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DEL 6025 ”pervers” som bara tänder på 
kvinnor. En annan man som 
verkade närmast berusad, fast det 
kanske hade medicinska skäl,  
frågade om buss till Akademiska. 
Tänk om istället sexiga kvinnor 
kunde titta på Lars, och komma 
fram och konversera. Så kanske det 
är i himlen, men inte i Uppsala. 

Nesrine hade varit konduktör på 
tåget, och hon tittade mot Lars vid 
passagen. Lars hälsade då, utan 
svar. Det är då man inser att man 
inte bara ser anonym ut (Hurra!?), 
utan inte är så värst kompis med 
vissa som man tror. Ibland får man 
ju rentav en ogillande blick tillbaka, 
när de inte ser vem det är. Hm… 

Datorn registrerades sen på Sony. 
Det sågs att Panasonic-kameran nu 
hade sjunkit ytterligare en hundring 
i pris på både Siba och Net on Net. 
I går kväll åt Lars en Änglamark fisk-
gratäng med citron och hallonsoda 
till middag. Samtidigt sågs ett 
avsnitt av Simpsons på Sony-datorn 
stående på vardagsrumsbordet. 

startades senare, så fortsatte den 
där den slutade. En text ”232.000 
filer uppdateras” kom också. Det 
tog sin tid. Sedan gick det att få in 
Office -07. En del bilder, html-filer, 
samt Dags-Nytt 2007-12 lades 
också in från USB-minnet. Ett försök 
att skapa en återställningsskiva 
(ung. startdiskett) krävde inte bara  

Lars två bakelser för bara 35 kr. Lite 
förvånande för en Stockholmare. 10 
togs till Stadshuset, och sedan 2. En 
jättemumsig tonårsbrutta klev på 
med sin pojkvän, som var tydligt 
stolt över sitt kap. Orättvist. 2 gick 
nu delvis 8:s väg, och sedan genom 
kvarteren i Nyby. G:a Uppsala hette 
nu passande nog Kungshögarna. 

lite som en osynlighetskappa 
faktiskt. Helt osynliga. Hemsidan är 
också omöjlig att gå in på för någon 
annan. Om man räknar med att 
varje lapp ses av i genomsnitt tio 
personer, så ses 100 lappar av 1000 
människor. En av dem går in på 
hemsidan. –Är det en realistisk 
kalkyl, eller lite för optimistisk? 

och ett bussfoto togs. Tillbaka vid U 
gick just 110 till Ultuna, och väntan 
på nästa 115 blev mer än en 
halvtimma (kvartstrafik). Långa 
rader av bussar verkar försena 
varandra vid terminalen. Att köra 
förbi verkar otänkbart. Möjligen är 
det detta som avses när man ibland 
säger ”tänk spårvagn, kör buss”… 

det byggen på gång, och en tillfällig 
träkur vid bussen. Några nålar och 
häftstift på plats användes till ett 
par affischer till (Hej studenter, om 
Ni läser det här!). Snart har Dags-
Nytt 100.000-tals nya läsare. Nej. 
En helt ny buss fick åkas tillbaka. 
Vid varje besök de senaste åren har 
det ju kommit massor av nya bussar 

choklad-milkshake för 112 kr. Detta 
åts under tågresan. Destinationen 
fick bli CST, för att hinna äta allt (19 
kr dyrare än MR). På så vis blev det 
också tid för ett uppehåll i FAS 
innan sista kvartståget.  En kollega 
till Kaj fick ta emot blanketten med 
namn m.m. inför kryssningen. Hem- 
resan gick med 6025 (dagens del!).. 
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DEL 6029 då det sällan kommer några 
meddelanden längre. Det var bara i 
början som de var ”sprall” på det. 
JAL ringde om att det inte blev 
någon rastavlösning. Sen ringde 
också Info om att NYH-tågen gick 
från spår 1 igen, med start 8.52. Ett 
automatiskt utrop skulle gå .16 och 
.46 varje timma, och Lars ombads  

Vid talet om vagnsnummer, fick 
Lars höra att Irre haft ett särskilt 
förhållande till 3080, då den varit 
hennes första vagn i tjänst. Många 
fel hade rapporterats, innan hon 
insett att alla vagnar är behäftade 
med otaliga fel som inte fixas i 
första taget. Fredrik, och Christer 
dök senare upp var för sig. Ett tag  

