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DEL 6062 Lustigt klädda ungdomar (djur-
dräkter i frotté i glada färger, gick 
mot ängarna, lyssnande på 
Depeche mode (!). Lars gick upp till 
utsiktstornet, där ett antal ölflaskor 
låg omkullvälta. Lars ställde de 
snyggt på rad. Några pinnar 
spikades upp, och utsikten sågs. 
Vinden var rentav het, trots höjden. 

Göteborg, som är så mycket 
kraftigare än i Stockholm. Framme 
på Topasen konstaterades att tvätt-
maskinen var borta, precis som Ola 
antydde i ett SMS i torsdags kväll. 
Tänk om han i stället tagit pianot, 
som inte används. Det står kvar, 
liksom bokhyllan. Efter två år. Nu 
blir det en ny rutin att handtvätta. 

det inte blev något regn och åska 
som ”utlovat” på SMHI. Dock var 
det mulet, på precis det där viset 
som det brukar vid semesterresor. 
Vid CST satt Lars kvar ett bra tag på 
en bänk vid spår 15-16, innan det 
var dags att (flytta in i skuggan), 
och till spår 11-12. Göteborgståget 
blev välfyllt. Lars hade plats 70 i  

10 affischer skrevs ut, samt två ark 
med smålappar. Dags-Nytt för 22-
25 maj skannades, för att senare 
läggas in på hemsidan. Filmrulle 
841-46 numrerades, och kopierades 
till USB-stickan, så att de kanske 
kan skrivas in under kryssningen. 
Imorse var det +160, på dagen +240  
och +19,50 kl. 22:08. Det var mulet  

beundrades ända till Plikta, då de 
ökade takten. Lars beslutade att gå 
till Azaleadalen, när det nu koms 
ihåg. Där var ett riktigt spektakel 
med en konstutställning bland 
blommorna, lite som Jordbro 
kulturstig förr om åren. Mycket folk 
var där, och många installationer. 
Lars gick sen upp till inhägnaderna  

Små Dags-Nytt-remsor började sen 
sättas upp på Spetsbergsgatan och 
Vitögatan. En fortsättning följde på 
Eldaregatan, där vyn mot centrum 
beundrades. Man kan ju inte se sig 
mätt. Sen blev det Sjömansgatan, 
Flaggatan, Kompassgatan och 
Paradisgatan. På den senare var 
många portar öppna, och generöst  

lappar sattes på Ekedalsgatan och 
Amiralitetsgatan. Flera kaféer var 
öppna, trots att klockan närmade 
sig 19! Från Kaptensgatan åktes 
spårvagnen till K, där kajen följdes 
till panncentralen och åter. Några 
pinnar limmades, vilket kanske är 
dumt, om underlaget inte är helt 
jämt (lättare att ta loss för folk). 

rabarber (från Ann och Bengt), 
samt vatten till middag. Till 
efterrätt åts lite citron-lakritsglass. 
Det kan nämnas att blombuketten 
som lämnades sist (synd att kasta) 
står kvar som eterneller, diskstället 
var orört, men något verkar alltid 
ha hänt i kylskåpet, där saker slängs 
med jämna mellanrum. -Varför? 
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DEL 6063  Lars ägnade drygt fyra timmar för 
att få hjälpligt grepp om 
evenemanget, och få se det mesta. 
Fat, muggar, och böcker fiskades 
efter, men det finns ju så mycket 
hemma. Däremot köptes en mjuk 
kaka med saft för 10 kr (det skulle 
vara Fjollträsk det!). En Dags-Nytt-
penna inkluderades som dricks till  

Spårvagnen togs till MG, och sen 3. 
Egentligen var Hängmattan målet, 
men vid MP var något på gång; 
”Megaloppis” skulle det visa sig. 
Även för en som är van vid 
mastodontdimensionerna på alla 
evenemang i Göteborg, var det 
mäktigt att ta till sig denna helt 
sanslösa mängd stånd och folk. 

En av de tredubbla (!) 
bordsskivorna föll på Lars fot, vilket 
smärtade duktigt under måltiden. 
Idag på förmiddagen duschade Lars. 
Idag var det sol, helt klart, lite 
fläktande vindar, och +170 kl. 21:36. 
Idag på förmiddagen gick Lars till F. 
Burkar och flaskor för 18,60 
pantades, och mat inhandlades. 

