
20 JULI. 2012 

DEL 6117 glasögonen togs på för resten av 
kvällen (utom efter hemkomsten). 
Linje 2 gick nu till F av någon 
anledning. Vid MG byttes till linje 3, 
och vid Ostindiegatan gick Lars av 
genom ett infall, sedan en till synes 
tom pizzeria lades märke till. På 
Melli, Älvsborgsgatan 29 (morsan 
bodde många år på nr 19) köptes  

Mersmak 6/7 -12. Ett paraply och 
en nyckel lämnades som hittegods. 
Idag packade Lars det sista på 
någon halvtimma hemma, innan 
det var dags att åka till stan. På CST 
möttes Miguel, och från spår 12 
togs Göteborgståget 14.29. 
Ombord började Lars läsa en ny 
bok: ”Endlich”. Blåbärspaj åts, och  

Varpå lejonparten av försäljningen 
inträffade på återstoden av tiden 
innan skiftavlösningen. Sara 
rastavlöste, så rutorna till entré-
dörrarna putsades. Tågmonitorn i 
nedre hallen var bytt, men vattnet 
på wc inte fixat. Sara virkade nu 
rutor till ett lapptäcke, och skulle 
till fadern i Dalarna över helgen.  

Idag var det sol, klart i Stockholm, 
men mulet och regn i mellan-
sverige. I Göteborg var det molnigt, 
något blåsigt, och +14,50 kl. 23:53. 
När Lars gick till jobbet i natt togs 
först en soppåse ut. Pet Shop Boys 
hördes på Ipoden. I skogen togs en 
spann sand, för att läggas på stigen. 
Även en spann kaffesump hamnade  

med reklam för Dags-Nytt. Garaget 
och ”glassfabriken” passerades (där 
borde kanske fler pinnar satts...). En 
tur gjordes upp till g:a Älvsborgs 
fästning, för kanske första gången 
på 21 år, om inget besök gjordes 
96/97 eller så. På asfalten nedåt 
Klippan var en del buskap målade. 
Vid Panncentralen fanns en scen,  

En del mindre gäng satt och drack 
vin eller öl, på trädäcket. När 
skymningen föll blev det lite kyligt, 
och i vilket fall dags att åka hem. En 
pinne som limmades i maj satt kvar 
(vid entrén till Porterbryggeriet). 
Turen till KT på linje 3 fick skippas, 
då klockan var över 23. Lars åkte 
hem vid MG, och sedan 7 till F. 
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DEL 6118 det sista av onsdagens blåbärspaj, 
med det sista av kaffet i termosen. 
Enstaka små grupper satte sig runt 
på klipporna med systempåsar och 
grillar i sällskap. En och annan 
kvällsbadare gjorde korta dopp vid 
bryggan och stranden längre bort. 
När berget blev för hårt, och vinden 
likaså, gick Lars runt lite och satte  

Linje 10 åktes ned till VA, där en titt 
togs på Heden från det hållet, och 
Avenyn gicks upp till GÖ, och ned. 3 
togs för en tur kring kvarteren runt 
KU och BP. Därpå bar det av över 
till Hisingen, där 21 passade precis. 
En fundering fanns på att ta den 
sista maten vid Skeppstadsholmen 
eller Lilleby. Det blev det senare, då 

Lars åkte vidare till DK, och tog 
några bussbilder kring LT. Sedan 
bar det vidare till ULS, varifrån Lars 
gick en tur till Heden. Spektaklet 
med Gothia cup var tydligt, och en 
del matcher pågick. Tillbaka vid UL 
fortsatte Lars Skånegatan till 
Scandinavium, och över till Gårda. 
Glasspinnar limmades och spikades 

Under turen genom innetorget vid 
F hördes det skrapande ljudet av 
jalusier som drogs upp vid många 
affärer, som just då var på väg att 
öppna. Flaskorna gav 27 kr i pant. 
Idag var det viss molnighet under 
dagen i östra delarna av stan, men 
sol i väster, och +15,50 ute kl. 21:58. 
Idag åkte Lars med linje 2 från F till  

mycket hårt. Linje 23 åktes åter till 
Torslandakrysset, och här passade 
linje 24 bäst till stan. Terrassen vid 
Clarion post var överfull, och musik 
hördes. Utbudet av uteserveringar 
tycks omättligt i Göteborg. Linje 7 
gick via Annedal. Biljettmaskinerna 
har fått en ny text i fönstret, och 
visar nu sista bytestid för biljetten. 
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Igår kväll åt Lars köttbullar med 
spaghetti, paprika, gurka och vatten 
till   middag,   ute   på   balkongen.  
Igår kväll ringde Lars Kaj, som snart 
skall boka sin karibienkryssning i 
februari 2014, för 19.000 kr/ hytt.   
   Igår     kväll     duschade     Lars. 
Igår kväll såg Lars del 3 av den stora  
      kustresan på SVT med datorn. 

