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Med oblandad förtjusning följer jag berättelserna om allt 

lidande, som orsakas av att di högste bestämt, att vi varje 

vår sätter fram klockorna för att sommaren ska bli en 

timme kortare och motsvarande på hösten, då den dras 

tillbaka för att vintern ska bli längre. 

Det finns någon som fått för sig att kontorsfolk, framför allt, 

tycker om tidbytena, men de stackars kroppsarbetarna får 

dem (tidbytena) som lök på laxen, hur nu det går till.



Det fabuleras mycket om att det inte är hälsosamt att 

växla tid på detta sätt, fler kör ihjäl sig, fler dör i 

hjärtinfarkt etc. Själv har jag arbetat med oregelbundna 

tider större delen av livet, och det har bara gjort mig och 

min familj gott.

Andra har biologiska klockor som inte hänger med. Själv 

har jag numera bara digitala klockor. Vill ändå medge att 

det är ett problem vid tidsbytena, jag kan aldrig veta om 

den klocka jag just tittar på har bytt automatiskt eller om 

den väntar på att jag ska vidta någon åtgärd. 



I år blev det extra besvärligt eftersom min analoga klocka pga

Pandemin står stilla med uttömt batteri. Har inte velat öka 

Coronarisken genom att prioritera just detta batteribyte. Nu

hade jag inte något att jämföra med.

En glad överraskning fick jag senare under dagen då det 

visade sig att bilens klocka åter visade rätt, dvs sommartid. 

Har bara inte orkat ge mig in i bildatorns snåriga program för 

att ändra till vintertid – och det visade sig ju vara klokt nu.



Den stora frågan är om jag är ensam om att inte påverkas av 

timmmesförändringen vinter/sommar utan tvärtom tycker 

mycket om den. En handfast påminnelse om att nu byter vi, 

nu får jag äntligen vila efter denna långa sommar och 

tvärtom förstås. Nu äntligen kommer hösten och mörkret, 

jag kan börja tända ljus, ta fram varma kläder, en filt i TV-

soffan eller bära in ved till kaminen.

Förändringens vindar tilltalar mig.




