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DEL 6737 Lars i egenskap av heterosexuell få 
en sådan godbit då, om andra män 
inte alls är intresserade. 
Meningslöst att fråga henne, men 
titta kan man ju göra. Hon åkte 
med linje 60, efter flera minuters 
väntan. ”Framgångsrika” flickor 
väntar ju av erfarenhet inte annars. 
Vid Södra hamngatan tittade en  

det som en rolig utmaning. På linje 
99 blev det nästan tomt till VÅ. På 
Lundgrens köptes semlor, och 20:or 
betalades med, vilket uppskattades. 
13 togs ned till NI, då Lars glömde 
att byte skulle göras till Angered vid 
C. Å andra sidan är det bättre att 
vara på så tidigt som möjligt, då de 
turerna alltid blir fullsatta. 16 åktes  

Virvelvindstorget, och en affisch i 
gångtunneln. 13 blev välfylld redan 
från början. Vid HJ gjordes en liten 
sväng bortåt Kvillebäcken. En sexig 
flicka sågs kliva in i TPE 899. 52 togs 
till BB, där Missnöjds hade slutat 
med semlor för säsongen. Lars gick 
då upp på Arödsberget, och solade 
knappt en timma, och åt en banan.  

Olas gamla jobb noterades att 
skylten var kvar, fast med annan 
text. Tidigare stod det Televerket 
Radio. Vid RV togs kort på linje 84. 
Horder av ungdom kom och gick till 
Iron Crime, så det finns väl någon 
privatskola där nu. Affischer sattes 
vid hållplatserna, och 84 åktes till 
MG. 8 åktes till Chalmers, där en  

stämplingen hunnit gå ut. 73 åktes 
slutligen till Timjansgatan, där en 
tur på slingan påbörjades norrut. 
Keillers damm rundades medsols, 
inspirerad av samtalet med Abiir. 
På en bänk åts den andra semlan, 
och ett trött bi landade på ärmen. 
Längst upp vid skogsbrynet var ett 
bygge på gång, så detta studerades.  

gicks för första gången, och både 
Surte skola och kyrkogården fick 
besök. Några armband sattes på 
husen, och en stig fortsattes till 
Fågeldammsvägen. Vid dammarna 
åts en sesamkaka, varpå vägen togs 
upp till badet i Surtesjön. Ett stopp 
gjordes vid slingan, där den stilla 
sjön inspirerade till lite musik: Burn 

provades, innan 75 kom. 9 åktes till 
C, 2 till KV, 6 till SG, 16 till MG, och 
sist 95 till Sändaregatan. Endast 3 
stämplingar räckte idag. Ett 20-tal 
armband sattes på ett par gårdar. 
Sen fotades Adolfsbergshemmet, 
som säkert är privatbostad idag. 
Märkligt att så många bodde där 
för 30 år sen. Bup är också borta.  
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DEL 6738 berättade om hur ont det gör, när 
någon gör slut. En flicka kontrade 
med att hon alltid själv gör slut, och 
”inte hade tänkt på det”. En biljett 
köptes till Varberg. På plattformen 
tjoade en kaja högljutt för sig själv. 
Framme i VG konstaterades att 
bussarna var flyttade från BP. Två 
semlor köptes på Lilla Träslöv, och  

Tag varning alla Göteborgare – låt 
inte föraren domdera. Inte kul att 
höra sådant, medan man som bäst 
SJÄLV hanterar biljettmaskinen, när 
föraren just anklagar folk för att 
tjuvåka. I Stockholm tackar föraren 
när folk går in fram, och håller en 
telefon med en förfalskad SMS-
biljett i handen. En parodi. Parodi!!! 

grannar, vänner, och kollegor till 
föraren, liksom alla med rullator 
och barnvagn (och nog tar folk med 
rullator och barnvagn om de kan!). 
Vidare är nattbussen gratis, och alla 
med telefon i handen åker fritt. Sen 
tar det tid när alla skall matas in en 
och en i framdörren. Kapaciteten 
på bussen utnyttjas inte till fullo,  

tvättkorgen helt. Först när plaggen 
skulle hängas upp, sågs att stället 
över duschhörnan redan var fullt. 
Abiir hade alltså tvättat igår kväll. 
Idag var det sol, nästan helt klart, 
måttlig vind, och är +5,50 kl. 22.18. 
Idag tog Lars ut metall till ÅV, och 
vid F bordades Mölndalsbussen, nu 
trafikerad av SL. Det märktes också  

