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DEL 6467 på 60 till Överåsvallen igen. Vinden 
trotsades, för att se på utsikten 
uppe vid Jenny Lindsgatan. Fler 
sällskap satt på filtar, vilket inte 
verkade allt för kul. Lars borstade 
tänderna, och lessnade på stormen. 
Tejparna på en affisch i kuren, 
bättrades på, då vinden slitit bort 
två hörn. 60 åktes till R, och 17 till  

På återvägen sattes några affischer 
i ramar på garagen. Öppningen 
kändes igen från tidtabellsställen på 
stationerna förut. Samma buss gick 
tillbaka, och ännu ett foto lades nu 
på ett annat säte. Resan gick på ett 
kick tillbaka till Svingeln, och en tur 
gjordes nedåt ån, innan 17 togs till 
R. En 60X gick Danska vägen upp till 

var lite gles med tanke på det fina 
vädret, nu när solen för en gångs 
skull visade sig. Från ULS togs linje 8 
till Svingeln, och Lerumssnabben, 
med den befängda förkortningen 
LERS. Färgerna är väl slut nu, om 
inte brun och vit skall användas, 
eller fler linjer bli genomgående. 
Hulans miljonprogram skulle ägnas  

till Scandinavium. Två affischer 
sattes på utsidan av glasen till de 
båda vänthallarna. Vid Valhalla 
pågick handboll på flera planer, och 
publikläktaren var ganska välfylld. 
En strid ström av handbollsspelare 
kom och gick till Burgårdens 
gymnasium. En tur togs vidare till 
Heden, där det liknade Gothia cup,  

en stock vid en grillplats och åt 
sesamkakor och hörde på musik 
(Darin). Sen spikades glasspinnar på 
bryggan. Vid P-platsen sågs en sexig 
kvinna vid en cykel. Efter en bit 
kom Lars på att man kan sätta en 
lapp på den, men tvekade om det 
var rätt. Under tiden kom en annan 
ung dam till denna. Lika sexig hon.  

en lapp som hade flyttats från 
brevlådan vid Överåsvallen, vid det 
senare besöket. Vid studiegången 
kom en sexbomb bredvid Lars, 
istället för bredvid det manliga 
sällskapet. Ben. Vid R gick de av. 
Lars gick av vid Svingeln, och tog 
linje 6. Vid Scandinavium sågs den 
sexiga flickan gå av denna vagn,  

ännu en luftkudde upp. 10 åktes till 
DS, där tre kapsyler sattes på husen 
som också förut fått lappar. 
Bevisligen läser ju inte alla som sett 
dem Dags-Nytt, för då skulle sidan 
ha 10.000-tals besökare varje dag. 
Den sista medtagna gamla biljetten 
under semestern sattes sen i linje 
10. Vid W satt ett anslag från en  

Stegräknaren visade vid hem-
komsten det högsta antalet steg för 
semestern: 23 100. Lars kände sig 
för ovanlighetens skull rätt sliten. 
Idag var det mulet på f.m.. Sen sol 
och klart, men stormbyar från hela 
tiden slumpmässiga riktningar, som 
tog med sig dammoln, trots pölar 
på marken. Det är +150 kl. 22:51. 
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DEL 6468 husesyn. Bra det att de kommit dit 
var ju lovande, fast erbjudandena 
hade varit flera. Hade flickvännen 
stått i sitt namn på anslaget, så 
hade mobilnätet kollapsat. Många 
hade velat flukta. Att en man skulle 
få så många förslag till inneboende 
var en överraskning. Också för 
honom, att Lars inte tänkte begära 

kom, så gick ett rådjur och en skata 
bredvid varandra, jämte banvallen. 
Dock försvann rådjuret i periferin, 
just som förstavagnen uppenbarade 
sig bakom nästa krök. Bilden blev 
inte någon fullträff. Även nu var det 
nästan fullt av ungdom, så det har 
inte åkt hem från cupen ännu. 
Kanske bra att ha en vecka mellan 

är det bara att meddela lägenhets-
nummer, så kommer de på posten. 
”Gör något annorlunda idag”, stod 
det på lappen. Det gjorde Lars: på 
berget åts en tårtbit med kaffe, till 
vyn över centrala stan. Lars ringde 
sen numret till Patrick, som hade 
efterlyst ett rum för inneboende. 
Även han skulle till Fjollträsk, fast i  

innehållande plast, metall och 
kartong. Turen fortsatte till David 
bagare, där 7 nummer var före i kö. 
Samma flicka som sist tog emot en 
beställning på en limpa och tårta 
med hackad mandel (150 kr). Hon 
packade t.o.m. ned sakerna i den 
egna skrynkliga papperskassen, 
som nyss besökt sopstationen… 

märkligt, då det inte var nödvändigt 
med något direkt besked, vilket Lars 
klargjorde. Inget gavs heller, utan 
de skulle höra av sig senare. Då de 
inte ställde några fler frågor efter 
återkomsten, så var nog intresset 
svalt (invändningar = köpsignaler). 
Nå, strunt samma. Lars gick ut igen, 
och åkte nu till KU. En sexig flicka  

