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DEL 6469 A-badet, där mest väl påklädda 
utisar grillade. Lars kände sig m.a.o. 
i gott sällskap. Strandpromenaden 
var nu färdigbyggd, och sandytorna 
till synes större än någonsin. Det 
var mest småbarn i vattnet, och 
knappast några vuxna, utom deras 
föräldrar. Lars satt på betongkanten 
och åt en andra tårtbit, med kaffe. 

fick bli en tur på slingan till 
Lindalen, och sen åter på berget. En 
fiskare tycktes förfölja Lars, då det 
är lite märkligt att krångla sig upp i 
skrevorna med spön och allt. Snart 
försvann han ändå ur sikte. Slingan 
möttes upp igen, och vid båtplanen 
åts en bägare med tre kulor glass 
(vanilj, jordgubbe och choklad), för  

Skorna, och svalkade fötterna lite i 
vattnet, där Lars satt i skuggan på 
berget nära bryggorna i Mölndal. 
Snart kom fler folk, och lade sig 
ogenerat närmare. Lars fortsatte 
varvet runt sjön, och tillbaka till 
parkeringen. Vid scoutstugan åts en 
bit tårta med kaffe. Två glasspinnar 
spikades fast. När bussen gick åter  

rullställningen till en garderob i 
hallen. Att nästan alla garderober 
varit tömda förut, är för att 
påminna om allt som skall tas bort. 
Lite textilier valdes ut för att lägga i 
någon biståndslåda, när någon ses. 
Idag tänkte Lars åkt pendeltåg, men 
först ta en tur till ÖN. Faktiskt blev 
inget av det gjort, då Lars istället  

Centrumkvarteren var avfolkade. 
Storan fanns en uterestaurang, med 
hög ljudnivå, och i Bältesspännar-
parken satt en del folk. Det var allt 
lite lördagsstämning över det hela, 
nu när folk varit svältfödda på riktig 
sommarvärme, och måste passa på. 
I Stockholm har det däremot varit 
sol och värmebölja i tre veckor.  

hundskall, värdigt en kennel. Det är 
inte nog att vänligt säga ”tyst”, då 
hunden inte förstår Svenska. Man 
kan i gengäld säga vad som helst, 
bara man gör det med rätt tonfall… 
Lars satt sen i Bältesspännarparken 
ett slag, varpå två pappremsor 
sattes i Kungsparken. Linje 2 åktes 
från GT till MG, och 7 hem till F.  
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DEL 6470 chokladboll, samt hörde på musik. 
Precis som vid förra sommarens 
hemresa stekte solen in genom 
fönstret, efter tre veckors mest 
taskigt väder. I Stockholm var 
gräset gult, efter tre veckor utan 
regn. Hemma i bostaden dröjde sig 
värmen kvar ännu, fast diset 
bredde ut sig. Ola hade lagt posten  

inte rörde sig om plats till datorn. 
Ja, självklart är hon upptagen. Hon 
skulle hellre gifta sig med Hugh 
Hefners (pengar) än Lars, och det 
har hon nog gjort också, fast han 
förstås heter något annat. Högsta 
budgivare vinner, både i längd och 
inkomst. Vad har en spärrvakt på 
1,77 att sätta emot? Lars har dock  

det var dags att gå ombord på 
Stockholmståget, vagn 1, plats 45. 
En riktig överklasspuma satte sig på 
sätet snett över gången, och blev 
uppenbart besvärad över lars giriga 
blickar; en vuxen kvinna som såg 
bra ut, och var lång och fin. När 
man i vanlig ordning under flera 
veckors tid rört sig i miljöer, där få  

Gubbens pärmar, varvid två kunde 
tömmas. En del lades till senare ÅV. 
Idag packade Lars inför hemresan. 
Pusslet med barken Viking lades 
ned i stora väskan, och Bokus-
kassen fick härbärgera kartongen 
med Sofiero. I dessa lades två paket 
kaffe, ost, och konserver. Flera 
tidigare kvarlämnade lunchboxar 

maximeras, så då får det undvikas. 
Lars läste i boken (28 sidor idag), 
pendelbladet juni (SEKO), tidningen 
väster 25, och Trivas 2-13. En 
timma gick trafiken bra, innan det 
blev signalfel i BKB, med inställda 
turer och förseningar på upp till 30 
minuter. Detta höll i sig till 22-
tiden. Peter från Nobina hade fått  

