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VECKOTIDNINGEN FÖR HELA SVERIGE

Allra först
Innan jag började som chefredaktör på Kvällsstunden i
september 2015 var jag
tvungen att säga upp mig
från mitt gamla jobb. Naturligtvis.
Jag var då nära 63 år och
det var första gången som
jag bytte arbetsgivare. (Under min förra sejour på denna tidning var jag bara utlånad, i fall någon minns och
händelsevis undrar.)
Alltså var jag en så kallad
trotjänare – fram till dess.
Och vad brukar trotjänare få
efter 20–25 år? Jo, guldklocka. En sådan fick även
jag när den tiden var inne.
Varför jag berättar detta
beror inte på att jag vill skryta på något sätt – utan enbart för att det påminner
mig om Uppland, veckans
landskap i Kvällsstunden.
Utdelningen av nämnda
guldklocka ägde nämligen
rum vid Gamla Uppsala under mycket speciella omständigheter.
Vi i personalen var där
samlade för att äta en autentisk vikingamiddag. Det var
något slags kokt kött tillagat
på tidsenligt vis, grådaskigt,
okryddat, smaklöst och segt.
Vid borden satt vi med något som liknade jutesäckar
på överkroppen och vikingahjälmar på huvudet. Inte
min stil – för att uttrycka det
milt...
Dessutom var det bara ett
par dagar före avlöningen
och jag hade haft några
fruktansvärt dyra veckor
dessförinnan. Jag var i princip luspank.
I plånboken trillade det på
sin höjd några ynka enkronor.
Under dessa inte helt idealiska förhållanden fick jag ta
emot min guldklocka för
lång och trogen tjänst.
Och jag har den kvar. Jag
slapp åka till
pantbanken
med den...

Bo
Pettersson
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Sigtuna – anno 1912
Sigtuna Möte heter ett evenemang som årligen äger rum i
den uppländska staden Sigtuna, för övrigt Sveriges äldsta.
Hit kommer folk från när och fjärran för att delta, eller bara
uppleva, de festligheter som staden då bjuder på. Man vill
med detta evenemang återuppliva och minnas året då det
sista Lantbruksmötet ägde rum i staden, nämligen 1912.
Bland knallar, mat, musik och tidstypiskt hantverk får besö
karna känna historiens vingslag från det förra sekelskiftet.
Många tar också tillfället i akt att klä upp sig i tidsenliga klä

der vilket ytterligare bidrar till den speciella atmosfären.
Barbro Åström och Ismo Lääveri (på bilden) var exempelvis
så här tjusiga på årets ”möte”.
I veckans Kvällsstunden får landskapet Uppland lite extra
uppmärksamhet. Exempelvis gör vi ett besök på mälar
slottet Grönsö, lägger några slantar i Alsikes fattigbössa,
träffar spöken i Uppsala samt tar reda på var Upplands
äldsta folkskola ligger. Dessutom får vi besöka Europas –
kanske världens – nordligaste vingård. Bland mycket annat.
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