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DEL 6066 bajdynan”. En flicka som Lars hade 
avgudat för 25 år sedan, och förstås 
var söt även idag. Lars är emellertid 
ca 25 år för gammal också. Nå, man 
får inget vykort med tack för det 
man inte gör. I Härryda hade det 
regnat tidigare idag, och molnen 
var ännu mörka åt vissa håll. En 
skylt vid vägkanten förkunnade:  

Hon var framåt, och lät sig roas av 
sånginsatserna, och skämten, men 
frågade också varför en av dem 
hade en kanyl i kassen. Så snart de 
gått av förmanade hennes kompisar 
att man inte skall prata med alla, 
och absolut inte fråga om deras 
kanyler. Vid Hulebäcksgymnasiet 
hade nu ett hus växt upp ur gropen  

Några pinnar och lappar sattes upp. 
99 åktes vidare till HJ, där ett kort 
stopp med spårvagnen orsakade en 
liten kö. Lars gick en sväng runt 
industrikåkarna på västsidan av 
spåret gjordes. En romantisk (fast 
skrämmande för kvinnor – de 
skräms ju av romantik för övrigt) 
träbro passerade över Kvillebäcken.  

angående att nyckelkortet hittats. 
Dags-Nytt gjordes förstås återigen 
på datorn, och publicerades direkt. 
Idag var det sol, molnigt, lokala 
regnskurar, och är +11,50 kl. 22:00. 
Idag på morgonen duschade Lars. 
En ny citrontvål togs i bruk därvid. 
Idag fyller Glenn 27 år, varför ett 
gratulations-SMS skickades. Ett svar  

En affisch i plastfodral med spikar, 
sattes på en anslagstavla. När regn-
stänk kom, togs bussen åter från 
Dalavägen (samma buss: VL 232), 
och snart var det rejält regn, dock 
torrt efter Landvetter, och blå 
himmel över stan i väster. Vid 
Solsten kunde Lars genskjutit Grön, 
men åkte till terminalen ändå. 

Nämnda gata startades med, sen 
Glasmästaregatan. Något samkväm 
pågick, då folk satt ute vid bord i 
grönskan. Flera portar stod öppna. 
Ändå fattade en tant misstankar vid 
uppsättning av de smala remsorna i 
en plastkåpa över koddosan: 
”försöker Du komma in?”. Tja, var 
och en får ju själv avgöra balansen  

hade nog en rejäl klotterrunda varit 
påkallad. Från SO åktes 19 till PG. 
Egentligen var det bara tänkt att 
äta en banan, vilket gjordes efter 
ett varv på den korta slingan, men 
lite lappar blev det vid Chalmers 
studentbostäder. Några dallrande 
flickstjärtar beundrades sedan på 
slingorna, fast det är irriterande  

(vad annars) frågade om det var 18, 
och Lars svarade att de automatiskt 
skyltar ”Ej i trafik” vid just PG, men 
kommer igång sedan. Vid HJ 
inväntades ett foto på Grön, och 99 
togs till F. Mellan tunneln och F var 
det asfaltering. Uffe ringde just då, 
men skulle återkomma vid senare. 
Några pinnar limmades vid tappen. 
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DEL 6067 Snart bar det av ut igen. 7 åktes till 
MG, och 16 till FG. Stenas 
beryktade fastigheter omtalades. 
LB 2690, som fotades i Askim, kom 
nu igen, möjligen med föraren som 
hade 2691 (med dörrproblemen). 
Vyn vid Järnbrottsgatan och Förare-
gatan mot norr beundrades (även 
en av Håkan Hellströms favoriter).  

Inte särskilt förtroendeingivande, 
om budskapet är att den inte skall 
sitta där. DÅ TAR MAN BORT HELA. 
En ny sattes upp: ”när var din 
klitoris styv senast?”. - Ett av 340 
olika budskap. 84 var lite sen, och 
blev det än mer vid Askims torg, då 
rullstolsrampen verkade påverka 
dörrarna negativt efter användning. 

Även Mölndalssidan hanns med, 
där bryggstegarna nu flankeras av 
två pinnar på vardera sidan. Någon 
med liten kuk kommer dock att ta 
bort dem en dag. Flera LÅNGA män 
sprang på slingorna. Män som varit 
välgödda överklasslynglar en gång 
på 90-talet, och sedan knullat över-
klassflickor, och fått nya slynglar.  

Imorse packade Lars inför båtresan. 
Idag var det mulet till 19-tiden, då 
solen bröt fram. Samtidigt tog 
vinden i. Det är +10,50 kl. 23:44. 
Idag på förmiddagen ringde Kaj om 
att kryssningsbåten var försenad 
nästan ett dygn, och skulle avgå på 
fredag istället för lördag, och 
kanske också vända på färdrutten. 

