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DEL 6430 vart man kom åt det hållet. Lars 
satte upp lite fler lappar på husen 
närmast Majvallen, och tejpar på 
karakteristiskt avstånd satt kvar 
sedan sist. Slappt. Baksidan av 
längan på andra sidan hållplatsen 
följdes, men där var det rätt skumt. 
Gatuskylten ”Mors Backe” ändrades 
lite valhänt till ”Mors Bäcken”. 

för bål i Riddartorp förra våren. Nu 
hade den målats med reklam för 
Dags-Nytt. Fåglarna kvittrade och 
blommorna doftade starkt, fast inte 
alla hade slagit ut ännu. En kvinnlig 
kör (?) ställde upp sig på stigen, 
men kom aldrig igång, så Lars lät bli 
att vänta på någon skönsång. 
Istället styrdes stegen till kaféet vid  

En affisch sattes i kuren. Ombord 
på nästa 11 hördes något som lät 
som en mobil ramla i golvet. Riktigt. 
Ingen annan fanns ombord just då. 
Den fick ligga. Vid Långedrag var 
turen innan just på väg att vända, 
men ”ångrade” sig halvvägs in i 
slingan. Vid SN kom tre tåg nästan 
på rad. Lars satt ett tag i inre viken,  

till ett nytt. Nej, det görs endast på 
”Tidpunkten”. Tänk för de som har 
15 mil till närmaste ställe… 99 togs 
till Sannegården, och värmen var 
ordentligt på ombord. Ett par glass-
pinnar, samt några lappar sattes 
upp. Tvärsöver hamnbassängen 
sågs ett nytt konditori: Snövit! 31 
var tänkt att ta till HJ, men nu kom  

med bussen, men snart återstod 
bara den ena. Vid Bifrost sattes ett 
par lappar medan 25 inväntades. 
Vid Blixås gick Lars av, och följde en 
slinga en bit. En skylt förkunnade 
att det var Balletorps skolskog. Vid 
en grillplats låg massor av plast från 
skalade kablar. Uffe ringde, och sa 
att Funchal (som först skulle åkts  

tillbaka till bussen medtogs en 
julgran från Blixås villasoptipp, ut 
på vägen. Mindre än en minut efter 
hördes ett barn fråga sitt fula 
medelklass-fetto till mor: skall jag 
ta bort den? Duktig idiot. Folk 
svansar så det står härliga till, för 
att röja alla hinder ur vägen för att 
de veka icke-männen skall komma  

för linje 19. Dalgångsgatan blev nu 
Bajgångsgatan. Det såg faktiskt rätt 
proffsigt ut, och kan lätt godtas på 
ett par meters avstånd. Låt vara att 
den blå plasttejpen gärna skulle 
varit brun istället.  På väg upp längs 
Bruhns backe sattes lappar med 
fula ord på ett par bilar på gatans 
villatomter. Rätt åt de (m)-svinen.  

det var svårt att få till en schwung. 
En mötande bil missades med en 
halvmeter. Nästa hade öppet 
fönster. Tänk om! Från BP åktes 7 
till KTT, där några lappar sattes 
upp. 100% av de som hördes talade 
på främmande språk. Linje 7 åktes 
sen hela vägen genom stan hem till 
F. Stegräknaren visade 12 966. 

30 MAJ. 2013 

DEL 6431 och nougatmousse (26 kr) på Lilla 
Träslövs bageri (fast det inte låg 
där). Stadskärnan var full med 
ungdom, liksom bussarna nästan 
uteslutande hade minderåriga 
passagerare. Man kunde tro att 
vuxna hålls i karantän. Lite så är det 
väl också. Framför allt kvinnor 
mellan 20-60 håller sig inomhus.  

togs linje 1 från BP till Lejet. 
Hajvägen även denna gång. 
Stranden var som rensopad, utom 
en barnvagn i andra ändan av viken. 
Dock… hördes en barngrupp närma 
sig. Lars satte ned, lutad mot en 
sten. Strax anlände barnen till 
dynerna, och började som väntat 
ganska omgående att utforska sin 

