
Vinden blåser från norr… 

Jag står bakom husknuten i en stor yllekjol och kläder jag aldrig haft på mig innan. Jag väntar 

nervöst på min signal för att komma in i scenen. Replikerna går om och om i huvudet. Jag 

rättar till kjolen och mitt livstycke. Jag ser hur Jytte viftar bort en “fluga”. Jag börjar springa 

upp och kollar ut över havet, sedan ser jag ut över hela Varbergs stad samtidigt som jag 

skriker “AAARRREEENNT” allt vad jag kan.  

Mitt sommarjobb detta året var att jobba på fästningen i tre veckor. De tre veckorna var 

absolut de tre roligaste veckorna under mitt sommarlov. Men innan mina tre veckorna 

började hade vi några utbildningsdagar där vi fick se den dramatiserade vandringen, veta 

regler angående Covid-19, veta vad de olika passen innebar, lära-känna övningar samt öva 

manus. Utbildningsdagarna var väldigt bra då man började känna sig mer bekväm i 

arbetsgruppen samt att man började känna sig mer bekväm i den rollen man skulle spela. 

Arbetsuppgifterna som jag hade på fästningen var att skådespela på de dramatiserade 

vandringarna men jag fick även stå i utgången från museet och räkna hur många som kom ut 

men även prata med alla trevliga besökare. En annan uppgift jag hade var att vara så kallad 

Jytte på visningarna, då fick jag gå efter grupperna på både fästnings visningen och den 

dramatiserade visningen. Min uppgift där var att stänga dörrar, se till så inga nyfikna turister 

gick med utan att ha betalat men även ge signaler till skådespelarna när de skulle komma in i 

scenen. Jag trodde att vara Jytte skulle bli långtråkigt då man går med på så många visningar. 

Men tänk vad man kan ha fel! Ingen visning var sig lik, barn som engagerade sig och kom 

med förslag eller skådespelare som glömmer en replik och får improvisera. 

Det bästa med att jobba på fästningen vad det glada humöret som alltid fanns hos alla 

kollegor. Oavsett vem man mötte i Eskils källare (vårt personalrum), arbetsledarna, 

sommararbetarna eller feriearbetarna möttes man alltid av ett glatt humör och ett pepp inför 

dagen. Alla i arbetsgruppen stöttade och peppade varandra vilket gjorde att man kände sig väl 

bemött och trygg i gruppen.  

Om du vill ha ett roligt, lärande och utvecklande sommarjobb där du får pusha dig själv som 

person och möta massor med människor varje dag så sök till fästningen. Jag har iallafall inte 

ångrat en enda sekund att jag sökte och kommer absolut söka igen nästa år! Tveka inte att 

söka till fästningen, jag kan nästan garantera att du inte kommer ångra dig! 

Av: Amelie Götesson 
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