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DEL 6068 Det var gråmulet och gråkallt. Som 
vanligt var även de som pratade 
Göteborgska lite oklara över vad 
som sågs under färden ut. 
Passagerarna är för resten 
uteslutande (?) svenska, ofta från 
just Göteborg. På akterdäcket 
dukades kaffe och diverse kakor 
upp, just efter att lotsen fiskats upp  

Lars åt sitt wienerbröd sedan igår. 
Snart nog var det lunch, med fri 
sittning i restaurangen på samma 
våning. Lite lätt bufféplock togs, 
med gratis (!) vatten till. I övrigt 
kostar ju drycken; exempelvis en 
flaska på rummet, märkt SEK 28. 
Viss svensk personal finns, men 
besättningen  är   nog   mestadels 

hade kört Kaj från Lerum till stan, 
så Lars fick hälsa för första gången. 
Det gick oväntat smidigt att komma 
ombord på fartyget; de stora 
väskorna togs omhand för transport 
till avsedd hytt: 231, och endast Kaj 
visade biljett och pass. Vid en 
annan disk frågades dock efter pass 
för övriga, men ID-kort gick vägen. 

Idag lite efter 12 tog Lars ut en sop-
påse, och lämnade tillsammans 
med Uffe Frölunda, för att bege sig 
till Frihamnen. Uffe hade sin hjul-
försedda väska, och Lars två 
avlånga tygväskor, med en tygkasse 
inne i den ena. Vid W gjordes byte 
till linje 13, och sista biten blev det 
promenad. Kajplats 112 hittades ej. 

En evakueringsövning gjordes kl 17. 
Alla samlades i ”Main lounge”, och 
flytvästar hade medtagits från 
hytten. Förmaningar om att vara 
försiktig med elektriska prylar och 
cigaretter betades av. I en verklig 
nödsituation skulle också personer 
från varje hytt bekräfta att alla var 
där.  Strax passerades Skagen. 

som huvudrätt (ett fat med sallad 
serverades strax bredvid), och en 
frukttartlett till efterrätt, med kaffe. 
Uffes 0,5l öl debiterade Lars, 
medan Lars 0,33 hamnade på Uffes 
nota. Nå, det blir små fel ibland. 
Utflykten i Reykjavik bokades vid 
därför avsedd disk. Lars tänkte dock 
åka stadsbuss, och gå runt i stan. 

medresenär ville ta en siluettbild på 
Lars hår, som flög i vinden. Lars är 
tolerant nog att inte fråga vad folk 
har för sig, vare sig nu Lars är med 
på bild som huvudmotiv, eller bara i 
kanten. Herren frågade sen, då han 
inte hann, medan Lars själv tog kort 
på solen. Ett tidigare försök hade 
gjorts på färjan Rødby-Puttgarten. 

Lars upptäckte att en presentation 
av personalen (endast Svenska…), 
gjordes i ”main lounge”. En var från 
Falun, en från Överlida, men resten 
inte så preciserat. En Alex nämdes 
också, som pratade lysande 
Svenska efter några veckor (han 
som tog upp kreditkortsnumret). 
Lite underhållning bjöds sedan. 
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DEL 6069 Där rök den måltiden. Det fick bli 
sängläge ännu i några timmar, då 
det kändes bättre. Middagen stods 
över. –Man kan ju inte sitta och spy 
ned de andra, eller ens försöka vara 
social. För en introvert person är 
bara det en stor fysisk 
ansträngning. Lars satt en stund i 
en av uterumsarkaderna. Där var  

att påtala att det inte gick att logga 
in på fartygets trädlösa nätverk 
längre. Hjälp med att byta lösenord 
erhölls av någon nätadministratör i 
biblioteket. potensrubbnin84ASV 
blev 83556. Lite enklare. Tur för 
övrigt att denne dataman inte 
kunde Svenska, och begrep 
innebörden av det första ordet. 

Under natten till idag sov Lars 
hyggligt, men blev alltmer besvärad 
av sjögången. Medan det känts mer 
behagligt under gårdagskvällen, 
kom illamåendet snabbt igång efter 
dusch och hårtvätt i det trånga 
utrymmet, som kastade invånaren 
hit och dit. Lars fick snart upp. Kaj 
verkar dock inte lida alls, trots sitt  

Ombord på m/s Arion (det bör 
nämnas ofta, om sökmotorerna 
skall länka rätt, till dessa artiklar om 
resan); nästan uteslutande 
pensionärer, fast de inte verkar så 
gamla när man är van vid Sonja och 
Arne, som är pigga och krya. Mest 
förvånande är några unga flickor, 
som väl medföljer äldre släktingar. 
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 I    går    gick    Lars    23 687    steg.  
I natt sov Uffe över på Topasen. 
Idag var det mulet, regnstänk, bitvis 
hård ostlig vind, och ganska kyligt. 
Imorse vaknade Lars vid 8.30, åt 
frukost, diskade, duschade, och 
lade sista handen vid packningen. 
Uffe åt en egen smörgås, och 
uppfattade inte att lite bröd tinats.  

