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Malin Jonsson (39) 
kommer med sitt tredje 
soloalbum under 
tittelen «Gränsgångare» 
som er melodiøs pop i 
folkeviseform.

ARNE LUND

906 89 985 al@lokal-avisa.no

Trysil: Malin Jonsson er nå 
som Trysil-jente å regne, men er 
født og oppvokst i Lima, og har sine 
morsrøtter i Tørberget.

– Jeg har drevet med sang og 
musikk stort sett hele livet. Fra 2004 
har jeg jobbet med egne låter, og 
har nesten alltid drevet på solonivå. 
Det eneste unntaket var en periode 
med bandet «Malins Elektriska» i 
2000, sier Jonsson.

Lager tekst og musikk
– Jeg spiller gitar og synger, og har 
laget både musikk og tekster selv. 
Det gjorde jeg også på mine to 
første produksjoner, sier Jonsson.

Den musikkglade jenta har spilt 
mye på svensk lokal- og riksradio 
gjennom årene. Fem ganger har 

hun vært med på Svensktoppen. 
Hele åtte uker har hun toppet 
Musikkvideotoppen i Sverige, og fra 
hennes nyeste album har låten «I 
varje andetag» gått mange ganger 
på Trysilradioen.

To ganger har hun deltatt på Try-
silfestivalen, og 7. november gjester 
hun Laaven til lyskonsert med det 
hun beskriver som en akustisk, 
intim og koselig kveld.

Hennes første album kom i 2008 
med tittelen «Mitt första album», og 
i 2011 kom oppfølgeren med titte-
len «Två sidor av mig». Albumene 
var laget i henholdsvis 2.000 og 
1.000 eksemplarer.

I likhet med hennes tidligere 
utgivelser, kommer også dette albu-
met som egenprodusert. Tre av 
låtene har hun spilt inn hjemme, og 
hun både synger og spiller selv. I til-
legg har hun med seg venner og 
musikere fra Dalarna.

Den store kjærligheten
– Tekstene fokuserer ofte på avslut-
ningen i et forhold, og tiden etter, 
og at det går bra etterpå. Dette har 
sitt utspring i både egenopplevde 
og andres betroelser til meg. På den 
måten får jeg innspill til nye tekster. 

Tredje album fra Jonsson
PLATESLIPP: Malin Jonsson med gitaren på Trysil Bygdetun. Hun har nå sluppet «Gränsgångare».
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GRENSEGATA: Malin Jonsson med gitaren i grensegata mellom 
Norge og Sverige. FOTO: HARALD NYBERG

■■ Malin Jonsson slipper nå 
sin tredje cd med tittelen 
«Gränsgångare» som er 
laget i 500 eksemplarer.

■■ Hun har tidligere gitt ut 
«Mitt första album» i 2008 i 
2.000 eksemplarer og «Två 
sidor av mig» i 1.000 eksem-
plarer i 2011,

■■ Hennes album beskrives 
som melodiøs pop i folkevi-
seform.

■■ I 2000 spilte hun og sang 
i bandet «Malins Elektriska».

■■ Fem ganger har hun vært 
med på Svensktoppen.
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Også de to første album handler om 
relasjoner, sier Jonsson.

Hun forteller at det vil komme 
flere skiver, men nå har hun fått 
barn, og er selv spent på hva det 
gjør med låtskrivingen framover.

– Jeg har endelig truffet min store 
kjærlighet her i Trysil, sier hun og 
smiler.


