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DEL 6202 Klantiga amatörer. Lars gick sedan 
till Wettergrens för att köpa Pelikan 
limstift. Detta hittades inte, men 
varumärket finns väl inte mer. Det 
nuvarande är säkert 20 år gammalt, 
men börjar ta slut. En limpenna 
köptes istället. På Panduro hittades 
deras egna märke på limstift, fast 
en flaska gul färg köptes (49 kr).  

Hemma låg två inkassobrev med 
endast tre dagar emellan datumen. 
Detta var angående elnätsavgiften; 
Energiverken i Göteborg delar ju 
upp avgiften i två olika räkningar, 
och med olika debiteringsperioder. 
Dessa kan dessutom inte ses på 
bolagets hemsida, utan endast 
själva elräkningen. Vilken parodi! 

efter att pendeln lämnades, gick 
Lars på SJ-vagn 5500 i stället. 
Frukost åts, och musik hördes. Efter 
att ha slumrat ett tag, och det 
mulna vädret inte inbjöd till några 
landskapsstudier, togs datorn fram i 
stället; 200 registreringsnummer 
skrevs in. Inledningsvis var det så 
svalt på tåget att jackan behölls på,  

En hälsningstext för startsidan för 
Dags-Nytt på internet förbereddes 
också. Tre foton från Högsbo 1962, 
-69, och -73, lades in på Surftown. 
Dessa flyttades alltså elektroniskt 
från Stockholm till Köpenhamn, för 
att sedan hämtas från Göteborg… 
Imorse ringde klockradion 5.14, 
varpå Lars gjorde frukost, tog ut en  

Garant var märket i detta fall, och 
måste provas innan fler köps 
Zoegas är väl dyrt, och Coop 
undviks så länge det är uppgrävt vid 
butiken i Haninge. Kassaköerna var 
ansenliga vid denna tid på dagen. 
Hemma gick lampan i plafonden, 
vilket tydligen den andra gjort för 
länge sen, så båda två fick bytas.  

började regnet på allvar. Innan dess 
hade det varit lättare stänk och 
prickar på marken sen 12-tiden. 
Enligt SMHI skulle det bli regn först 
vid 21-tiden. Nästan alltid dåliga 
prognoser. Paraplyet hade med nöd 
och näppe fått följa med, men 
skorna (Converse) skulle komma att 
bli våtare än de kanske varit förut. 

Basungatan följdes ned till Musik-
vägen, och sen linje 1 och 3 ända till 
KT. Ombord i vagn 363, linje 5, 
sattes en tom plastrulle från 
teleprinterremsor (?) från Mammas 
tid på SKF. I denna satt en reklam 
för Dags-Nytt. I Pressbyrån vid KV 
laddades ett dagskort (70 kr), och 5 
togs åter, och sen 3. Till Ola sändes  

upplyste om att Lars har bott där. 
Alla portar hade lägenhetsnummer, 
något som inte setts förut. Alla på 
Plåt, Koppar, och Silvermyntsgatan, 
(utom nr 8) fick lappar. Där var folk 
– kanske Julia Ormond, som bor där 
(samma namn som en favvoskådis). 
Idag var det mulet, ganska blåsigt, 
ymnigt regn, och +5,50 kl. 21 :53. 
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DEL 6203 att antingen kommer besökarna till 
begravningen till fots, eller så 
kommer de inte alls! Många vackra 
blommor med vattendroppar låg 
vid dammen i minneslunden, och 
gångarna var täckta av höstlöv. Vid 
Sannaplan sågs ett spårslipnings-
fordon, innan 11 fortsattes till SN. 
En pappremsa spikades upp på en  

Varberg skummades igenom, och 
också en av de ordinarie tidnings-
delarna, där en platsannons var på 
tyska… Annars brukar det ju vara 
engelska (som om det var något 
märkvärdigt med att kunna det). 11 
åktes sen till Sannaplan, där Västra 
kyrkogårdens minneslund besöktes. 
Upplevelsen av frid på kyrkogården  

Detta var ju i en tid då Lars faktiskt 
såg fram emot att få börja skolan. 
Sorgligt att den skall rivas, men så 
blir det i moderaternas värld när 
inte tillräckligt många väljer vissa 
skolor, så att kommunen inte har 
råd att betala hyra till kommunen. 
Linje 7 togs till BP, och 9 till ST. Kafé 
Zenith var målet, men som väntat  

men mest uppehåll under dagen, 
nästan stilla, och +8,50 kl. 20 :43. 
Idag gick Lars till F, tog spårvagn till 
AG, och tittade på Högsboskolan. 
Denna var i ett sorgligt skick, med 
en del krossade rutor, och andra 
försatta med skivor. Skolan är en 
arkitektoniskt intressant skapelse,  

tillverkaren Öwedskloster ville visa 
kvaliteten på sina produkter, vid en 
industrimässa i Göteborg. Måste ha 
varit svårt att ta sig till Långedrag 
då (16 år innan spårvagnen, som då 
vände vid ST). En banan åts, och 11 
åktes till BP, och 60 till IG. Solen 
tittade fram svagt i diset, när Lars 
åt en muffins och marsipan vid  

17 åktes sen till H, där lappar sattes 
på Ottfjällsgatan, Sulitelmagatan, 
och Storhöjdsgatan. En tejprulle tog 
slut, och det var inte mycket kvar av 
dagskortet heller, så hemfärden 
gick via BP, KU, och W, där en 
spårrensningsbil var i arbete (ej 
samma som vid Sannaplan). Flera 
foton hade lagts ut i dagens fordon.  
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Igår eftermiddag strök Lars skjortor. 
Igår kväll åt Lars tonfisk med 
makaroner, riven morötter, och 
flädersaft till middag. Igår kväll 
förberedde Lars ett A4-ark med 
speciallappar för Högsbotorps 
barndomskvarter. 15 ensamboende 
och ogifta fruntimmer på 23-44 års 
ålder nämns vid förnamn på lappar.  

