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som förtjänar det mer. Exempelvis
alla som tagit flickorna för Lars…
Fantastiskt att kvinnor inte alls
besväras av sådana behov och
tankar (oavsett årstid). Ett klassiskt
citat från en läkare på 1800-talet.
Visst finns det män som förstår hur
kvinnor tänker! Nog om detta. Vid
MR fanns en ny ”regionalautomat”
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till stan. Strax före ÄS blev det
tågkö p.g.a. ett signalfel vid SST.
Tore informerade dock föredömligt.
Förseningen vid CST var endast 10
minuter, men tåget togs ändå ur
trafik där, liksom ett annat på
spåret jämte (varför?). Lars skulle
dock till MR, så det gjorde ju inget
för egen del. Redan tidigt på dagen

Igår kväll snyggade Lars till Power
Point –filen för Dags-Nytt, genom
att flytta delarna lite, korrigera
rutornas storlek, och komplettera
traktorn med stänkskydd (tänka så
mycket fortare det hade gått att
göra rätt från början. Även sudda ut
de befintliga hade tagit lång tid). 9
utskrifter krävdes för att testa allt.

Fyrishov, som passerades genom
dörrarna vid badet. Ett par busskort
togs, innan 115 fortsattes från hpl
Moskén. Den var förstås 8 minuter
sen, eftersom mellan 5-8 minuter
är regel i Uppsala, mot anslagen tid.
Vid Skogsstadion i Storvreta sattes
ett anslag för Dags-Nytt, en båge
slogs i skogen, och sedan sågs en

Fotocenter letades efter, men den
platsen var under ombyggnad. Dock
hittades det på ett annat ställe. Lars
frågade om passfotografering görs,
men fick till svar att Polisen själva
gör det. Naturligtvis: den borgerliga
regeringen vill att staten skall ta
över sådant som (små)företagare
förut kunde leva på att sköta…

SL-målade Swebus sågs i trafiken på
regionlinjerna, med bara en dekal
för UL-trafiken. Från Stadshuset
gick Lars förbi kvarnen och genom
valvet nära Domkyrkan. Sedan blev
det linje 7 till Gottsunda, som var
under utbyggnad med en våning till.
Vägen för linje 7 var flyttad ca 50 m
nottut, och skulle enligt en karta
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Dags-Nytt – den tidigare var inte
helt värdig någon med i alla fall lite
känsla för grafisk formgivning. Nu
blev det bara två istället för tre på
ett A4, men blir resultatet bättre så
lönar det sig i längden. Dock finns
det ingen anledning att skämmas
för den gamla heller; i fall någon
har läst den, så funkar det ju. Har
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där slog sig en annan ned bakom,
och två olika tvärsöver gången, fast
vagnen nästan var tom - liksom
resten av tåget. Vid MR hamnade
Lars vagn precis vid övergången,
oavsiktligt, då det nu inte var
bråttom, med kvartstrafik än ett
tag. Vid KE gjordes byte, och före
SKG stod tåget 5 min. (signalfel).
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trevlig att umgås med efter några
dagar. Om inte alla behov mättas
av kryssningen kan den bli föremål
för lika mycket frustration som
nöje. Det skulle vara värt att bjuda
en kvinna på resan. Fast det är väl
fullbokat nu. Kvinnor kan idag även
själva köpa vad de vill ha, och då
köpa sig fria från manligt sällskap.
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något blåsigt, och +6 ute kl. 18:06.
Idag på jobbet läste Lars Time, NG,
1222, och i den tyska boken förstås.
Kaj ringde igen angående båtbytet,
och Lars knorrade lite, men får väl
ge sig, så inte kamraterna behöver
betala för en som inte åker med.
Uffe hälsade också på mellan
varven på NYH, och skulle åka till
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sådan tur. Det är ju mer eller
mindre ägnat för en bröllopsresa,
än ett halvhjärtat tidsfördriv för tre
medelålders ungkarlar med tydligen
både för mycket pengar och fritid.
Dessutom uppstår ett annat
problem än både kosthållning och
underhållning ombord – nämligen
den sexualdrift som i alla fall Lars
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vakterna på just VHE, i stället för
att skaffa sig något vettigt att göra.
Ett SMS från Kaj förkunnade att
m/s Funchal hade bytts till m/s
Arion för kryssningen i sommar.
Lars blev lite besviken, då just den
förstnämnda båten mindes från
barndomen, som en sorts synonym
för kryssningar. Morsan och Lars
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att hon inte sovit alls under natten.
Även Lars har sista veckan vaknat
alldeles för tidigt om morgnarna –
även när tjänsten inte har krävt det.
Under kvällen läste Lars i både ”Jag
kommer av ett brusand’ hav”, och
”der stenierne engel”, samt NG,
Foto 3-12, och Mitt i Haninge. En
”potatisbakelse” från Fahlmans i Hb
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En liten pojke lyckades klättra ända
upp till fjärde fönsterlisten, under
överinseende av modern, som inte
ingrep. Lars tänkte som så ofta; att
det märks att vi är släkt med
aporna - vissa mer än andra. Ann
kom tidigt, så Lars hann med 17.54.
Alltid personlig. Alltid bäst.
1976 www.dags-nytt.se 2012