Sony-datorn. Digitalkamerans bilder 
lades in, och för första gången 
raderades sedan minneskortet helt. 
Igår kväll var det melodifestivalen 
på TV, vilket Lars hade glömt, även 
fast det var tänkt att se det. Å 
andra sidan är det inte lika kul att 
se Sverige floppa gång på gång. Nu 
blev det emellertid en förstaplats! 

vimlet. Kanske skulle man snacka 
med försäljarna i stället, som inte 
kan komma undan lika lätt… Linje 3 
åktes till Kaptensgatan, där de 
återstående namngivna gatorna på 
de små lapparna sattes ut. Även 
Allmänna vägen, och Karl Johans 
torg hade loppis. Gula (oftast blå) 
lappar med gatunamn sattes på  

blev en långpromenad till Härlanda 
tjärn i stället. Pinnar spikades fast 
lite här och var. Ungdomar spelade 
frisbeegolf i skogen. Folk sprang 
och cyklade fort på slingorna, trots 
värmen. Alla verkade röra sig 
fortare än Lars, som nog är en som 
håller i längden, hellre än tar ut sig 
explosivt. Livscykeln tyder på det.  

Snart kom två flickor och satte sig 
några meter bort, och frågade om 
det var OK att ställa grillen jämte 
Lars. Med tanke på att vinden låg 
på från det hållet, avrådde Lars. 
Några minuter senare blåste röken 
ändå dit, från grillen några meter 
längre bort än först föreslaget. 
Ridå. Tänk om folk kunde visa lite  

på linje 17. Vid ÖS åts wienerbrödet 
med det sista kaffet på en bänk i 
den supermysiga Torpakolonin. 
Linje 1 åktes sedan hela vägen till F. 
Ikväll åt Lars mississippibönor med 
apelsinjuice till middag, med ett 
levande ljus i sommarskymningen. 
Från 4 juni skall SL:s pendeltåg åter 
ha dörröppning av passagerarna. 
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Igår packade Lars det mesta inför 
dubbelsemestern i GBG, och den 
däremellan planerade kryssningen. 
Igår kväll åt Lars torskfilé med 
potatismos, citron och Champis till 
middag. Maten åts på balkongen. 
Igår kväll duschade och tvättade 
Lars håret. Igår kväll beställde Lars 
tågbiljetter till Göteborg i augusti.  

genom halva Sverige, men sol och 
klart på västkusten, dock lite vind. 
Imorse gick Lars upp vid 5.10, lade 
sista handen vid vattenbaden för 
växterna, samt plockade in disken. 
Därvid tappades ett glasfat i golvet. 
Vid 6 togs en soppåse ut, och turen 
gick till stationen. Det var mörka 
moln åt öster, som dragit bort, då  

vagn 5, även kallad 5391. Frukosten 
åts ganska omgående, följt av Kupé 
och dagens dos tyska, och lite 
musik på Ipoden. Vid Skövde 
lättade molnen, och sedan var det 
högsommar, och kändes som +28 
vid ankomst till Göteborg. Hur man 
än försöker, så går det inte att för-
bereda sig på värmen och solljuset i 

Tvättmedlet togs ju med, ifall det 
skall användas på båten. Efter lite 
sill, drömmar, en smörgås, och en 
del vatten, åkte Lars till Slotts-
skogen. Vid Vita bandet spikades en 
första pinne upp på en info-tavla. 
Via Björngårdsvillan och barnens 
zoo gick Lars till säldammen, där  
någon  sälshow  pågick  som  bäst! 

Lite kaffe och drömmar åts, och 
Lars drömde om att ha en dröm-
prinsessa med. En som uppskattar 
sådant (och Lars sällskap). Nåja, 
man kan inte begära det omöjliga. 
Turen fortsatte upp till djurparken, 
där en påfågel gick runt på kaféet! 
Genom skogen nåddes Majvallen, 
och en några motionerande damer  

