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LONDON. Sofia Hagberg från
Ljungskile ville starta en egen
musikfestival.

Det blev End of the road –
en mötesplats för allt ifrån
indie och elektronisk musik till
country och blues i engelska
Dorset.

– Alla band är handplockade
och baserade på vad vi själva
tycker om, säger hon om festi-
valen som firar 5-årsjubileum
i år.

Sofia Hagberg, Londonbo sedan
1998, har en hektisk kalender.
Nedräkningen har börjat till årets
upplaga och sista minutensyss-
lorna är många.

Allt började i augusti 2005 då
Sofia och hennes kompis Simon
Taffe, båda entusiastiska festival-
besökare, beslöt sig för att göra
slag i saken. Inte visste de då att
brittisk press några år senare
skulle utnämna deras festival till
”the best independent festival”
med betyget fem stjärnor.

Gigantiskt banklån
Sofia och Simon började planera

vad som till en början verkade
vara en omöjlighet, och som omfat-
tade rejäla uppoffringar såsom för-
säljning av Simons hus och ett gi-
gantiskt banklån.

– Vi hade ingen aning om hur
mycket arbete som faktiskt kräv-
des, berättar Sofia.

– Jag minns hur vi gjorde det
mesta i sista minuten och var
ganska naiva och trodde att det
skulle vara lätt att sälja 5000 bil-
jetter, istället blev det 1 600 det
första året men i år vi slutsålda.

I år så är de stora dragplåstren
Modest Mouse, Yo La Tengo och
Wilco, samtidigt understryker So-
fia att End of the Road Festival är
något utav en plattformsfestival
som inte strävar efter att locka
med överhypade band.

Helhetskoncept
– Man kan säga att vi är ett hel-

hetskoncept och alla detaljer är väl
genomtänka med hjärtat, såsom
ekologisk mat och öl, återvin-
ningsbara förpackningar, omsorg
om festivalbesökarna och tillmö-
tesgående personal, berättar hon.

Framtidsplanerna?
– I somras arbetade jag fyra

veckor ifrån Ljungskile, vilket var
oerhört skönt. På sikt drömmer
jag om att flytta tillbaka till Sve-
rige och kanske till och med starta
upp en systerfestival, avslöjar So-
fia Hagberg.

Emelie Krugly
redaktionen@gt.se

Startade egen
musikfestival 

Sofia från
Ljungskile fick
uppfylla sin
dröm England

Ålder: 34. Bor: Södra London
Familj: Pojkvännen Sam i London och hela
tjocka släkten hemma i Ljungskile.
Aktuell: Firar fem år som arrangör av End of
the road festival.
Beskriv End of the Road festival med fem
ord: Mysig - Glad - Kul - Kalas - Kvalitet
Bästa festivalminne genom tiderna: Ulf
Lundell och Wannadies på Dalarock -95.

SOFIA HAGBERG FAKTA END OF THE ROAD FESTIVALFAKTA
VAR: Larmer Tree Gardens i North Dorset, England
NÄR: 10, 11 och 12 september.
Antal besökare: 7000. Antal band: 100
Hemsida: www.endoftheroadfestival.com
2010 års artister: Wilco, Modest Mouse, Yo La
Tengo, Edwyn Collins, Black Mountain, Wolf
Parade, Iron & Wine, Adam Green, The Low
Anthem, Woodpigeon, Caribou, The Mountain
Goats, Monotonix med flera.

5-ÅRSJUBILERAR.
Sofia Hagberg från
Ljungskile firar jubi-
leum för musikfesti-
valen End of the 
road som hon 
startade för 
5 år sedan 
i England. 
Foto: EMMA
WIESLANDER

m Lloyd Cole är aktuell med
sitt kommande album ”Bro-
ken record”, som kommer 13
september. Två månader se-
nare kommer han tillsam-
mans med sitt Small En-
semble innehållande Mark
Schwaber och Matt Cullen
till Sverige för fyra spel-
ningar. Först ut är KB i
Malmö den 17/11. Därefter
väntar Södra Teatern i Stock-
holm (18/11), Katalin i Upp-
sala (19/11) och Stenham-
marsalen i Göteborg (20/11).

KAI MARTIN

Nyrestaurerad
Stones-film
visas på Roy

Lloyd Cole firar
nya albumet
med turné

Psychotic Youth
firar 25 med
originalgruppen
m I somras var Jörgen West-
man med och lyckades näs-
tan nästla in sitt band Red
West & Hot Rhythm på
Svensktoppen. Rockabilly-
bandet var med i tävlingen
”Svensktoppen nästa” och
var nära att knipa en final-
plats. I höst fortsätter han
spela med bandet. Men han
gör också en nostalgiresa
med sitt gamla 25-årsjubile-
rande band Psychotic Youth,
som den 16 september spelar
i originalsättning på klubb
Zebra på Pusterviksbaren.

KAI MARTIN

m GT har tidigare skrivit att
Rolling Stones kan bli ett av
banden på Ullevi nästa som-
mar. Men redan nästa vecka
finns chansen att se det legen-
dariska bandet i Göteborg. 

Den 16 september har den
nyrestaurerade filmen ”La-
dies and gentlemen: The Rol-
ling Stones” premiär på bio-
graf Roy på Avenyn. I sam-
band med att filmen restau-
rerades, i nära samarbete
med Mick Jagger och Keith
Richards, gjordes även en in-
tervju med Mick Jagger, som
kommer utgöra introduktio-
nen till filmen. ”Ladies and
gentlemen: The Rolling Sto-
nes” kommer endast att visas
fem gånger mellan 16 och 20
september. KAI MARTIN

Jagger och Richards

Lloyd Cole.
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