
15 SEPTEMBER. 2012 

DEL 6174 anslagstavlas gavel/ ram. Några 
pappersremsor sattes i portarna i 
väntan på linje 1 till Skultorp. 
Sjötorpssjön uppsöktes, och en bit 
blåbärspaj med kaffe åts, och en 
pappskylt spikades upp med nubb. 
1 åktes vidare innan stämplingen 
gått ut, och lite före Linoljedammen 
togs ett bussfoto. Dammen gicks  

andra sidan är någon i den åldern 
redan upptagen, och kanske också 
något förbrukad. Fast ett kort tag… 
I Laxå rangerades ett lok runt två 
vagnar från Tågab. I Skövde gick 
Lars av, och med viss möda upp för 
den avstängda rulltrappan, vars ena 
sida användes både upp och ned. 
Det blev något trångt. Längst bort 

avgång, men var redan då halvfullt. 
En attraktiv drygt 55-årig dam satt 
tvärsöver gången iklädd svenska 
färgerna, med ”Sweden” på ryggen. 
Hon frågade konduktören efter 
Gustavsvik, men fick inte något 
klart svar. Lars övervägde att 
ingripa, men minns ju inte vilken 
lokalbuss man tar sedan det nya  

framsidan visar en bilåkande man. 
Igår kväll duschade Lars, och rakade 
sig, för att slippa det på morgonen. 
I morse vid 6.30 självvaknade Lars. 
Frukost gjordes, och vattenbadet 
förbereddes. Vid 7.30 togs soporna 
ut, och Staffan vidtalades vid sitt 
garage. På JBO betalades resan till 
stan i spärren med det sista på det  

Ett dagskort, alternativt separat SJ-
biljett krävs på de andra turerna 
18.32 och 20.32. Det fick bli linje 1 
till Rosenhaga, för ett fotostopp, på 
4, 1, och 6. Inte dumt det heller. 
Under väntetiden på 1 till centrum, 
sattes lite lappar i områdets portar. 
Nere i centrum spikades en remsa 
upp på en garageport i trä, och ett  

En tur gjordes till KTT, för en båge. 
Återresan gick sedan i samma vagn 
ända till F. Det luktade WC eller 
stjärt om rakvattnet på en framför. 
–Varför tillverkar man en parfym 
som luktar røv, minus (?) bajsen? 
Resorna kostade 145.30, mot 250 
för dagskort. Idag var det sol, lite 
moln, blåsigt, och +14,50 kl. 20 :48. 

16 SEPTEMBER. 2012 

DEL 6175 50 åktes åter, och vid KV var det 
många Lisebergsbesökare, trots 
regnet. Lars kom att tänka på 
besöket i september -78, eller var 
det augusti -79, som det var regn. 
”If you leave me now”, har etsat sig 
fast från detta tillfälle, spelad vid 
flumriden. Såvida inte något av allt 
har rörts ihop i minnet i efterhand. 

23-32 år en hälsning i entrén: nr 62, 
54, 32 och 100. Övriga uppgångar 
(nr 30-80, och 100-106) fick vanliga 
lappar. Ett paket sesamkakor åts på 
en bänk, med bullret från R40 i 
ryggen, och regnet hade nu startat 
(endast mulet idag enligt SMHI). 
Sedan blev det Kallebäcksvägen, 
Omvägen och Ostgatan. Medan en  

äta godsakerna vid Aspens strand i 
Lerum, siktades på pendeltåget 
13.45, eller när det nu går. Linje 2 
bedömdes komma för sent, så 1 
åktes. Denna bedömdes dock gå lite 
för långsamt för att klara Göteborgs 
tidtabeller, gissningsvis cirka 4 
minuter till C, vilket visade sig 
stämma enligt skylten där. För sent.  

Hemköp. Först fylldes dock kortet 
på med 300 kr i Pressbyrån. I 
kassan på Hemköp sågs två fina 
damer på rad, men de blir väl rädda 
om man säger hej. Den senare 
besvarade visserligen Lars fotoblixt-
ögon, men tolkningen är en annan 
fråga. Efter att ha lämnat varorna 
hemma, köptes en muffins och rull- 

flera hus togs på Wingårdsgatan. 
Sen åts bakelsen med kaffe på en 
VÅT bänk vid Apslätten. En trätavla 
fick en pappremsa. Inbromsningen 
av Fritt fall, eller vad den heter (LI), 
hördes ända dit. På Havsörnsgatan 
sattes fler lappar, och en flicka 
hälsade! –Någon som inte är livrädd 
för Lars! På Wingårdsgatan 11D-3A 

väl inte tas bort så snart (?), då 
kiosken knappast öppnas mer i år. 
Vid DK sattes en pappskylt på ett 
byggplank. 6 åktes till W, och 10 till 
DS. Sen blev det Dr. Forselius gata, 
där loftgångar hade en blandning 
av enskilda dörrar, och uppgångar. 
Dr. Forselius backe följde, och sen 
hemresan med 10 till W, och 7 till F.  
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Igår kväll läste Lars ut ”Norwegen”. 
Igår packade Lars inför semestern. 
Igår kväll åt Lars tonfisk med 
makaroner, tomater, carambole, 
paprika, och fruktsoda till middag. 
Igår kväll skannade Lars Dags-Nytt 
för 1-14 september, och lade in på 
hemsidan. Texten om Gotlänningen 
blev ett kåseri, och en ny text på  