652. Lokaltrafiken med bilar som 
cirkulerade i samhället var hård, 
men upphörde några hundra meter 
bort, där stan tar slut. Folk åker ju 
inte långt. Lars fortsatte i skogen 
upp på Höråsen, och nog hördes 
jympaläraren förmana barnen på 
motionsslingan. Man borde anmäla 
honom till djurskyddsföreningen.  

och semlorna åts, varpå cirka 30 s. 
lästes i Die Satellitenstadt. Sedan 
låg Lars ett tag utan skjorta. En bit 
servett hade klämts fast under 
glasögonen, och strumporna bars 
på händerna, för att skydda de 
mest utsatta delarna mot solen 
under läsningen. Nu låg Lars dock 
på rygg. Allén togs sen tillbaka till  

Sanningen att säga skulle samtliga 
invånare egentligen kunna gå vart 
de än skall. Fast det gör de inte. 
Bilen är alltid med. En sväng gjordes 
förbi vattentornet, kyrkogården, 
och ut på gatan igen. På muren till 
begravningsplatsen åts en banan. 
Sedan gjordes en tur inåt dammen, 
och genom lite bostadskvarter.  

Den tysta avdelningen valdes på 
tåget, och söder om BO sattes lite 
lappar här och där, utan större 
samband. I Åby betongkomplex 
sågs ett anslag om att ”okända” 
setts i området - och en Volvo (sic). 
Det finns nog fler Volvo… Inte heller 
känner någon alla tusentals som 
bor där. Lars åkte hem med 751. 
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Igår kväll åt Lars ärtsoppa med 
senap och apelsinjuice till middag. 
Idag på förmiddagen duschade Lars. 
Idag var det mest sol, men partier 
av dis och moln, samt +40 kl. 22.16. 
Idag gick Lars förbi Mio möbler, och 
bron över till Frölunda kyrka. En 
diskret gångbana togs ned till präst-
gården, och hembygdsgården. Vid  

riktig kalaspingla också gick av, men 
fortsatte av någon anledning med 
13. Att hon skulle ända till Hisingen 
lät osannolikt, C skulle gått fortare 
med linje 7, och Skånegatan 
trafikeras ju av 8. Lars skulle faktiskt 
också tagit 13, men kom av sig. 6 
togs först till KV, och 13 till WG. 
Några armband sattes på husen vid  

Körsbärsträden blommade mellan 
husen, och en grusblåsare var aktiv. 
Ombord på linje 18 lades en lapp i 
fickan på en kandidat att bli kär i. 
Tragiskt att allt sådant är bortkastat 
och meningslöst. Av drygt 80 flickor 
som blivit ”utsatta” för detta, har 
ingen någonsin hörts av igen – inte 
ens för att klaga… Man får väl se på  

till BP, där först en avstickare fick 
göras till Norra Hamngatan. Det var 
nämligen dit en helt osannolikt 
perfekt 10-poängare gick. En man 
tittade dock intensivt på Lars; för 
varje kvinna som söker ögonkontakt 
är det minst 50 män som gör det. 
Man undrar varför. Alla kan väl inte 
vara gay nuförtiden? I så fall kan väl  

annan ung skönhet rakt på Lars i 
vimlet, men drog sig snart undan. 
Lite senare när någon sågs titta i 
ögonvrån, insågs att hon också gått 
ombord på linje 4. När Lars vände 
sig dit, såg hon inte mer på Lars, 
tills hon gick av vid HO. Synd. Vid 
AC knorrade magen, så den ena 
semlan åts i parken, innan tiden på  

15 kr veckan, v 14 
Rita bygget vid Keillers damm i Surte (Emma Goulding), You (Ten sharp), 

