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DEL 6813 på tiderna, fast det eventuellt var 
tänkt att gå till Donsö. Lars valde 
det senare, men satt ett tag i viken. 
En dam plockade blommor för en 
som skulle bli pensionär. Lars gick 
via Strandberget och Skäretvägen 
till bron, Røv, nej Rävstensvägen till 
bryggan på Donsö. Sen Bryggvägen 
och lite andra till Lökholmen. På   

stund i väntan på båten till Styrsö 
(egentligen). Då den inte gick först, 
så åktes Brännö-båten till Asperö 
Norra, varifrån Lars gick till Östra. 
Det tog faktiskt bara 10 minuter, så 
marginalen om 22 var tillräckligt. 
Föga visste Lars att den första 
båten kom dit sedan, på vägen till 
SN! Då blev det ju en bild i alla fall.  

salamismörgås att ta med (45 kr). 
Ett varv gicks runt parken. Sen sågs 
att linje 3 blev stående på hpl lite 
för länge. Lars sökte sig upp till linje 
11, men behövde inte vänta på den, 
då 9 just svängde in Bangatan, och 
ett utrop gjordes om stopp. Det här 
kan inte ha tagit mer än 2 minuter. 
En sådan himmelsvid skillnad mot 

medan den gamla satt fast direkt i 
dosan, med vred för att slå igång. 
Igår kväll åt Lars spaghetti med 
vegetarisk köttfärssås (Quornfärs) 
och Krönleins Cuba cola till middag. 
Idag på morgonen duschade Lars. 
Idag på förmiddagen tvättade Lars 
för hand: 6 skjortor och 2 kallingar. 
Idag var det molnigt på f.m., men  

var också nyfikna. Snart låg Lars på 
det ganska ”mjuka” berget. Vid 19 
var det dags att gå till båten igen: 
Valö, valet är över, försökte Lars 
minnas. Vid SN sökte blicken efter 
den sexigaste damen från båten, att 
titta efter på väg till spårvagnen, 
och tittade halvt om halvt efter 
någon som antogs vara tysk turist.  

som det har inträffat. Nog har Lars 
tänkt på det – särskilt när någon 
tittar - men sannolikheten är ju i 
princip obefintlig. Hon visade sig 
vara från Luleå, och nu boende i K-
dala, där reklam hade observerats 
på olika ställen. Roligt att någon 
uppskattar det, i motsats till de två 
senaste kontakterna, som klagat  

tips om Dags-Nytt. Sådant betyder 
nog mer än själva reklamen, ändå. 
Att någon gillar sidan, dessutom en 
kvinna, är ju en smärre sensation. 
En som inte ens är rädd för Lars. 
Hon borde fått en reklampenna, 
fast just idag var ingen medtagen! 
Någon annan reklamlapp verkade ju 
lite överarbetat. Man skulle förstås   

För den som gillar Dags-Nytt, kan ju 
inte Lars åsikter och tankevärd vara 
så främmande. Trevliga människor 
kan man gärna omge sig med. Det 
är väl inte i första hand av asociala 
skäl som Lars oftast är på egen 
hand, utan för att inte alla gillar 
Lars, och ensamhet för egen del 
föredras framför dåligt sällskap. 

ju gula för att matcha jackan idag. 
Pikétröjan var ny, och skär. 11 togs 
till BP, och klockan var nog 22.02 
när 2202 bordades till Johanneberg. 
Vyn från berget nära tornet avnjöts, 
och återresan gick med buss 2257, 
fast klockan nu var 22.51. Hm. Linje 
7 togs till F. Två burkar tömdes på 
bilarna. Det blev 15 038 steg idag.  

18 JUNI. 2013 

DEL 6814 lukten. Fast nu kändes nästan inget, 
kanske beroende på att det ännu är 
tidigt om sommaren. En ask med 
jordgubbar från Abiir, åts i långsamt 
tempo (!). Lars läste Dags-Nytt från 
18 juni de senaste tre åren, när nu 
gårdagens inte var med (bara på 
PDF). Den från ’12 hade nr 6085, 
just som bussen som hade åkts dit.  

var så hett ombord, att det båtade 
föga att flåsa så yrsel nästan dök 
upp. I Skintebo var vinden nästan 
kall från havet. Märkliga kontraster, 
nästan som om våren. Valreklam 
för (m) var kvar, så en lapp sattes i 
pannan på gubben: moderatsvinen 
har förstört Sverige. Tempo var 
nedlagt sedan 30/5, enligt anslag.  

så till den milda grad att man 
kanske skulle hjälpa till med att 
smörja in picken också för alla par, 
så att den kommer in lättare. Allt 
medan Lars både själv slutar som 
en genetisk återvändsgränd, och 
samtidigt renderar föräldrarnas 
vedermödor i livet lika meningslösa. 
Idag tog Lars linje 7, med tanken att   