Hade kvinnor funkat som män, 
kunde man tolkat det som att hon 
skulle presentera sig, men kanske 
tappade modet, eller på närmare 
håll såg att Lars är för gammal (hon 
var nog sådär 27, om ens det). Då 9 
kom, brydde sig Lars inte om linje 
16 (till NI, för gul express) längre. 
Vid GM hängdes en planka till i  

av blommande kamomill, åt Lars en 
passionsfrukt och en tårtbit till, 
med det sista kaffet, i den 
värmande solen. 11 åktes till C, och 
skär express från NI till Gerrebacka. 
En luftkudde sattes i kuren, och 
redan nästa tur togs åter, då det 
verkade osäkert om gul express 
skulle hinnas en kvart senare (jo). 

attraktiv dam vid hållplatsen, och 
Lars trodde ett tag att det var 
pojkvännen som hade kommit, när 
någon satte sig bredvid och pratade 
lite. När hon gick därifrån, stod det 
klart att det var ett av de cirka 50 st 
närmanden, som hon nog råkar ut 
för dagligen. Svårt för en man att 
riktigt greppa om, och föreställa  

fast då var det från farbröder (…). 
Lars tog gul till Torslanda, och 26 till 
Skeppstadsholmen. Väntkuren var 
helt solblekt i vitt, och bussen gick 
till 01 alla dagar! Vid badet åts 
ostbågar, medan skrattmåsarna 
fiskade. Hemfärden gick med 
26+24+17 till C. ”Get lucky” hördes 
från posthusterrassen. 7 togs till F. 
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Igår kväll åt Lars vegetarisk köttfärs 
med spaghetti, gurka och 
apelsinjuice till middag. Imorse 
duschade och tvättade Lars håret. 
Idag åkte Lars till Chalmers, där det 
andra stövelinlägget av papp sattes 
upp. 9 st smålappar var tejpade på. 
10 togs vidare till KV, och en kassett 
lades ombord. Samma sak på linje 8  

fast det nu var Partille cup. Lars gick 
runt till de flesta planerna, och 
strötittade på några matcher. Flest 
flickor verkade delta, såvida inte 
Lars uppfattning är selektiv i frågan. 
Ett visst fluktande blir det ju gärna, 
fast de är lite unga, samt att 
kortbyxorna är lite för långa. Söta 
var de flesta i vilket fall. Publiken 

en timma tills nästa buss gick åter. 
Med lite tur hade man annars 
hunnit byta direkt. En luftkudde 
sattes i kuren, och Lars urinerade 
sen strax intill dagiset. På ICA 
köptes en mjukglass för bara 20 kr. 
De monotona längorna av radhus 
passerades, och längst ut var det 
enfamiljshus med minimala tomter.  

Prästgårdsängen, där den vände i 
rondellen, för att gå ordinarie väg. 
Vid Överås rundades planen, där 
handboll pågick. En flicka tog sen 
ned en banderoll med Partille cup. 
Lite elaka lappar sattes i området 
söder om Överåsvallen, och egna 
affischer i kurerna vid Nya Lunden-
skolan. En ask ostbågar åts i väntan  

TN. Här var det svalare i skuggan, så 
Lars satte viss fart ned till Härlanda 
tjärn, fast värmen och allt gående 
hade tagit ut sin rätt på energin. En 
passerande yngling frågade om ars 
ville bli slängd i vattnet. Märklig 
humor, även för Göteborgare. 
Större bryggor hade byggts, men 
ingen badade. I en slänt satt Lars på  

15 kr veckan, v 27 
Rita Hulan centrum i Lerum Föregående Dags-Nytt. 

 
Nästa Dags-Nytt  
 
Alternativt  startsidan igen. 
 

student som ville hyra rum, men 
det kanske finns en tanke med 
placeringen nära Chalmers. 
Frölunda kanske inte är aktuellt. 
Annars har ju både Sonja, Andrs 
och många andra ideligen föreslagit 
Lars att hyra ut. Hemresan gick se 
med linje 7, och detta var då den 
233:e åkposten för denna semester.  

