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Tjugo procent av den arbetande befolkningen i Sverige jobbar natt. I den här boken får vi träffa några av dem.
De berättar om vad de gör på jobbet medan vi andra sover och hur det är att behöva ta sig till jobbet just när
kompisarna ska ut och festa eller familjen har satt sig framför teven.
Hur det är att behöva sova när barnen ska till träning, eller inte kunna följa med på midsommarfirandet eller
nyårsvakan. De skriver om kampen om att försöka hinna sova ikapp de förlorade sömntimmarna. Om den
speciella gemenskap som uppstår i just nattskiften. Om drivkrafter, svårigheter. Och inte minst om stolthet. Vi
får bland annat möta tidnings budet som är noga med att släppa in tidningen försiktigt i brevinkastet för att
inte väcka, nattsköterskan som tröstar med whisky mitt i natten, polisen som inser att hans närvaro gör
skillnad och lokföraren som vaktar sitt lok om natten. Dessa är bara några av bokens alla 26 röster, som
tillsammans speglar mångfalden av allt det arbete som utförs nattetid i vårt land. Tröttheten löper som en röd
tråd rakt genom boken. Om den skriver också docent Göran Kecklund, Stressforskningsinstitutet, i det
avslutande kapitlet.
Roliga aktiviteter för barnen, en stor pool (om det inte är strandväder), en svit där alla sover bekvämt. Bra
skrivet. Mycket att tänka på vid köp av husbil. Direkt kopplades mina minneskamrar in från vårarna när vi

bodde i Råssnäs i Motala. Hur stor ska vatten-, diesel- och de andra tankarna vara. Bostadstillägg är pengar
du kan få utöver din sjuk- eller aktivitetsersättning om du har höga bostadskostnader. Sen var det dags att rida
ena distansen. Ni vet när man sitter på toaletten och slösurfar och rätt vad det är hamnar man på olika
klickartiklar eller listor. Bra skrivet. Jag kommer aldrig glömma den natten. Men nu äntligen har vi gått in i
vårblommornas tid. Jag såg en bild i Facebook nyligen med vitsippor på. Kåseri nr 471. Jag hade lagt mig
och var nära på att somna när jag plötsligt. Det sägs att våren i år är den senaste våren på hundra år. Att ta
hand om dina kläder är viktigt, de ska ju hålla form och färg, tvätt efter tvätt.