översvallande positiv läsare igår, 
gjordes en uppdatering av sidan, 
fast det annars struntas i till juli. 
Idag på morgonen duschade Lars. 
Idag gav diskmedelsflaskan ifrån sig 
en mycket liten såpbubbla, vars väg 
följdes i ett par minuter, när den 
tyngdlöst svävade runt i köket, ut i 
vardagsrummet, och sen slutligen 

av en stund vid A-badet, där bygget 
nu var igång, då det är vardag. Lars 
gick snart därifrån, och när hpl sågs, 
passerade tre bussar, men nästa 
dröjde 6 minuter. Vid LP köptes en 
baguette med rostbiff (38 kr) i 
karamellbyrån. 6 erbjöd ståplats. 
Annars var det tänkt att fortsätta 
till Rambergsvallen. Lars gick då av  

sig med benen över muren just vid 
gångbanan ned mot Skanstorget. 
Smörgåsen åts med kaffe i termos. 
Lite musik hördes, och tyska lästes. 
Lars gjorde uppehåll i högläsningen 
när det kom folk. Två kvinnor kom 
ångande i backen… …men strax 
efter kom två män, lite som att de 
bara var ett lockbete. För vad? 

därför han halkade efter, för att 
cirkulationen gick på annat håll än i 
musklerna. Snart är Lars elakare än 
Alex Schulman. När han har slutat, 
så får ju någon annan fortsätta! När 
solen doldes bakom fästningen, 
iddes inte Lars följa efter. Det var 
lite varmt i solen i vilket fall. Turen 
gick förbi Cicero (hon sågs inte),  

om fler hus i samma stil, vilket gavs. 
Vid JT pågick en filminspelning. 6 
togs till W, och då en sexig flicka 
väntade vid hållplatsen drogs 
slutsatsen att linje 7 låg just bakom. 
Lars tänkte byta till den. Mycket 
riktigt, så stod linje 7 där. Enligt 20-
sekundersregeln väntar en sexig 
flicka inte längre än så. Det är sant! 

”Drömprinsessa”. Hon tog emot, 
men slängde den säkert lika snart. 
Lars gick av 5 vid Solrosgatan, tog 
Poppelmansgatan till Stockholms-
gatan, där 7 just hade gått. Turen 
fortsatte då genom kvarteren till R. 
Lite jordgubbschoklad åts på vägen. 
Föregående Dags-Nytt (16 juni) 
Nästa Dags-Nytt 19 juni. startsidan. 
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På dagen igår gick Lars 10 401 steg. 
Hemma hade ett nytt handtag satts 
på entrédörren, sedan skruvarna 
slunkit ur fästena ännu en gång. 
Igår var den nya tvättmaskinen på 
plats i badrummet, men ännu inte 
inkopplad. Vattenslangen har inte 
samma dimension som kranen på 
väggen. Elsladden har stickpropp,  

sen sol, klart och +120 kl. 00.22. 
Idag letade Lars efter en dörr med 
skylt: grovsoprum, utan resultat. Då 
ställdes den gamla tvättmaskinen in 
i det något belamrade förrådet. 
Idag togs UGS-tygkassen från Ola. 
Spårvagn åktes till JT, och 3 till ST. 
På f.d. Kampanilen, och f.d. Café del 
mar, numera Nina, köptes en brie/  

den totalt handlingsförlamande 
organisationen av SL:s pendeltåg! 
Skillnaden är väl att GS i Göteborg 
drivs kommunalt för resenärernas 
bästa, och inte för ägarens profit. 
Vid MP sågs något arbete i spåren 
nedåt K, som möjligen passade på 
att göras, när det nu var stopp? Vid 
SN satt Lars och fes på bryggan en  

På båten satt Lars i mitten, som en 
”rutinerad” skärgårdsbo. Dags-Nytt 
från samma datum 2011-13 lästes. 
På Styrsö åts smörgåsen med kaffe 
på en bänk (i skuggan, tyvärr) vid 
badet i Bratten. Det var lite kyligt, 
trots den (gula) Adidasjackan. Ändå 
solade två sällskap. Lars gick till 
Bratten igen, för att halvhjärtat se  

vägen sågs faktiskt flerfamiljshus, 
så det finns alltså i skärgården! På 
Lökholmen fanns inget bra ställe på 
skugg och läsidan, att sätta fötterna 
i det svalkande vattnet. Donsösidan 
valdes då, trots allt. En servett fick 
täcka näsan, och runt fötterna kom 
snäckor vandrande på sin enda fot, 
och ville gräva ned sig. Små räkdjur  

15 kr veckan, v 25 
Rita den första läsaren som känt igen Lars  
 

Omtumlande att få träffa sin första 
okända läsare! En stark upplevelse. 
Kanske var det därför spårvagnen 
togs till Västra, för ett besök hos de 
saliga föräldrarna i minneslunden. 
Ingen sorg skall vila där, så det blev 
en glad stund i den dalande solen. 
Vid MP sågs en flicka med likadana 
skor från Ellos, fast i korall. Lars var  

inbjuda till att medfölja på något av 
tidningens alla ”reportage”, men 
Lars är ju inte så kvicktänkt och 
påträngande. Lars frågade inte ens 
vad hon hette, eller vilken gata hon 
bor på (det är ju alltid kul att veta 
för en gammal brevbärare från GBG 
47 i Kortedala). Det lät som det 
kunde finnas mycket att diskutera.  

