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DEL 6119 åts, liksom en banan. Lite läsning i 
Endlich hanns också med, men med 
några minuters mellanrum kom en 
den ena efter den andra fästingen 
krypande över boksidorna. Man 
kunde trott att det var myror från 
en stack i närheten, men dessa var i 
gengäld inte fler än att det gick att 
tolerera. Fästingar haffades nu och  

några flakmoppar på land, men en 
egen äng fanns att tillgå lite inåt 
skogen. Lars låg drygt 3 timmar på 
en medhavd filt, med en av de 
ljusblå IKEA-kuddarna (som var 
med på kryssningen). Förflyttning 
fick göras några gånger, då solen 
rörde sig över himlen, och träden 
började skugga. Då vädret inte såg  

vilket är känt sedan förut. 18 
minuter skall det ta till SN, men det 
blev 23. Då var den dessutom redan 
3 minuter sen vid ST, alltså totalt 8. 
När Silvertärnan skulle avgå 12.45 
gjordes ett utrop om en extrainsatt 
båt direkt till Vrångö. Trots att 
molnen hopade sig, var det horder 
av folk vid bryggan. Lars valde ändå  

Idag på förmiddagen kollade Lars 
vädret och tidtabeller på internet. 
Idag var det mest sol i kustbandet, 
men mulet inåt land, och ganska 
blåsigt. Sedan 17-tiden är det helt 
mulet, dunkelt, och +170 kl. 20:54. 
Idag gick Lars till F, där 200 kr 
fylldes på västtrafikkortet från 
Pressbyrån i nedre våningen. På  

Vistelsen va snäll mot ryggen, men 
marken är väl relativt mjuk när det 
är sand i botten. Gräset sluttade 
också lite bekvämt uppåt. Bortsett 
från alla fästingar ett utmärkt ställe. 
Det hade ju befarats lite sandstorm 
på Galterö, dit Lars först tänkt sig. 
När Lars slutligen gav sig av, hade 
alla andra också gått, syntes det så  

med en del underliga kufar, som 
jonglerade och hade sig. En scen 
var även uppbyggd utomhus. Fröja 
åktes åter, och sen 9. Ombord åts 
Isländskt godis (Freyjumix). Från 
Ostindiegatan togs en tur vid Gröna 
vallen följt av 11 till JT. 60 hade just 
avgått, och gick över till var 20:e 
minut, så Lars åkte hem istället.  
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DEL 6120 obekymrat sin avkomma ett par 
decimeter från Lars fötter. Två 
Omnicity sågs i trafik, men i 
Halmstad finns ju ingen egentlig 
lågsäsong, utan att trafiken är 
snarlik året runt. Därför kan äldre 
bussar knappast ställas av ens på 
sommaren. En MAN gasbuss åktes 
till Frennarp, där Lars vilade på en  

vänja blicken vid mörkret, efter den 
starka solen på stranden. Det såg ut 
som att något flöt i wc:t, men det 
var svårt att avgöra. Papper fanns i 
alla fall. När spolning skulle göras, 
gick det inte – så det blev mer som 
flöt efter Lars besök. Handfatet 
utanför funkade, men två och 
handdukar saknades förstås. Inte  

linje 30 eller 63 åkas till Tylösand, 
vilket tillsammans ger kvartstrafik, 
mot förut var tionde minut med 
linje 10. Vinden var hård på 
stranden, så Lars satt ett tag i skydd 
bakom dynerna. Ytterligare en 
session längre bort på stranden 
följdes av en promenad i medvind, 
upp till nästa restaurang (stängd). 

Idag var det mulet i Göteborg, men 
sol och klart i Halmstad. Det blåste 
dock hårt. Det är +18,50 kl. 22:58. 
Imorse duschade Lars, och åt två 
smörgåsar, trots att hungern 
uteblev. Lite som att magen redan 
hade kvar lite av middagen som 
ännu var obearbetad. Annars höll 
sig magen lugn, fast Lars var trött. 

mest är ärftligt, och inte så mycket 
en fråga om ålder. Kanske att Lars 
undermedvetet vet att de egna 
generna passar ihop med en 
”gropig” flicka? Tillbaka i centrum 
blev det en tur på linje 50 till Vallås, 
och det var tragiskt glest på denna 
en gång storslagna linje genom 
Sveriges längsta bussgata. Ännu var  

En båge slogs i parken, och en sista 
medhavd pinne spikades upp. Lars 
frös plötsligt ordentligt, så vi talar 
alltså om feber också. På tåget hem 
satt Lars i den tysta delen. Mest 
blev det sovande, men också några 
blickar snett över gången, där en 
dam med så attraktiva händer (!) 
satt. En man kan gilla olika saker. 
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   Igår    gick    Lars   24 697   steg. 
Igår kväll duschade och tvättade 
Lars håret, och återigen räckte det 
med ”Bio+” schampo från Gubben. 
Igår kväll åt Lars mississippibönor 
med havtornsjuice till middag. 
Under gårdagskvällen överförde 
Lars digitalkamerans foton till 
datorn, och tömde minneskortet. 

