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Agnes Carlssons liv förändrades över 
en natt den 3 december förra året. Idag 
lever idolvinnaren ett artistliv som går 
som tåget. 

– Det känns verkligen som jag är på 
rätt väg. Det här en chans som jag all-
tid drömt om.
Lite mer mammas köttbullar så blir 
allt perfekt.

Vänersborgstjejen, som blev Agnes med hela 
svenska folket hösten 2005, har haft en in-
tensiv vår med ett 35-tal spelningar runt om 
i Sverige. Vårturnén kröntes i Vänersborg 
den 29 april inför ett hav av vänersborgare. 
Faktum är att 5 000 biljetter gick åt på 25 mi-
nuter.

– Det känns faktiskt oerhört märkligt, sam-
tidigt som det är häftigt och väldigt kul. Det 

Agnes tar hela Sverige med storm
”Det ställs höga krav, men då lär man sig snabbt”

inspirerar verkligen att ha det stödet hemi-
från. Jag känner att det är många i Vänersborg 
som stöttar mig.

Sommarturnén igång
Sommarturnén startade med en spelning på 
Liseberg 24 maj, därefter följer 15-20 spel-
ningar runt om i Sommarsverige.

– Mediebevakningen i höst och de många 
spelningarna i vår blev intensivt, därför tar vi 
det lite lugnare i sommar. Vi har en bra show 
där vi kör lite nya arrangemang och har dan-
sare på scen.

Människor runt Agnes talar om en naturbe-
gåvning och perfektionist med stark närvaro 
och känsla för musiken.

– När jag vann idol 2005 hade jag i prin-
cip aldrig spelat med band eller gjort stora 
konserter. Det svåraste blev att ställa om 
till en professionell miljö där det ställs höga 

krav och där det ibland förväntas att man ska 
kunna allt. Samtidigt gör det att jag lär mig 
snabbt. Det är ju det här jag vill göra och jag 
känner aldrig att jag är ensam, det finns alltid 
folk runt mig som stöttar och är angelägna om 
att det går bra. Det är en fantastisk känsla att 
höra sina låtar på radio och få vara med på tv.

Fiol för framtiden
Vad gör då Agnes om fem år?

– Jag jobbar med musik och har några tur-
néer i ryggen. Då tror jag också att jag mer 
funnit min musikstil och skriver mycket egen 
musik. Det är den inriktningen jag siktar på.
Melodifestivalen?

– Knappast, det känns inte som min stil. 
Du har ju spelat fiol i åtta år, hänger den med 
fortfarande?

– Jag den är med, men jag måste lämna in 
den, den är lite ostämd just nu. Men jag vill 

verkligen ta upp lektioner igen efter somma-
ren. 

Kanske vi får se dig spela fiol på scen i 
framtiden?

– Det är inte alls omöjligt!

Vänersborg i hjärtat
Är det då något Agnes saknar på turnélivet?

– Det blir en hel del utemat. Lite mer hus-
manskost hade inte varit fel, mammas kött-
bullar till exempel. Dessutom försöker jag 
komma hem till Vänersborg så mycket plane-
ringen tillåter. Vänersborg är en fantastisk fin 
och trygg stad att växa upp i. Jag kan aldrig 
tänka mig att bo där det inte är nära till vatt-
net, som i Vänersborg.

Fakta Agnes Carlsson:
Född: 1988
Familj: pappa Tore, mamma Eva och två äldre bröder och en äldre syster.
Uppvuxen: Blåsut i Vänersborg.
Favoritfärg: Vitt och rosa om sommaren.
Favoritartister: Alicia Keys, Aretha Franklin, Mary J Blidge.
Äter helst: Husmanskost.
Dricker till det: Kall mjölk.
Ser Fotbolls-VM: Gärna, när jag får tid.
Bästa med Vänersborg: Trygg uppväxt, fin stad, nära till vattnet.

Lång väg till berömmelse. Agnes har alltid gillat att sjunga och underhålla. Sedan klass åtta har hon tagit sånglektioner. Bilden är från gratiskonserten i Vänersborg i våras när hon sjöng inför 
5 000 vänersborgare.

Inom showbuiss 
gäller det att våga pröva 
nya vingar och snabbt 
lära sig ett yrke där det 
ställs höga krav och 
förväntningar. 
Agnes gillar läget. 
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