
Nya Drakenredaktören: ”Roligast att vara farfar!” 
   

     - Hej alla Drakenläsare! Från och med nästa nummer – 2/2020 –  
     av den här tidningen tar jag över efter Birgitta Jonsson. Det är en   
     mäktig utmaning. Birgitta har ju varit tidningens redaktör i så    
     många år. Ingen lätt match att ersätta och efterträda henne. Jag får    
     påminna mig om att ödmjukhet är en förutsättning för att lyckas   
     med uppdraget! 
     - Vem är jag då? Jo, Kungsholmsbo, så klart, och glad för det här-    
    ifrån min utkikspunkt borta i Kristineberg. Där har jag bott i snart  
    tolv år och trivs väldigt bra. Men jag är född, uppvuxen och student     
    i Jönköping. Efter universitetsstudier och militärtjänst flyttade jag  
    till Stockholm för 45 år sedan. 
    Mitt första jobb i Stockholm fanns inte så långt härifrån. Tar jag en  
    promenad längs Hornsbergs strand in mot City passerar jag snart två  
    röda trähus vid Karlbergskanalen. Det ena av dem kallas Lilla    
    Hornsberg. Där arbetade jag i nära ett år 1974 för innehavaren, För-   
   fattarförbundet. Efter det: utbildning för vuxna med Studieförbundet  
    Vuxenskolan som arbetsgivare. I tre år var min jobbadress Kungs- 

holmstorg 8. Jag passade också på att vidareutbilda mig själv. Det var på Poppius Journalistskola, 
landets äldsta privata och lokalerna låg i Marieberg, gamla ”Svenskans” hus (numera säte för 
Sweco). 
 - Huvuddelen av min karriär har ägnats journalistiken. I 34 år var jag chefredaktör för elbranschens 
flaggskepp, den månatliga tidskriften ERA, Elektricitetens Rationella Användning. Nej, jag är inte 
elkrafttekniker men det fanns och finns en uppsjö av duktiga specialister i denna mångsidiga 
bransch. Och det var min roll att efter fattig förmåga ge dem och branschens aktualiteter en röst och 
ett forum för omvärlden. 
 - I andra halvlek av mitt uppdrag, 2001-2015, arbetade jag mest med EU-relaterade elfrågor och 
bodde därmed långa tider i Bryssel. 
 - Ännu roligare än redaktörskapet är det att vara farfar! Mina tre söner och deras fruar har skänkt 
mig åtta barnbarn. Bara två av dem bor inom SL-avstånd, så det gäller att hänga på till Gotland 
respektive Örebro för att även umgås med de övriga sex. 
 - Kära läsare, detta får vara nog som presentation här! Det ska bli väldigt spännande att lära känna 
er bättre eftersom. Men nu måste Birgitta få mitt manus, så att det kommer med i det nummer du  
nu håller i handen. Vi hörs och ses igen!                                                               Bengt Magnusson 
                                                                                                                 

                        Gamla Drakenredaktören: Farväl och tack!

Ja, jag har ju aldrig varit farfar, så jag vet ju 
inte riktigt hur det är, men jag har varit mor-
mor och farmor i 30 år i jul och det är väldigt 
roligt det med.   
Men det har också varit väldigt roligt att vara 
Drakenredaktör och det måste jag sluta med 
nu, precis som man får sluta med allt möjligt 
annat roligt allt eftersom man blir äldre. Så 
jag har varit nostalgisk och bläddrat i gamla 
Drakar och hittat lite minnen i som ni kom-
mer att hitta här i tidningen. Fina minnen! Ni 
har varit så trevliga att umgås med! 
Fast det känns väldigt skönt att få lämna över  

Draken till ett proffs! 
Och så ser jag att Bengt 
tänker vara ödmjuk, det 
bådar gott, jag kan 
hoppas på att få 
fortsätta att bidra med 
skriverier och foton i 
Draken! Så jag säger 
farväl och på återseende 
till er, kära läsare av 
Senior-DRAKEN! 
Och välkommen Bengt!             
                                           Birgitta Jonsson                        



                
 
 
 
 
 
 
 


