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DEL 6426 fotoförbud m.m., fast anläggningen 
skulle vara nedlagd sedan 85 år… 
En flicka sade hej, och undrade vad 
Lars gjorde där. Faktiskt var det 
många turister, fast det bara är 
maj. En smal enkelfilig tunnel ledde 
genom den djupa fästningsvallen. 
Lars gick sedan upp på den, och 
fortsatte så länge gräset var slaget.  

400 till Karlsborg, för första gången. 
Först passerades dock Tibro, och 
snart Fagersanna, som var större än 
väntat, och med en vacker vy mot 
en sjö. Järnvägen som lades ned för 
cirka 30 år sedan (?), hade ännu 
kvar ledningsstolparna, och på sina 
håll låg rälerna också på plats. 
Möllberg stationshus låg precis vid  

Lars ett slag, samt hörde på musik. 
Efter drygt 2.20 timmar blev det 
ankomst till Skövde, där väskan 
lades i box 8 (50 kr). Bokus-kassen 
fick härbärgera det som ansågs 
behövas under dagen. Det var en 
ansenlig kö i Pressbyrån, men ett 
tredagarskort hann köpas (530 kr). 
Ännu ett nytt plastkort behövdes,  

gurka och vatten till middag. Idag 
gick Lars upp vid 5.15, gjorde 
frukost att ta med, och gick till JBO. 
Papperskorgen invid gångtunneln 
var flyttad (sågs redan i torsdags) 
från den norra till den södra 
flanken. Under resan lästes tyska. 
Vid CST var det trots sol, kyligt i den 
hårda vinden på plattformen. Snart  

var delvis byggd i kalksten, men på 
ett träparti spikades en traktor med 
remsa. En bit paj åts, med benen 
över kanten. Vinden tog i, men 
solen värmde till en rätt god balans. 
Tänderna borstades, och ett par 
statyer (fallskärmsjägarna 25 och 
50 år) sågs. Ett helt flygplan stod 
intill, samt något torn för övning i  

kanal, som går in här. En tillfällig 
utställning visade lite burkar från 
Surte glasbruk, och en del andra. 
De blå efterrättskålarna hemma, 
hette Facett, och kom från EDA. 
Här fanns de i ett tiotal färger. 
Flygbasen i Karlsborg behandlades 
också, och radio, hur fästningen 
byggdes, samt uniformer och fält- 

5 kr lades i en bössa för museet, 
och Lars gick ut i solen igen. 
Utanför vallen köptes en glass med 
tre kulor (kiwi, citron och mandel) 
för 25 kr. Gammelbilarna passerade 
revy igen, medan stranden följdes. 
Vid en sandstrand hittades en 
porslinsskärva. Rödesund hade kors 
i taket inga strandtomter, utan en  

med en konferencier. Väskan 
hämtades ut, och koden mindes 
faktiskt utan lappen (584 329 458). 
Ett X40 bordades till Göteborg, och 
snart var det extra biljettkontroll. 
Det kändes för tidigt att åka hem, 
så kortet nyttjades för en tur till 
Kungälv, med snabbvändning till 
bussen som stod inne tillbaka. En  

tunt trafikerad. Vid F gick Lars hem i 
solens sista strålar. Stegräknaren 
visade 13 554 för det som gåtts 
utomhus. 11 kr togs hem i pant. Ola 
hade lagt en cider i kylen, och lagt 
fram posten, men inte rört något. 
Idag var det mulet och svalt på f.m., 
men sen sol, varmare, ganska 
blåsigt, och är +17,50 ute kl. 21:33. 

26 MAJ. 2013 

DEL 6427 som faktiskt saknats, fast Lars varit 
där fem gånger (ett par andra New 
York-motiv finns i samlingen). Två 
fanns, men paret fick separeras, då 
det är ont om plats hemma. 15 kr 
för en ny mugg var då rakt inte 
dyrt. Det var det däremot för en 
skattefri muffins i ett stånd inte 
långt bort. När det mesta betats av,  

(endast 9 kr) köptes av samma 
flicka som i fjol, vilket nämndes. 
Något som hon inte mindes, trots 
att en penna gavs i dricks, med 
tanke på det låga priset. Lars hade 
faktiskt tänkt på henne ibland, låt 
vara alltför ung. Uppenbart var det 
inte ömsesidigt, då pennan väl gick i 
närmaste soppåse, kan man tänka.  

det sättas ut extratåg, då linjerna 
förbi MP tycktes rulla kontinuerligt. 
Lars gick först ned Slottsskogsgatan 
mot Jeagerdorffsplatsen, och sedan 
en bit upp mot Ekedal. Sen blev det 
Kungsladugårdsgatan till Godhem. 
Snart togs blazern av, fast vinden 
ändå svalkade en del. Möjligen var 
det lite färre utställare i år, då det  

Idag på förmiddagen duschade Lars. 
Idag åt Lars både tidigare fruset 
bröd, och frusen västkustsallad till 
frukost. Fängelserna har bättre käk. 
Brödet var daterat januari -10, och 
var således köpt av gubben medan 
han levde. Det här blir så deppigt, 
om man också tänker på sin egen 
framtida period när allt går utför. 

