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DEL 6735 kavaljer, eller att föräldrarna gör 
upp planerna. Till dess slår hon ned 
blicken. Bokstavligt. Nå ringen var 
borta när de gick, men den kan lika 
gärna ha hamnat i papperskorgen. 
Anders var nöjd med besöket på 
Sahlgrenska efter hemkomsten från 
Asien, med anledning av domningar 
i benen. Annars avhandlades mest 

ett kvarter framåt. Fast Anders varit 
där förut, var han osäker. Väl där, 
sågs en riktig goding, som noterats 
redan vid Järntorget. Nu skulle hon 
och modern (?) också käka. En ring 
lades vid hennes tallrik, medan de 
båda hämtade sallad. Lars beställde 
Vegan-grönsaksgryta med potatis, 
och vatten till (80 kr). Ett fat med  

Lillängsgatans skivhus fick några 
armband, sedan husen studerats på 
flygfoton från 50-talet. Originellt 
nog är det mittre, av tre trapphus, 
inte på samma sida som de övriga. 
Från Botan togs 1 till MG, och 3 till 
M. Kustroddaregatan, Birgittagatan 
och Svanebäcksgatan gicks. Vid den 
senare anlades en ny liten park. 

efterhand tilltagande vind i utsatta 
lägen, och det är +4,50 kl. 22.22. 
Idag gick Lars ut med ÅV-plast och 
kartong i varsin kasse. Forsythian 
blommar utanför husets sydsida. 
Lars åkte sen till MG, för fortsatt 
promenad över till de gamla husen 
på Frölundaborgs östra sida. 
Tunneln under motorvägen var  

tränga sig på. Längre upp på gatan 
låg en mängd blommor och porträtt 
av ännu en mördad yngling (får 
man förmoda). Trapporna upp till 
Skansberget togs i ett svep, vilket 
tröttade lite i benen. Lars är inte 
brevbärare längre. Annars klarar 
man nog att obrutet gå i en trappa i 
ett par timmar, eller så? Minnet  

kikade på tabellen, ifall någon tur 
gick snart till VP? Orättvist att han 
får ha en så dundersexig kvinna. 
Lars kom slutligen av sig av alla 
intryck och valmöjligheter, och allt 
man inte kan få och göra. Ibland blir 
man mättad, och kan inte ta till sig 
mer. Från Heden åktes 605, vars 
jöns faktiskt hälsade, fast Lars nu  

bussen förrän vid Mölndalsån efter 
Liseberg. Köande bussar – då är det 
rätt extremt. Vid Säteriet sattes 
några armband upp, och skogen var 
full med vitsippor. I kanten på ett 
fält övervägde Lars att slå sig ned i 
den värmande solen. Dock syntes 
Råda säteri (som gett namn åt 
bostadsområdet) i fjärran. – Om  

säteri - ännu aktiv. Udden Labbera i 
Rådasjön var nu nästa tänkta mål, 
fast Lars istället nöjde sig med en 
solig bänk vid en betesmark. 
Bänken fick en traktor på pappskylt, 
och när två spikar tappades, 
fiskades de upp med hjälp av 
stativets magnetfötter. Ingen dum 
idé, fast Lars tänkt på att ta med  

stort miljonprogramsområde! Från 
KV togs 2 till Mölndals sjukhus, där 
gångbron gicks över E6 och åter. 2 
tillbaka, och 513 till Björndammen. 
En halvtimma ägnades åt lappar i 
området (totalt ca 100 idag), varpå 
513 åktes medsols till Heden igen. 
Från VA åktes 3 till MG, och 7 hem 
till F. Det blev 13 127 steg idag. 
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DEL 6736 även den är nedsprejad. Vissa hyser 
agg till just Lars, det vet vi ju. Hur 
som helst åktes SVART tillbaka, och 
sen till Grimbo med linje 17. Även 
här var bageriet nedlagt sen sist. 
Lars anade oråd när det noterades 
att texten på en stor samlingstavla 
var lite svagare på just den raden. 
Egentligen finns just inget rimligt  

men borde rimligen kunna sätta det 
i samband med att något strök mot 
när hon reste sig vid ÖS. I vilket fall 
hade hon som många andra noga 
undvikit att se åt Lars håll. Målet 
för Lars – förutom att bli gift med 
en sexig dam – var att köpa semlor i 
Vallhamra. Bageriet var nu nedlagt, 
fast en skylt förkunnade att alla  