soppåse, och tog pendeln till stan. 
Vid FAS försenades tåget av ett 
signalfel ca 5 min., fast det gjorde ju 
inget, då det ändå återstod en 
timma vid CST. Die gerettete zunge 
lästes i centralhallen. Ett lokdraget 
tåg gick från spår 11, med avgång 
7.44, och ankomst i stan vid 11.30. 
Plats 70 i vagn 3 erhölls. 55 minuter  

men sedan blev det så varmt att 
det knappt gick att ta på väggen 
ovan elementet. Vid C stod en buss 
från KE, målad i skärt för reklam om 
insamling till bröstcancerforskning. 
Ärligt talat så ser en kvinna bäst ut 
med bröst i storlek med två plättar, 
så varför sådant ståhej kring detta? 
–Visst, morsan dog – så kan det gå.  

Elnätsräkningen uteblev i juli, 
medan en påminnelse kom först i 
september. Denna skulle redan ha 
varit betald, när Lars fick se den. 
Sedan gick det till inkasso, fast Svea 
Inkasso inte verkar ha koll på vilken 
adress dödsboet faktiskt har: Lars 
adress i Stockholm! Det är 
registrerat för över två år sedan. 

På Hemköp provades salladsdisken 
med lösvikt på olika godsaker, vilka 
fylldes i en plastlåda. Även i denna 
butik var hasselnötsmassan borta, 
till förmån för nötcréme, som inte 
passar så bra på smörgås. 
Ekologiskt kaffe fanns för 36 kr 
(Zoegas för 54-56 kr, både på ICA 
och där. Änglamark på Coop 37 kr). 

15 kr veckan, v 41 
Rita Plåtmyntsgatan i Högsbotorp ett SMS, angående födelsedagen. 

Sesamkakor med kokossmak åts 
(150 kr/ kg). Vid MG sattes 
dagskortet i gång, då bytestiden på 
den tidigare resan var slut. Vid AG 
gick Lars ut i regnet på sitt uppdrag: 
lappar i Högsbo. Bara ca 1 och 1/3 
A4-blad gick åt till allt detta – rätt 
sparsamt. En särskild lapp till nr 17 

Gånglåtens hus följdes för först 
gången på insidan, och sedan upp i 
skogen, där tre plaststolar stod. 
Slingan följdes upp till Slottsbergs 
mosse, med lite avstickare ut på de 
ganska flata bergen. Slinga togs till 
Ruddalen, och längs vägen spikades 
4 st pappremsor upp. I det vädret 
kanske man slipper tjafs om saken. 

Kaffe, muffins, och en banan åts. 
Därefter gick Lars till F, där 300 kr 
fylldes på Västtrafikkortet. Linje 99 
togs till Kvillebäcken, och 31 en bit 
åter samma väg, fast vid 
Bjurslättsskolan genskjöts turen åt 
andra hållet igen. Sen likadant med 
99 tillbaka till Frölunda. När Lars 
gick av var klockan 16.30, och nu  

BILD 

Igår gick Lars 14 263 steg, och 2,60 
kr i pantburkar och flaskor hittades. 
Igår var det pendelns personalfest, 
då September uppträdde på hotell 
”Clarion sign” vid NBT i Stockholm. 
Igår kväll åt Lars mississippibönor, 
med sallad, och Åbro öl till middag. 
I dag på morgonen duschade Lars. 
Inatt och på morgonen var det regn 

med en sammanhängande länga 
byggd i flera olika nivåer, och andra 
partier delvis förskjutna i sidled. Tre 
separata gårdar bildas, och naturen 
är närvarande med flera intakta 
berghällar jämte och i de organiskt 
slingrande gångvägarna. Kanske är 
det dock för att Lars inte själv gick 
där, som skolan verkar så lockande. 

var det fullt. Kafé Ocean valdes 
istället, vilket egentligen gick lika 
bra, då Lars inte hade besökt något. 
Först kikade dock Lars lite på 
kulturkvarteren vid Pölgatan (f.d. 
Ölgatan), som varit världsunika om 
de legat i Fjollträsk. En Björnbärspaj 
med vaniljsås och kaffe (24+20 kr) 
smakade sen bra. En GP-bilaga från  

stördes påtagligt av den intensiva 
biltrafiken. Ja, alla Stockholmare, i 
Göteborg är man så omdömeslös 
och visar sådan bristande respekt 
för gravfriden, och de andra 
besökarna, att man åker bil ända 
fram till gravstenen. Ett exempel på 
dålig karaktär hos Göteborgare. 
Lars bör nog skriva in i testamentet  

anslagstavla, och Kulturstigen gicks 
sen. Denna var vattnig och bitvis 
svår att följa, och hitta, trots att 
Lars säkert gått 2-3 gånger förut. 
Nu hittades en tidigare förbisedd 
avstickare på berget vid Långedrag. 
Här fanns en pelare, som såg ut 
som ett minnesmonument, men var 
i själva verket reklam från 1891, då  

15 kr veckan, v 41 
Rita kafé Ocean vid Stigbergstorget Lundens vattentorn. Lappar sattes 

sen på några portar längs Sankt 
Pauligatan norr om kyrkogården. 60 
togs till C, och 17 till Smörslottet. 
Den norra längan fick affischer på 
utsidan av fönstren till trapphuset 
upp till loftgångarna, på ena sidan 
huset,  där  ingången  låg  på andra. 
    En bit att gå runt för att ta bort … 
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