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DEL 6761 kom Lars plötsligt ihåg att det inte 
var en timma, utan 50 till nästa tur. 
För sent att vända om. Spåret till 
Vetlanda (?) passerades, och ett par 
smala dammar, nämnda Bytingabo, 
på kartan. Lustigt namn. Det blev 
snart varmt att gå med den tunga 
väskan, så efter att ha sett på HSB 
vid Koltorpsplan, vilades i skuggan  

kort för Länstrafiken, då kortet för 
Skåne hade glömts i Göteborg sist. 
Ingen avgift togs för kortet, och 400 
kr fylldes på. Sen bar det av till 
Stortorget, där stadsbussarna snart 
kom in, alla tre. Helt mot all 
förmodan åkte faktiskt flera andra. 
En genomgående linje går var 50:e 
minut, medan den återstående går  

att ha vaknat lite före klockan. 
Sopor togs ut, och pendeln åktes till 
stan. För första gången lades en 
glasspinne (med text) i smyg i en 
flickas väska. Då det var hyggligt 
varmt, väntade Lars först en dryg 
halvtimma vid spår 15. På spår 12 
stod ”Snälltåget”, där Lars har 
bokat plats till nästa resa, så vagn 7  

till storlek 41), och flera försäljare 
på E-bay. Ett begagnat par 43:or 
fanns faktiskt för 61 kr i USA, men 
importtullen kan enligt erfarenhet 
bli uppåt 300 kr på det (!). Tack (m). 
En tysk säljare i Dresden tog betalt i 
Pund, så det blev i gengäld onödigt 
dyrt (565 kr + porto = 711 kr), men 
de var de enda i Brittisk storlek 9,  

sjön, och åt en banan, medan en 
somalier matade skrattmåsar. 
Vilken konstrast mot deras tidigare 
liv i ett kaotiskt land! Några varv 
kring de centrala kvarteren fick 
avrunda besöket. En Regina åktes 
till Huskvarna, där passningen med 
lokala bussar var obefintlig. 15 ned 
till centrum gick precis, och även  

från det egna jobbet. Många lindar 
in frågorna, istället för att säga 
direkt vad de vill. Från Ekhagen åkte 
Lars 2 till Östra centrum. Bernarps 
har uppenbart öppnat en filial, så 
där köptes en Quornwrap och bulle 
för 76 kr. Horder av sexiga flickor 
runt 20 passerade. De får nog nöja 
sig med att mest driva runt på stan. 

att fabriken stängts. Detta var nog 
alldeles riktigt, då det mest fanns 
rivningshögar av tegel på området. 
Järnvägsspåret dök snart upp i 
minnet, där grinden var öppen, fast 
spåren var rivna. Lätt som en plätt. 
Endast två hus var kvar, och ännu 
ett par utanför staketet (…), där en 
gaffeltruck var igång. Det mesta var  

Lars gick till övervåningen, från en 
trappa på utsidan. Ett stort 
nätomgärdat ”vindsförråd” hyste 
datorer m.m. Ett annat rum hade 
lådvis med CD-spel. Tre togs med. 
Ett kök hade VIVO-påsar, och panel 
av samma material som köksgolvet 
i Askim! 1 åktes åter till centrum, 
och 200 (med Jö-kortet) till Borås. 

husen pryddes med 40-talet lappar. 
Flera fester hördes, och många 
skulle sen till stan. Bottenskrapet av 
flickor så sent, verkade det. 5 togs 
till KV, och där 8. Ungdom från 
mellanöstern skrek så högt, så 7 
inväntades (W). Här satt en söt och 
lugnare flicka som man hellre skulle 
vilja gå ut med! Hon fick en penna. 
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DEL 6762 klistermärken sattes upp, och vid 
dammen blev det en pinne nära 
vattnet. En stubbe såg ut som en 
stol, så Lars satt ned ett slag. Detta 
gillades inte av myrorna, som gjort 
bo där. Lars flyttade snart till en 
stockbänk i skuggan, mer för solen, 
än myrorna. Pistagebullen från igår 
åts till kaffet. Vid herrgården fanns  

den första flickan av fram (Lars slog 
vad med sig själv), och vände sig 
inte om. Tänk om Lars skulle skynda 
iväg så de 50 gånger om dagen när 
andra män tittar på Lars. Maten 
lämnades hemma, och ett 
plommon åts. Vid F var det nu 
musik på innetorget, och diverse 
firmor ställde ut kläder och motion. 

