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DEL 6145 Efter någon kvart stod det klart att 
det måste ha varit ett unikum att 
den 76 som Lars kom med hade 
gått den vägen från stan. Endast 
bussar till stan gick under gångbron 
där fotot skulle tas. En 173 kom 
dock från stan, så den fotades. Sen 
också linje 8 vid Spadegatan, där ett 
passerande par stannade till medan  

hänga i vattnet under tiden. –Efter 
en stund var det inte så svalt 
faktiskt, och luften var ju varm. En 
Plopp kärlek åts, och sländorna 
prasslade i vassen. Sedan 
fullbordades varvet, och 76 togs 
ned till AC, och den tillfälliga 
terminalen i sydvästra hörnet av 
parkeringen. –Snygga fållor, men  

vad man själv kunde erbjudit. –Inte 
för att det är önskvärt med en 
materialistiskt luder som bara är 
ute efter pengar, men ändå. Vid 
GM gjordes byte till en av de nya 
Solarisledbussarna från Linjebuss 
på förlängda 76 till Rannebergen. 
Det verkade vara AC på bussen - till 
AC kan man säga. Lars fortsatte till  

Idag var det sol och mest klart, med 
bara lite moln till 18-tiden, varpå 
det mulnade. Det är +170 kl. 22:45. 
Idag gick Lars till F, där ett dagskort 
för Göteborg köptes i Pressbyrån 
för 70 kr. Spårvagnen åktes till AG, 
där en lurig typ ville ha hjälp med 
något; ”typ 40 kr”. –Varför söker de 
sig till Lars? 2 åktes till Annedal, där  

foton togs. 73 gick helt otippat var 
7:e minut hela vägen till GM. 
Varannan tur borde nog ha räckt. 
76 gick ju bara i kvartstrafik. 73 
åktes ned till GM, där byggena 
betittades, och några bussar 
fotades igen. Anders ringde 
angående ett föreslaget besök på 
kulturkalaset. Lars skulle ringa sen. 

Lars åt en banan till tonerna av 
techno vid KU, och tog sen kort på 
Magnum Bonum när ”Skateboard” 
spelades vid Saluhallen. Ett tält vid 
Bältesspännarparken var så fullt att 
trängelkalaset kunde vara ett 
passande namn. Så snart 4 lämnat 
KU, blev 5 stående alldeles före, så 
2 togs från BP till AG, och 1 hem. 

18 AUGUSTI. 2012 

DEL 6146 Vid Toftaåsen gick Lars av, och 
hem. Matinköp gjordes på Hemköp, 
där 175 kr bara blev 138, efter att 
en kasse burkar hade pantats. Lars 
gick sen ut igen, och fick ett samtal 
från Anders i jämnhöjd med torget. 
Linje 8 togs till MG, där Dag 
Hammarskjöldsleden följdes till 
fots, för att ta kort på burkarna på  

effekt, och fick sen springa fram för 
att tanten skulle höra upp. 
Tjuvaktiga människor finns överallt. 
Lars åt lite björnbär, alltmedan 
överklassens ynglingar körde runt 
Askimsviken i familjens racerbåtar. 
På radion i bussen hördes sen 
någon prata om att kvinnor 
uppfostrar pojkar till ”glada grisar”. 

En som städade, ett hundfolk, en 
som kollade läget, och en annan 
(mer om det) sågs emellertid. Lars 
spikade upp några av de sista 
medhavda pinnarna för denna 
gång. På en bänk lästes tyska, fast 
vinden mest blåste bort den egna 
högläsningen. En medhavd kasse 
kom till pass, då burkar och flaskor  

och det är nu +20,50 ute kl. 22:45.  
     Imorse      duschade    Lars.  
Imorse tänkte Lars utnyttja det sista 
av gårdagens dygnskort, så 10.15 
togs 92 från F till N. Föraren 
stängde huvudströmbrytaren och 
drog ut batterilådan ett par gånger 
innan avfärden. Vid Reningsverks-
gatan var det vansinnigt mycket  

dött på övre Avenyn. Musikupp-
trädanden på gatan förekom 
förstås också. Vid Storan sägs just 
”Rosa steget” starta, i likhet med i 
fjol. Även många andra män 
verkade dagen till ära ha klätt sig i 
skärt, så Lars var inte så 
uppseendeväckande idag. Möjligen 
när det skära paraplyet kom fram.  

Mattälten på Gustav Adolfs torg 
sågs sedan, men trängseln var stor. 
En fundering på att köpa något gavs 
upp när Engelsk fudge kostade 249 
kr /kg, och en bratwurst med surkål 
60 kr. Ocker. En kebabrulle med 
läsk åts istället på Nordstans kebab, 
där väggen mot gatan var öppen. Så 
är det här nere i Centraleuropa. 

Bältesspännarparkens ”Sponsring” 
hördes sedan ett skotsk band: Rura, 
vilket skulle betyda röra. Klockan 
hade hunnit bli 22, när de var klara. 
”Jävlaranamma” på Kungstorget 
blev nästa stopp. Detta var helt 
klart ett väldigt lokalt fenomen; 
publiken buade efter varje melodi, 
och kastade ideligen upp flaskor på  

ett särkilt Göteborgskt sätt, hade 
väl inte de 10 bandmedlemmarna. 
Men de lyckas säkert både sälja 
skivor och fortplanta sig de också. I 
motsats till Lars, kunde vi förut 
konstatera. Vid 23 tyckte Anders att 
det kunde räcka, och det hade han 
rätt i. Lars tog 7 hem, men Anders 
10:a skulle dröja några minuter till. 
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 Igår   gick    Lars   19 336    steg.  
Gårdagens resor kostade 240,18 kr, 
mot 240 kr för dagskort. Ett sällsynt 
exempel där det hade lönat sig lite. 
Igår kväll åt Lars den sista matlådan 
från Gubben: Wallenbergare med 
potatismos och lingon, samt tomat,  
paprika, rabarber, och apelsinjuice.  
       Imorse      duschade    Lars. 

