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DEL 6815 När Lars bordat bussen igen, blev 
det skyfall. Från Drottningtorget 
togs linje 23 till Ritz, och hade Lars 
gått av på rätt hållplats, hade det 
ordnat sig då också. Nu kom det 
däremot en sjukt intensiv störtflod 
av vatten 50 m före. På bara 5-10 
sekunder kändes hur skorna blev 
helt indränkta, innan närmaste  

inga människor sågs gå till fots, så i 
Sjuntorp bor nog bara bilar, men 
inget folk alls. Den centrala delen 
av samhället dök snart upp på nytt. 
Två kåseriaffischer sattes på en 
anslagstavla nära affären. En flicka 
med matkassar gick lugnt ut, och 
stannade till vid hpl. Fast bara i 
knappt 5 sekunder, innan bussen  

någon gång kunna tro på SMHI. 
Åskan mullrade, medan slingan 
gicks till föregående hpl, och ett par 
glasspinnar spikades upp. Under 
återfärden blev det sjöar av vatten 
på gatorna. Vid Drottningtorget 
inväntades linje 630 till Sjuntorp. 
Under tiden passerade många nya 
Solaris, så nu är det slut på Volvo  

ta med till Ånge, dit han och Abiir 
skulle åka under midsommaren. 
Idag var det sol på f.m., sen ökande 
molnighet, och från 12 ihållande 
regn under större delen av dagen, 
varvat med kraftiga skyfall i 
Trollhättan. Det är +150 kl. 22.40. 
Idag åkte Lars till C, och på vagnen 
var båda framdörrarna avstängda.  

tog av skorna, och försökte torka 
strumporna på bussen. Redan vid 
Vänersborg C bytte Lars dock till 
linje 64. I On(anera)sjö gick en sexig 
ung dam in på nr 7c. Orättvist. Lars 
slog en båge, och tejpade lite 
lappar på medhavd plastskiva. Vid 
hpl hördes en konversation mellan 
två flickor på 24. Den ena var född  

också från ett annan land, frågade 
nu den första! –Finns det något 
land som ligger i närheten? Turkiet. 
O.s.v. Bra frågor, raka tankar, och 
relevanta reflektioner. Samma buss 
kom tillbaka, då linje 64 är rätt kort. 
Sen togs linje 65 till Restad gård – 
hela vägen, för första gången. Det 
var visst en flyktingförläggning, så 

Tänderna borstades på scenen, 
medan regnet smattrade kraftigt. 
65 togs åter, och 61, då 62 nu på 
kvällen vänder i Öxnered. Förvisso 
kan man ta tåget även därifrån. Det 
var gott om tid i Trollhättan, så en 
sväng gicks genom kvarteren runt 
storgatan. Peter Le Marc: ”i våta 
skor på Storgatan”, kom osökt upp  

åkas; deras multisektionssnabbtåg. 
Vid C kom 7 lägligt. Vid Botans hall 
fick växeln läggas manuellt. Vid F 
var texten ”SNUSK”, skriven med 
tavelkritor (inte av Lars) nästan 
borta, så det måste ha regnat lite 
här med. Lars gick idag 15 109 steg. 
Ikväll satte Lars en ”brudbukett” 
från Abiirs lärartjänst (?) i en vas. 

20 JUNI. 2014 

DEL 6816 I nästa igenväxta mosse skrämdes 
en älg. En ny höjd avslöjade snart 
en gärdesgård, som följdes till nästa 
mosse. Den korsades via en djurstig 
och vidare på samma genom täta 
ormbunkar. Sjön som dök upp var 
inte Skårsjön, utan en mindre i öst. 
Ändå hade Lars sett till att försöka 
hålla sig i närheten av sjön, i den  

ingen stig vidare, så det var lika bra 
att gå ned till sjön igen, där en stig 
observerats. Ett par fina klippor 
passerades, men det var lite tidigt 
att rasta. En banan hade dessutom 
ätits vid skobytet. Snart gick det 
inte längre att följa vattnet, trots 
att ett tappert försök gjordes att 
balansera på några flytande stockar  

sin efterhängsna närvaro i samband 
med midsommaren. Från Anneberg 
gick Lars längs den mycket hårt 
trafikerade lokalvägen mot Hede. 
Åker man från Lindome till 
Kungsbacka tar man ju E6. Detta är 
alltså bara lokal trafik! Skårsjövägen 
hittades ganska lätt, och följdes upp 
i skogen. Vid en tjärn lite söder om  

