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DEL 6428 Från Södra torget tog Lars 159 förbi 
Gånghester (där nubben kom ifrån). 
I Dalsjöfors hade Sandells konditori 
stängt kl. 15. Då sågs kafé Tårpilen, 
där en kebabbaguette med kaffe 
gick på 80 kr. Lars åt ute, och flera 
kajor plockade från grannbordet, 
letade i papperskorgen, och andra 
hyss. En sväng gjordes över höjden,  

Inget sågs. Vid lekplats nr 112 
(enligt skylt) åts en påse kakor som 
köptes vid MP igår. En glasspinne 
spikades fast på en sandlåda, och 
Lars småslumrade en halvtimma. 
Åter vid stationen konstaterades att 
Fristads invånare har hjul, att döma 
av vad som sågs på gatorna. Inte 
många människor syntes gå till fots.  

Det var hiskeliga köer genom 
stadskärnan, med ett ändlöst flöde 
av bilar. Vid djurparken var det en 
ny motorväg under byggnad, nog 
som ersättning för den hårt 
trafikerade lokalvägen genom 
Sjöbo. Kanske dags för trängselskatt 
för att finansiera männens hejdlösa 
bilresande! I Fristad åkte Lars nu för  

Det är nu +16,50 ute i GBG kl. 21:48. 
Idag hade Lars med en kasse med 
PET och returflaskor för pantning 
på Hemköp. Sedan togs linje 7 till 
Chalmers, och så 13 till KV. Linje 
100 åktes vidare till Borås, och där 
lokalbuss 8 till Hestra. Vid rondellen 
jämte den tidigare ändstationen var 
skogen nu nedsågad, och maskiner  

åter upp till Kristineberg, kortare än 
vad bussen kör… Lars gick åter igen, 
och tog ett kort, men missade den 
turen, efter vändning. Nästa var 
sen, och gick som en rem genom 
kurvorna ned mot centrum. 2 åktes 
till Tullatorget, där en luftkudde 
sattes. Föregående tur gensköts. I 
centrum var det nu nästan stopp,  

åktes tillbaka, och 8 till stationen. 
Linje 100 passade rätt fint, och vid 
KV även linje 8 lagom. Ungdomen 
ombord var högljudd, och vid F stod 
ett par väktarbilar och ambulans. 
Polisen cirkulerade, och mycket 
sommarlovsledig ungdom hängde 
på den egna gården. Antalet steg på 
(bara) utflykten blev idag 11 429. 

28 MAJ. 2013 

DEL 6429 för en kvinna i muslimska länder. 
Ett par parkopplade X61 passerade 
på järnvägen strax bredvid. Vid 
stationen togs också ett kort, innan 
vandringen nedströms Säveån 
började. Vid vägens slut stod en 
Dansk bil. Som väntat var stigen 
inte lämpad för lågskor så snart 
efter regnet. Dessutom kan man ju  

upp. Vid en privatbrygga (på allmän 
mark) byttes till de medhavda 
SKÄRA Hunter-stövlarna. På en 
annan brygga satte sig Lars över 
kanten, och tänkte för sig själv: min 
brygga, min sjö, min (…). Nej, Lars 
satt visst där ensam. På något sätt 
känns det ibland som att allt annat 
är meningslöst då. Även ifall det nu  

på de i Stockholm. Svårt att klara 
tidtabellen ens i lågtrafik då (några 
minuter sen blev den, men det är ju 
Göteborgspendlarna som regel, då 
det knappast går att hålla de snäva 
tiderna i vilket fall). I LR visade en 
termometer +230. I Floda gick Lars 
av, och följde Sävelången till badet. 
”Pling” sade det från en cyklist på  

diskade Lars, när det ändå regnade. 
Idag på morgonen var det regn, 
men klarnade snart upp, och blev 
fuktig hög värme, enstaka moln, 
rätt hård vind, och är +180 kl. 22:45. 
Idag gick Lars till F, och ombord på 
spårvagnen visades en text så länge 
på biljettmaskinen att det var lätt 
att tro att den inte tog någon avgift.  