Ålandsbåten i maj, och sommar-
huset vid Kolsva under midsommar. 
Åsa hade fått besöka museet i 
Köping i sällskap med Irre (där Lars 
var under våren). Anna satt på SKG, 
som övertid, istället för vanliga STA. 
Under veckorna i Göteborg gjordes 
265 påstigningar med Västtrafik, för 
1500 kr, eller 5,66 kr per resa. 
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Igår gick Lars 16 498 steg – även 
inräknat uppehållet hemma på 
dagen. Igår kväll åt Lars schnitzel 
med spaghetti, gurka, paprika och 
Three hearts fruktsoda till middag. 
Idag var det sol och helt klart, lite 
kylig vind, och +17,50 ute kl. 22:28. 
Imorse duschade och diskade Lars. 
Idag flyttade Lars skjortorna från  

bordade 84 till att börja med. En tur 
till sjön var tanken, fast Lars gick 
vidare motsols. Det var glest med 
folk, förutom att oväntat många 
badare låg vid sviktberget och på 
Mölndalssidan. Det var ju inte värst 
varmt i vinden, och rent kyligt i 
skuggan. Det blev dock varmt under 
turen på slingan, så Lars tog av sig  

verkade bara en timma ha förflutit, 
då Lars var säker på att ha gått av 
13.11, men det måste ha varit 12. 
Bussen åktes åter till F, och sen 
med samma som till ASV, fast på 97 
till Fiskebäck. Flera andra var på väg 
dit i samma syfte. Badet var mer 
välfyllt än Lars hade sett förut, och 
här var det också väldigt varmt. Det  

25 kr. sen satt Lars med fötterna i 
vattnet, på en flat häll, nära små-
båtshamnen. Även här blev det ett 
uppehåll på två timmar. Ombord på 
97 sattes en ”traktor” i bakrutan. 
De flesta badare gick av lokalt, men 
en flicka, vars kompis gått av i 
Påvelund, fortsatte faktiskt till AG. 
Från MG åkte Lars skär express till  

Ljuset var mycket starkt, och det 
var svårt att titta ut mot viken. Vid 
motorleden kissade och borstade 
Lars tänderna. Bussen togs tillbaka 
till MG, och linje 2 till GT. Här bytte 
den ju linje nu under sommaren, 
och fortsätter som linje 6 till AP. 
Andra halvan går alltså VM-C på 6, 
och sen C-BO som 2. Något rörigt.  

15 kr veckan, v 27 
Rita när Lars hade visning hemma igår Lars tog linje 25, och ljusskylten i 

taket visade lite fel, så jönsen 
ropade ut ”stannar vid Wieselgrens-
gatan”, och senare ”Klara, färdiga, 
så” (alltså Klara). Vid Länsmanstorg 
tog Lars av skorna och blazern igen, 
och åt ostbågar till vyn bort över 
Kålltorp och TV-masten i fjärran. På 
bussen åter utbröt en kakafoni av  

BILD 

Igår gick Lars 21 436 steg utomhus. 
Igår kväll åt Lars en fiskgratäng dill, 
med juice och vatten till middag. 
Imorse vände Lars madrassen i 
bäddsoffan, då den blivit lite sliten. 
Idag var det avresedagsväder i 
Göteborg, men dis i övriga landet. 
Idag på morgonen duschade Lars. 
Idag plockade Lars ut lite papper ur  

togs också hem, samt posten (mest 
tidningar). En soppåse togs ut, och 
på Svanhills köptes några kakor (47 
kr). Spårvagnen åktes via KV till C. 
Bakom hördes en konversation om 
en som skulle bo i Frankrike ett 
halvår, och systern sålde snus (kan 
det vara nya ”Snus2” vid VP? Lars 
satt ett tag i skuggan ute vid NI, tills  

personer över 18 åker buss, så blir 
man alltid lite tagen över de första 
vuxna kvinnorna. Hon hade knappt 
packat upp datorn, förrän hon 
frågade konduktören om det fanns 
någon annan plats. Det var ännu 
flera minuter kvar till avgång, men 
hon var alltså så avogt inställd till 
Lars. Det var ju så uppenbart att det  

en sak som inte han har, och inte 
hon heller. Sonja hävdade bestämt 
att det var ett trumfkort. En annan 
flicka flyttade också från sätet 
mittför, och satt sen framför och 
nynnade på melodier, inför kvällens 
spelning som DJ, kl. 21-01. Stället 
framgick inte, mer än att hon fick öl 
för besväret. Lars läste Plan D, åt en  

i en prydlig hög, och ställt en vas 
med färska sommarblommor på 
köksbordet! Lars packade snabbt 
upp, och åt en Tacopaj, samt 
försökte slumra lite innan jobbet. 
Ikväll på jobbet var det mesta sig 
likt, förutom lite ändringar i Access-
menyn (så ovanligt!). Etns-bilden 
hade nu blivit ljus, utom då fönstret 

15 kr veckan, v 28 
Rita plankan Lars hängde upp vid GM åka dit, ifall någon tur skulle gå 

med buss istället. Irre skulle åkt 
från stan 20.04, och sen börja 
tjänstgöra på NYH-tåget 20.38, men 
kom direkt hemifrån till VHE, lite 
efter 20. Nya direktiv gavs, och hon 
fick istället ta 21.54 till stan. Det 
blev alltså en oplanerad långrast. 
Lars fick se foton från fackresan på  
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