
12 OKTOBER. 2013 

DEL 6566 Stående resenärer förekom ända till 
slutet, fast Lars hade hittat en plats. 
På Ljungblads åts en ljusbakelse och 
kokosstång med kaffe (72 kr), och 
det var öppet till 22. En löptävling, 
”Running lights” pågick, med 
målgång vid Stora torget. Bussarna 
var nu flyttade hela kvällen, fast 
biltrafiken pågick med köer som  

men enligt anslag gällde det bara i 
augusti… Lars tänkte ändå söka lä i 
sjöns östra ände, vilket lyckades 
över förväntan vid Aludden. Flera 
tog kort på varandra, så man kunde 
trott att något fotomaraton pågick. 
Lars åt sesamkakor med kaffe, och 
tog av jackan. Sonja ringdes, och 
hade haft fullt upp med barnbarnen  

till Partsnille, samt 515. Höghusen 
på södra sidan av E20 skulle lappas. 
Först togs dock några av de lägre, 
en båge slogs, och det sista av 
hallonpajen åts med kaffe, på en 
bänk i Duplexringen. Affischer 
sattes på flera av höghusen, då 
både antalet boende och utrymmet 
vid entrén medgav det. Lars läste  

Imorse duschade och tvättade Lars 
håret. Idag var det sol, något kylig 
ostlig vind, och +80 ute kl. 23:25. 
Idag på förmiddagen gick Lars till 
hemköp för att handla, och en 
kasse pantburkar medtogs (46 kr). 
På väg dit hittades en 90-öresflaska. 
Idag tog Lars linje 8 till MG, där 16 
tittades efter, men väntetiden var  

också var lördag, blev det mellan 5-
10.000 deltagare, säkert väl i klass 
med första maj i Stockholm. Årets 
tema var H.C. Andersens sagor, 
vilket kanske inte var alldeles 
uppenbart. Lars led lite av insikten 
att i stort sett ingen gick ensam – 
alla ingick i sällskap, par eller 
familjer. Förvisso kan man beskylla  

framåt kvällen, då Lars stannade 
länge och ofta. På slutet blev 
trängseln ganska besvärande, 
särskilt när flera guidade grupper 
stockade sig vid installation nr 6 
”Tummelisa”. Nr 7 hittades inte, 
eller visades kanske bara första 
dagen. Många marscherade mot 
stationen redan en kvart före tågets  

En banan åts på spårvagnen mot JT, 
och linje 1 åktes hem. Dagens 
utflykt belöpte sig på 22 475 steg, 
och 8,20 kr i pant tillvaratogs. 
Hemma fanns spår av matlagning, 
men ingen var där då. Inte heller i 
förmiddags vid 11 hade någon 
kommit hem, sedan de båda 
lämnade bostaden vid midnatt. 

13 OKTOBER. 2013 

DEL 6567 höstvädret (med sol..). Lunchträff 
bestämdes till fredag. 16 sidor 
lästes i executive orders, och sidan 
1000 passerades – något ovanligt i 
en bok...! En industritomt tilldrog 
sig intresse, då tåget ändå just gått, 
när Lars fick lust att åka, och först 
då tittat på klockan. Markarbeten 
pågick, varför staketet saknades åt  

snacket), så kunde de fått smaka. 
Området såg nu mycket trevligt ut, 
mot tidigare lite nedgånget. Grön 
togs åter, och 2 till C. Alependeln 
åktes, och tre spår bort stod vagnen 
Lars åkte till Göteborg med i 
fredags (5242). Redan vid Surte gick 
Lars spontant av, då molnmassivet 
just hade åkts ur. Vid älven syntes  

till Önneröd, där skolan rundades, 
och skogen uppsöktes, just vid 
stigen mot vattenfallet. Dock togs 
nästa tur på Röd åter till KV, och 
Grön till Säteriets miljonprogram, 
fast bussen emellertid inte går in 
där längre. Husen var under 
ombyggnad, och såg ut som Lars 
kunde föreställt sig att ett nybygge  

först vid 12, strax innan Lars gick ut. 
Under spårvagnsresan till stan 
ringde Anders. Vid AG gick ett par 
av, vars kvinnliga halva Lars gärna 
själv velat ha. Anders hade varit på 
mc-tur i lördags, och skulle under 
veckan på ärende till stugan. Lars 
föreslog att ses i samband med 
någon av Lars utfärder (nej). Även  

utan pant. En sönderslagen bod 
stod på en brygga vid vattnet. Här 
fanns i alla fall några energiburkar 
att ta med hem. När Lars såg en 
kamera cirka 5 m upp på fasaden, 
började tankarna arbeta. Jo, än 
kunde ”gubben”: en lastpall bars till 
en container, från vars tak en list på 
fasaden kunde balanseras på, och  

svalare sedan Lars slutade läsa (när 
solen gick ned över bergen vid 
Ellesbo på Hisingen). Pendeln togs 
till Älvängen, och 434 vidare till 
Skepplanda. Ett varv gjordes runt 
samhället, samtidigt som lite 
reklam sattes upp. Mycket ungdom 
åkte med samma buss som Lars 
tillbaka, vilket även varit fallet med  

otänkbart ifall området byggts idag. 
Nu hade det bara blivit  exklusiva 
bostadsrätter. På spårvagnen åter 
åts en banan. Linje 8 åktes hela 
vägen till F. Stegräknaren visade 
blygsamma 12 350. 8 kr tillvaratogs 
i pant under dagen. Abiir hade 
skrivit tack på baksidan av en lapp 
för kakorna som lämnats på bordet. 
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Det kan sägas att gardinerna i 
vardagsrummet är borta, vilket ju 
var ett önskemål redan vid Abiirs 
och Patricks första titt i bostaden. 
Ett nytt duschdraperi har satts upp, 
och ett par lampskärmar. Det 
kanske nämndes sist att mikron och 
diskstället hade bytt plats, vilket 
nog kan vara en god sak, förvisso. 