Från Eriksbo Östergärde togs 
bussen åter, fast åt ”fel” håll, då 
hållplats saknas mot centrum. –Så 
gör man i Göteborg, förklarades för 
Uffe. Föraren behöver ju inte sitta 
och runka för sig själv vid 
ändstation, där det ändå inte finns 
någon tidsmarginal, eftersom 
trafiken bedrivs effektivt i GBG. 

bekant från ungdomsgäng på 
helgerna, när någon inte vill med. 
Uffe fick gå av vid SKF, för att äta 
middag, och Lars åkte upp till 
Citytorget, för en billig matbit på 
konditori Viktoria; 35 kr för en stor 
smörgås med kaffe, och ett wiener-
bröd att ta med! Vid f.d. dagiset var 
affischen kvar sen i april (!), fast  

Sedan blev det linje 7 till SKF, för 
ett litet varv. Lars ringde Uffe, som 
dock var färdig för länge sedan, och 
skulle åka Älvsnabben. Från GM 
åkte Lars till BP, där kortet fylldes 
med 200 kr (700 kr sedan i lördags 
nu). Spårvagn togs till HJ, och linje 
17. –Nu var det dags att hälsa på en 
främling igen; som såg ut i luften. 

Den har de frigida missfostren ändå  
ingen nytta av. Precis som i mellan-
östern kan en kvinna inte tala med 
män som inte är släkt. Farbror 
Lennart (eller vad de heter där) har 
redan tingat flickorna. Fy för 
främmande karlar. Vid Hällskrifts-
gatan och Scholandersgatan sattes 
lite lappar upp i entréerna igen. 

på sina fördomar och ovilja 
gentemot gay-världen. Vid F ringde 
Lars till Uffe, som passande nog var 
vid MG, och lätt kunde inväntas. 
Ikväll åt Lars fiskgratäng med gurka, 
citron, och sockerdricka till middag. 
Nu är det dags att gå vidare till 
nästa Dags-Nytt (först om ett par 
dagar), alternativt  startsidan igen. 
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  I   går   gick   Lars   23 595   steg. 
Igår kväll åt Lars två varmkorvar 
med makaroner, citron, rabarber, 
gurka, och apelsinjuice till middag. 
Igår kväll handtvättade Lars 5 
skjortor, 5 kalsonger, och 4 par 
strumpor. Detta var nog första 
gången med handtvätt sedan 2002. 
Igår skickade Lars E-post till Sonja,  

Kom strax efteråt, med önskan om 
en trevlig Svalbardskryssning också. 
Idag åkte Lars till MG, där 2 
övervägdes, men dröjde en stund. 
Ett infall var då att ta 165, som vid 
flera tillfällen de senaste dagarna 
setts där. Vid Pölsebo gick Lars av, 
och kikade lite ned mot Eriksbergs-
kajen, på de senaste byggena där.  

I Pressbyrån köptes en Lakritspuck 
för 16 kr (årets första glass ute?). 
Grön express åktes ända till 
Mölnlycke. Vid KV kom två 49-åriga 
påstrukna herrar på, och talade om 
att de skulle starta ett band kallat 
”7 minuter och ingen kondom”. En 
tonårsflicka satte sig sedan på 
bakbänken, där de andra också var. 

sen sist. En söt flicka sågs, som sen 
bordade buss 611. Lars hade dock 
gått till terminalen, och tagit den 
redan där. Innan hon gick av vid 
Landvetter, gjorde sig Lars skyldig 
till ett elakt tilltag: en lapp sattes i 
det fantastiska håret, som flödade 
över  till  Lars  sida  på sätet bakom. 
    Text: ”vilket pangluder. Spana in  

”Vestkross”. –Och detta är en 
Vestkaross (bussen), tänkte Lars. 
Ett internt skämt för busskunniga. 
Mellan Härryda och Hindås gick 
Lars spontant av, i tron att det inte 
var så långt kvar (jo). Bua-
tjärnsvägen följdes till en glänta i   
skogen, där en bakelse från   Svan-
hills  (F), åts tillsammans med kaffe. 