Vid Kommendörsgatan kom en man 
och frågade om han kunde ta en 
bild; ”jag gillar din stil”. Alltid roligt 
att höra. Tänk om fler tyckte det – 
eller är det därför folk ”glor”? 
Kvinnor får gärna tycka det också, 
och säger de det, kan de rentav 
vinna 100.000 i hemsidans tävling. 
En tur gjordes upp till ST, där en 

kändes det lite märkligt. Retas? 
Ställa till en scen? Byta pojkvän? 
Trekant? (okej, sådana finns bara i 
porren. Vi vet. Barn kommer med 
storken). En av NG-affischerna 
(pappret som klipptes till) sattes i 
kuren, och linje 3 åktes till MG, 
samt 16 till FG. Den dyra muffinsen 
åts nu i parken, och en tur gjordes  

hade förtejpats på jobbet. Efter 
avslutat verk åts lite choklad vid det 
kanske mest originella huset på 
Björcksgatan. Mittför linje 17:s hpl 
luftades skorna, då Vans har en 
tendens att börja gnissla och råma 
högljutt när strumporna blir det 
minsta fuktiga. Nu dracks den 
Powerking energidryck som hade  

5 åktes till KV, 2 till BO, där en liten 
affisch sattes. 4 åktes tillbaka, och 
vid en tur upp till Universitetet 
sattes några lappar, bl.a. på utsidan 
av en matsal, synliga från borden. 
Två pappremsor spikades på stöd 
till nyplanterade träd. 8 åktes 
slutligen hem. Utflykten resulterade 
i 14 537 steg (saknas inte 3-4000?). 
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Igår eftermiddag duschade och 
tvättade Lars håret. Igår kväll 
skannade Lars Dags-Nytt för 19-24 
maj, och publicerade på hemsidan. 
4 st nya kåserier inkluderades 
också. 20 st A5-affischer skrevs ut. 
Igår kväll packade Lars inför resan. 
Igår kväll åt Lars tonfisk i ananassås, 
      med penne rigate, citron, färsk 

tog Lars sin tillflykt inomhus, där 
lite läsning gjordes igen. Tåget till 
GBG var spårändrat från 12 till 11. 
Lagom till Lars gick ut igen, rullade 
det in. En hund föll ned på spåret 
mellan vagnarna, och fick lyftas 
upp. Lars fick plats 49 i vagn 2. Det 
blev ganska glest ombord. Kaffe 
med två smörgåsar åts, och sen sov 

då det inte gick att ladda på ett som 
erhölls under våren. Linje 1 åktes, 
och en lite annan väg gjordes, då 
gatan var uppgrävd vid Tingsrätten. 
I Skultorp gick Lars ned till 
Sjötorpssjön, där det var riktigt kallt 
i vinden. Flera pappremsor spikades 
upp, och ännu två smörgåsar åts. 
Nästa tåg på 1 togs åter, och sedan  

hållplatsen för bussen, och samma 
sak i Karlsborg. Två affischer sattes 
upp, och snart nåddes Vättern. 
Veteranbilar, främst från 20/30 och 
60/70-talen, passerade. Militärens 
lastbilar var ute på övningskörning, 
lördag till trots. Fästningen låg på 
en udde, och var ännu delvis stängd 
som militärområde, med skyltar om  

Ca 1 km var utsträckningen på 
fästningen, och mer eller mindre en 
hel intakt 1800-talsstad fanns inom 
området. Trottoarerna var lagda 
med långa stenblock som i centrala 
Göteborg, fast med kullersten 
istället för gatsten emellan raderna. 
Genom ännu en tunnel gick Lars ut 
till Vätterns strand igen. En brygga  