History of Modern (OMD), samt 
Dare You (Hardwell). En sådan 
blandning kan man göra efter ett 
långt liv. Senare fick Lars för sig att 
balansera på räcket på en träbro. 
Lars känner sig under inga 
omständigheter som 46 år (nåväl, 
till  sommaren). Även muren vid PS  

Märkligt nog saknades staket runt. 
Ett kvarstående hus av en annan 
generation, var platskontor. Keillers 
väg togs ned till Göteborgvägen, 
där 401 i båda riktningar fotades. 
Hpl Blåklintsvägen var av någon 
orsak omdöpt till Videgårdsvägen. 
Alekärrsvägen genades upp till 
Egnahemsvägen. Granegårdsvägen  

BILD 

Stegräknaren visade 15 884 igår, 
men det är uppenbart fel, och 
måste vara åtminstone 19 000. 
Knappt 70 lappar sattes upp. 9 kr i 
pant tillvaratogs, mest runt Surte. 
Igår kväll åt Lars pizza Spinati med 
ärtskidor, gurka och apelsinjuice. 
Idag på förmiddagen duschade Lars. 
Idag tvättade Lars, och tömde då  

på att jönsen manuellt försökte 
stänga dörrarna på folk. Tack och 
lov är det ruter i Göteborgarna, så 
tanterna protesterade. Tänk om vi 
kunde slippa få hit parodin från 
Stockholm, där folk låtsas betala, 
och föraren låtsas kontrollera att 
folk har betalat. Förutom alla som 
helt accepterat åker gratis förstås;  

då folk inte gillar att gå i en 
krängande buss, och därför stannar 
längre fram. Så snart det börjar 
verka fullt, stannar nytillkomna i 
gången. Då är ofta hela bänkrader 
ännu tomma baktill. Bara Lars kan 
jämföra båda systemen, efter 35 
års erfarenhet av åkande i 
Göteborg, och 19 års arbete på SL. 

Vid BO fylldes Skånekortet med 400 
kr i Pressbyrån. En ung flickas blick 
möttes två gånger. Förmodligen blir 
man avvisad om man exempelvis 
erbjuder en reklampenna. Många 
kvinnor finner ett morbit nöje i att 
avvisa män. Har man själv inga 
känslor, är det svårt att förstå 
andras. Som en man på radion igår  

i väntan på bussen strosade Lars 
runt lite i det stendöda centrumet. 
Det nya kvarteret i Lorensberg var 
nu färdigbyggt. En B-gul buss gick 
på nya linje 10 mellan stationen och 
sjukhuset. Faktiskt var det ingen 
Karlstadsbuss, trots färgen, utan 
från Halmstad. Bara 5 kr i tillägg 
krävdes för att åka till Tvååker med  

15 kr veckan, v 14 
Rita den stora kyrkogården i Varberg Föregående Dags-Nytt. 

 
Nästa Dags-Nytt  
 
Alternativt  startsidan igen. 
 

Dagens sista buss (18.42) åktes 
tillbaka, och nu kom faktiskt en till 
ombord vid Brunnsberg norra. 
Hellre än att tillbringa den sista 
ljusa delen av dagen på tåget, 
stannade Lars över ett extra tåg. De 
gick ännu varje halvtimma. Solen 
blev långvarig, även när den sjönk 
långt ned, då stan lutar åt rätt håll. 

centrum, och 652 till Varberg. Linje 
2 åktes för första gången, då det 
antagits att det inte var något hårt 
bebyggt område, eftersom den 
bara går varje timma till 18.30. 
Tvärtom – här fanns det tunga 
kvarter, fast Lars var ensam 
ombord. Tragiskt, vilka slappa och 
lata bilister Varbergs invånare är.  

Stanken från djuren på gårdarna 
runtomkring låg som en hagelstorm 
i luften. Märkligt nog var det 
mycket varmare på berget, än på 
slätten nedanför. Nästan vindstilla 
också. Lars tillbringade drygt 2,5 t 
med en fantastisk vy över Halland. 
Ärmar och ben kavlades upp, och 
skor och strumpor togs av. Kaffet  
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