Däremot stod det kajskjul 107 på 
det närmast kajen med båten. Fri-
hamnen är ju nästan tom idag, så 
även ett så relativt litet fartyg var 
lätt att hitta. Arion är 118 m lång, 
16 m bred, väger 5888 ton, och är 
byggd 1965. Där fick vi med lite  
uppgifter. Kajs söta storasyster  (Kaj  
    önskar att namnet inte nämns),  

Det sade ju trots allt Polisen i HND. 
Ett ID-kort (utan namn) utdelades 
för resan, och kontrollerades vid 
dörren in i båten. Denna låg på 
”receptionsdäck”, och hytten ett 
plan upp; övre däck. I hytten fanns 
en våningssäng, som Lars direkt 
”offrade” sig för, samt två 
nederslafar. Dock bara två nycklar. 

portugisisk, liksom båten. Precis när 
maten var avdukad (bra tajming!) 
avgick båten. Skarven sågs på Älv-
färjan, men annars var det 
sparsamt med trafik i hamnen. Lars 
har ju sett hamninloppet förut, men 
det är ju alltid någon vinkel som blir 
annorlunda, beroende på fartygets 
höjd över vattnet. Några foton togs. 

och åkte vidare mot norra 
skärgården. Detta skedde vid Vinga. 
Stena Danica sågs på håll. I hytten 
packades lite av kläderna upp, så de 
inte ligger och får veck i väskorna. 
Datorn laddades, för att undvika att 
dra sladden tvärsöver Uffes säng, 
då endast ett uttag verkar finnas 
(utom ett till TV:n ovanför bordet). 

15 kr veckan, v 22 
Rita kajskjul 107 i Göteborgs frihamn Sen var Uffe och Kaj borta. Lars 

hade ju ingen egen nyckel till 
hyttan, och kunde inte exempelvis 
gå på wc. Ett internet-kort köptes 
för 190 kr om 100 minuter, för 
sattelituppkoppling. Är det bara 
snabbt, så låter det överkomligt. Se 
vad  man  gör  för  alla otacksamma  
        folk, som ändå inte läser sidan! 

Biblioteket kollades. Detta hade 
nog knappt en fjärdedel så många 
böcker som Lars själv har hemma. 
Hyllor för franska och engelska 
fanns visserligen, men endast 
Svenska böcker sågs. Kaj och Uffe 
babblade på högt, trots en läsande 
(bibliotek,  var  det).  Solnedgången  
       beundrades från däck, och en 

I receptionen kopplades varsitt 
kontokort till notan ombord. Lars 
använde nu MC, då det kontot 
endast innehåller drygt 10.000 kr. 
Vid 19.30 blev det middag, med fast 
bordsplacering: 52 i restaurangen. 
En Balines serverade. Han sade Balí. 
Flera övriga rättade lite opassande. 
     Lars åt vårrullar till förrätt, pasta 

BILD 

Igår skrev Lars tidning ombord, och 
uppdaterade sedan hemsidan. Dock 
bröts halva startfilen ”main”, så 
besöksräknaren m.m. får utebli tills 
hemkomst i Jordbro, då ingen 
backup medtagits för detta. Efter 
12 minuters surf via satellit gick det 
inte att logga in på nytt med det 
kanske illa valda långa lösenordet. 

erkänt känsliga balanssinne. Hm… 
Lars var alltså sjösjuk, medan de 
flesta andra ombord inte alls tycks 
ha ont av denna extrema gungning. 
Det varnades för att lägga saker på 
bord o.d., utan helst placera 
ömtåliga föremål på golvet. Räcken 
bör hållas vid förflyttning ombord. 
Idag gick Lars till receptionen, för  

Lars stod över frukosten, och 
dåsade mest. Vid lunch gjordes ett 
försök att äta, men fönsterborden 
var förstås upptagna. Lars hade nog 
behövt se horisonten för att minska 
illamåendet. Ett halvt fat 
läckerheter, samt en halv kopp 
kaffe gick ned. Sedan uppsökte Lars 
hytten, och hann precis till wc:t. 

Lars ensam, men fick snart ta fram 
sin medhavda ICA-kasse, och fylla 
den med grön galla. Inte kul. Resten 
av kvällen tillbringades i sängen. Kaj 
och Uffe hade fixat sjösjukepiller, 
av vilka Lars tog ett, innan det åter 
var dags att sova bort kvällen och 
natten. Ingen mat behölls alls igår. 
Det kan nämnas lite om klientelet  

15 kr veckan, v 22 
Rita när Lars är sjösjuk ombord på Arion 
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