15 kr veckan, v 21 
Rita konstutställningen i Azaleadalen Kastanjerna blommade i Klippans 

kulturreservat, och Älvsborgsgatan 
var så vacker i kvällssolen, så en 
bild på spårvagnen måste tas. Vid F 
pågår ännu ombyggnaden där 
Pressbyrån varit förut. Utanför 
porten blommar syrenerna för fullt.  
Ikväll    åt    Lars    kroketter,  två           
     Kolbász korvar, tomater, paprika, 

med häftstift satt på anslagstavlor i 
varje entré. Lite tejp sparades in på 
detta! Hej på er Masthuggsbor: ett 
roligt sätt att bearbeta det faktum 
att dessa miljöer är så mysiga! Efter 
Bockhornsgatan, Älghagsgatan och 
Hjorthornsgatan var det inte 
mycket  tejp  kvar.  På Fjällgatan åts  
       lite choklad, och några enstaka  

för djuren igen. Det sista kaffet, och 
fler drömmar åts. En marmorsten 
lik den på Ramberget observerades, 
med riktningar på olika saker. Lars 
gick sen ned till gångvägen nära 
Majvallen igen. Två flickor kom 
gående och erbjöd saft och bulle för 
5+10 kr. Detta var ju precis lägligt, 
när den egna maten just tagit slut. 

BILD 

Igår gick Lars 26 991 steg. Det är så 
mycket som krävs för att hålla 
frustrationen hos en ensamstående 
man i schack. Man har ju bara ett 
liv, och tiden kan man inte stanna. 
Igår behövde datorn kopplas in för 
laddning innan Dags-Nytt kunde 
skrivas. Digitalfilmrullarna 826-847 
kopierades från USB-minnet, och till  

I morse oljade Lars glidskenan på 
balkongdörren (igår togs själva 
handtaget), så den inte behöver 
knarra som golvtiljor från 1700-
talet. Frukost åts sedan ute för 
första gången, och därvid behövde 
bordet tas ut. Detta visade sig vara 
tre gånger tyngre än väntat, och 
missfostret föll dessutom i bitar. 

Idag gick Lars till Pressbyrån i nedre 
våningen på F. Presentkortet om 50 
kr från Västtrafik användes, 
tillsammans med VISA för att fylla 
på kortet med 200 kr. På David 
bagare köptes en bakelse och 
jordgubbswienerbröd för  30+24 kr. 
Mors-dagstårtorna gick på över 100 
, så ett billigare alternativ valdes då. 

Vid sådana tillfällen står det klart 
att det bara finns en sann 
världsstad i Norden. Exempelvis 
”Street” vid HOT i Stockholm 
framstår som en gårdsbutik i 
jämförelse. Ända från Sandarna till 
Godhem, och Slottsskogsgatan från 
Jaegerdorfsplatsen till Ekedal, samt 
tvärgator, var belamrade med folk.  

denna söta unga dam. På trappan 
upp till morsans gamla skola åts 
måltiden. Strax köptes också en bit 
rulltårta med vispgrädde och 
jordgubbe, samt kaffe för 15 kr på 
motsatt sida plaskdammen. Detta 
förtärdes i skuggan. Många 
attraktiva flickor sågs, men man kan 
ju inte komma till tals med någon i  

15 kr veckan, v 21 
Rita Megaloppisen i Majorna idag  

Vidare, klicka nedan: 
 
 
 
 
 
www.dags-nytt.se/2012/maj/DN-6064.PDF 

hänsyn? Det fanns ju gott om plats. 
Lars gick till Stabbetorget, och 
spikade och limmade på vägen. Vid 
hållplatsen sattes en obscen affisch, 
avsedd för den s.k. ironiska 
generationen: ”jättestor klitoris” 
(som en tumme), och ”jätteliten 
tidning”, båda illustrerade. Hihi (…).  
    Flera nya bussar i 800-serien sågs 

Skuggsidan passade för maten – 
fast, det luktade bajs med vinden 
på vald bänk (nedbajsat barn?). Det 
fick bli solsidan vid bryggorna. Kaffe 
med bakelse åts. Kamerans batteri 
var nu i stort sett urladdat, kunde 
konstateras. Det krävs visst en 
laddning varje dag med den nya, 
mot en eller flera veckor med Fuji. 

Styrmansgatan, Lotsgatan, Såg-
gatan, Ankargatan (vad mysigt!), 
Oljekvarnsgatan, Koopmansgatan, 
Amiralitetsgatan, och slutligen 
Kaptensgatan. Linje 3 hanns precis 
med innan biljetten gick ut, och en 
banan åts under resan. Vid KT gick 
Lars upp till Apslätten, där det först 
var tänkt att äta bakelsen, men det  

BILD 
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