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DEL 6208 på bussar gick om intet, då både 
folk och bilar kom i vägen. 58 gick 
inte alls höger i nästa korsning, 
utan via VP-VA nu. I Utby tog Lars 
ett par kort från höjden vid 
områdets soptipp ( Drällvägen). Två 
MER-flaskor lirkades ned från en 
trädkoja, med hjälp av en trästav. 
Då de var fyllda av kastanjer (…) fick  

Efter bara drygt två timmar bröt 
Sonja och Arne upp lite oväntat, så 
Lars såg det tillrådligt att inte heller 
stanna längre. Det är ju lite dumt 
med gäster som inte vet när det är 
dags att gå. Hur som helst lockade 
också stadens spårvagnar, trots allt 
regnet – 7:e dagen nu med regn i 
någon utsträckning. Imorgon skulle  

satt det kvar i väggarna. Den förut 
mörka och dystra inredningen och 
möblemanget hade kasserats och 
ett helt nytt vardagsrum hade gått 
på 12.000 kr. En ny TV hade också 
införskaffats, sedan han ångrat sig 
efter att ha gjorts sig av med den. 
Hela 11 gitarrer låg kringströdda, 
och mycket växter i fönstren. Det är  

Idag vid 11 gick Lars som avtalat till 
F, för att möta upp Sonja. Även 
Arne hade kommit med, och linje 7 
åktes till W, samt 10 till DS. Allt gick 
så fort, så 20 minuter senare var de 
utanför Anders hus på Dr Westrings 
gata. Lars gissade rätt på det första 
av två tänkbara hus, och en av två 
kandidater till portar i detsamma. 

Vid Bergsjösvängen togs ett kort på 
turen efter (10 minuter senare). En 
pappremsa spikades på en trätavla 
vid Zenitgatan, och den fotade 
bussen åktes till BP, och 19 till SO, 
där den turen vände. Nästa åktes 
till BO, där ett muller överröstade 
både den sexfiliga motorvägen, den 
fyrfiliga lokalvägen, den tvåfiliga 

hängas på ett armband på en stång. 
Lars gick av 19.00, alltså inom den 
första bytestiden, fast apparaten nu 
visade 20.34 som sista. En 
pappremsa spikades på ett plank 
vid P-platsen närmast spårvagnen, 
och lappar sattes i portarna i 
bostadsområdet vid Krokslätts 
fabriker. 2 gick just när Lars kom 

är idag, fast han i gengäld har gått i 
pension nu. Vid var och varannan 
port stod bilar, så det knappt gick 
att komma fram. Protesterar ingen, 
så fortsätter det så. Dagiset vid 
Meteorgatan fick en Guitar kritask 
som present. 7 åktes sen till F, och 
ännu en ring sattes upp. Mormoner 
samtalade med en som målade. 
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Igår gick Lars 9 768 steg, och 5 kr i 
pantburkar och flaskor hittades.  
Igår kväll åt Lars spaghetti med fisk-
pinnar, citron, tomater och en 
König Ludwig Weissbier till middag. 
Imorse duschade och tvättade Lars 
håret. Lite Canon rakvatten togs. 
Idag var det regn hela dagen, 
vindstilla, och  +11,50 ute kl. 22:14. 

Ändå var det 30 år sedan Lars var 
där, på (Gubbens) faster Mabels 70-
årsdag. Anders är således inte Lars, 
utan Gubbens kusin, men den lilla 
detaljen kan vi bortse ifrån. Han är 
ju nästan jämnårig trots allt (+18). 
Bostaden var halvt nyrenoverad, 
och inte helt återställd. Fast han nu 
röker utomhus sen två månader, så  

för övrigt anmärkningsvärt för en 
ungkarl att våga släppa in folk på 
besök – inte alla vill det. 
Sovrummet var lika belamrat som 
Lars’ gamla i Askim. En räkbomb 
och flera mindre kända sorters öl, 
utvalda för de roliga etiketterna, 
bjöds. Lars tog en Kwak (sic). Sen 
blev det kokkaffe (!) med glassbåt. 

Arne vara med och höststäda 
golfbanan i Lindome, fast Sonja 
väljer att nyttja sin rätt att f.o.m. 
året man fyller 80 år slippa delta. 
Arne är ju i gengäld trots dryga 90, 
pigg och energisk som en tonåring. 
Efter att Sonja och Arne lämnat 
linje 10 vid W, gjorde Lars ett byte 
till 58 vid Kapellplatsen. Ett par kort  

fick dessa skakas ur. Vid en 
gångbana låg en låda med äpplen, 
och en skylt ”gratis”, så ett togs. 
Linje 58 dröjde sen 20 minuter, så 
Lars trodde att den var så sen. Dock 
hade förra gått för tidigt, och nästa 
var sen (15 minuter emellan). När 
Lars kom var den -10. Tidhållningen 
på 58 är en parodi, känt sedan förr.  

15 kr veckan, v 41 
Rita Anders lägenhet i Guldheden tillbaka till spåret, och två 2:or och 

en 4:a gick söderut, innan 4 kom. 
Vid KV uppdaterades bytestiden till 
21.21 (egentligen 22.38). 2 togs till 
C, 3 till KU, och 7 till KTT. Nu sattes 
lappar på Zenitgatans svängda hus, 
och Lars tänkte på att förmannen 
på Posten 47 hade det distriktet när 
han var drygt så gammal som Lars  

dito, samt den breda Mölndalsbro. 
Det skulle vara ett Tc-lok på 
järnvägen under, för den bedriften! 
Sista bytestiden för biljetten åter 
blev 19.12. Vid nästa påstigning 
18.25 drogs ändå ny avgift, med ny 
bytestid satt till 20.02. Från GT togs 
2 till Krokslätt, och chokladpraliner 
åts ombord. Då kunde en ”guldring” 
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