13

Igår rengjorde Lars den ena av de
skära Coop-stövlarna med svinto.
Igår överförde Lars drygt 300 foton
från digitalkameran till datorn. En
bild på en morot som köptes på
Hemköp vid F lades in på Facebook.
En del kommentarer – som ingen
läser i alla fall – skrevs också in. Lars
förbättrade reklamaffischen för
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ingen läst den så gör det inget i
vilket fall… F.ö. kan man väl anta att
den andra eller tredje som ser den
helt sonika river ned den. Med åren
har man ju lärt sig att inte alltid
vara optimistisk… Igår kväll åt Lars
fiskpinnar med spaghetti, tomater,
citron och en Norrlands Guld-öl till
middag. Simpsons sågs samtidigt.
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I morse duschade Lars. Idag var det
sol , mest klart, fast med partier av
moln som smög in västerifrån, och i
samband med skymningen tog
överhanden. Det har varit hård
nordlig vind, och är +2,50 kl. 21:18.
I morse skissade Lars lite på packningen inför kryssningen i sommar.
I dag på morgonen tog Lars tåget
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började blicken flacka runt efter
alla – jämförelsevis! - lättklädda
flickor i vårsolen. Ljuset sätter ju
igång sådana tankar – för vilken vår
i ordningen (?) – helt utan mening.
Statistiskt skulle det vara lika bra
att ha gett upp för länge sedan, och
ha satt ett skott i pannan. Å andra
sidan så finns det så många andra
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för biljetter i Mälardalen. I Uppsala
var förstås vinden hård och svinkall,
som alltid om våren. Linje 5 åktes
till Sävja, för en båge, sen åter, och
med 115, buss 115 också (…) till
Svartbäcken. På konditori Trianon
köptes två semlor – en vanlig, och
en Bailey (!) för 25 respektive 30 kr.
Den ena åts på en bänk på vid

också breddas. Köpcentrumet såg
nu mer sterilt och konventionellt
ut, medan det förut varit lite
sunkigt, men mysigt och personligt.
7 togs till Stora torget, och 6 till
Slavsta, där det luktade lite vår i
skogen. I centrum gjordes ett varv i
St. Pers-gallerian, och på BK köptes
mat med att äta på tåget. Väl

Då vet vi det. Lars tackade för sig.
10 togs tillbaka, och sedan 9 till
Årstaparken, där lite tyska lästes.
En hel del reklammålade bussar
sågs under dagen, nu när detta
fenomen nästan är lite ute i övriga
landet, sedan några år. Många
biljettläsare krånglade och hängde
sig, inte bara för Lars nu. Flera

skidlöpare ramla omkull vid
vändning på en isbana, som nog
varit snö. Han kom snabbt på fötter
igen, och Lars föreslog att skridskor
hade varit mer passande. Baileyssemlan åts sedan vid bollplanen,
och smakade just som namnet
antydde. Originellt. 115 åktes åter,
och 10 till Gränby centrum. Fuji

ännu ”lider” av. Får man inte utlopp
för den, så kanske man vaknar en
vacker natt av att ha gått i sömnen
efter en mindre lämplig dröm, och
sedan i själva verket står böjd över
sina manliga medresenärers sängar
och saggar i halvmeterlånga sprut…
I vilket fall blir väl Lars – som alla
män i en sådan situation mindre

Igår gick Lars 13 167 steg, varav ca
9000 med Vans-skorna, vilket var
väl mycket, då de är något trånga.
I dag på förmiddagen skrev Lars ett
s.k. vädjandebrev till Albanien, efter
en (mindre språkligt bra) mall i
Amnestys tidning. Ett vykort från en
SJ-kampanj på 90-talet användes.
Idag var det svag sol, kraftigt dis,
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15 kr veckan, v 11
Rita konditori Trianon i Uppsala

BILD
BILD

5990
Så snart denna är färdigläst, klicka :

Moroten
som lades
in på FB

www.dags-nytt.se/2012/mar/visa5990.html
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Igår gjordes det en del röjning med
motorsåg längs vägen till JBO stn.
F.o.m. 1 april skall hyran öka med
2,35% + 35 kr per månad (…), vilket
bör bli 192 kr. Alltså en höjning från
6692 kr till 6884 kr. Tillsammans
med Topasgatan i Göteborg blir det
alltså 10.372 kr per månad. Tungt.
När Lars kom jobbet igår sa Ewa
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clementin, banan, och laxbullar
med kokt ris åts. Sopor togs ut när
hisslarmet ändå skulle återställas
(tar skolans vinterlov aldrig slut?).
Det var lite småstökigt ett tag, och
en ung man brottades ned av
väktarna. Man kan undra vilken
liten värld någon har, som hänger
upp sin tillvaro på att provocera
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hade säkert vid något tillfälle
skaffat en broschyr om detta, fast
för vanliga arbetare var det något
ouppnåeligt att åka på kryssning på
den tiden. Det hade blivit som ett
förverkligande av en dröm och lite
revansch att åka just med denna.
För övrigt skulle det vara roligt att
ha med sin drömprinsessa på en
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15 kr veckan, v 11
Rita Grimmereds by i Göteborg

5992
Så snart denna är färdigläst, klicka :

BILD
Arion
(”lånat”
foto)
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www.dags-nytt.se/2012/mar/visa5992.html

Nr på söndag. Monica rastavlöste.
En ”potatis” åts, banan, clementin –
där skalet behövde ”sågas” av, och
en vegetarisk Billys-pizza med små
tomater till. Liksom igår gick
hisslarmet, och väktare skickades
t.o.m. ut för detta ärende. Ett antal
gånger nödstoppades rulltrapporna
också – det är ju ändå fredag…
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