ärmar, och vinden i håret, svalnade 
Lars snart av igen. Tågen hördes 
knappt genom forsen, men efter att 
ha återupptagit promenaden kunde 
både tåg och bussar åter höras från 
andra sidan ån. Kusebacka bro togs 
över till andra sidan, där ett X2 
snart antogs komma. Detta stämde, 
så ett foto togs. På övergångens  

ett par snäckskal! Tyvärr sågs även 
en glasbit, som hade undgåtts att 
trampa på med de bara fötterna. 
Stövlarna hämtades från skuggan 
bakom ett träd, och turen gick 
vidare. Keseberget var inte någon 
utsikt som antagits via kartan, utan 
bara en naken häll vid ån. Totalt 
sattes ett 20-tal pinnar och remsor  

Räcker inte det? På baksidan står i 
alla fall några buskap, som kanske 
kan så vissa tvivel i Sörgårdslyckan. 
Vid Ålkistan gjordes en läspaus, och 
sedan sattes dagens enda traktor 
upp på en fälld trädstam. Lite 
senare nåddes stället där Lars 
vände förrförra sommaren. Där 
blev vägen betydligt bättre, och det  

svårt att avgöra, tills Lars sonika 
gick av vid Hagakyrkan, och till 
pizzeria Viktoria på Viktoriagatan. 
En ”Blåvitt” med Fanta citron och 
salladsburk, gick på 98 kr. Den åts 
på berget, med vy över centrum. På 
väg upp möttes två damer på väg 
ned med en likadan pizzalåda. Från 
W togs 16 till MG, och linje 7 hem. 
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Igår satte Lars upp ca 110 lappar. 
Igår kväll åt Lars mississippibönor 
med paprika och cider till middag. 
När Lars duschade i morse, togs en 
ny tvål i bruk, den sista av Gubbens. 
Idag var det mest sol på f.m., men 
enstaka moln, som efterhand 
tätnade. I Borås blev det regn från 
19.30-tiden, men inte i Göteborg.  

var i arbete. Tiden till nästa buss 
tillbringades vid dammen, och lite 
godis från Finlandsbåten åts. På väg 
åter gick bussen via stadsparken till 
Södra torget, och även korsningen 
upp mot Hötorget var uppgrävd. 
150 åktes mot Fristad, och den gick 
förbi Norrby, och viadukten ovan 
Borås övre stn, innan ordinarie väg. 

första gången till stationen, som 
visade sig ligga allt annat än öde 
(utom spåret som var smått 
igenväxt). Det var här centrum låg! 
Det såg ju sist ut som att stan tog 
slut åt det hållet. En affisch sattes 
på en nedlagd färgaffär, och turen 
gick vidare upp mot höjden i 
nordost, för att spana efter ett torn.  

I stationshuset fanns ett kafé, som 
dock stängde kl. 13, strax efter Lars 
hade gått av bussen. Inte mycket 
att göra. På väg tillbaka blev det 
fullt av Abbas, Alí, och Muhammed, 
som barnen hette, när läraren gav 
förmaningar om att vara tysta m.m. 
De var synnerligen rastlösa, tills lite 
större barn sen kom på vid arenan. 

innan bussen togs tillbaka. En flicka 
med perfekta ben skrevade i kuren, 
och hennes kort ”pep” faktiskt bara 
en gång på 159 åter. Åtminstone 
inte minderårig, alltid en liten tröst. 
Från Södra torget åktes en fullsatt 
7:a till Hedvigsborg, där Lars nu gick 
ned längs ”ringleden” (smitvägen?), 
till den ännu större trafikleden, och  

