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Traktorerna var poppis på ”Sigtuna Möte”, och definitivt brandbilen, en Chevrolet från 1938, som den som kände sig hågad fick ta en åktur i.

När Sigtuna går tillbaka till år 1912
Det var en helt vanlig
söndag, trodde jag, men det visade sig att så skulle det inte bli.
Solen sken och det såg väldigt
varmt och skönt ut när jag tittade ut genom fönstret. Jag beslutade mig för att åka till Sigtuna, dit jag ofta åker.
För det första är det en varm
och gemytlig atmosfär i staden
men kanske är det framför allt
den långa strandpromenaden
som lockar. Där finns bänkar
och soffor utställda och träbryggorna med soffor som
byggts ut i vattnet slår det mesta. Att sitta där och se ut över
Sigtunafjärden och samtidigt
höra vågskvalpet och se på sjöfåglar är en lisa för själen.
Jag gjorde lite matsäck och
gick ut i solskenet. Vinden var
ganska kraftig och ruskade om
trädens grenar men luften var
ljummen och behaglig. Det är
cirka två mil till Sigtuna från
där jag bor så det dröjde inte
länge förrän jag var vid stadsgränsen. Väl där möttes jag av
avstängningar. Det gick inte att
köra in i själva stadskärnan.

Jag körde till en parkering där
det fanns en ledig plats. Det var
människor överallt och när jag
parkerat frågade jag några personer varför det var så mycket
liv och rörelse. Jag fick till svar
att det var ”Sigtuna Möte”.
Då kom jag ihåg, det är ju den
första helgen i september evenemanget Sigtuna Möte varje
år.

Speglar början av 1900-talet
Begreppet Sigtuna Möte skapades år 1971 för att fira det
sista Lantbruksmötet som hölls
i staden 1912. Då, när det begav
sig, erbjöds aktiviteter som exempelvis tävling i mjölkning
och stickande och virkande
gummor och gubbar som tävlade i hantverket. Djur av alla slag
ställdes ut och bedömdes.
I dag är dräkttävling, loppis
och roliga lekar en del av programmet. Det är två dagars
marknad med personligheter,
aktiviteter och klädsel som
speglar 1900-talets första decennier. Lokala kultur- och
idrottsföreningar visar sina

verksamheter. Stora gatan och
gränderna är fyllda med sådant
som får sinnena att minnas
barn- och ungdomen, allt beroende på ens egna tidigare upplevelser. Allt detta medan dofterna från ässjans glödande kol,
brända mandlar och mat från
olika serveringarna slingrar sig
genom gränderna.
Mycket nostalgi och många
människor i olika åldrar som
besökte Sigtuna den här första
helgen i september när tiden
stannat ett tag och dörren till
minnenas arkiv öppnats på
glänt. Staden var fylld med den
tidens hantverk blandat med
däremellan till dags dato förekommande föremål.
I Sigtuna ryms minnen från
alla tider med sina kyrkor, ruiner, slott och torparbyar. Men
så är också Sigtuna Sveriges
första stad – platsen för Sveriges
födelse. År 970 grundades staden av Erik Segersäll. Det var
här det nya Sverige bildades och
Erik utropade sig till kung.
Längs med Erik Segersälls huvudgata, Stora gatan, ligger i

dag pittoreska trähus med butiker, restauranger och kaféer.
Året runt kommer besökare
från när och fjärran och promenerar i hans fotspår, på Sveriges
första gågata. Staden är ungefär
lika stor nu som då, vilket gör
den unik i Sverige.
I dag har Sigtuna givit namn
till hela kommunen som också
omfamnar Arlanda, Märsta och
Rosersberg.
Många både stora och små
ville åka brandbil. Det var Sigtunas gamla veteranbrandbil,
en Chevrolet från 1938, som
tillhör Attunda brandkår, som
körde runt staden fullastad med
besökare.
Ingen vanlig söndag
Även traktorerna som medlemmar i Knivsta Sigtuna Veterantraktorklubb ställt upp på
den stora gräsplanen ner mot
sjön, tilldrog sig stort intresse.
En klubb som formellt startades
för tre år sedan. Kanske var det
mest barnen som roades av
traktorerna och gärna ville bli
fotograferade sittande på förar-