15 kr veckan, v 22 
Rita Chalmers studentbostäder i Mossen med denna nuvarande trend med 

svart ”pyjamas”. Tillsammans med 
skär överdel är det nästan uniform 
för kvinnliga motionärer idag. En 
krökt spik fick rätas ut för att räcka 
till en sista pinne på stocklyftet. Sen 
satt Lars i solen vid Mossens IP tills 
moln och dis gjorde det svalare. En  
        B10LA fick åkas på 18. En man 

mellan att ingripa när folk gör något 
fel, och risken att vara ute i ogjort 
väder. Bortsett från hos tullbögen, 
så har Lars väl inte så ont av det 
längre. Kanske mest för att det inte 
händer så ofta nu, som i tonåren. 
Lite mer fräckhet med att spika och 
limma upp några pinnar räckte för  
       att avreagera sig lite bara. Förr  

Vid både Solsten och Hulebäck kom 
mötande bussar, men sedan dröjde 
det en stund vid busstationen. Från 
KU gick Lars runt lite på gågatorna, 
och tog sedan 19 från DK. Vid 
Björkuddsgatan  gick Lars av och 
tog kort på bussen tillbaka. En 
snygg flicka sågs, vilket triggade en  
       vilja att sätta upp lappar igen. 

BILD 

    Igår   gick   Lars   19 060   steg. 
Igår kväll ringde Uffe – först under 
hemresan med 99, och sedan igen. 
Igår kväll åt Lars pepperoni -
salamipizza med rabarber, citron, 
gurka och apelsinjuice till middag. 
Igår kväll installerade Lars Fujis 
bildvisningsprogram på datorn. Lite 
internet kollades och tidning skrevs. 

Notera att det var resekamraten, 
och inte resebyrån som hört av sig. 
Idag på förmiddagen ringde Uffe, 
som nu behövde någonstans att 
sova, då båten försenats en dag. 
Idag gick Lars till F, och tog 84 till 
ASV. Via vattentornet och stock-
lyftet gick Lars till sviktberget. 
Några pinnar spikades upp i skogen. 

Ett par hördes säga: vi springer sista 
biten till bilen. Sedan har de gjort 
sitt för idag, och kan tryggt luta sig 
tillbaka i den plåtförsedda rullande 
livmodern, där fettet byggs på till 
nästa löprunda. Lars dag hade bara 
börjat. Vid ASV satt – under över 
alla  under – en  lapp  kvar  sen sist.  
    Dock halvt bortriven tvärsöver. 

Vid Pilegården hakade nog dörrarna 
upp sig mot en hög betongkant på 
en tillfällig hpl. Nästa förare på 89 
bakom, lyckades inte heller ordna 
saken, så 89 medföljdes till F. Då 
hade Uffe redan ringt två gånger, 
eftersom Lars uteblivit till kl. 13, 
som  sagts.  13.20  blev  det.  Uffes 
        nynköpta hjulväska togs hem. 

Kassen fick härbärgera några 
upphittade pantburkar och flaskor. 
- En enkel extrainkomst. Gångbron 
över Högsboleden ned till Sandarna 
ledde till linje 9. Denna togs ända 
till GM, där föreslagna linje 78 gick 
med 2401 (som gissats). Vid Linnar-
hult visades resten av Banvallen 
(samma adress!) av Västgötabanan. 

15 kr veckan, v 22 
Rita den fina utsikten från Högsbohöjd Hemresan gick med många stopp: 

först  byte vid HJ, och så KU, VP, 
och slutligen Chalmers. Överallt i 
stan är regnbågsflaggor uppsatta 
sedan i helgen, fast bögparaden 
inte skall vara förrän på söndag. 
Lite synd att missa det. I Stockholm 
i fjol var det en sevärdhet. Även 
Göteborgare kan behöva släppa lite  

Inget svar alltså. Inget reaktion. 
Ingen bekräftelse på den 
vänskapliga gesten. Slutsats: 
Svenska kvinnor är introverta, 
snorkiga, asociala och arroganta. De 
kunde lika gärna bära burka, så att 
det står klart att de inte vill ha 
kontakt.  Man  skulle  kanske  också  
      utföra en klitorisektomi på dem. 

lite skrynklig och blekt. Det där var 
oväntat. Sedan sattes lappar vid 
alla entréer längs Vårmånadsgatan, 
en av få gator i området som Lars 
nog aldrig gick med post på. Nu var 
det gjort, nästan. Lars åkte ned till 
BV, och tog kort på grävmaskiner 
vid   husbyggena,   och   även   spår- 
      vagnen från en tillfällig jordhög.  

40 (som hoppats) gick på återresan. 
Vid HO noterades hänvisningstavlor 
för ersättningsbuss, som såg nya ut, 
och var märkta ”Västtrafik”. Sådana 
görs alltså fortfarande! Vid GM var 
en ny bussterminal nästan färdig. 
Detta var på den gamla gräsrutan 
bakom Matthews Swedot. Uffe 
drog sedan benen efter sig, som är  
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