Carl Grimbergsgatan och Förenings-
gatan togs till Utsiktsplatsen, och 
sen ned till Vasastan. En gränd på 
Övre Fogelbergsgatan undersöktes. 
Där blir det många nya läsare (inte) 
sedan en affisch sattes upp. 2 åktes 
vidare till GT, och sen 11. En 
attraktiv dam sågs med en ring i 
icke ädelmetall, och Lars tänkte på  

Fjällbruden. Glasspinnar spikades 
upp lite här och var under en tur på 
över två timmar, som därför inte 
var särskilt lång. Men det blev 
första gången som hela Mölnesjön 
rundades i alla fall. Först lite tysk 
läsning på en udde i skuggan, och 
sen lite mer på en ny pontonbrygga 
på solsidan i öster. Fötterna fick  

varför gick både ersättningsbussen 
och 73/ 75/ 76 ute vid vägen, 
medan bara de mer udda linjerna 
använde egna hållplatsfickor? 
Terminalen var lite i stil med SR på 
70-talet. På Liba åts en bakelse med 
kaffe (44 kr). Angereds industriby 
passerades sen på väg till Angereds-
leden, för kort på bussarnas körväg. 

Lars tog kort på en buss. Tack! 
Ännu ett par bilder togs från bron 
över spåret närmast terminalen, 
där Lars gick på utsidan av räcket 
några meter till närmaste 
lampstolpe, där det fanns plats att 
stå. Ingen tutade! Göteborgare 
tycker ju annars sådant är skoj. 73  
    åktes till Salviagatan, där ett par  

15 kr veckan, v 33 
Rita ungdomen som dök vådligt i Smögen Först blev det en tur med 8 via HO, 

HA, och SR till AC. Tiden till nästa 
tur användes till en väldigt skräpig 
skogsstig parallellt med terminalen. 
8 åktes till GM igen, och 11 till BP. 
Anders ringdes upp, men tyckte nu 
att det var lite sent (20.30), då ett 
uppträdande med 70/80-talsmusik 
på Kungstorget nästan börjat redan. 

BILD 

    Igår   gick    Lars   19 913    steg.  
Igår kväll åt Lars falukorv med 
makaroner, röd paprika, rabarber, 
och Herrljunga cider till middag. 
Igår kväll uppdaterade Lars Dags-
Nytt, samt lade in kort på FB-sidan. 
Imorse var det regn till 9-tiden, 
storm vid havet, mest mulet på 
dagen, fast även en del regnskurar,  

bilar, och likaså vid Kulörgatans 
bollplaner. Skämmigt att gå några 
hundra meter till fots – då kan ju 
grannarna tro att det är en fattig 
familj som inte har råd med bil. 
Bäst att åka bil tvärsöver gatan till 
knattelagets fotbollsmatch. Näsets 
parkering var däremot tom, vilket 
borde betyda att ingen alls är där. 

för 25 kr hittades på turen. När 
kassen oförsiktigt ställdes för att 
slippa bära den upp i bergen, kom 
en tant och rotade i den. I ett 
överklassområde, på en strand, där 
många lämnar sina saker för att 
bada, kan man inte ens gå 40 m och 
lämna sina grejer obevakade. Lars 
ropade upprepade gånger, utan  

D.v.s. oansvariga män. –Men det är 
ju sådana som kvinnor vill ha! Det 
är bara en mikroskopisk bråkdel av 
befolkningen som är feminister. 
15%, eller vad har (v) för tillfället? 
Ordentliga män som tvättar, städar, 
gör mat, plockar upp efter sig, och 
sköter ekonomin är inte sexigt. 
Förtydligande: LARS är inte sexig. 

staketet, samt ett par bussar. 1 togs 
sen till JT, där kortet fylldes på med 
300 kr, och 3 åktes vidare till VA. På 
kafé Berlin åts en mozzarella-
smörgås, med kaffe för 49+20 kr. I 
Vasaparken urinerades, vilket inte 
var lätt, då det var folk här och där. 
Vid GÖ spelade symfoniorkestern 
utomhus, men annars var det lite  

15 kr veckan, v 33 
Rita musiktältet i Bältesspännarparken Föregående Dags-Nytt.  

 
Nästa Dags-Nytt (kanske kommer 
20 augusti).  
 
Alternativt  startsidan igen. 
 

scenen, där kaskader av vatten 
sprutade över musikerna. Desto fler 
flaskor nådde inte fram, utan 
hamnade i huvudet på andra. 
Många rökte ohämmat under 
spelningen, och folk trängde sig 
utstuderat vårdslöst bort och fram 
genom publikhavet. Några egentliga 
andra meriter än att var ”käcka” på  

Vid KU uppträdde en australiensisk 
jonglör på en 3 m hög enhjuling. 
Kulmen nåddes när han slängde 
fyra knivar och köttyxor i luften, 
med en svart huva för ansiktet, 
samtidigt som han cyklade. Det 
fanns ingen anledning att tvivla på 
hans egen utsago, att ingen annan i 
världen gjorde det. Borta i tältet på  

I Bältesspännar-parken var det olika 
mattält uppställda, och Trädgårds-
föreningen var gratis i samband 
med kulturkalaset. Utbudet verkade 
mest rikta sig till barn. Utanför 
Storan var det dans, och på 
Kungstorget spelade en Jonathan 
Johansson. Anders ringde, och kom 
med spårvagnen strax innan 19. 
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