platsen. Men många äldre kom
också fram till medlemmarna i
klubben för att prata minnen
från en svunnen tid då dessa
traktorer var det främsta arbetsredskapet i jordbruket.
På söndagen drog starka vindar in över strandpromenaden
och upp genom staden. Trots
det var det riktigt soligt och
varmt. Vågorna piskade mot
stenarna vid stranden medan
grenar och blad lossnade från
pilträden och låg utspridda på
ett stort område.
Evenemanget
avslutades
klockan 16 och strax därefter
kom regnet som för att skölja
bort spåren efter vad som varit
den här första helgen i september.
Jag lämnade staden när regnet
kom och på vägen hem kom det
kraftiga skurar som fick trafiken att flyta lugnt på vägarna.
Det blev alltså ingen vanlig söndag utan en söndag med upplevelser från ett annat århundrade.
Text och foto:
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Utveckling på gott och ont
Jag tror att min generation
har varit med om en av de snabbaste förändringarna som skett
i vår historia. När jag växte upp
hade vi inte elektricitet, det
fanns bönder som fortfarande
spände oxar för plogen. Vi har
under de sista hundra åren gått
från oxkärra till månraket.
Jag minns när den första radioapparaten kom till byn. Den
hamnade hos en av de fattigaste, ett äldre par som levde på
vad naturen gav. För någon
pension tror jag inte de hade.
Det hade fått underverket av sin
son som flyttat till sta’n och
sannolikt tröttnat på eländet.
Med ens blev paret mycket
uppmärksammat och folk nästan köade i farstun. Några årtionden senare upprepades köandet men då framför skyltfönster
som visade de första bilderna
via television – ett nytt mirakel!

Men det var radion jag tänkte
berätta om. En brun fyrkantig
låda som osade bakelit. På
framsidan fanns ett litet halvcirkelformat fönster där man
kunde se namn på stationer
runt om i världen som sände på
olika våglängder. Det verkade
vara mest skryt. En trasslig
sladd gick ned till ett batteri och
en annan vinglade ut och försvann genom fönstret.
Det nya duggar tätt
Gumman var den som skötte
apparaten. Mannen var nog för
vidskeplig och rädd för att våga
ha något med själva hanteringen att göra. Men det var han
som ändå gav order.
Hur som helst kunde man till
allas förvåning ibland höra både
musik och tal. Men för det mesta hördes tjut och vrål som från
en samling katter i mars.

Och ibland när det hela blev
helt olidligt röt gubben:
”Vri faen på sextio.”
Tydligen breddgrad han av
erfarenhet visste gav litet lugn
och ro.
Ja, nya saker har ju duggat tätt
och det gäller att hålla sig flytande.
Den digitala världen har jag
ännu inte fått grepp om och
sannolikt kommer jag heller
inte att få det. När jag med min
mobil sitter i långa telefonköer
för att få hjälp med något eller
när datorns språk försöker ge
mig en vink om vad som är fel,
önskar jag att jag precis som
den gamla gubben hade möjligheten att vrida alltsammans på
sextio.
Utvecklingen har ju i alla fall
bidragit till att det kroppsliga
slitet nästan försvunnit. Kroppar for illa och slets ut. Maski-

Den första radion, modell större – minns ni?
ner och robotar har tagit över.
Nu verkar det som om mentala
problem dyker upp i stället. De
populära uttrycket är att man
gått in i väggen. Man mår inte
alls bra.
Gjort mirakel förr
Men i grunden har det inte att
göra med annat än stress. Alla
timmar på dygnet verkar vara
fyllda av aktiviteter och information. Tiden räcker inte till – i

varje fall inte för tillräckligt
med vila!
Därtill kommer förstörelsen
av jord, luft, vatten. Klimatförändringar är väl vid det här laget väl dokumenterade. Med facit i hand bör vi nu ta en rast
och tänka över situationen. Tillsammans kan vi säkert göra något åt det. Vi har ju gjort mirakel förr.
Rolf Domberg

