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DEL 6903 valurnan nästa gång, och med 
denna människosyn som han utan 
meriter kommer att bli chef några 
år senare. Precis som hans far 
kommer han att tjuva och lura sig 
igenom hela livet, och parasitera på 
andra människors möda. Det är 
synd att ingen läser kritiska media 
som Dags-Nytt, fast inte kan man  

i Europa” tyckt att det var konstigt 
att Sverige bytt regering (så är det 
ju i en demokrati), när Reinfall 
”gjort så mycket bra”. -Bra för vem? 
Sen kan vi också fråga oss vilka ute i 
Europa som överhuvudtaget vet var 
Sverige ligger, eller bryr sig om 
regeringsskiftet? Är det de friställda 
fiskarna i Grekland? De arbetslösa  

åter över höjden, där en gångväg/ 
stig ledde till toppen. Flera bänkar 
var utplacerade längs vägen, liksom 
på berget. Här blev Lars kvar i nära 
en timma, och låg på en väldigt 
platt häll i en hylla. Denna befann 
sig en bit ned, innan ett stup högt 
över kajen. Här var det varmt som 
en julidag, och Lars somnade till ett  

Idag var det mulet på förmiddagen, 
men ganska snart sol, helt klart, lite 
blåsigt, men slutligen mojnande på 
kvällen. Det kändes som ca +250 på 
dagen, men är +130 ute kl. 23.44. 
Idag gick Lars till F, där 92 åktes till 
Hammar, och för första gången togs 
en tur nedåt hamnen. Sen vidare på 
gångvägen längs viken. En bedagad  

Kl 7, 10, 13, 16, och några till på 
e.m. Men Lars ville ju gärna åka 
tillbaka med den också, efter ett 
besök i Kungsbacka. Nu fick det 
vara. Skär åktes till Heden, och sen 
Grön till Mölnlycke. På Åkanten 
köptes en Kermit och Kokostopp 
(20+24 kr). Det kanske var dumt att 
tacka ja till den större av de senare, 

en liten röjd strand, med en boj 
märkt Pixbo egnahemsförening. Det 
stod inget om endast medlemmar, 
eller avgift, så det var ju generöst. 
Lars provade att ta sig till linje 751, 
och passade på att kissa i en kurva 
på vägen, där sikten var skymd från 
husen. En skylt knöts på en bro 
över en liten å. Bussen måste just  

ovan sjön. Visserligen har de inga 
strandtomter, men en fin utsikt. 
Två X11-tåg passerade på spåret. 
En remsa spikades på ett runt lock i 
trä, i kanten på banvallen. På andra 
sidan spåret knöts en traktor fast i 
nätstaketet, synlig från cykelbanan, 
men inte så väl från gångvägen där. 
Från Höneknullavägen passade nu  

En pizzeria verkade mera vara bar, 
så Lars ville inte störa med sådana 
spörsmål. En traktor knöts i en glipa 
utan ribbor på ett träplank, mittför 
busstationen. Grön togs till Eriksdal. 
Vikinggrillen hade öppet till 22, så 
nu vid 20.30 skulle det väl ordna 
sig. En 150g hamburgare med strips 
och lingondricka gick på 74 kr. 

till Heden, varifrån promenad 
vidtog till Valand. Den sista traktorn 
fick delvis tejpas upp, då snöret tog 
slut. Söta flickor ignorerade Lars; 
ena stunden är man ”bög” (skära 
skor), och nästa skall man våldta 
flickor. Hur skall vi ha det? 10 åktes 
till W, där etiketter klistrades upp. 7 
togs hem. Det blev 14 984 steg. 
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DEL 6904 svårt att klara tidtabellen på linjen. 
I Kungsbacka provades bageriet i 
stationshuset, som hade väldigt få 
bakverk, utom bröd. Två mazariner 
provades dock (37 kr), och den söta 
expediten lade dem i en kartong. En 
traktor knöts på staketet längs 
cykelbanan mot andra sidan spåret. 
Vägövergången var borta (när?),  

spikarna till glasspinnen stack upp i 
ramen kring sandlådan. Inte så 
viktigt att ta bort dem. Personen 
oroar sig alltså inte för att barnen 
kan riva sig på dem. Det avgörande 
är att göra Lars budskap oläsligt. En 
ny sattes dit, liksom en pappremsa 
bands i ett intrikat arrangemang. 50 
togs till Skär, där ett besök gjordes  

institution inom universitetet. Även 
fast det var omgärdat av byggplank, 
är det förstås väldigt prioriterat att 
ta bort dessa blad. Folk hyser starkt 
agg till affischerna med traktorn. 
Man kan undra varför? Från LP togs 
nästnästa 2:a till Scandinavium, där 
affischerna också försvinner fort. 
Lite material sattes upp på vägen  

mitt i ensamheten med att bo själv. 
Idag på förmiddagen duschade Lars. 
Idag var det sol och klart, förutom 
lite partier av dis och mikromoln. 
Det kändes som +250 i skuggan på 
dagen i KB, men är +140 kl. 22.48. 
Idag gick Lars till F, och från bron 
sågs att skylten som sattes dit för 
några dagar sedan redan var borta. 

