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För två år sedan kom Mimi Terris kritikerrosade debutalbum ”They say it’s spring”. I uppföljaren 
”Flytta hemifrån” blåser hon helt nytt liv i den svenska retrojazzen, och bjuder på en poetisk och 
tragikomisk skildring av livet när det inte riktigt går enligt planerna. Här märks arvet från ikoner 
som Ulla Billquist, Alice Babs, Monica Zetterlund och Olle Adolphson. Terris rör sig lätt genom 
swing, bossa nova, visa och blues och blåser på ett okonstlat vis liv i en genre som så länge legat 
och slumrat i svenska vinylsamlingar – och hjärtan. 
 

Det är svårt att inte bli tagen av svänget i 
Malmöbaserade Mimi Terris sånger. Det är en 
mogen, elegant och självsäker ton som lockas 
fram i de egna kompositionerna. Den tidlösa 
rösten berättar en historia som vid första anblick 
verkar enkel och svängigt medryckande. Men 
texterna lockar djupare – in i mörkret och tvivlet.  

– Det välkända och komiska är den enda ventil 
jag har när saker är komplicerade. Jag älskar när 
både lätthet och största allvar får samspela – 
som i en Chaplin-film, i Astrid Lindgrens böcker, 
eller när Billie Holiday sjunger. På ytan är det 
bara mysigt, det är först när man tittar närmare 
som man ser alla nyanser, säger Mimi Terris. 

Med sitt påhittiga språk slår Terris sånger rot i 
lyssnaren. Texterna binder samman de olika 
sångerna till en varm helhet – en jazzig 
kärleksförklaring till att våga lyssna inåt. 

– Jag skrev sångerna på kort tid, och först i 
efterhand står det tydligt för mig att jag på något 
sätt skapade en hemlig vän till mig själv, en ärlig 
röst som ledde vägen genom den skog av tankar 
jag befann mig i. Jag skrev texterna direkt i min 
dagbok. Det var lite komiskt, för sen var jag 
tvungen att släpa med min dagbok till alla rep. 
Jag var livrädd att jag skulle tappa den. 

Mimi Terris andra skiva ”Flytta hemifrån” släpps nu den 20 maj och efterföljs av en sverigeturné. 
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