
Smålänningen den 30 Juli  

Mona G bjöd på skön musik i 

Hembygsparken 

STRÖMSNÄSBRUK Hembygdsparken i Strömsnäsbruk besöktes av Mona G på 

onsdagen. 

Hon sjöng då många kända melodier från sitt långa artistliv. 

Countrymusik, dansbandsmusik och några av Mona G:s egna melodier blev det i 

Strömsnäsbruks Hembygdspark på onsdagskvällen. 

– Mina senaste album har jag faktiskt haft lyckan att göra i Nashville. Så lyssna lite 

extra på musiken, för de spelar så fantastiskt bra, tycker jag i alla fall, sa Mona G 

precis innan hon började sjunga på utomhusscenen. 

Hon startade med Towa Carsons ”Jag måste ge mig av”, eller som den heter i på 

engelska: Gotta Travel On. 

Mellan låtarna bjöd Mona G (Mona Gustafsson) på en hel del berättelser från sitt 

långa artistliv, som nu blivit över 50 år långt. Och när Lennart Karlsson, ordförande i 

arrangörerna SPF Seniorerna Markaryd, tog några bilder, så var det bra att vara 

rutinerad. 

– Det är bara att smila upp sig. Det har man fått lära sig i dansbands-branschen, att 

man ska le ofta, mycket och länge. Och hjärtligt ska det vara också, så gott man kan, 

förklarade Mona G. 

Nu när restriktionerna har lättats hade hon ännu större anledning att le. 

– För det är en stor lycka för oss artister och komma ut och få möta er och jag 

hoppas att glädjen är ömsesidig. 

Hon hade sin sista spelning i november förra året. 

Och i Strömsnäsbruk var det sedan dags för melodin ”Vi såg tusen stjärnor tändas”, 

som har spelats in av bland annat dansbandet Thorleifs. Mona G berättade om hur 

det gick till när låten kom till. 

– Det var en morgon eller natt när jag kom hem från en spelning. Då var klockan fyra 

eller fem. Då såg jag att det var stjärnor på himlen. Ja, då kom den här låten direkt 

från himlen ner till mig. 

I pausen blev det kaffe och våfflor i hembygdsparken. 



SPF har mycket på gång just när det gäller olika arrangemang. I pausen berättade 

Lennart Karlsson om pensionärsföreningens kommande arrangemang. 

Bland annat ska Markarydskomikern Göran Ebenhart snart uppträda i en 

komedishow. Det blir på söndag i Strömsnäsbruk i samband med SM i 

vattenskidåkning. 
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