var det varmt nog att sitta med 
uppkavlade byxben och skjorta. 
Boken ”Mobbing” (på tyska) lästes 
nu ut. Några burkar tillvaratogs, och 
sedan låg Lars ett slag med ett 
tygstycke som huvudkudde. Träden 
hade sina toppar på armlängds 
avstånd, och nedan stupet bredde 
stan ut sig, med Kungsbackafjorden  

En tur togs vidare genom centrum, 
och det kändes som en julikväll vid 
20 eller 21, snarare än september 
vid 18. Vid stora torget köptes en 
mjukglass med (nog) mix från Sia. 
Denna var hyggligt god, med en lite 
annorlunda smak. En filial till Åsa 
hembageri sågs, med söndagsöppet 
till 16! Värt att lägga på minnet. 

Medan skymningen föll gick Lars 
upp till stationen, där 739 nu gick 
varje halvtimma hela dagen, även 
så här sent. 19.13 gick den till Fors, 
och Lars gjord en tur genom husen 
till (T)rump(et)vägen och åter via 
grönområdet till Basunen. Nästa tur 
var tom, fast två till kom på senare. 
Pendeln lyckades bli -3 till Kållered. 

Två kortbyxflickor sågs ombord. 
Från BO medföljdes en M29 på linje 
2 ända till Botan. Här sattes dagens 
3:e, och semesterns 20:e (och sista) 
traktor. Hållplatsen för f.d. 58 
kollades, med tanke på att några 
ombord hade pratat om att den 
kortats av (och blivit 82). Nu gick 
ingen buss där. 1 togs hem till F. 
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Igår gick Lars 17 143 steg utomhus. 
Igår kväll åt Lars två vegetariska 
korvar med kroketter, gul paprika, 
tomat och apelsinjuice till middag. 
Idag på f.m. duschade och tvättade 
Lars håret (med sand i från Hd). 
Idag putsade Lars köksfönstret, och 
skruvade då för första gången isär 
det, för att kunna rengöra insidan. 

brygga saknade plankor de första 
metrarna, så Lars fick balansera 
med vardera benet på två stockar. 
Sen blev det en liten paus på den 
yttre delen, medan slingriga linjer 
av solljus avtecknade sig på bottnen 
några dm under ytan, i takt med att 
de små vågorna rullade förbi. När 
vinden blev för irriterande, gick Lars  

par gånger, trots det hårda berget. 
Sen gick Lars åter till buss 92, och 
åkte till F. Burkar och flaskor som 
hittats på berget, pantades för 7 kr. 
Spårvagn togs till MG, och en skär 
express, full till sista sittplats. En 
ung liten moderatslyngel satt jämte 
sin flickvän, som Lars gärna satt på. 
Diskussionen gick ut på att ”folk ute  

industriarbetarna i Italien? 
Underbetalda kolgruvearbetare i 
England? Vänsteraktivisterna i 
Tyskland? Bönder som lever under 
existensminimum i Frankrike? Ja, 
man kan förstås tycka att denna 
yngling inte kan krävas på mer 
kunskap. Tyvärr är det med den 
bristen på kunskap som han går till 

väl lyssna på en ärlig människa? 
Bara på en själviskt svin som tänker 
på sig själv. Han vet vad som är bäst 
för Sverige! D.v.s. honom själv. Det 
finns bara två sorters moderatsvin: 
själviska tjuvar eller duktiga idioter. 
Vid Snipen kunde konstateras att 
767 till Lindome i princip var 
avvecklad; en tur ca var 3:e timma. 