över lappar i Järnbrott (reklam finns 
överallt. Lars 25 000 anslag runt 
landet är inget stort problem i det 
sammanhanget!). Nå, supportern 
ifråga hade tittat grundligt på sidan, 
i motsats till de flesta (f.n. runt 1 
minut i snitt, enligt Google). Även 
Busspojken hade inspekterats. En 
kamrat i sällskapet hade också fått  

I kiosken köptes mjukglass (20 kr), 
och Lars övervägde att ge dricks till 
flickan i form av en reklamlapp med 
text: ”din jeansrumpa överträffar 
allt”, fast kom sig inte för, och det 
kanske inte skulle anses lämpligt? 
Snart kom den första kvinnan igen, 
och hade känt igen Lars från 
hemsidan. – Det var första gången  

BILD 

Igår kom Lars och störde när Abiir 
och Patrick hade en romantisk 
middag med levande ljus, men man 
tycker ju att det borde räcka till när 
Lars kommer hem kring midnatt. 
Igår kväll åt Lars makaroner med 
falukorv, färsk gurka, riven morot, 
apelsinjuice och vatten till middag. 
Med anledning av mötet med en så  

landade på tröskeln, utan att 
spricka (så länge Lars såg på den). 
Idag var det sol, helt klart (utom 
inåt land), och +160 ute kl. 23.21. 
Patrick verkar bo här nu, efter att 
ha flyttat ut från Dragspelsgatan. 
Lars kanske borde sagt ifrån om 
herrbesök i reglerna från början… 
Lars är dumsnällt självutplånande  

kanske kolla det där med 
Tingvallsvägen. Dock var det stopp 
vid Botan, med trafikomledning via 
Majorna. Från MG valdes istället en 
tur upp till Högsbohöjd. Ett bygge 
pågick nu där Lars brukar urinera. 
Där fick de något att gräva i. 64 
kom som vanligt först, så den åktes 
ned, och så Skär express, där det   

Roligare att åka bil ett par mil för 
att handla – så man kommer ut lite. 
Vid badet var Lars nästan ensam, 
utom tre 15-åriga flickor överst på 
berget (de hördes säga åldern), tills 
de också gick. Vattnet liknade det i 
dammarna till ett reningsverk, med 
gröngulbrunt slem, och ruttnande 
tång. En Göteborgare tål dock den  

Sen gick Lars ut på bryggorna, och 
låg också där ett tag. Ett par 
hälsade artigt – viss skillnad mot 
han vid Rådasjön förra söndagen. 
Det är ett folknöje i Göteborg att 
bryggsegla, och titta på båtar. 
Bussen åter utgick från Skintebo, 
och saknade fungerande ac, men 
brusade högt, gjorde den. Lars gick  

15 kr veckan, v 25 
Rita Nordhemsskolans innergård Resterna av tejp i vagn 433 togs 

bort, och ny reklam sattes dit – nu 
ett armband. 7 hade avstigning vid 
Tingvallsvägen, men utan slinga. 
Lars gick över höjden och 
koloniområdet till ÖS, som fått ett 
tredje (!) spår i slingan, men utan 
plattform. En flicka med gul 
ryggsäck, och söta converse, fick en  

och upp till Nordhemsskolan. En 
pappremsa kilades in i ett undertak 
av nät i arkaden mellan husen. Ett 
par kort togs. Det gjorde en indier 
(?) också. Han gillade arkitektur, 
men var programmerare. Lars gav 
sig till att berätta lite om skolan, 
och den Nationalromantiska stilen 
den är byggd i. Han önskade då tips 

En ensam dam med en dallrande 
pyjamasbak slet som ett djur. Strax 
efter kom (nog) pojkvännen. –Vem 
skall hon imponera på. En kvinna 
kan väl få vem som helst ändå? Det 
upprepades flera gånger, och varje 
gång kom pojken på efterkälken. 
Fast han kanske ville se på baken 
framför sig. Måhända var det också  

redan vid Prinsgatan. En riktig 
goding stod i gathörnan, betydligt 
vuxnare än Lars först trodde. Hon 
väntade naturligtvis på någon 
annan, fast det inte observerades 
vad eller vem. Lars såg bara henne. 
De gick i alla fall till Cicero, på 
hörnan där Bab Andersson låg förr. 
Lars gick upp till Skansen, och satte  
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