Idag gick Lars till F, och tog MB till 
Eklanda skog. En sväng gicks lagom 
till nästa tur åter till F. Det var ännu 
rätt kyligt, särskilt i skugga och vind. 
Från F åktes sen 99, och det blev 
bara mer och mer folk (när skall 
den gå oftare?). Vid Lindholmen 
gick Lars av och tittade på folklivet 
på kajerna vid älven: fascinerande.  

tvättade Lars håret. Lockmedel togs 
sen, för att se lite yngre ut ett tag. 
Idag var det sol, mest klart, men 
enstaka moln ett tag på e.m., något 
kylig vind, och det är +40 kl. 22.36. 
Från idag skall det vara en ny 
zonindelning i Uppsala län, nu med 
5 zoner, mot tidigare 2. Priset till 
BÅL kommer då att sänkas från 80  

Glöstorpsskolan. Många vuxna 
använde skolgården som genväg, 
något som Lars hade svårt att förstå 
som barn. Alltså att man frivilligt 
går förbi en skola, när man slipper. 
Man känner sig nog lite mer immun 
mot skolor, som vuxen. Det var lite 
för svalt att sitta kvar länge, så efter 
att ha borstat tänderna gick Lars  

var ändå välfyllt till Partille, där den 
stod i hela 8 minuter. Den fortsatta 
delen till Jonsered var glest besatt. 
Tillbaka i centrum gjordes ett prov 
med ersättningstrafiken C-GM (och 
C-Munkebäck) denna veckan.  Av 
någon anledning gick bussar 
skyltade både 1, 3, 6, och 8, fast de 
parvis går samma väg. 1 avgick  

Slutligen kom Lars fram till GM, där 
en båge slogs, och de omfattande 
byggena studerades. Nya spår var 
under utläggning på andra sidan 
Gamlestadens fabriker. Vid OM 
gjordes ett litet uppehåll igen, och 
vid Svingeln byttes spåren i den 
besvärliga kurvan. Det är alltså de 
båda arbeten som görs. Från C  

MED en spårvagn. Resten av en 
påse armband gjordes åt till husen 
vid Långängen, medan skymningen 
föll. Osannolikt mycket folk var i 
rörelse, som i en arkitekts 
drömvision. På 99 fick en ung dam 
en navelludslapp som straff för att 
väskan tog upp ett säte. Det blev 
idag 13 013 steg, och 70-80 lappar. 
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Igår kväll åt Lars två Gøl varmkorvar 
med tricolore pasta, tomat, gurka, 
ärtskidor och juice till middag. 
F.o.m. idag skall SJ lägga ned sin 
egen biljettförsäljning på nästan 
alla stationer i Sverige, utom de tre 
största städerna, samt Sundsvall. 
Idag på förmiddagen duschade Lars. 
Idag var det sol, klart, utom lite dis,  

förvånansvärt fräsch. Ett anslag 
förkunnade ”jag åker bil. Alltså 
tankar jag”. Fler som har humor. 
Sen togs en närmare titt på stället 
där plastmuggarna bildar ord i 
staketet, mittför Slottsskogsvallen. 
En egen hälsning bifogades också. 
Några bilder på spårvagnar och 
bussar togs också från denna sidan. 

Lars gick dock ända till Gröna 
vallen, där en stund tillbringades på 
en bänk. 3 åktes sen till JT, där 
Sonja snart hittades. Anders dröjde 
lite till, men sen gick de i samlad 
trupp bortåt Hagabadet. Utanför en 
affär stod en cykel med tulpaner i 
en korg. Affärsföreståndaren fick 
svara på var Solrosen låg – endast  

sallad åts också. Flickan ifråga 
undvek totalt att möta Lars blick. 
Lite mer bekräftelse är inte dumt. 
Upptagen, ointresserad, för ung, är 
de mest sannolika anledningarna. 
Sen kan det förstås vara kulturellt 
betingat (de var nog ursprungligen 
från ett annat land), såtillvida att en 
flicka måste ”väckas till liv” av en  

gamla minnen om folk och annat 
under 30-50-talen. Efter kaffe på 
maten skyndade Anders och Sonja 
åter till JT. Lars gick Kaponjärgatan 
uppåt, och träffade en värvare för 
autogiro från Röda korset. Lars 
framförde sin önskan att hålla nere 
de fasta utgifterna, och aktivt ta ett 
beslut varje gång generositeten vill  

