
D6 reseberättelse från PR-roadtripp
21/11 - 25/11

Vi startade onsdagen den 21 november från Luleå med en fin röd hyrbil från Mabi fullastad med 
roadtriptillbehör, Anton och en liten bit torkat renkött. Vi kände oss taggade och glada när vi 
började färden och hämtade en lite överförfriskad Tim från Caesar-banketten. Det var vackert väder 
ute om man inte räknade med den halva snöstorm som rådde och att det var plusgrader som smälte 
den vackra snön på vägen, vilket resulterade till ett halkigt och icke torrt väglag. Vi hann knappt 
lämna Luleå-området, bara kört kanske ungefär 43 minuter och en kvart, då vi var nära att få oss 
mer färdkost än vad vi räknat med. Som tur för det lilla rådjurskidet så var Sebbe stadig på ratten, 
 och den överlevde med 2,7 dm marginal. Denna nära-mat upplevelse följdes av resans första 
kisspaus.

Efter att ha kört flera timmar, som kändes som flera flera och några till timmar så kom vi fram till 
Ö-vik där vi våldgästade Mias föräldrar, vilka hade bäddat fem sköna sängar åt oss. Vi sov där i tills 
Mia väckte oss på det otäckaste sättet man kan bli väckt, väckt tills manvaknar. Efter det så åt vi av 
våra värdars mat tills vi var mätta och belåtna. Vi packade även in en termos med kaffe i bagaget, 
där låg den kvar ända tills vi kom hem till Luleå igen.

Vi fortsatte vår resa från Ö-viks bröstbelagda rondeller och givmilda personer med delar av Mias 
DNA och siktade på Linköping. På vägen så tog vi ett besök på Frasses där alla köpte bra mat utom 
Patrik som inte fattade att god mat var billigare än den skiten han åt. Vi åt baconburgare för säkert 1 
krona mindre än hans så kallade skrovmål. Sedan tog vi en liten titt på vad det intilliggande ÖB 
kunde erbjuda, vi kom ut med en tändare var och lite tomtebloss samt verktyg, för vi glömde att ta 
med oss det från Gula.

Efter det så var det mesta äventyret vi hade innan linköping då vi höll andan i tunnlarna genom 
Stockholm, vi vill inte säga vem som vann, men det var inte Mia, Patrik, Tim eller hårbollen.

Då vi kom fram till Linköping hade vi korat resans Power Play (låt som spelas ofta). Låten blev 
Masturbation Blues med Krymplings, vi kan rekommendera den starkt. Den är ganska svårlyssnad 
eftersom man måste pricka in flera stön under låten gång, men med lite (mycket) träning lyckades 
vi bli ganska bra på detta.. Då vi kom in på campus-lith så blev vi uppmötta av en trevlig D-group-
medlem som visade oss deras skola och var deras nördar satt och nördade sig, vi kände oss mycket 
hemma.

Efter det så for vi hem till personen i fråga, jag är ganska säker på att hans namn började på M. Vi 
fick laga makaroner och korv i hans kök och använda hans makaroner och hans korv, det enda 
kravet var att han också fick smaka. Efter lite övertalning gick vi med på detta. Då Sebbe och Anton 
stod och lagade maten så var de andra ute och fyllde D-groups pool med vatten.

Efter middagen så gick vi ut och badade i flera timmar och vätskorna flödade, både vatten och andra 
lite mer upppiggande drycker. Under tiden som vi badade så sprang vi nakna i Ryd, nja inte exakt 
medan vi badade utan vi tog en lite paus för att utföra denna vackra sysselsättning. Väl tillbaka i 
poolen så badade vi lite mer tills alla kände att förkylningarna var på intågande, då tågade vi in till 
M's lägenhet. Där kom vi fram till att vi har ju bil och en som kan köra, Sebbe var nykter denna 
dag, och det ligger mat på Statoil. Så vi begav i ilfart mot denna matens boning, samtidigt som vi 
spelade Masturbation Blues på så hög volym som stereon i vår fina röda hyrbil klarade. Vi åt goda 
och flottiga Statoil-korvar med mycket Statoil-tillbehör till, såsom Statoil-ketchup och Statoil-
gurkmajonäs.



Efter det återvände vill till kvällen epicentrum och fortsatte att PR'a allt vad vi orkade till vi 
slocknade. Uppenbarligen så var Anton effektivast på att PR'a eftersom man slocknade ganska fort i 
en fåtölj. Vi andra somnade en efter en runtomkring på den universala sängen som i
folkmun kallas golv.

Vi vaknade alla ganska unisont då vi blev väckta och kom på att frukost har ingen tänkt på. Så vi 
begav oss till det lokala matköparstället för att tro det eller ej köpa mat. På just utanför mat-affären 
så hittade vi ett Apotek där vi köpte två sorters nässpray, vi var inte säker på vilken som skulle vara 
bäst. De var faktiskt lika bra fast på olika sätt.