för lång, så 1 fortsattes till JT, och 3 
till Jeagerdorffsplatsen. Några 
affischer och smålappar sattes upp 
vid Gröna gatans hus. Skötsel av 
planteringarna pågick. Lars åkte sen 
till JT igen, där deltagare från något 
lopp som setts längs Dag Hammar-
skjöldsleden nu åkte hem. 3 åktes 
vidare till Svingeln, och gul express  

sen 14 s. i Executive orders på en 
solig bänk på kyrkogården. På andra 
sidan spåret stod ett hus utrymt vid 
torget i väntan på rivning. Gul 
fotades, och Säveån korsades på en 
nybyggd bro. Plattformarna tycktes 
längre än någonsin på stationen, 
och idel X61 var i trafik. Aspen var 
inställd till följd av en ombyggnad,  

på sistone, och skulle till läkare för 
plötsligt håravfall. Då det blev för 
varmt (!), flyttade sig Lars till ett 
mer oskyddat läge av stenmuren 
längs vattnet. Här kavlades också 
ärmarna upp, medan ytterligare 18 
sidor lästes. Sedan togs ett kort på 
en pendel, och nästa varv med 
samma tåg åktes vidare till Alingsås.  

vanligt. En utställning om ”Steam 
punk” sågs i de mellersta 
våningarna i huset där receptionen 
för Lights in Alingsås brukar finnas. 
Nu var det emellertid i turistbyrån i 
det nya P-huset m.m. vid stationen. 
Just i skymningen påbörjades turen, 
och Lars blev inte ensam. Då vädret 
var fint, relativt varmt, och det nu  

15 kr veckan, v 41 
Rita den nya turistbyrån i Alingsås avgång, så Lars skyndade på lite, 

men det blev inte så värst fullt. Vid 
Partille byttes till gul igen, och vid 
Svingeln sattes några lappar upp. 
Detta fortsattes i parken vid 
Olskroken, där resten av dagens 
relativt många affischer gjordes åt. 
Flera var ute och bajsade hunden, 
då klockan var 22. Det görs ju då.  

dem för att vara osjälvständiga, och 
då det klart hämmar möjligheten 
att fota, kissa och fisa längs vägen, 
kan man naturligtvis se fördelen 
med att gå själv. Dock får man 
betala ett mycket högt pris för de 
förhoppningsvis bättre bilderna, 
och tillfredsställelsen i att gå i eget 
(lugnare) tempo. Det blev lite kyligt  

BILD 

Igår kväll åt Lars ostschnitzel med 
kroketter, dressing, chilisås, gurka, 
citron och apelsinjuice till middag. 
Imorse duschade Lars, tog ut en 
mycket tung soppåse, och bakade 
en sats med ”Subway-kakorna”. 
Idag var det mulet, men klart norr 
om stan, nästan vindstilla och +90 
ute kl. 22:18.  Abiir  kom  idag  hem  

Anders skulle ringa Sonja för att se 
om hon kunde komma ifrån för en 
lunch under veckan. Lars borde gått 
av tidigare, då det är så otroligt 
svårt att höra telefonen ombord, 
men avstod då det var M28. Först 
vid Chalmers – som planerat – gick 
Lars av för byte till 8, men ringde 
först av. Från KV togs Röd express  

skulle sett ut 2013, ifall någon hade 
bett om en gissning 1976. En eloge 
till byggfirman för en imponerande 
välordnad och ren arbetsplats mitt i 
det bebodda området. Kakor med 
kaffe åts på en bänk vid lekplatsen, 
och två barn frågade vad Lars åt. 
Om det inte varit förbjudet att 
mata djuren (för att slippa pedofil- 

fast berg i dagen - mycket oväntat 
här, där det var ett skred 1956. 
Älven var spegelblank, och resten 
av kaffet och kakorna avnjöts när 
Sonja ringde. Även hon och Arne 
hade åkt förbi Surte idag, på väg till 
systrarnas sommarstuga i Koberg. 
Vattnet hade stängts för säsongen, 
och en tur hade gjorts i det härliga  

det hållet. En boggi med dragkrok 
till lastbil stod uppställd. Man 
kunde speglat sig i plåten, och allt 
var väloljat. Dragstången var så 
perfekt avfjädrad att man nästan 
kunde få den att svaja genom att 
blåsa på den. Lite skillnad mot 
amatörgrejorna till en bilkrok. En 
container innehöll massor av burkar  

15 kr veckan, v 41 
Rita Önneredsskolan i Landvetter turen Lars kom med. En söndag. 

Vad gör de i Älvängen vid 20-tiden? 
Lars tog tåget till C, och spårvagn 
till nya Olskroken. Ett antal lappar 
sattes upp på husen, vilket gav en 
känsla för områdets struktur. Vid 
ICA gick en trappa till en väl dold 
innergård. Alla hus verkade tillhöra 
kommunala Poseidon, något helt  

fingrarna samtidigt få fäste på en 
fönsterbräda vid fönstren en bit 
under taket. Sen kunde kameran 
nås genom att sträcka på sig. En 
reklamskylt för Dags-Nytt tejpades 
fast på sidan. Bara för att man kan. 
Sedan kände sig Lars som 19-20 år 
en stund framöver. Skymningen var 
vacker, och det blev bara långsamt  

BILD 
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