15 kr veckan, v 22 
Rita Fristads centrum och station då veteranbilar köade runt. Föraren 

körde då under motorvägen, och 
via Druvefors (!) till torget. Sen blev 
det 1 till Sjöbo torg, där musik 
hördes. En tur med uppsättning av 
70 lappar startades. Även några 
affischer, och en pappremsa sattes 
upp. Lagom till den sista förtejpade 
lappen var slut, kom regnet. Linje 1  

BILD 

Igår åt Lars en vegetarisk schnitzel 
med makaroner, citron, tomater, 
och apelsinjuice till middag. 
Delicatobollsglass togs till efterrätt. 
Igår kväll tittade Lars på foton från 
Megaloppis, som herren som tog en 
bild på Lars, redan hade skickat! 
Imorse förtejpade Lars 70 lappar. 
Idag på förmiddagen duschade och  

Giltigheten upphör 22 juni, stod 
det. Vid ”Vita bandet” sågs SL 2622 
(Mölndal) på någon skolutfärd. Vid 
LP sågs ett gäng med bastkjolar 
(svensexa eller möhippa?). Från LP 
till Prinsgatan var det stopp på 
biltrafiken i gatunätet, av okänd 
anledning. Vid C bordades pendeln i 
en X14 med bara 2 dörrar, mot 12 

denna skyltade gångväg. Det skulle 
varit i Askim på 70-talet, då man 
blev omkullvält ett par gånger på 
cykeln, av folk som inte gillade att 
man cyklade på gångvägarna i 
skogen. Nu är det andra tider, och 
man är i vägen för cyklisterna när 
man slutligen går till fots… Ett par 
glasspinnar och pappremsor sattes  

verkligen varit Lars egendom. På 
sätt och vis är det ju det också, låt 
vara att Lars inte är skriven i ”Mer 
än Du tror!” (=Lerums kommun). En 
nougat åts, med kaffe till, och lite 
läsning gjordes. SKÄRA stövlar. Man 
får njuta vardagens glädjeämnen. 
Det gäller bara att våga bryta 
mannens snäva normer. Snäva som  

vilja göra en avstickare, eller 
behöva gå åt sidan vid möte. 
Fåglarna kvittrade, och de nästan 
ständiga forsarna brusade högjlutt. 
Vid Kusebacka Hölja, nedanför 
Nordåsen (Där Petra på datakursen 
bodde. Hon är inte 18 nu, utan 39), 
tog Lars av sig lite. Med fötterna i 
det lite isande vattnet, uppkavlade 

15 kr veckan, v 22 
Rita Kusebacka Hölja (konstigt namn)  

Föregående Dags-Nytt. 
 
Nästa Dags-Nytt. 
 
Alternativt startsidan igen. 

gick fort till Hillefors och Brittannia-
dammen. Då tåget ända precis gått, 
vilade Lars lite, tills en ung kvinna 
kom. Då kan man ju inte stå där och 
kontemplera sommaren -96, utan 
måste gå vidare för att inte 
skrämmas. Från stationen åktes 
pendeln till C, och där drog det åt 
något matställe. Öst eller väst blev  

upp längs gångvägen. Bror Duktig 
har lite att göra med att hitta alla… 
Härmed uttalas en förbannelse över 
den som tar bort dem. Naturen gör 
tids nog det jobbet ändå. Skaffa ett 
eget liv vetja, istället för att försöka 
förstöra andras. Bror Duktig har 
redan tagit Lars dam, fått en bil 
gratis, bor fint, och har ett fint jobb.  

träplankor spikades en pappremsa. 
Åter på sydsidan av ån, sågs träd 
som fällts och gnagts av bävrar. En 
långsmal ö i solen såg så tilltalande 
ut, att Lars gick igenom det hyggligt 
grunda vattnet ditut. Det sista av 
blåbärspajen (onsdag) åts med det 
sista av kaffet. Grönskan var riktigt 
bedövande knallgrön. I vattnet låg  

BILD 
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Stället vid Säveån 
där Lars åt pajen 
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