Uppleva 1613 ur eget perspektiv
Jag kan med stolthet säga att jag jobbat som feriearbetare på just fästningen, då det
just har varit världens roligaste jobb. Tror jag aldrig har skrattat så mycket på jobbet
innan och samtidigt lärt mig massa historia så rekommenderar detta starkt.
Att får göra ett sommarjobb som är utanför boxen har varit en upplevelse jag aldrig
kommer att glömma. Ansvaret kan verka stort att skådespela i allmänheten för
grupper du inte känner, att hålla ordning så ingen far illa. Men kan lova att det blir lätt
bara efter första dagen. Alla ledare är tydliga med instruktioner och samtidigt så
snälla att gemenskapen man får blir guld värd.

Bilder av Emma Nilsson. Bilder på platser där pjäsen utspelas.
Pjäsen i år hette “Vinden blåser i från norr” och utspelar sig 1613. Den gjordes 5 ggr
per dag. Som feriearbetare på fästningen är det två perioder först från v.28-v.30 och
andra v.30-v.32. Vilket jag tycker är en stor fördel då man kan planera mer sin
sommar när man exakt vet vilka veckor man ska jobba.
Även alla det nya besökarna som kommer varje dag gör en dag speciell så det blir
aldrig tråkigt att göra om varje pjäs gång efter gång. Även i år på grund av corona
fick vi feriearbetare vara värdar, då gick man runt i museet och räknade alla
personer samt håll ordning så att det inte var för många i ett rum, vilket gjorde att när
de inte var mycket folk kunde gå runt och läsa all intressant fakta.
Fick även möjlighet att vara guide medhjälpare på fästnings-visningarna, då stänger
man portar efter guiden och håller koll så alla kommer med. Där man lärde man sig
massa historia fast på ett roligt sätt inte som på en lektionen, guiden gör visningen
på ett roligt sätt vilket gör att man lättare hänger med och du går runt istället på hela
fästningen vilket gör att man inte blir rastlös.
Kändes tråkigt att lämna fästningen efter det tre veckorna, när man har så kul så vill
man ju att det aldrig ska ta slut. Men då gäller det bara att söka nästa år med!! Så
sök med mig!! Av: Emma Nilsson.