Fler och fler passagerare droppade 
av efterhand. Tåget stod ännu kvar 
när Øresundståget 11.48 rullade in. 
Den tysta avdelningen valdes, så att 
sittplats erhölls. Framme i Varberg 
var det mycket varmt, så länge man 
var i lä för vinden. På Skällinge 
bageri sågs samma kvinna som sist, 
fast hon inte spärrade upp ögonen  

dagen. Vid kusten var det mycket 
hård vind. Det är +18,50 kl. 20:33. 
Idag åkte Lars 751 till BO. Ett gäng 
utländska (trespråkiga) pojkar på ca 
16 försökte förgäves flirta med två 
flickor på drygt 8 år. Med måtten 
som gäller för mellanöstern var det 
något väl liten åldersskillnad, kan 
man tänka. I Pressbyrån fyllde Lars  

strikt bilbundna Varberg. Kortets 
bytestiden medgav fler resor ända 
till 16.22, men det fick räcka med 
linje 6 till Kurorten (framme 14.46). 
En stenpir kollades, men det var 
helt enkelt för kallt i vinden. En del 
solade på stranden, men bara barn 
badade. Lars lutade sig mot en sned 
sten, och i visst lä bakom en större  

ändå snart vidare. Ett nakenbad 
dök oförhappandes upp, d.v.s. utan 
plank. Det var alltså herrarnas 
(”Goda Hopp”), och då gör det ju 
inget. Boskapen är ju neutral, och 
kan gå naken utan att någon blir 
upphetsad. Annorlunda var det vid 
damernas nakenbad: ett plank som 
Berlinmuren. -Vad gör man åt en  

ledde till stadskärnan. Två pianon 
gjorde reklam för ett evenemang. 
Torggatan följdes till Lorensberg 
och åter. Dagens näst sista tur på 
linje 4 (17.30) åktes till Håsten. 
Plastburken åts nu med det sista 
kaffet, sittande vid en bollplan. Lars 
kom att tänka på Västernorrland, 
och trodde först att det berodde  

besvära Lars, ifall en remsa spikas 
på trästöden runt takets pelare. 
Detta har tänkts flera gånger förut. 
För att undvika att uppmuntra Lars 
till mer kontakt, stod hon nogsamt 
med ryggen vänd mot Lars, även 
när hammarslagen föll på tre 
meters avstånd! Ombord på tåget 
fes Lars ljudligt i den tysta delen.  

Tillbaka på hållplats 8, körde 
bussen förbi. Dagens skräp slängdes 
först ut på gatan. En tur gjordes sen 
nedåt gågatan, där en installation 
med massor av fågelholkar på ett 
konstgjort träd prydde torget. Det 
fick nu bli 751 till F, en dryg kvart 
senare än lila. Stegräknaren visade 
12 797 efter dagens lilla utflykt. 
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Igår gick Lars 15 204 steg ute på 
stan, och 6 kr i pant tillvaratogs. 
Imorse duschade och tvättade Lars 
håret. Inatt var det regn, men 
under dagen mest mulet, rätt 
blåsigt och det är +130 kl. 22:43. 
Idag gick Lars till Pressbyrån vid F 
och frågade om det gick att föra 
över pengarna på Västtrafikkortet  

16, så det fick bli den till BP. Kortet 
byttes ut, och som väntat följde 
inte den aktuella resan med, utan 
ny avgift drogs på linje 60. Alltid blir 
man lurad. Uppe vid MH gick en 
något orädd kråka omkring i 
skogen. 60 åktes ned till JT, och en 
fullsatt 11 till ST, där Lars tröttnade. 
Nästa inväntades (efter 3 minuter). 

där remsan satt kvar sedan sist. Lite 
choklad åts, innan främre vagnen i 
samma tåg åktes åter. När Lars gick 
av vid Majvallen kom några stänk. 
Några pappremsor, och en traktor 
sattes i Slottsskogen. Ett större 
antal glasspinnar blev det också. På 
en mossig stubbe i azaleadalen 
sattes en trästav som legat i en hög  

Djurgårdarna, men det var stängt, 
antagligen för att det var mulet. En 
morot åts utanför, och sesamkakor 
på en bänk på berget mot öster. 
Sen sågs en till utsikt – pendang till 
den i fjol (26/5). Bergspromenaden 
följdes nedåt Plikta, och ett gäng 
med Segway kom förbi. En dam 
med barnvagn (barnbarn?) frågade  

Samma tåg på linje 11 kom sedan 
mot centrum, 2.20 timmar senare. 
Vid DK bytte Lars till 19, med en 
MAN, så det var inte nödvändigt att 
ta 25 för att få åka med en sådan. 
Mellan PG och Bruhns backe sprang 
först två olika flickor i ljusblå 
överdel och (det behöver inte 
nämnas: svarta pyjamasbyxor) i takt  