Lars har aldrig någonsin upplevt att 
biltrafik är något som ökar 
tryggheten, utan tvärtom något 
som stör (vad tycker andra?). –Ja 
kvinnor vet vi ju. Det går hellre mot 
röd gubbe ut ibland bilarna över en 
sexfilig väg, än passerar en 
gångtunnel. -Så de upplever bilar 
som trygga, och bilister som fina 

Det fick bli en ”Impact resistant” 
Duragadget från Amazon i England, 
med vikt på 281g, mot 180g för den 
”vanliga”, som också fanns på tyska 
Amazon. Pris inklusive porto skulle 
bli ca 119 kr, och leverans 5-11/ 5. 
Idag var det mest mulet, med lite 
solglimtar, och +10,50 ute kl. 19.37. 
När Lars gick till jobbet i natt kom 

den gångna helgen. Ewa sa att det 
hade diskuterats att köpa en 
gemensam 10” bärbar dator till 
stationen, samt ett abonnemang 
för trådlöst internet. Lars 
meddelade att en egen bärbar 
dator just köpts, och att Telia 
trådlösa surf borde ha täckning från 
närmaste telefonhytt i VHE. 

behöver är väl att se en film på 
jobbet, och bli avbruten 37 gånger. 
Då är det bättre att läsa något. –
Måste nutidsmänniskan kontinuer-
ligt ha en massa underhållning? 
Idag sågs att Arne (eller Arnes 
telefon) hade ringt, så Lars ringde 
tillbaka, men då var den avstängd. 
Idag åkte Lars till Coop för att  

inte hade kommit någon lapp alls. 
Sonja och Arne var i Halmstad och 
spelade golf i solskenet, och skulle 
sen övernatta i Laholm. Resan 
gjordes med golfklubben i Lindome. 
Idag hade det ihopsopade gruset på 
gården   hemma   helt   tagits  bort.  
Nu är Dags-Nytt för första gången 
gjord på den nya Sony-datorn. 
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Igår försökte Lars installera Office-
paketet 2007 på Sony-datorn. Det  
som ingick var ju bara en test-
version av 2010. Dock hängde sig 
installationsprogrammet. Även de 
automatiska uppdateringarna av 
program hängde sig (nog). Datorn 
försökte  stängas  av,  men  det gick 
      nog inte riktigt, för när den åter  

ett USB-minne om 16 Gb (!), eller 
ett flertal skivor, utan det måste 
vara DVD! Inget av detta finns ju 
tillhands, så det fick vara så länge. 
En gorillapod i skärt beställdes på 
Cyberfoto i Umeå (249 kr + porto). 
Expert hade ingen i skärt, som vid 
ett tillfälle när Lars och Kaj var på  
      Kungens kurva. Nu var de grå. 

I morse duschade Lars. Idag på 
morgonen var det vindstilla och sol, 
men snart mulet och hård vind på 
dagen.  Det  är  +6,50  ute  kl. 22.00. 
I dag på morgonen sågs en man 
bära nedfallna tallgrenar, sedan 
blåsten och blötsnön i lördags, till 
flaket på släpet till en ”spruttoped”. 
    Idag åkte Lars till KE, och sen MR. 

Agneta i luckan däremot, både log 
och hälsade tillbaka. En biljett till U 
köptes, och tåget bordades. Medan 
Lars väntade på linje 10 fingrades 
på kameran, medan en man tittade 
oavvänt mot Lars istället för det 
håll hans buss borde kommit ifrån. 
Män gillar män, och kvinnor gillar 
kvinnor (och barn). Lars är däremot  

10 åktes till Biomedicin, och ett 
antal både självhäftande, tejpade, 
och upphäftade lappar med reklam 
för Dags-Nytt sattes i Stadsskogen. 
10 åktes sedan ända till Gränby, där 
Fågelsången besöktes. En ”Garbo”, 
”Göteborgare” (brukar heta spegel) 
kostade  tillsammans  med  kaffe 65  
      Kr. I bageridisken på Coop fick 

15 kr veckan, v 16 
Rita någon av anlagstavlorna i Bälinge mellan varje besök. Från U åktes 

111 till Bälinge. De sista medhavda 
stora anslagen sattes upp. En båge. 
Läsning vid en bollplan. 111 
övergick just till halvtimmestrafik, 
så det var väl dags att åka hem i 
vilket fall. På BK i stan köptes Angus 
XT Bacon & Cheese med  morötter , 
       strips , sourcream dressing, och 