15 kr veckan, v 14 
Rita Råda säteri i Mölnlycke en komplett magnet förut, för alla 

tappade spikar. Det behövs kanske 
inte. Lars hann så småningom ikapp 
tankarna och upplevelserna igen. 
Ett plommon åts, och färden 
tillbaka påbörjades. I väntan på 
dagens sista buss (18.49), sattes 
några till armband upp. Som väntat 
blev Lars ensam på bussen. Från ett  

man skulle ta och titta på detta för 
första gången? Sagt och gjort, fast 
den lägre delen av fältet var lite väl 
våt för Converse. Gångtunneln fick 
två affischer. En liten väg (Ekeliden) 
hade en 70-skylt framför sig, vilket 
gav en kul bild. Denna väg var 
ursprungligen helt tydligt en 
fortsättning på vägen från Råda  

var både disträ och sur över att den 
kört fram tre minuter sent, medan 
skylten förstås hoppat fram till 
nästa avgång. Lars började bli 
osäker på ifall den gått från en 
annan hållplats. 10 minuter tog det 
bara till KV. En flicka som gick längs 
trottoaren vid Berzeliigatan fick ett 
försprång, och var inte i kapp med  

kanske sviker. Också. Lars satt på 
en bänk i sydläge, och tog av 
jackan, och fick nogsamt akta alla 
myror runtomkring. Turen gick sen 
Landsvägsgatan till JT, där värvaren 
verkade styra stegen mot Lars igen. 
Hellre fly än illa fäkta; 9 togs till ST. 
Ett par kort togs, och 3 åktes till VA. 
Ett par gick längs Vasagatan, och  

BILD 

Igår kväll åt Lars Mississippibönor 
med fruktsoda till middag. Det blev 
lite trångt i köket, då Abiir och 
Patrick samtidigt kom hem. Lars 
flyttade då till vardagsrummet. Lars 
fick förklara miljonprogrammet för 
de yngre. Abiir hade bott i Surte, 
strax nedanför Gårdsten 2000-03. 
Idag på morgonen duschade och  

till 75 kr. Till Kn ökar det däremot 
från 35 till 50 kr. U ökar från 60 till 
75 kr, samt hela länet från 60 till 
100 kr. Lokaltaxa med stadsbuss går 
upp från 19 till 20 kr (med kort). 
Inte entydigt något positivt alltså. 
Sedan 17 mars skall det vara ett 
prov med konduktör på linje 4 i 
Stockholm, vilket Lars har missat.  

Vid hpl sågs sen en dundersexig 
flicka, som just köpt glass med 
kamraterna. De besökte sen helt 
kort ett kafé på andra sidan allén, 
innan de gick åter mot utbildning 
(eller kontor). Lars tog GUL till NI, 
där SVART inväntades. Ombord 
stacks en lapp ned i bakfickan på en 
flicka. Hon märkte att något hände,  

butiker i ”Nya Vallhamra” hade 
öppet som vanligt under byggtiden. 
En banan åts istället, och några 
foton togs. En pappremsa sen i 
somras (?) hade sprejats över, så 
Lars kissade nedanför den istället. 
En annan i området smetades ju in 
med hundbajs, för att göra det lite 
mer äckligt att ta bort. Nu kanske  

samband, utom att Lars känsla 
brukar stämma. Den spetsiga kullen 
bestegs sedan, men garaget syntes 
inte så bra därifrån. Utsikten kunde 
ju beundras i alla fall, och dagens 
dos tyska lästes under vilopausen. 
17 åktes vidare till Tuve centrum, 
där Jerkstrands äntligen hade 
semlor. Dessa åts på gräset jämte  

15 kr veckan, v 14 
Rita den rivna koloniområdet Sävenäs Föregående Dags-Nytt. 

 
Nästa Dags-Nytt  
 
Alternativt  startsidan igen. 
 

togs spårvagn till BP, där linje 16 
drog ny avgift. Tredagarskortet var 
alltså nu slut. Vid Sannegården 
gjordes ett försök att ta sig via 
zigenarbacken till Lundby; det var 
stängt nu, så en omväg på en dryg 
kilometer skulle krävas. Det fick 
vara, och 31 åktes till VÅ. En lång 
väntan krävdes för en bild på bron  

välfylld, men på 3 var det bara en 
passagerare till. Vid R gick den in på 
spåret mot GM, så Lars antog att 
den skulle vända eller så, och gick 
av. Hela 7 bussar kom sen från 
andra hållet, innan någon från 
centrum (ja, räknat på alla linjer). 
Regelbundenheten var under all 
kritik, och bussarna kom klumpvis.  

över till andra sidan Nolehultsvägen 
för en båge. Samma 17 som åktes 
först till Grimbo, gick nu åter. Det 
uppsatta armbandet satt ännu kvar. 
Tillbaka vid NI var det vulgoträngsel 
både i bussen, och på hållplatsen. 
Samma tös som vid Lindholmen 
sågs nu borda GRÖN till Mölnlycke! 
Från GUL vällde det av folk, men  

BILD 
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