på Zalando förra sommaren, blir 
man ju lockad att köpa ett par till. 
Särskilt om 42:orna riskerar att bli 
osålda… 400 kr i rabatt ges också. 
Vid hpl spanades en ung dam in, 
som tittade tillbaka, liksom för att 
kolla att det verkligen var så. Ja. 
Hon såg inte helt begeistrad ut, och 
satte sig som väntat långt fram på  

när Lars kom hem igår. Dock sov 
Abiir till 10. Då hade Lars redan 
duschat och tvättat håret, samt ätit 
frukost, och läst dagens dos tyska. 
Idag var det sol, klart, något ökande 
vid under dagen, och +130 kl. 23.53. 
Idag gav Lars rabattkuponger för 
GMC och Areoseum till Abiir, dels 
då Lars redan varit där, och dels för  

hade de två kunnat sitta och vara 
romantiska, och presenterat sig för 
varandra. En man skulle ju kunna gå 
till ett sådant ställe i avsikt att hitta 
någon dam. En ensam kvinna gör 
dock inte så. Eller? Vid stranden låg 
det folk, och några ynglingar hade 
en svårt rykande eld. Lars satt sen 
bland klipporna, och åt Ekorrens  

och uppför trapporna. Lite lappar 
sattes här och där. Längre upp, på 
en innergård med plast för husen, 
satt Lars ett slag och inandades 
blomdoft. Sen blev det en stund 
med utsikt mot Rosenlund. ”Kids” 
hördes några gånger på Ipoden. 
Trapporna togs vidare till utsikten, 
där det var fullt. Nästa valdes.  

lämnade den stambanan, och gick 
lokalt genom Olskroken. Vid Kalles 
väg, togs en skarp kurva in på de 
nya tillfälliga spåren bort till ett nytt 
hållplatsläge under viadukten vid 
GM. Turerna till Angered syntes gå 
ordinarie väg, fast spårförbindelsen 
mellan dessa nu har brutits. Vid 
Kvibergshusen gjordes ett uppehåll  

Medan det började skymma, sattes 
lappar på Sjusovaregatan, och valda 
hus längs den långa Kalendervägen. 
Det doftade starkt av blommor, nu 
när mörkret föll. Kortedala är 
magiskt en sommarkväll. En paus 
för energidryck (hittad på Papyrus) 
gjordes i parken, innan resan gick 
hem via OM, Majorna och MG. 
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Igår eftermiddag åt Lars melon, 
glass, och ostkulor på balkongen, 
samtidigt som boken Malmö lästes. 
Sen på kvällen lästes den också ut. 
Igår kväll skannade Lars Dags-Nytt 
för 19-25 mars, och publicerade på 
hemsidan. Ett par Superga 2750 
letades på Tyska Amazon (rätt 
urplockat), Länna sport (endast upp  

alltså cirka 43. Då märket är 
Italienskt, är de ganska okända här. 
Igår kväll åt Lars tonfisk i olja, med 
farfalle, färsk gurka, och Dr pepper. 
Sist igår kväll duschade Lars snabbt. 
Idag var det sol, sommarvarmt på 
dagen, men lite kyligt i blåsiga 
lägen, och +120 i Göteborg kl. 0.30. 
Imorse gick Lars upp vid 6.30, efter  

kollades upp. Sen kördes SJ:s tåg till 
Skåne fram 10 minuter före avgång. 
Fönster saknades, fast det stod så 
på biljetten. Bara några centimeters 
springa lämnades mellan stolen 
framför, och väggen. Frukosten åts 
bums, och Kupé lästes ganska noga. 
Musik hördes, och Lars sov så gott 
det gick. I Nässjö skaffades ett nytt  

var 25:e, då två bussar går olika 
varv på denna linje med två öglor i 
vardera änden. Respektive riktning 
har olika linjenummer. Lars valde 
61 (den som gick ensam), och gick 
av i Handskeryds miljonprogram. 
Några lappar sattes på husen, och 
vid en lekpark åts jordnötter. När 
det bar av till Sörängens industrier,  

vid skolan i Handskeryd. Dagens 
sista buss togs tillbaka, kl. 13.58. 
Vid torget gick Lars ett par kvarter 
tillbaka för att genskjuta en sexig 
flicka (med moder?), som setts 1 
km tidigare, och antogs gå ditåt. 
Rätt. Kanske lite yngre än Lars trott. 
Modern också. Men båda lovliga. 
Man får drömma. Lars satt sen vid  

15 kr veckan, v 17 
Rita Handskeryds miljonprogram i Nässjö Motorvägsbygget var igång igen. 