15 kr veckan, v 38 
Rita Vikinga-grillen vid Eriksdal En ketchup-flaska lånades till 

bordet. Sedan kissades i kanten på 
P-platsen, och tänderna borstades i 
fågeltornet. Två pinnar spikades 
upp. Lite musik hördes, och ett par 
kort togs. Jordfallsbron hade också 
köer till följd av ett vägarbete, med 
signalreglerat enkelspår. Vid hpl var 
vänthallarna spolade. Grön åktes  

Grön perfekt, så den åktes norrut. 
Delsjömotet hoppades över, men 
en skylt ”hpl avstängd” sågs från 
vägen. E6 på Hisingen hade köer åt 
båda håll, så antagligen var det 
därför bussen gick lokalt från KLB 
till Eriksdal! I Kungälv sågs att 301 
blivit stadsbuss 1, och med nya 
bussar, ännu från  Orusttrafiken. 

ha gått, fast den mot F passerade 
(de brukar ju mötas först längre 
fram vid Pixbo dammar). Lars gick 
då över till andra sidan spåret, och 
följde en cykelbana, och sedan gata 
till en underfart vid järnvägen. Ridå. 
Bussen passerade just igen. Lars 
gick då åter, denna gång längs 
Rådasjön. En rad slott låg på höjden  

då en liten hade kostat 12 kr. En 
traktor-kombination knöts upp vid 
bron över ån, varpå Lila åktes till 
Kobacksvägen. En gångväg var 
uppgrävd, och svår att forcera. 
Förvisso var den avstängd, men 
precis som Tant Kok sa 1997; hur 
skall man annars komma dit då? 
Vid sjön åts kakorna med kaffe, vid 

BILD 

Någon släkting till Ayman har gjort 
stora kvantiteter av blandsaft, 
vilken smakar MER svart vinbär. 
Igår kväll tvättade Lars kläder. 
Ayman anförtrodde Lars att det inte 
var tillåtet att äta framför TV:n 
hemma, varför en bricka för att ha 
på sängen inköpts. Det är lätt att 
med åren glömma sådana guldkorn  

Det var visserligen nära sjukhuset, 
men syntes därifrån. Spårvagn togs 
till AG, där ännu snörena var kvar 
från den skylt som sattes upp 22/8. 
Några andra sattes upp i området. 
Högen av rivningsbråte från skolan 
beträddes. 2 åktes med en M28 till 
Annedal, där Seminarieparken gicks 
igenom. Några affischer satte på en  

I Burgårdsparken och Fabriksgatan. 
Det var som Kiviks marknad i Gårda, 
kanske beroende på lunchtid? Folk 
gick och satt överallt. Lite oväntat 
att se i bilstaden Göteborg. 13 åktes 
till KV, och 50 till Smörgatan. I en 
liten lekpark åts en banan, och 
glasspinnen sedan sist var borta. 
Klottret och skräpet var kvar. Även  

på Göteborgs pepparkaksfabrik, 
märkt 1924! Priserna var lite höga. 
Annars var sortimentet lite speciellt 
och otidsenligt. En lakritsbit köptes 
för 20 kr, en av få prisvärda saker? 
50 åktes till KV, och 2 till BO, där 
pendeln skulle hinnas med bara 
sekunder till godo. Dock var den lite 
sen, då det gick lätt. X61 verkar ha  

Och några nya hus byggda invid. 
Gottekorven, som två av de andra 
deltagarna i Starta-eget-kursen i 
Kortedala 1994 drev, var nu ett 
Thaikök (stängt). Lars gick den 
svettiga och stekande varma 
trappan upp till vattentornet. En 
båge slogs, och kakorna förtärdes 
med varm choklad. T.o.m. i skuggan  

15 kr veckan, v 38 
Rita Aymans sängbricka med stödbyglar Den länge tänkta räden med lappar 

i Våmmedal genomförds nu, fast 
mängden material var begränsad, 
ca 35-40 st. Det kändes i vilket fall 
svårt att operera fritt, då folklivet 
var stort vid denna sena och mörka 
timma. En traktor och pappremsa 
sattes också vid stn. Choklad och 
två croissanter åts. Nästa tåg var -6.  

Efter Lindens torg nåddes Aranäs, 
med en riktigt ful teaterbyggnad. 
Några barn lekte på ett näs vid ån, 
jämte en rar träkåk. Inte kan det väl 
vara en skolgård – som inte är 
asfalterad! Vid Västergatans slut låg 
en stor träbrygga, vilken fick två 
pinnar, uppsatta med nubb. Det är 
ju ingen mening med att jobba sig.  

längre bort i fonden. Innan det blev 
svalt, och för att inte missa att köpa 
med ett bröd, gick Lars ned till 
bageriet före 18. En förfrågan 
gjordes i fall de för semlor i säsong: 
ja. Lars dristade sig till att ge en 
penna, och nämna att 130 semlor 
finns testade, med omdöme på 
hemsidan. Limpan kostade 30 kr. 
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”Varumärken” 
på bänk vid  
      tornet i KB 

Hammars småbåtshamn 