15 kr veckan, v 22 
Rita Ball(e)torps skolskog i Mölndal  

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

På det andra svängda huset, som 
inte togs sist, sattes reklamlappar 
för Dags-Nytt igen. Linje 52 var 
oväntat välfylld, så Lars bytte till 
linje 18 så fort som möjligt. Dagens 
enda luftkudde fick hänga i räcket 
bakom barnvagnsplatsen. En banan 
åts, och skalet slängdes ut genom 
fönstret, som dock var så smalt att  

fram i sin rullande plåtlivmoder, så 
att de kan RUNKA i skogsbrynet på 
väg hem från jobbet. Trafiken var 
intensiv på denna skogsväg, som 
inte leder någon vart. Medelklassen 
slänger som vanligt skamlöst sitt 
skräp på allmän mark. 25 åktes nu 
till Toltorp, där Lars ändrade på 
texten på vänthallen vid hållplatsen  

på Ishavskryssningen förra året), 
skulle gå till Skottland i september. 
Lars kunde förstås inte följa med, 
då semestern är bestämd året före. 
På ren jävelskap tillåter firman inga 
ändringar. Samma resebyrå som 
sist ordnade turen, fast båten gått 
över till ett annat rederi, då det 
andra nu hade gått omkull. På väg  

BILD 

Igår kväll åt Lars köttbullar med 
spaghetti, röd paprika och cider, 
samt apelsinjuice till middag. 
Besökssiffrorna för hemsidan slog 
rekord för maj (29/4-29/5). Faktiskt 
passerades det redan förra helgen. 
Idag på förmiddagen duschade Lars. 
Idag var det sol och klart, så när 
som på enstaka moln inåt land på  

på Skånekortet med 900 kr, och 
Västtrafikkortet med 300 kr. Som 
att tanka bilen, fast man slipper 
värdeminskningen, däck, vätskor, P-
avgift, försäkring och allt strul. Vid 
plattformen stod ännu pendeln 
11.30 kvar, då ett fotsteg inte gick 
att fälla in. Personalen försökte 
gemensamt lirka loss mekanismen.  

på samma sätt som sist, när Lars 
kom in. Mycket riktigt hade hon en 
ring på handen. Kanske såg hon lite 
mer sliten ut också. Skärt hårband 
som sist. Lars inpräntade minne att 
under inga omständigheter köpa 
mer än en av samma sak satt kvar. 
EN bakelse blev det, nedpackad i 
ask med snören, för bara 15 kr. Sen 

nya omgivning. En omgivning där 
Lars ingick som en del av naturen. 
De gick runt Lars på armlängds 
avstånd. Dags att gå. Tänk om 
DAGISFRÖKNARNA kunde LÄRA 
barnen att hålla RESPEKTFULLT 
avstånd till folk, när PLATS FINNS! 
Nästa tur åktes tillbaka till centrum. 
Nu köptes en plastburk med päron  

Precis som i mellanöstern, va? 
Överlag kan man betrakta 
gaturummet som ett ”skeppsbrott”. 
Vuxna kan inte gå på vattnet, utan 
måste kliva in i bilen, när de når 
kajen (läs: trottoarkanten). Stan är 
bildligt uttryckt full av vatten. Bara 
ungdomarna kan gå på vattnet, och 
så Lars då. Ett onormalt inslag i det   

15 kr veckan, v 22 
Rita trästöden till perrongtaken i Varberg Bara en flicka satt i avdelningen, 

och hon kan ju inte prata med den 
onda mannen i vilket fall. Vid BO 
gick Lars till den hållplats (”nr 8”) 
där Lila sågs senast. Ingen tidtabell. 
Ingen information om linje. En LCD-
skylt visade ”se tidtabell för 
information”. I vänthallen är det ju 
bara vitt på listan över hpl-lägena.  

på något med grönskan. Nej, lukten 
från Värö naturligtvis. Polletten 
trillade snart ned. Den sista 4:an 
togs ned till centrum, och biljett 
köptes till Mölndal. På perrongen 
erbjöds en dam med skära skor och 
överdel, en penna i (favorit?)färgen. 
”-Nej, jag har så många”. Okej, 
utmärkt! Då kommer hon inte att 

så övertydligt flagrant ojämlikhet. 
Man känner sig så totalt maktlös. 
Som när fascisterna hos tullbögen 
för inte så länge sedan såg det som 
helt naturligt att kvinnlig personal 
klädde av män nakna, för att leta 
efter knark. Vid fästningen spelades 
brännboll. Lars vek av, utan att 
runda densamma. Fästningsgatan  

sten. Ändå blev det lite kallt efter 
en dryg timmas sittande. 
Wienerbrödet/ bakelsen från det 
första konditoriet åts med kaffe till. 
Sedan fortsattes gångvägen till fots 
längs kusten mot centrum. Den 
gamla banvallen gick parallellt. Vid 
ett annan bad var det bara klippor, 
men betydligt varmare. Lars gick  

BILD 
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Vänthallen för Dalgångsgatan… 

Pianon på 
Stortorget 
i Varberg 
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