
HÅLANDA. Forsen 
dånade, ljudet från 
stråkarna passade 
såväl inne som ute och 
Marit Bergman bara 
njöt.

Det blev en superfinal 
på den tre dagar och tio 
konserter långa Som-
marfestivalen i Mau-
ritzberg.

– Det har varit 
mycket jobb, men stun-
der som dessa gör att 
man ändå funderar på 
att göra om det, säger 
arrangören Johan Dahl-
bäck.
Det som från början lät som 
en utopi kändes till sist som 
den naturligaste sak i världen. 
En stor Sommarfestival fem 
mil norr om Göteborg med 
Sverigeeliten kunde inte ha 
placerats bättre än just mitt 
i idyllen Mauritzberg.

Fredagen började med 
blixtar och dunder. Oroligt?

– Tanken slog mig, men 
snart upptäckte vi det stäm-
ningsfulla och det kunde 

knappast ha blivit en bättre 
inramning till barockgrup-
pen Rebaroque. Det var 
snudd på magiskt att lyssna 
till dem, berättar Johan Dahl-
bäck lyriskt.

Lördagen gick som sig bör 
i Kronprinsessans fotspår och 
innehöll bland annat en egen-
komponerad Opera. Johan-
na Dahlbäck, 19, har på 
lediga stunder skrivit ihop 
en egen handling, inspirerad 
av Figaros Bröllop med viss 
lokal förankring.

– Det blev en stor portion 
humor och komik i den och 
det kändes som att det gick 
hem hos publiken, berättar 
författarinnan.

Söndagsförmiddagen till-
ägnades barnen med själv-
aste James Hollingworth, 
vän till familjen Dahlbäck, 
på plats.

Senare på eftermiddagen 
klev Temilia upp på scen. 
Med sig hade hon Fred-
rik Johansson på gitarr och 
Sofie Dahlin på fiol. Till-
sammans bildar de en treen-

ighet som framför en närmast 
gudomlig musik.  Oj, vad bra 
det var!

I kaffepausen bjöd stråk-
kvartetten med bland andra 
Marika Dahlbäck på cello pu-
bliken en skön underhållning 
i trädgården.

– Inte en festival utan 
Mozart, sa husets äldsta 
dotter som verkade stortri-
vas med arrangemanget.

En stund senare flyttade 
ensemblen in och stöttade 
Marit Bergman under kon-
sertfinalen som sig bör blev 
festivalens höjdpunkt.

Publikt var de 100 exklusi-
va platserna i kvarnen i prin-
cip besatta under söndagsef-
termiddagen och arrangören 
var nöjd.

– Det måste vi vara. Kon-
kurrensen från bland annat 
Kronprinsessans bröllop var 
stark under lördagen, men 
med den här avslutningen 
känns det väldigt bra, kon-
staterade Johan Dahlbäck. 
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Fast beslutna att för 
en gång skull fira en 
riktig midsommar 

i skärgården klev jag och 
min kompis Sofia Sund-
bäck på bussen till Smögen. 
Med väskorna fulla av som-
markjolar och tremanna-
tältet på hatthyllan kände 
vi oss onekligen belåt-
na med vårt beslut. Väl 
framme i vårt midsommar-
paradis öppnade sig himlen 
och två dränkta optimister 
såg sig förvirrat omkring i 
sina flip-flops. Taxichauffö-
ren Christer som stannat 
till bredvid oss flinade brett 
när vi bad om att bli körda 
till närmsta vandrarhem. 
Alla rum i hela kommu-
nen var naturligtvis fullbo-
kade och tältet från Hobbex 
såg minst sagt ynkligt ut 
där det låg i en vattenpöl. 
Efter en dyr taxiresa genom 

