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DEL 6680 för en hållplats. Den bakre 
biljettmaskinen var avstängd, 
kanske i syfte att lura folk att betala 
för hela linjen. Lars checkade åter 
ut på den främre BM. 401 skulle 
dröja, så innecentrumet i Bohus 
kollades; nedlagda blommor och 
Tips. Skyltarna till Jerkstrands var 
inte helt nedtagna, men en ny skylt 

fotades. Bohus fästning, Gårdsten, 
Bohushöjd, Tjuvholmen och Nordre 
Älvbron sågs. Den kakiga lukten 
från Kexfabriken kändes inte här, 
men det hördes ljud därnedifrån. 
Bussarna på GRÖN passerade mest 
hela tiden, nåja var 5:e minut. När 
solen dalade, och diset tilltog, rörde 
sig Lars långsamt ned till den andra  

ett annat besök. Gräsfälten vid 
Bäckgatan var fyllda av gräsänder. 
Två semlor köptes på Jerkstrands. 
Höjden vid busstationen bestegs. 
En bänk vilades på, med klotter: Du 
orkar hela vägen upp! Kom igen! 
Lars hade gärna ändrat skylten till 
en ”samlagslokal”. Sen tog skogen 
vid, på en stig bort till Fontinvägen.  

bytte där till 13. Ombord fick en 
flicka en lapp i sin tygkasse. Vid ULN 
sattes en affisch, och 6 åktes till 
OM, där en affisch till sattes upp. 8 
åktes sedan, och vid GM såg det ut 
som i mars i Fjollträsk, när solen 
tittade fram. En annan jämförelse 
var Amsterdam i februari. Från AC 
togs 401 till Bohus, och därifrån 301 

E45. Några uthus var uppbrutna 
och delvis raserade. På baksidan låg 
en rad av 6 utedass (?). Lika många 
lägenheter måste ha funnits i huset. 
Dörrarna var fastskruvade utifrån, 
men en bit av väggen vid en trappa 
till övervåningen saknades. Lars 
kröp igenom, men endast en bostad 
fanns där uppe. Ett saknat  

det omöjligt att ta sig till bussen, 
annat än via de båda parkeringarna. 
Ändå sågs flera anslag om bättre 
bussförbindelser. Bättre tillträde till 
hållplatsen kan vara en god början. 
401 åktes vidare, och 76 till FN. Den 
medhavda litern med kaffesump 
användes till att skriva i en nordlig 
slänt, där lite av snön ännu låg kvar.  

Från Positivgatan gjordes turen 
hem längs Paraplykryckan, där ett 
40-tal lappar sattes upp. Det blev 
då cirka 70 idag. Antalet steg blev 
något över 14 000, fast räknaren av 
okänd anledning bara visade 8970. 
Ikväll gjordes sällskap av Abiir i 
köket, som gjorde lunch till sitt jobb 
på Sandeklevsskolan (till i sommar). 
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DEL 6681 bakom kuren. Senare från HPN 
åktes samma färja som förut, men 
nu till fots. Värmekuren var väl 
uppvärmd, trots ett klassiskt bränt 
hål i fönstret (som i väntkurerna på 
80-talet). Från LV åktes RÖD, som 
blev oväntat välbesatt. Vid Stena 
spikades en pinne på ett P-hus, och 
mönstret i ett annat fotades. Vid  

en nästan fri horisont. Emellanåt 
kom en gråtrutunge med musslor, 
som åts ljudligt på en häll rätt nära. 
Vattnet var förstås isfritt och helt 
kristallklart. 12 sidor lästes i Die 
Apothekerin. När det började 
kännas kallt gick Lars vidare till 
Hummerviken, och fortsatte längs 
slingan till Olvonvägen. Nu passade  

och vidare på en gyttjig stig. Detta 
är barnens väg till skolan, utan 
asfalt och belysning. De vuxna 
männen är däremot värda bättre: 
asfalterade, väl snöröjda och 
belysta vägar, där de kan åka i sina 
stadsjeepar. Att man inte satsar på 
barnen är så självklart, att många 
skulle sucka över Lars reflektioner. 

Idag på morgonen duschade Lars. 
Idag åkte Lars med linje 1 till JT, och 
gick till Järnvågen. En egen affisch 
tilldrog sig en flickas intresse. Det 
stannar väl där. Linje 290 gick 
samma som förut, alltså 10.26, 
10.41, och sedan med två timmar 
emellan. Chansningen gick hem. 
Endast en till åkte med, och gick av  

åter till Tranered. Ett kort togs på 
en mötande vagn, med Hagens 
kapell bakom. Nästa tur lämnades 
vid JT, för linje 60. Vid MH stod hela 
tre bussar inne samtidigt. Ett par 
innergårdar gicks igenom, och sen 
togs ett par kort från terrassen med 
vy mot Linnéstaden och centrum. 
En snorad/nedblodad/öronvaxad 

pedalvagnar fått åkas åt båda håll. 
Nu gick det senare tåget in, fast 
denna ändå åktes till WG. Sen blev 
det till Bö, där kortet skulle fyllts i 
servicebutiken, som var stängd. Lite 
lappar sattes upp, och sedan togs 
ett par kort på Stora Torps (?) slott. 
5+3 åktes till JT. Kortet fylldes med 
400 kr i Pressbyrån. 1 åktes hem. 
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Igår kväll åt Lars Mississippibönor 
med gul paprika och Aloe Vera (den 
hittade ”gratisflaskan”) till middag. 
Imorse tvättade Lars kläder, och 
tömde faktiskt tvättkorgen helt.  
Idag på morgonen duschade Lars. 
Idag var det mest sol, en del dis, 
rätt stilla, och det är +20 kl. 22:39. 
Idag åkte Lars till W med linje 7, och  

medan en banan åts. Framme i 
Kungälv letade Lars upp Farbror 
Knut, som Abiir tipsade om. Det 
visade sig vara ett kafé, fast det 
förvisso fanns semlor. Möjligen var 
de bakade där, då de inte liknade 
Jerkstrands eller Svarta kattens (?). 
Stället var tomt, men med ett bra 
sortiment, så det kan vara något för  