När 115 väl kom var den nästan 
tom, och någon särskild brådska 
verkade det inte vara. I Ultuna kom 
110 just bakom, men Lars gick ändå 
nedåt Fyrisån. En dam försökte få 
en avlång fallskärm att lyfta från 
marken (går det, eller var det bara 
en övning i manövrering i vinden?).  
        Vid Lantbruksuniversitetet var  

Till dess kan Lars ha kul med att 
tapesera Sverige med klisterlappar 
av alla de slag. Det finns ju kopiösa 
mängder etikettmakulatur i skåpen, 
sedan anställningen på Strålfors 
(”Antonsson-Avery”). Ett foto på ett 
tåg lyckades, när bommarna gick 
ned lägligt. 2 åktes till centrum, och 
        5 till Stenhagen. IKEA-älgar åts, 

En bit av staketet var borta, så Lars 
tog tillfället i akt att för första 
gången gå emellan de två största 
högarna (östra och mittersta). Lars 
släppte sedan sin urin, samt satte 
upp några till lappar som ingen ser. 
Det får mer ses som personlig 
terapi,  och ett sätt att få utlopp för 
       något. Affischerna fungerar nog  

BILD 

Igår åt Lars ostgratinerad vegetarisk 
ravioli med apelsinjuice till middag. 
Igår kväll gick Lars igenom utbudet 
av skära väskor för 17” bärbara 
datorer, och särskilt då de som 
anges som anpassade till Vaio. Både 
Alltirosa, Ellos, Amazon, och en 
massa andra firmor i USA, England,  
    Norge, Tyskland och Sverige sågs. 

den nu sedvanliga bilen åkande, 
men Lars kom undan genom att 
lägligt ha gjort ett litet uppehåll vid 
odlingslotterna. Vid övergångs-
stället kom 7 bilar på den ”märkta” 
sträckan (enligt nyårslöftet). En 
tidningsartikel nyligen hävdade att 
bilar är trygghetsskapande (!). –Så 
     fjärran från debatten på 70-talet. 

pålitliga MÄNniskor, i motsats till 
Lars som går till fots - i gångtunneln 
(med picken på svaj, redo att tränga 
in?). Nej, nog om detta. Framme vid 
stationen mötte Irre upp, och 
gjorde sällskap någon timma, eller 
så. Hon hade redan gjort en rond på 
stationen,  och  t.o.m.  fotograferat 
   klotter, rispade fönster och annat. 

var Girmay, Ali, och (vad heter hon) 
inne och försökte få ut sina 
arbetsscheman till städningen i maj. 
En konduktör som lämnade 
hittegods berömde Lars slips (den 
från Shanghai). Micke från TÅD 
ringde angående en insamling inför 
Kirstis 65-årsdag.  ”SMS-Telefonen” 
      laddades, fast det är bra lönlöst,  

meddela ifall det hördes bra (ja). 
Lars läste i den tyska och engelska 
boken. Innan Ewa kommit var 
konduktören från hittegodståget 
inne, så Lars tyckte det var 
lämpligast att ta det på en gång. 
Mängden var ansenlig, så två 
”dramaten”  lastades  fulla  med de  
    övriga effekter som glömts under 

15 kr veckan, v 17 
Rita män i bil, och trygga kvinnor till fots  

Vidare, klicka nedan: 
 
 
 
www.dags-nytt.se/2012/apr/visa6026.html 

 

 
Vidare, klicka nedan: 
 
 
 
www.dags-nytt.se/2012/apr/visa6030.html 

 
 

handla, men först pantades burkar 
och flaskor för 30.50 kr. Ännu mer 
av affären var nu under rivning. 
Idag på eftermiddagen diskade Lars. 
Idag ringde Sonja igen, och frågade 
om hyreslappen, då den inte hade 
hittats på Topasen. Lars förklarade 
då att E-fakturan nu hade fungerat,  
      fast det var lite oväntat att det 

Dessutom har väl aldrig något 
vidare behov av en extra dator på 
jobbet förelegat. Det är ju inte ens 
tillåtet. Det är firmans skyldighet 
att tillhandahålla internet, så att 
olika uppgifter kan införskaffas. 
Skall något annat göras, så är det ju 
i den  egna datorn  som filerna som  
       jobbas med finns. Det sista man 
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