David bagare köptes sedan en 
princessbakelse (30 kr), som erhölls 
i en fin kartong med snören. Linje 2 
åktes till MG, och 3 till ST. En pinne 
spikades upp på takkanten till 
blomsteraffären. Från Masthugget 
kom en MAN från KE:s bussar med 
troligen Gothia cupspelare ombord. 
Linje 11 har en optimistisk tidtabell,  

den ordinarie långsammare båten. 
På Vrångö blev det kyligt i 
motvinden från västra sidan av ön. I 
öster var det mer lä, och riktigt 
varmt när solen åter kom fram. Vid 
sandstranden var det en del folk, så 
Lars fortsatte till viken där 
fritidsbåtar brukar ankra upp. Några 
låg förvisso där, tillsammans med  

alltför lovande ut från början, hade 
Lars inte ansett det mödan värt att 
planera för en plats som skulle vara 
i solen någon längre tid. Bakelsen 
åts med kaffe, rätt snart efter 
ankomsten. Lite solande i 
medhavda kortbyxor gjordes också, 
så Lars snart är brunare än på 
kanske 30 år. De sista jordgubbarna  

då på fötterna och benen, samt 
händerna, så snart gräset vidrördes. 
Bladlöss svärmade i luften ovanför. 
Då och då passerade skärgårds-
båtarna utanför viken, så några 
bilder togs, fast det finns massor på 
alla båtarna. En filmsnutt blev det 
på snabbåten (den gick fort och 
krävde ju inte så mycket minne... ). 

15 kr veckan, v 29 
Rita cirkustältet vid Vrångö Mittvik snart bergknallen, som skyddat mot 

de övriga, rundades. Ett par båtar 
hade inte lagt ut än, men var på 
god väg. Vid bollplanen mindes Lars 
sitt erbjudande, att genom Dags-
Nytt sponsra laget (inget svar kom). 
Vid sopstationen låg en Sony TV, på 
vilken en lapp tejpades. Vid Mittvik 
stod ett stort tält märkt: ”cirkusön”,  
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 Igår    gick    Lars   24 697   steg. 
Sedan i lördags morse har Lars hela 
tiden använt de nya glasögonen. 
Igår kväll åt Lars varmkorv med 
spiralmakaroner, grön paprika, 
sallad och havtornsjuice till middag. 
Igår kväll började magen bubbla, 
porla och brumma. Under natten 
behövde wc besökas ett par gånger. 

Idag tog Lars B-gul express kl. 10.14 
från F till BO. Skånekortet fylldes på 
med 400 kr, och en biljett till 
Halmstad köptes i samma automat. 
Øresundståget åktes sedan i den 
lilla tysta avdelningen i nordligaste 
vagnen. Redan efter KB var det sol. 
Från Hd åktes linje 64 i en 
regionbuss till Österskans. Nu skall 

Lars satt nära en å, och sanden ven 
i den starka vinden. På ett annat 
ställe inåt landsidan lästes i den 
tyska boken ”Endlich”. Lite vatten 
dracks, och en medhavd banan åts. 
Sedan gjordes besök på ett officiellt 
wc (inte ofta). Belysning saknades i 
entrén, och likaså i wc-båset visade 
det sig. Det tog ett tag att hjälpligt  

underligt att det är lika bra att gå ut 
i buskarna, vilket Lars brukar göra. 
Slingan togs åter till Per Gessles 
hotell, där gamla hits från Gyllene 
tider m.m. spelades vid Solgårds-
scenen. Linje 63 åktes åter till 
centrum, där några kort togs. En 
mjukglass köptes på torget (19 kr), 
och en gråsparvspappa matade helt  

bänk vid tennisbanor nära Nissan. 
Vid hållplatsen väntade sedan en 
(knappast mer än tonårig) flicka 
med grymt gropiga ben. Sådant 
tycker medelålders gubbar är 
dundersexigt. Fast det kanske är en 
undermedveten anpassning till 
utbudet i den egna åldersgruppen. 
    -Nej, egentligen inte, då gropar är  

15 kr veckan, v 30 
Rita utomhusscenen vid Tylösand hotell Föregående Dags-Nytt. 

 
Nästa Dags-Nytt  
 
Alternativt  startsidan igen. 
 

det kvartstrafik på kvällen till ett 
sådant glest villaområde. Folk vet 
inte hur bra de har det. Stockholm 
skulle haft en buss i timman, eller 
bästa fall halvtimman till ett sådant 
område. Linje 10 åktes åter till ÖS, 
och 64 till stationen. På Dressinen i 
stationshuset åts rödspätta med 
pommes frites och MER  (95 kr). 
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