Efter mat, nässpray, och riktig kebab (så som den ser ut söder om dalälven) så begav vi oss mot 
Lund, en stad söder om Umeå för er som inte vet det. Där möttes vi upp av ordföranden i D6-lund 
och begav oss hem till honom för att direkt fara därifrån och äta mat på Max. Det var ett kalas som 
vi inte kommer att glömma på första taget, ketchupen flödade och isen var kall. Då vi geggat klart i 
den mat som vi inte av en eller annan anledning inte ville äta så for vi tillbaka till ordförandens 
bostad. Där spelade vi Singstar men det var ingen tävling, mer av en utklassning av oss med mindre 
bra röst. Mias sång, som är trevligare att höra på än då hon pratar, och Anton muller var överträffat, 
vi andra hade inte en chans. Då vi som inte var bra på Singstar blivit less på att förlora hela tiden så 
for vi till deras sektions-korridor och visade dem hur man skulle capsa. Det var lite svårt eftersom 
de inte hade glas och det enda vi hade var de ketchupbägare som Sebbe råkat få med sig från Max. 
På skolan träffade vi, förutom de data-elever som vi festade med, även Elektrotekniker, som bjöd på 
tacos, och Kemitekniker som vi bjöd på troccadero. Då de blev less på att vi spillde på deras golv 
tog de med oss till deras kårhus gigantiska bastu i vilken vi bastade med våra kepsar, alla utom Mia 
som än en gång inte tyckte att keps är nog med kläder, vi fattar inte hur hon tänker.

Eter de flesta av oss bastat klart så gick vi på upptäcksfärd i deras kårhus märkte vi till vår stora 
förvåning att alla dörrar var olåsta, vi knallade runt bland ölfat och pallar med läsk. Då vi gjort det 
en stund med känslan att här borde vi nog inte vara, så gick vi tillbaka till huvudkorridoren, 
eftersom vi borde nog inte vara där de förvarar sina ölfat.

Då vi satt och väntade på att de sista skulle bastat klart gick det förbi några maskin-doktoranter som 
var påväg från sin fest och skulle gå hem, de kom då på att vi nog behövde den öl som de hade kvar 
mer än dem så vi fick den, dock var det inte Bayersk så vi var lite skeptiska till om man fick kalla 
det öl, men vi tackade och tog emot, vi är ju inte de som är dom.

Sen var den kvällen ganska slut och vi avslutade den med att sova, tro det eller ej.

Då vi vaknade var det en ny dag, tro det eller ej. Vi åt frukost på ett ställe. Väl på stället så kom vi 
fram till att Danmark är ju bara 49 långa stenkast bort så vi begav oss dit, vår öl var slut. Där köpte 
vi öl och sen for vi tillbaka till Sverige. När ölen var inpackad i vår röda bil så färdades vi mot 
Göteborg och Tim's föräldrar. Vi åkte bil så länge att vi till slut kom fram, tro det eller ej. Där fick vi 
hemlagad mat med mjölk, som vissa i D6 tycker är godare än öl. Då maten var uppäten och alla var 
nöjda så tänkte vi att nu skulle det sitta bra med att PR'a lite på Chalmers, så vi ringde 
Djungelpatrullen och frågade var de var. De var i sin festlokal. Tänk er gula, fast svart, 2x2 meter 
med ett runt bord i mitten som tar upp 74,3% av rummet, så såg det ut. Sen var det även 7 personer 
där inne och sen kom vi. Vi knölade in oss där och hjälpte dem att capsa, bordet som nämndes 
tidigare var ett capsbord. Vi capsade där ett tag sen får vi till deras motsvarighet till STUK. Där 
drack alla Pripps Blä och det fanns ingen B så vi var tvungna att dricka annat, de hade ingen mjölk 
heller. Där var vi och pratade med folk och folk pratade med oss och tvärt om. Tillslut så skulle 
stället stänga snart så alla gick och la sig i en eller flera högar på dansgolvet, en mycket mysig 
tradition. Då allt liggande var färdigt så for vi efter några omvägar till EKAK's lilla gula rum där det 
var mycket fest och folk. Folk spydde och folk log. Vi var bäst.



Framåt morgonen då vi skulle tillbaks hem till Tims föräldrar så kom Mia på att hon var hungrig så 
hon ville ha korv, rå köttig korv hon kunde stoppa i munnen. Så vi for förbi 3 eller fler 7/11 fast de 
hade ingen korv. Då vi kom hem till Tim var hon toksur och tokhungrig. Vi fick henne tillslut i säng 
och hon somnade. Sen somnade vi andra.

På morgonen var det tur att vi hade med oss Anton för han fick mardrömsuppdraget att väcka Mia, 
det tog säkert 3 minuter att väcka henne med hon vägrade att gå upp i säkert 14. Då han väl fick upp 
henne så var det dags för frukost, alla var nöjda och belåtna, utom Mia och Patrik, Mia var bara lite 
grinig men Patrik fick besöka toan hela tiden och inte satt han på den. Då även denna maten var i 
våra svältfödda magar så siktade vi på Luleå och körde iväg. Om ni nu kanske inte förstod det så 
siktade vi inte utan vi följde de vägar som närmast skulle leda oss dit. Resan hem var ganska 
odramatisk förutom att vi alla fick oss några glada skratt då Mia i sin bakfylledimmor skrek efter 
korv, ni vet sådana som förbackas i slemmigt vaccum-liknande-ovaccum och att hon med jämna 
mellanrum skrek att hon hade ont i hela sin kropp.

Vi åt mat, värt att nämnas, i Uppsala.

Sen åkte vi bil igen och kom tillslut hem.
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