kort som fylldes med 100 i reskassa. 
Vid SKG sågs en råtta vid spåret, 
som sen försvann i ett hål i slänten. 
Mellan FAS-ÄS var det högertrafik. 
Alla tåg var långa, fast när 25-tågen 
kommer ut lär de vara korta, och 
vända vid ÄS, som förra helgen. På 
CST renskrevs några åklistor. Tåget 
till G bordades drygt 25 min. innan  

linjenätet i Örebro. Lars åt frukost 
och läste i Schwerelos. När ett par 
kom ombord, med bokade platser 
jämte nämnda dam, samt bakom, 
så flyttade hon frivilligt över till 
bredvid Lars istället. Om Lars var 
övertygad om sin egen attraktion, 
och att kvinnor vill ha kontakt, så 
kunde det varit ett bra tillfälle. Å  

på gångbron sattes en pappskylt. I 
Boulognerskogen, pågick en PRO-
poängpromenad. Båda dammarna 
rundades, och stegen styrdes till 
bussterminalen, som var helt tom, 
sånär som på stadsbussarna jämte. 
1 åktes till Södra vägen, där ett 
planerat bussfoto togs. Ytterligare 
en pappremsa spikades upp på en  

runt motsols. Tiden började bli 
knapp innan kvartstrafiken skulle 
upphöra, men minuten innan 
hållplatsen nåddes passerade 
bussen mot KSS. Det var sista 
chansen att åtminstone hinna ett 
helvarv på linje 1 under Skövde-
besökets 5 timmar. Om nu 
Västtrafiks regionaltåg skulle åkas.  

15 kr veckan, v 37 
Rita Linoljedammen i Skövde antal mindre lappar sattes också 

upp. Ett dubbelt Reginatåg hade 
den ena halvan låst, enligt tradition 
på Bohusbanan. Under färden åts 
den andra medhavda pajbiten, med 
det sista av kaffet. I Göteborg stod 
det sista bytet 20.30, men kortet 
tordes inte markeras på spårvagnen 
något mer, då ny avgift ofta dras. 

BILD 

Igår gick Lars 16 546 steg, och 4 kr i 
pantburkar och flaskor hittades. 
Igår kväll åt Lars mississippibönor, 
tomat och en Carnegie till middag. 
Idag var det först mulet och hård 
vind, sen lätt regn mellan 14.30 – 
19, och  det är +150 ute kl. 21 :28. 
Idag på förmiddagen duschade Lars. 
Idag gick Lars till F, för att handla på  

tårtebakelse med jordgubbe på 
David bagare (46 kr). På linje 8 
provades ett ”armband” med en ny 
variant av fastsättning: en klippt 
spets med motsvarande hål i den 
andra änden. Det gick hyggligt bra. 
Vid MG sattes lappar i samtliga 
entréer på norra sidan av spåret, i 
de gula höghusen. Då tanken var att  

M28/29-tåget på linje 2, som först 
tänkts, fortsattes till KV. På en av 
anslagstavlorna utnyttjades den 
nedersta delen, som ofta blir över; 
en remsa spikades fast med nubb. 
Det syns ju lika bra där, om inte 
bättre. 50 åktes till Smörgatan, och 
där fick alla ogifta ensamboende 
kvinnor vid namn Malin, i ålder från  

remsa spikades på planket nära 
affären, frågade två i bil om 
Gräddgatan 10, vilket Lars blev 
svaret skyldig. Övriga gator i 
området känns till, men inte var 
denna finns, trots namnet på hpl! 
Mejerigatan följde, men på alla 
dessa gator var det bara fyra Malin, 
varav två i samma uppgång (M. 2B). 

Nåväl, för att nyttja stämplingen, 
åktes 6 till K-dala, där några lappar 
tejpades i husen, i väntan på nästa 
tur tillbaka. Kiosken var nu helt 
borta - den där det en gång fanns 
Pressbyrå och gatukök, men på 
senare år bara restaurang. Vid R 
användes nubb till en pappremsa 
på anslagstavlan. 3 togs till KT, där  

15 kr veckan, v 38 
Rita Boulognerskogen i Skövde sattes ”riktade” lappar, nu med 

blandade namn (inte bara Malin), 
på flickor mellan 27-37 år. På en 
död gren vid TP nubbades en remsa 
fast, där det först var tänkt att sätta 
en gren, men någon sådan medtogs 
inte från Stockholm. Samma tåg 
gick på linje 3, och vid BP sattes en 
affisch på Triumf-kiosken. Den skall  
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Stadsbuss i 
Skövde 
(5924 vid 
Rosenhaga) 

Malin-lapp,  
Kallebäcks-
vägen 3C 