Idag var det sol på f.m., men disigt 
och lite moln senare på dagen, rätt  
blåsigt och det är +12,50 kl. 22.35. 
Idag tog Lars ryggsäcken, och vågat 
nog en passande skär jacka, samt 
en tygkasse med stövlarna i. 751 
åktes till BO, där väntan på pendeln 
blev 31 minuter. Det passar så bra. 
Mer folk än någonsin var i rörelse  

Det hade tagit 2,5 timmar att gå 
bara 1 km från vattenreservoaren. 
Alla tuvor, motsträvig vegetation, 
upp och ned, samt massvis av 
grenar och pinnar som trampats 
igenom, tog ut sin rätt. Lars var 
plaskvåt på ryggen, och behövde nu 
äta. Med vy mot Lindome togs en 
stor rund räksmörgås i plastkåpa  

direkt hem, valdes att kolla om rätt 
väg kunde hittas till en markerad 
stig till Sandsjön. Det gick bra, och 
efter en kurva gick flera bra stigar 
ut i skogen. Den som valdes var inte 
helt korrekt, utan gick längs ett 
utflöde från Skårsjön. Men det var 
väl lika bra att se den från det hållet 
också. En bra bit gick stigen längs  

Lars läste dagens tyska, och drack 
ur en energidrink, vilket sällan 
behövs. Idag satt den däremot gott. 
En pappremsa spikades på en halvt 
kapsejsad badflotte. Solen tittade 
fram lite, men dalade bakom nästa 
udde vid 20-tiden. Lars gick åter, 
men nu bussade ägaren till stallet 
vid grusvägen hundarna på Lars.  

över hela nejden, så det blir slut på 
den otillgängliga skogen samtidigt. 
2 km följde på landsvägen, med 2 
minuter till godo för tåget. 1 minut 
innan kom utrop om spårändring. 
Det blir en bit att gå, med 
sidoplattformar, och sen förskjutna 
sådana. Vid BO inväntades 751. En 
ensam flicka med blomsterkrans  

dålig utdelning det blir på att hälsa. 
Nu hade Lars hållit sig borta från 
folk, för att slippa bli deprimerad. I 
stiglös terräng behöver dessutom 
ingen se att man går klädd i skärt. 
Vid F befarades några män ropa 
bög, men sa då glad midsommar! 
Föregående Dags-Nytt (18 juni) 
Nästa Dags-Nytt 21 juni. startsidan. 
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På dagen igår gick Lars 15 194 steg. 
Igår kväll åt Lars quornnuggets med 
ris, thaisås, och vatten till middag. 
Igår kväll uppdaterade Lars sidan på 
internet en gång till. Tillräckligt med 
pappersrutor finns inte, så några 
dagar måste ändå skrivas på dator. 
Idag på förmiddagen duschade Lars. 
Idag förberedde Patrick matsäck att  

SJ-tåg åktes till THN, där kortet 
faktiskt gällde. Framkommen togs 
linje 24 till ändstationen i Lextorp. 
Det tog inte många minuter innan 
paraplyet fick fällas upp. Dock hade 
stövlar inte ansetts behövas, då 
prognosen var 3 mm regn idag. Lars 
gissade snarare på 30 mm (och 
inget i Frölunda). Man vill ju ändå  

i 47-49-serien m.fl. En mjukglass åts 
under väntetiden. Bortre delen av 
Sjuntorp valdes för avstigning, vid 
Fors kyrka. En fabriksanläggning på 
håll kom Lars att tänka på ”Arbeit 
macht frei”. Ån följdes på en trevlig 
stig, särskilt om det inte regnat. 
Snart stod nämnda slogan faktiskt 
klottrad på ett betongrör! Nästan  

perfekt rullade in. Där var det inte 
ens 20-sekundersregeln (omnämnd 
igår). 40 minuter återstod till 
bussen åt THN, så ett försök att 
hitta till en mast (och eventuellt 
vattentorn) gjordes. Den sågs på en 
kulle. Terrängen liknade något i 
närheten av Aalborg. Någon väg till 
berget sågs inte, så det fick vara.  

portuppgång hanns upp. Vid det 
här laget var det garanterat minst 
30 mm regn. På Ritz togs kaffe med 
kardemumma och kanel, samt en 
tårtbit (43 kr). Sen höll regnet upp 
en stund, och lite lappar tejpades i 
väntan på linje 23 åter. För att 
slippa vara ute, togs 62 (denna tar 
ju över en timma hela vägen). Lars  

15 kr veckan, v 25 
Rita flyktingförläggningen Restad gård. i tankegångarna. Vid stationen hade 

en vändslinga sprängts runt det lilla 
järnvägsvattentornet. Tydligen står 
vissa linjer där istället för vid hpl på 
gatan. Det blev nu ett NSB-tåg på 
resan till Göteborg, men även där 
gällde månadskortet (dock inte 
kontoladdning, då BM saknas). Det 
var första gången ett sådant tåg fick  

det var inte alls så öde som befarat, 
när Lars annars gått av tidigare. 
Många utisar hade tungt bagage. 
Lars satt på en träläktare vid en 
scen. Maritza åts, och Refugee 
camp allstars hördes, vilket kändes 
passande. Det syntes att nästa böla 
var på gång, så Lars gick upp på 
scenen, som hade ett generöst tak. 