15 kr veckan, v 21 
Rita den jättestora Karlsborgs fästning fästning till idag kunde därvid ses 

från bussen – Bohus. Vid HJ tänkte 
Lars först tagit spårvagnen till BP, 
men då 99 lägligt dök upp, så var 
det lika bra att ta den turen. Efter 
småskaliga Stockholm, var det en 
imponerande syn att få se all 
exploatering i de tidigare hamnarna 
på detta stråk. Älvsborgsbron var  

allmän gräsremsa närmast sjön. 
Göta kanal följdes, och den sista 
remsan med traktor spikades upp. 
Ett alternativt centrum i Rödesund 
passerades på väg åter till 
busstationen. Bussen kom precis 
17.10, och Lars halvsov under turen 
till Skövde. Tulpaner fotades, och 
vid Hertig Johans torg pågick boule,  

kök med porslin. Sedan fick man gå 
över en valvgång till en lika stor 
utställningsdel. Här var det om FN-
insatser, underrättelse, radio (igen) 
och kommunikation. Ett rum visade 
om elitsoldater i olika länder och 
vad de gjort. Sen var det mycket om 
hästar, samt Skövdes regemente, 
med en detaljerad modell av detta. 

av landning med skärm (?). Lars gick 
in i fästningen igen, och fortsatte 
varvet runt till ostsidan, och till sist 
kortsidan mot land. Här fanns ett 
museum, som precis gått över till 
lördagsöppet (kl 16) nu på 
högsäsong. 50 kr kostade entrén. 
Först passerades sjukvårdsmaterial, 
och sedan lite om stan och Göta  

BILD 

Igår kväll åt Lars quornnuggets med 
ris, gurka, och cider till middag. 
Delicatobollsglass med det sista av 
en flaska whisky togs till efterrätt. 
Idag var det sol och klart på f.m., 
men sedan ökande molnighet, och 
slutligen mulet, med lite regnstänk i 
kväll. Det är blåsigt, med nästan 
stormbyar, och +15,50 ute kl. 21:46. 

Idag på förmiddagen gick Lars till F. 
Mat inhandlades på Hemköp, och 
hela 136,50 kr i avdrag kunde göras 
för allt som pantats sedan senast. 
Idag åkte Lars till MG, och redan 
långt innan avgång var det mycket 
välfyllt vid linje 3. Anledningen var 
förstås 5:e upplagan av Megaloppis 
i Majorna. Först efterhand verkade  

endast var runt MP som trängseln 
var så svår att det knappt gick att ta 
sig fram. I gengäld var även 
plaskdammen helt fyllt av stånd 
(fast utan vatten). En jordnötskaka 
(15 kr) med kaffe åts på 
bassängkanten. En sväng gjordes till 
Sandarna, och åter på respektive 
sida av gatan. En muffins med saft  

Så meningsfullt är det att kosta på 
reklampennor á 35 kr till folk (är 
det någon mer som fått en penna, 
och läser detta nu? Nej, förstås). 
Käket förtärdes i slänten till skolan. 
Vinden fick en del prylar att välta, 
nere hos säljarna. Många muggar 
hade spanats efter, och nu köptes 
en också: ”I love N.Y.”. En klassiker 

fortsattes med spårvagnen till 
Hängmattan. Här var det nog mer 
kommers än i fjol, och överlag fler 
sexiga flickor att titta på än runt 
MP. En liten vilopaus gjordes vid 
Karl Johans torg, där många höll på 
att packa ihop, fast klockan bara var 
16 ännu (evenemanget höll på 11-
17, fixat av Hyresgästföreningen).  

15 kr veckan, v 21 
Rita Göta kanal i Rödesund (Karlsborg)  

Föregående Dags-Nytt. 
 
Nästa Dags-Nytt. 
 
Alternativt startsidan igen. 
 

hittats oöppnad vid N i fjol. Den var 
faktiskt inte så söt som de luktar, 
bara man går förbi en tomburk på 
långt håll. Några pappremsor och 
glasspinnar sattes upp i området, 
och linje 1 åktes till ÖS, där 5 skulle 
genskjutas. En ruta på främre 
vagnen sattes i av de fantastiska 
ambulerande reparatörerna i GBG.  

även bort till skogsbrynet, för en 
båge. 16 åktes ned, och till W, samt 
6 till KV. Flera par kunde retfullt 
iakttas. Ingen Svensk kvinna i fertil 
ålder går ensam så här års. Linje 5 
dröjde 13 minuter, och åktes till 
Solrosgatan. Faktiskt satt en del 
lappar kvar sedan sist (!), och dessa 
kompletterades med 70 st nya, som  

plastbägare med fasttejpad gaffel, 
och fylld med diverse frukt och bär, 
kostade 30 kr. Den åts på Allmänna 
vägen, och nu packade folk ihop på 
allvar. Myrornas lastbilar stod lite 
överallt, redo att ta hand om osålda 
prylar. Vid spårvagnen tittade en 
dam intensivt på Lars, men då pojk-
vännen stod runt hörnet på kuren,  

BILD 
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