King Kebab var nu ”Turkiskt kök”, så 
Borås kebab valdes; kebabtallrik 
med ris och Zingo (84 kr). Lokalbuss 
övervägdes (då hade det blivit 5 
städer idag), men det gick ingen 
snart nog för att hinna med linje 
100 till Göteborg. Lars gick då bort. 
Från KV togs 5 till Munkebäck, där  

helt urblåst, utom fackexpeditonen. 
Från ett annat kontor medtogs en 
grön stol ut på kajen, för att äta 
smörgåsen, med det sista kaffet. 
Stolen togs sedan tillbaka. På en 
anslagstavla satt en lapp från 1975, 
men flera kalendrar från 2005 fanns 
också. Plastskedar togs med. Några 
andra sågs sen utforska området.  

Lars inser att tiden är utmätt, och 
att man får se till att få gjort något. 
(Fast en romans med någon av 
dessa inte vore dumt naturligtvis.) 
Skall man dock hålla sig till mer 
realistiska nöjen, så var det dags att 
åka med 1 till Torpa. Autobahn fick 
korsas till Munksjö, där staketet 
ännu var intakt. Det hade ju anats  

fast 13 är matchad med denna, var 
det 20+10 minuter emellan. 20 nu. 
När den väl kom, var resan som 
vanligt en fantastisk upplevelse. 
Huskvarna är något extra. Vid Elmia 
frågade två japanska (?) ynglingar 
om bussen gick till stan. Nej, sa 
jönsen; A6. -Men vi skall till A6. –Ni 
frågade om stan. Ja, det känns igen  

BILD 

Igår kväll satte Lars upp några 
armband på de brandgula husen. 
Tredje gången de husen får något. 
Totalt blev det 76 st reklamartiklar 
igår. 14 kr i pant. 20 903 steg togs. 
Lars var inte i säng förrän vid 2.30. 
Imorse gick Lars upp vid 8.30, och 
började tro att ingen mer var 
hemma, då det varit tyst sen vid 12  

att rabatten förutsätter två för en. 
Idag gick Lars till F, där folk hängde 
på låset vid många affärer, inför 
öppningstiden. 45 kr pantades på 
Hemköp. Ett dagskort köptes för 80 
kr. Sen åkte Lars med 88 till Askim. 
På Coop fanns flera Tretorn Sofiero 
i skärt till reapris, t.o.m. storlek 42. 
Fast ett par sådana till slut hittades  

bussen; 1203, kl. 12.03 för övrigt. 
Vid Pilegården bordade ett sällskap 
som skulle till 421. En riktig 
sagoprinsessa var här med, så det 
fanns knappast någon orsak att alls 
se åt några fler kvinnor idag. Den 
bästa hade redan kommit här. 
Redan vid nästa hållplats gick de av 
igen, för att komma rätt. Vid F gick  

På David bagare köptes två reade 
påskharar, och en Budapestbakelse. 
Denna åts ganska omgående vid 
OP, på berget vid skolan. Två pinnar 
limmades också upp. 1 togs till MG. 
Skär express blev nästan fullsatt, 
och åktes till Billdals gård. Parken 
var fylld av fågelkvitter, blommor, 
och doft av nyutspruckna löv. Flera  

en Higab-skylt om förestående 
renovering. En Solaris fick åkas åter 
till MG, och 3 till K. Promenaden 
gicks till Röda sten. En flicka tycktes 
leta efter pojkvännen eller vänner, 
och såg lite vilsen ut, med en röd 
kudde. Hade Lars varit en ”normal” 
man med självförtroende, kunde en 
lämplig raggreplik utdelats, och sen   

15 kr veckan, v 17 
Rita dammen i Billdals park Föregående Dags-Nytt. 

 
Nästa Dags-Nytt  
 
Alternativt  startsidan igen. 
 

för några armband. Dessa brutala 
miljonprogramshus påminner mer 
om ett högstatusområde i en 
Amerikansk stad. Ett vattenfall 
porlade, och idyllen var total i 
värme och försommargrönska. 
Varje uppgång i det ”korta” huset 
hyste 56 lägenheter! Spårvagnen 
togs vidare upp till Kortedala (AP).  

Choklad åts till vyn av Linnéstaden. 
MH passerades till Paradisgatan; 16 
minuter till nästa buss. Den hade 
just gått över från 15 till 20 minuter 
mellan turerna. Lars gick då istället 
ned till spårvagnen igen. 9 åktes till 
BP, där Norra Hamngatan nyttjades, 
då det var uppgrävt på ordinarie 
spåren. 11 åktes, men vid Svingeln  

ekologiska godis. På väg åter gick 
ett sällskap på tre kvinnor framför, 
där den ena var märkbart längre. 
Mums för Lars. Varför skulle de gå 
där ensamma en söndag, utan man. 
Fast det måste finnas någon. Alla 
hoppade in i LTL 363, och åkte iväg. 
Från Jeagerdorffsplatsen togs 9 till 
JT. Lars gick till Masthuggstorget,  
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