har hon
sin bas i Stuttgart, men flera gånger per år åker hon hem till Island för att
arbeta.
"Krafledningarna spända i köldens rike norr om all musik". "Löven
viskade: Ett vildsvin spelar orgel. Och klockorna slog".
Atli Heimir Sveinssons tonsättning av Tomas Tranströmers haikudikter är
ett av årets två uruppföranden vid Stöde musikvecka. Musiken, framburen
av Gudrun Ingimars kraftfulla sopran och Lars Jönssons piano, är en
mustig blandning av ljuvt och kärvt, orientklingande, frostigt och
meditativt.
Gudrun Ingimars är - i onödan - lite nervös för sitt svenska uttal.
– Men jag förstår svenska. Jeg taler dansk. Jeg snakker norsk, säger hon.
Hon menar att som islänning får hon se till att lära sig lite här och där,
eftersom så få kan förstå hennes isländska. Ön rymmer ju bara 320 000
människor. Och hon kan konversera på tyska, engelska och italienska.
– Men språket är viktigt för oss islänningar. Våra sagor, våra berättelser är
vår skatt. Det är nog därför vi har hållit så hårt fast vid vårt eget språk,
säger hon.
– Också musiklivet är aktivt på ön. Fast vi inte har traditionerna har vi
många kompositörer som lyckas överleva, även om många har andra jobb
också. Intresset för modern musik är relativt stort, och folk går gärna på
konserter.
Själv är hon islänning ända in i märgen, fast hon rest ut i världen för att
följa den väg som hennes talang lagt. Efter sångutbildning i Reykjavik
studerade hon först i London, sedan i Stuttgart. Det var i London Gudrun
Ingimarsdottir blev Ingimars.
– Jag heter förstås Ingimarsdottir men engelsmännen brydde sig aldrig om
att uttala hela det långa namnet, så jag förkortade det. Men sedan kom jag
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till Tyskland och tyskarna förstår poängen med det, säger hon.
Stuttgart är också nu basen för hennes meriterade sångarliv. Listan över
de operaroller hon haft är lång; hon har sjungit vid festivaler och
konserter i de flesta europeiska länder. Nyss kom hon hem från en turné i
USA och Kanada. Operett sjunger hon också gärna.
Så ofta hon kan bär hon med sig den isländska musiken. Gudrun Ingimars
erfarenhet är att nordisk musik är uppskattad i Centraleuropa, inte minst
på originalspråket.
– Då sjunger man också annorlunda. När jag sjunger på isländska är jag
helt och hållet mig själv, säger hon.
Att hon befinner sig i Stöde beror på att musikveckans konstnärlige ledare
Lars Jönsson hade idén om ett isländskt tema. I kväll i Stöde kyrka
uruppför de Sveinssons/Tranströmers haikudikter.
– Atli Heimir Sveinsson är en av våra mest älskade tonsättare. Han är
väldigt rolig och skriver rap också ibland. Jag frågar honom ofta om han
har något stycke för en viss ensemble, och nu hade han några sånger
liggande som han skrivit till dikter av sin vän Tomas Tranströmer. Det
passar bra att uruppföra dem i Sverige, säger Gudrun Ingimars.
Vid torsdagens konsert i Sköns kyrka sjunger hon bland annat sånger ur
Peer Gynt - inte Griegs utan ny musik av isländske Hjalmar Ragnarsson.
Ett vägande skäl till att Gudrun Ingimars bor i Stuttgart är att det är nära
till storflygplatsen i Frankfurt. Därifrån är hon hemma på Island på drygt
tre timmar. Hon åker hem fyra-fem gånger per år för att umgås och arbeta.
– Man kan säga att jag lever dubbelliv, säger hon och skrattar.
Än så länge tycker hon sig vara en lycklig människa, en som får det bästa
av båda världarna. Men hon ser fler och fler isländska sångare i Tyskland
flytta hem igen, inte minst när de får barn. Att vara sångare i
Centraleuropa är hårt, och än har hon inte mött en islänning som inte
längtar hem.
Var kommer hon själv att bli gammal?
– På Island, säger hon utan tvekan.
Susanne Holmlund 060-197278 susanne.holmlund@st.nu
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