Så de hade bytt redan vid R. Även 
ett gäng spelare som stått i kuren 
vid R, gick nu av. De skulle säkert på 
jättedisko i Scandinavium, ifall det 
ordnas även på Partille cup. Förr 
var det ju på Liseberg, men bara 
plats för 4000 var väl för litet. En 
etta kan nog läggas till framför, om 
Scandinavium används. Vid W kom  

Dumt att tveka för länge. Nu fick 
det vara. Längre bort sattes en 
pappremsa på ett lågt räcke, och 
Lars kissade rätt på trottoaren. Vem 
tackar en för att uppträda städat? 
Flickan cyklade nu förbi. På väg upp 
i backen möttes en familj som satt 
framför på bussen dit. Vid TN sattes 
en luftkudde i kuren, och ombord  

BILD 

Igår kväll åt Lars två Gølkorvar med 
makaroner, riven morot, gurka och 
Hallsonsoda till middag. Idag var 
det sol, klart, ganska blåsigt, dis på 
kvällen, och det är +14,50 kl. 23:25. 
Idag på förmiddagen duschade Lars. 
Idag plockade Lars undan, flyttade 
saker och dammtorkade sporadiskt. 
Idag gick Lars ut med en kasse ÅV,  

Idag åkte Lars till W, men en sista 
ögonkontakt med en sexig flicka 
med racketar, som gick på vid 
Musikvägen misslyckades. Som 
tröst var faktiskt en lapp sen sist 
(30/4) på Övre Besvärsgatan kvar i 
entrén till ett hus. Det skall de ha 
en eloge för. Vill någon i detta hus 
ha två fribiljetter till Ringlinien, så  

morgon, så visning fick göras idag. 
Till dess åktes linje 6, där en kassett 
lades ombord. En full 5:a togs till 
Ekmanska, där en av de svarta 
omsorgsfullt målade brädorna till 
den tidigare duschstolen, lades 
invid staketet, på ett tidigare utsett 
ställe. Något skall man väl ha dem 
till. Precis innan nästa tåg tillbaka  

cuperna, så stan hinner tömmas. 8 
passade precis vid KV, så det var 
gott om tid hemma, innan besöket. 
Lars plockade då undan lite mer. 
Sen kom nämnda Patrick i sällskap 
av flickvännen, som också behövde 
en bostad, då de skulle separera. 
Den unge mannen (23 år) spelade 
riktigt bra på pianot, och det gicks  

hela bostadens hyra för ett rum. Så 
gör väl andra i (m)oderaternas 
Sverige, när pyramidspelet nu är i 
full gång. En utnyttjar en annan, 
som utnyttjar en tredje, tills botten 
på samhällstegen är nådd. Det är 
väl bl.a. studenter, förutom 
hemlösa och arbetslösa. De gick ut 
för att rådslå, vilket kan tyckas lite  

15 kr veckan, v 27 
Rita Ödsmåls kyrka i Stenungsund sig hur det skulle vara. En raketfärd 

i tyngdlöshet är lättare att sätta sig 
in i. Eller att få en miljonvinst på 
lotteri. En miljardvinst börjar väl 
närma sig. Då blir det tillräckligt 
abstrakt. Percy Barnevik har förstås 
upplevt det också. Nå, kanske inte 
närmandena förstås. Det har ingen 
man. Möjligen Lars som tonåring,  

Nere vid KLB gick den ur trafik, och 
en kvinna frågade Lars om råd. Det 
var även för Lars oväntat, att 
bussen gick tom, och en ny kom dit. 
Annars brukar de bara ha hålltid 
där. Sen sade damen ifråga något 
om att svärfar nämnt hur bussarna 
går, så pojkvännens föräldrar hade 
alltså besökts. Vid NI satt en mycket  

paketsnören (från bagerier) mellan 
spjälorna på Angeredsbanans bro 
över Säveån. Också något som var 
planerat sedan förut, om tillfälle 
gavs, och det gjorde det ju nu när 
linjen är avstängd. Lars fortsatte 
sen under broarna till den tidigare 
platsen för en båtklubb. Nu är det 
en liten park, så omgiven av ett hav  

smygfotades, innan Lars gick över 
till rätt hållplats för linje 16. Strax 
reste hon sig från bänken, och gick 
rakt mot Lars med bestämd blick, 
men vek av just innan. Sen 
observerades inte var hon blev av. 
Lars tänkte först att hon var ond för 
bilden, men såg först senare att 
hon tittat åt ett annat håll just då.  

BILD 
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