sommarstugsområdet hit-
tade vi slutligen vårt till-
fälliga hem: En friggebod 
på värmlänningen Mor-
gans tomt. Den fallfärdiga 
stugan skulle senare visa sig 
kosta en förmögenhet att 
hyra. Middagen, beståen-
de av matjessill ur konserv-
burk och snaps ur flaska, 
följdes av en blöt prome-
nad ner till Smögenbryg-
gan där ett tredje världskrig 
brutit ut. När regnvattnet 
i håret fått sällskap av fler-
talet stora stark och dans-
golvet förvandlats till en 
match i amerikansk fotboll 
halkade vi till slut ut från 
krogen. Klockan hade ännu 
inte hunnit passera midnatt 
när vi återigen satt i taxin 
på väg tillbaka till värmlän-
ningens trädgård. Efter att 
ha betalat en halv månads-
lön till Christer och den 

andra halvan till Morgan 
polisanmälde vi min stulna 
digitalkamera och packa-
de ner vårt mögliga tält. 
Två panka och tilltufsade 
optimister lämnade sedan 
Smögen och midsommar 
2007 bakom sig.

Sommarminnen är 
något av det mest nostal-
giska som finns och i efter-
hand kan även en totalt ka-
tastrofal semesterresa upp-
levas som hur charmig som 
helst. Midsommar för tre 
år sedan blev inte helt som 
vi hade tänkt oss, men visst 
har det kolossala klaver-
trampet bidragit till många 
härliga skratt. 
Nu stundar ännu en dans 
kring stången och semes-
terveckorna skymtar bakom 
knuten. Rastlösa kontoris-
ter stirrar ut genom vinter-

smutsiga fönsterrutor och 
busschaufförer vinkar lojt 
förbi en fast det inte finns 
en krona kvar på konto-
laddningen. Så här års är 
tankarna någon helt annan-
stans. Efter elva månaders 
slit och släp har det äntli-
gen blivit dags att leva lite 
också. När den där sista ar-
betsdagen äntligen nått sitt 
slut är man odödlig. Ännu 
en sommar ska upplevas 
och bli till oförglömliga 
minnen, för att sedan om-
vandlas till värkande nostal-
gi när första snön faller. 

”Ingen klocka ringer 
mer, ingen skola snart man 
ser. Hej och mors good 
bye gamla plugg. Klockan 
ringer bara ut, vårterminen 
är nu slut. Inte gör det oss 
ett dugg.” 

Skolavslutningarna i 

Älvängen är något jag alltid 
kommer att minnas och 
dessa rader gör sig påminda 
varje år vid den här tiden. 
Trots att det är många år 
sedan man stod på Älvevi 
och lyssnade på Göran 
Klangs tal om solnedgång-
ar så finns känslan fort-
farande kvar. Känslan av 
tusen förväntningar som 
bubblar i bröstet inför den 
nyfödda sommaren.

Innan almanackan fylls 
med kulspets har man fort-
farande chansen att bara 
få njuta av att ha allt fram-
för sig. 
Hur sommaren än blir så 
kommer den vara värd att 
minnas, på ett eller annat 
sätt. För min del hoppas jag 
i första hand på en torr och 
inte alltför kostsam mid-
sommar, men i värsta fall 
blir det till att berätta ännu 

en rövarhistoria.  
JOHANNA ROOS

Även klavertramp blir vackra sommarminnen

Vilken härlig miljö att vistas 
i. Söndagspubliken njöt i 
fulla drag vid dammen utan-
för kvarnen.

Temilia med band-
medlemmarna Fred-

rik Johansson och 
Sofie Dahlin var en 

höjdare.

Stråkkvartetten i partytältet i trädgården. Charmigt och 
mysigt. Ett perfekt val av arrangören att låta stråkarna för-
gylla utomhusmiljön.

En festival 
att minnas

Marit Bergman tillsammans med stråkkvartetten satte en härlig punkt på en tre dagar och tio konserter lång sommarfesti-
val i Mauritzberg.

– Succé i Mauritzberg

I HÅLANDA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

www.alekuriren.se