strax intill. Nära Mormonområdet 
var det uppgrävt i skogen, och en 
vilsekommen kon stod redan vid 
odlingslotterna. Ett antal cyklar 
sågs tas ombord på tågen från 
andra spåret i morgonrusningen. 
Det blir allt vanligare att 
begränsningstiderna för cyklar inte 
respekteras. Det var lugnt före 10,  

Kaj ringde från FAS. En resenär som 
handlade på kreditkort visade upp 
ett Österrikiskt körkort med 
utgångsdatum 1993 (!), som 
legitimation. Det var så dåligt, så 
det kan bara vara ok… Någon som 
skulle fiffla skulle aldrig hitta på 
något så tokigt. Lars läste ut boken 
”Schlaf in den flammen”, Time, och 

musik hördes. Lars sov en del också, 
alltmedan regnet gjorde landskapet 
vått. Den Norske tågmästaren 
gjorde trevliga utrop lite då och då 
med fortlöpande information om 
resan. Vid C laddades ett dagskort, 
och spårvagnen togs till F. Efter att 
snabbt ha lagt in lite medhavd mat i 
kylen, gick Lars ut på nytt. De nya 

en pizza Brunnsparken med Fanta 
och salladsburk för 90 kr. Detta 
medtogs till gräsplanerna vid 
Sannaskolan, där en stor stubbe fick 
bli underlag för måltiden. Medhavd 
kniv och gaffel kom till pass. På 
bollplanerna intill spelade ungdom 
från Gothia cup som lite övning. 
Lars spikade sedan upp lite pinnar  

15 kr veckan, v 29 
Rita Sannaskolan i Majorna bajamajor,  och staket för något 

evenemang. Lars satt sedan länge 
vid kajen, och såg turbåtarna 
Bellman och Trubaduren komma in. 
Stena Scanrail avgick, medan 
Ammenekoejoen på Ipoden 
dunkade i takt med fartygets till 
synes slitna motor. Sen kom också  
     Stena Jutlandica hem för kvällen.  

BILD 

    Igår    gick    Lars   16 459   steg. 
Imorse         duschade            Lars. 
Idag till frukosten drack Lars kaffet 
som medtogs för resan igår. 
Uppvärmt smakade det bra. Något 
annat fanns i vilket fall inte hemma. 
Idag tog Lars ut en kasse med 
blandad ÅV. Sedan medtogs en 
kasse med pantflaskor till Hemköp. 

LP, där Orusttrafiken körde buss till 
SG, då sträckan från gamla SB till SG 
är avstängd. Dock skyltar 
spårvagnarna som vanligt, trots de 
påstått 1000 olika destinationerna, 
som kan visas. Staplar av plattor 
ockuperade de ordinarie 
busshållplatserna. Spårvagn 6 
vände även vid LP, (samt SG också). 

upp på olika ställen. Dörren till en 
innergård vid landshövdingehusen 
mellan Gudmundsgatan och Under-
åsgatan var öppen, så en titt togs. 
Sedan användes gångbron mellan 
mässan och LI för första gången (?). 
Spårvagn togs till W, där en båge 
slogs vid Kolonigatan. Paj med kaffe 
åts sedan vid dammen i området. 

linje 23 dit gick först. Eftersom 
klockan var 18, möttes några av de 
sista badgästerna för dagen på väg 
hem. Lars satt sedan på en hyggligt 
sittvänligt utformad berghäll, med 
vy mot Nordre älvs fjord. Det var 
inte så väldigt varmt, men gick an 
ett tag efter värmen i centrala stan. 
En kartong jordgubbar åts, liksom  

fast pinnar, och även en klisterdekal 
märkt ”riksmarschen för cancer-
fonden 10-14 september 1997”. 
Denna hittades i en hurtslåda 
hemma, och kunde då lika gärna 
komma till användning. Dagens 
läsning av tyska gjordes sedan i 
”Endlich” på sandstranden i lite 
skydd av en mur. Underlaget var 

15 kr veckan, v 29 
Rita evenemangstälten på Heden idag Föregående Dags-Nytt. 

 
Nästa Dags-Nytt  
 
Alternativt  startsidan igen. 
 BILD 

1 3 5 7 9 

11 13 

3 5 

11 

1 7 9 

Klotter på 
Banehags-
gatans 
trottoar 

Ponton vid 
         BP 

LD 

http://www.dags-nytt.se/jul/visa6116.html
http://www.dags-nytt.se/jul/visa6116.html
http://www.dags-nytt.se/jul/visa6116.html
http://www.dags-nytt.se/jul/DN-6119.pdf
http://www.dags-nytt.se/jul/DN-6119.pdf
http://www.dags-nytt.se/jul/DN-6119.pdf
http://www.dags-nytt.se/index.html