Utsikten sist var egentligen målet, 
men slingan fortsattes längre upp. 
Här var vyn ännu mer slående, då 
det var högre, och närmare stupen. 
Med vinterkläder gick det att hålla 
värmen i ett par timmar. Semlorna 
åts med kaffe, och 10 s tyska lästes. 
Dags-Nytt för samma dag de 
föregående två åren lästes. Vyerna  

bänken. Hela 5 st champagnekorkar 
hittades. Den slingriga stigen gick i 
serpentiner till Västra gatan. Älven 
följdes till Eriksdal, och biltrafiken 
rörde sig säkert om 2000 fordon i 
timman. Lars hade inte haft lust att 
betala 46 kr (åt andra hållet) för 
den korta resan från Kungälv till 
Bohus, så nu blev det ”bara” 29 kr 

förkunnade: Bäckstrands kafé, 
öppet till kl. 16. En mjukisdocka i en 
monter fotades, och en affisch 
gjord av Pappersgruppens kalender 
1984 sattes på en anslagstavla. 401 
åktes till Agnesberg. Gångbanan 
gicks till under Agnesbergsbron, där 
några kort togs i skymningen. Sedan 
undersöktes det röda trähuset vid  

15 kr veckan, v 6 
Rita det röda trähuset vid Agnesberg Det var nu isigt och halt på marken. 

76 togs till AC, 8 till KV, och ett 
uppehåll gjordes för att kolla 
alternativ för att nyttja bytestiden. 
6 åktes istället till Chalmers, för två 
foton. Både 10 och 16 verkade gå 
några minuter före den utlovade 
tiden på ljusskylten. Det återstod då 
inte mycket att göra än åka hemåt.  

fönster gav tillträde till resten av 
huset. Tidningsblad från 2004 var 
klistrade på vissa väggar. Resten av 
övervåningen kollades, och antalet 
eldstäder (eller resterna) tydde på 6 
lägenheter. Lars gick sedan till 
husen vid Steken, som var mer än 
bara en länga, som antagits. Tre 
vinklar fanns, men en ravin gjorde  

BILD 

En ymnigt blommande orkidé i 
köket var en förlovningspresent 
från Patricks moder till de båda. 
Igår  kväll åt Lars  korv stroganoff 
med kokt ris, gurka, och Tre hjärtan 
passionsfruktsläsk till middag. 
Imorse såg det ut att vilja klarna 
upp, men förblev mulet, med svag 
vind, och det är +20 ute kl. 21:05.  

på hållplatsen före; Norgård (där 
skyltar för linje 24 finns kvar, inte 
aktuella sedan minst 20 år tillbaka). 
Vid Öckerö hamn sålde någon 
Faktum. Lars styrde stegen till Aleks 
bageri, där två semlor á 25 kr 
köptes. Kaplanvägen veks av i en 
chansartad jakt på något trevligt 
ställe att äta på. Skolan passerades,  

En ansenlig idrottsplats låg längre 
bort vid Norgårdsvägen. Strax före 
(ha i) Hjälviksbadet fanns en P-plats 
med ca 150 rutor. På en ö! Ett par 
pinnar spikades upp, och i något 
skydd av en bergknalle, satt Lars 
ned på en naturlig sits i berget, och 
kunde ställa kaffekopp och semlor 
på hyllor invid. Utsikten omfattade  

det utmärkt med bussen, fast den 
bara skulle gå till HPN. Det har 
dragits in rejält sedan denna linje 
startade med direktturer från stan. 
Då en buss åt andra hållet också 
skulle komma, togs kameran fram, 
men ”rullade” ned i marken, precis 
som i Nr för drygt 5 år sedan (inte 
samma)! En tiokrona låg på marken  

Masthuggstorget stods en 11:a 
över, då den var så välfylld. 
Ombord på nästa träddes en remsa 
i ett nithål i en flickas jacka (stropp 
till kapuschongen). Vid SN sattes en 
elakare affisch, då de hela tiden 
försvinner. Mellan sjöbodarna fick 
kisset spola på marken, innan 
främre vagnen i samma tåg åktes  

15 kr veckan, v 6 
Rita (ha i)Hjälviksbadet på Öckerö Föregående Dags-Nytt. 

 
Nästa Dags-Nytt  
 
Alternativt  startsidan igen. 
 

affisch sattes vid Bockhornsgatan. 
Vid JT togs 3 till KT, och Lars var på 
väg att somna ombord. Några 
lappar sattes på väg till Welander-
gatan, där 5 åktes till VM. Även här 
sattes några lappar. Ironiskt nog 
kunde Lars kommit iväg tidigare om 
turen efter tagits, och föregående 
sedan genskjutits vid TM. Då hade 
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