3 januari 1990, men datumet (-89) 
missades på den andra. Den förra 
var väl inte helt 100%, men så rar 
att Lars blev rörd. När den senare 
sa att hon kom från Libanon, blev 
frågan om hur gammal hon var då 
hon kom till Sverige: född där (då är 
hon väl inte från Libanon? Lars 
anmärkning). –Kommer din syster  

BILD 

Igår åt Lars quornbitar i sås, potatis, 
ärtskidor och vatten till middag. 
Idag på morgonen duschade Lars. 
Idag på f.m. gick Lars till Hemköp. 
En kasse pant hade medtagits, 
vilket var dumt, då folk verkade 
panta FÖRE midsommarhelgen; kön 
blev lång. Kassapersonalen hade 
allihop blomsterkransar i håret (!).  

på bron, antagligen på väg till 
midsommarfirande någonstans. 
Även en minibuss på 728 blev full. 
På pendeln var det fullt, så Lars 
frågade om två väskor kunde flyttas 
till golvet. Lars har ju trots allt 
betalat 1595 kr för månadskortet. 
Dessutom är ju Lars vänlig nog att 
inte besvära andra människor med  

sjön byttes till de helt nya Sofiero 
(skära) stövlarna. Uppe vid sjön 
fanns en vattenreservoar från 1897. 
Annars hade Lars funderat på 
höjden väster om Anneberg, men 
det här var oväntat. En trappa gick 
upp till två master, med vy över 
både Sandsjöbackareservatet och 
Kungsbackafjorden. Dock hittades  

där stigen verkade gå vidare. Det 
blev nödvändigt att gå upp till 
berget nära masten igen, fast från 
detta håll. Sedan korsades en inte 
alltför våt sankmark, och ett nytt 
bergsmassiv. Åter bar det nedåt, 
fast det undveks att tappa höjd. 
Terrängen var nu fylld av höga 
tuvor, och vissa buskar till axelhöjd.  

mån landskapet tillät. Solen hade 
stått snett bakifrån, vilket var för 
mycket. Men denna position tydde 
snarare på att den skulle varit snett 
från höger. Det kunde inte stämma. 
Ett högt berg såg svårt ut att gå ned 
ifrån, så när odlingslandskapet sågs 
mellan träden gick Lars vidare åt 
det hållet, beredd att ge upp sjön.  

15 kr veckan, v 25 
Rita NSB-tåget Lars åkte hem med igår var så attraktiv, att det skulle varit 

passande att gå fram och titta på 
henne, samtidigt som man satte en 
gevärskolv i gommen. Ett bra 
ögonblick att dö, om man ändå inte 
kan få henne. Man kunde möjligen 
erbjudit sig att hjälpa till, när hon 
tog självporträtt med mobilen. Vad 
det nu skulle tjäna till. Vi vet ju hur  

Alltid är det kvinnor som inte har 
någon som helst koll på hundarna. 
Lars kollega Ewa är ett helt lysande 
undantag. Hundarna följde med 
100 m hemifrån, och Lars gjorde 
sitt bästa att locka ut dem på 
vägen, så de kunde bli överkörda. 
Dö satans jävla asociala bondluder. 
Man skulle bygga miljonprogram  

mittsträngen på en skotareväg. Vid 
sjöns nordöstra vik låg faktiskt en 
motorbåt, men den har uppenbart 
satts i från andra sidan. Helt ensam. 
Lars visste nu också hur svårt det 
skulle vara att gå i stiglöst land, så 
alltså kunde knappast någon mer 
dyka upp, utom från samma håll. 
Fast inte på midsommarafton (?).  

fram, och åts med allt kaffet. Det 
blev lite kyligt i vinden och skuggan. 
Det var dags att söka sig ut till stora 
vägen, vilket gick oväntat lätt, med 
bara en lätt sluttande skogsbacke, 
utan så värst svåra växter. Ett ställe 
utan hus vid vägen fanns också. 
Efter en stunds funderande på om 
det var tillräckligt sent för att åka  

BILD 
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