
Kristine kyrka – ur led är tiden 

 

Kristine kyrka bakom Församlingshemmet. 

Nu har väl jag drabbats av en så kallad ”blackout” tycker många. En äldre bild 
på Kristinekyrkan och så börjar jag svamla om att tiden är ur led. Den 
göteborgskt lagde kan till och med finna en ordvits i överskriften. Men nu till 
ämnet. Varför börjar jag yra om tid idag?? Jo då, då och då byter vi sommartid 
mot vintertid och vice versa och detta utan alltför stora ovationer. Annat var det 
förr. 

Begreppet sommartid är gammalt, men officiellt provades det inte för första 
gången förrän för hundra år sedan. Under första världskriget införde Tyskland 
och dess allierade detta. Dessutom Storbritannien, Sverige och en del andra 
länder. Försöket var inte populärt, speciellt inte inom lantbruket, så det 
avskaffades snart. År 1980 återinfördes sommartiden igen och nu tycker en del 
morgontrötta att det är högt tid att en gång för alla sluta krångla med klockan. 

Annat var det den 14 maj 1916. Då skulle, enligt officiella pålagor, klockorna 
klockan 11 om aftonen framflyttas en timma.  Jag väljer att citera Smålands 
Allehanda rakt av, textens utformning är ett tidsdokument i sig: Då klockan på 
natten började närma sig 11-slaget, samlade sig ganska mycket folk vid de få 
publika ur, som Jönköping består med. Utanför Kristinekyrkan var gatan så gott 



som fullpackad med människor, som väntade på att få se tiden ila fortare än 
vanligt. 

Ett par minuter före 11 snurrade visaren runt mot 12 och några minuter senare 
slog klockan midnatt. Från gatan iakttog man det kuriösa skådespelet, utan att 
ge sina känslor luft, vilket skedde vid Järnvägstorget, där den församlade 
menigheten hurrade tre gånger när visaren hastigt förflyttade sig till midnatt. 
Slut citat. 

Återstår då bara att konstatera att våra förfäder inte behövde befara smitta med 
virus och de hade väl inte så mycket annat att ägna sig åt och en slutlig fråga: 
Var någonstans kommer man att hurra tre gånger nu för tiden när vi flyttar 
klockan nu till helgen? 
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