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DEL 6400 att klara 1.000 under veckan i 
Göteborg? Inte nödvändigt, men 
kul som en målsättning. (373 under 
tre dagar, så långt). Från GT åktes 
linje 6 ända till VM, där en båge 
slogs. En serie lappar tejpades upp 
på plastfodralet, och sattes sedan 
på några hus längst upp mot 
skogen, innan linje 5 togs ned till  

dubbel skiva formbröd och lax gick 
på 30+69 kr. Rent Stockholmsocker! 
Efter måltiden höll regnet upp, så 
en tur gjordes till Otterhällan, där 
hela innercirkeln fick lappar. Olika 
portar skiljde två BR-föreningar åt, 
fast det är i samma runda hus… 
Med den utsikten behöver de inte 
läsa Dags-Nytt, eller ens se på TV.  

det? Berätta någon! Från JT togs 60 
till MH. Tappra försök gjordes att få 
några lappar att fästa i fukten, på 
den närmaste gården. En tejpbit 
satt kvar sen senaste räden med 
lappar i augusti (?). Lappen tar de 
dummerjönsarna bort, men inte 
tejpen. ODUGLIGA SVIN! Gör rent 
ordentligt, om det nu skall göras! 

Idag åkte Lars spårvagn till MG, där 
24 lappar sattes på MG-husen. En 
majblomma sågs, vilket fick Lars att 
tänka på den som regnade bort ’04, 
under en våt dag i Östergötland. 
Semester = blåst och regn, så givet. 
1 åktes, och en till flicka med skära 
Hunter sågs. De är nog ute nu, och 
nådde sin kulmen för drygt 3 år sen.  

med dörrarna på vänster sida 
svängde in mot Volvo. Spårvagnen 
åktes till WG. 13 fortsattes till KV, 
och 2 till BO. 751 passade precis. 
Trappan från Esbjörn Schillers gata 
ledde ned till Forsåker/ Papyrus 
nedlagda fabriksområde. Staketet 
var lappat och lagat med små bitar 
taggtråd i varje springa. Till slut  

för lösa kablar och kopplingsskåp. 
Mycket sönderslaget glas, damm, 
viss fågelbajs, sprayburkar, och 
klotter sågs. En och annan 
urdrucken energidryck m.m. lades i 
kassen, men också en oöppnad! En 
plastkasse till fick snart fyllas. Flera 
bilder togs, och ett tappert försök 
att få grepp om lokalerna gjordes.  

köpa hushållspappar på några 
decennier. En gång ledde till något 
som på håll liknade rulltrappor – 
vilket stämde! Det var väldigt likt en 
T-station i original från 60-talet. 
Längst upp satt en släckt tåg-TV, 
och en skärm märkt information. 
Uppenbart var det ingången från 
gatan, då bussarna hördes utanför.  

stort antal pelare. Kassarna började 
bågna av alla burkar, och PET-
flaskorna trycktes därför ihop lite. 
Ute vid åns fåra åts sedan en banan 
och ett marsipanbröd, och 
stövlarna luftades och tvättades av. 
Ett par till pappskyltar sattes upp, 
innan bussen togs direkt hem till F. 
På anslagstavlan sattes en traktor.  
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DEL 6401 Stället var tomt, och erbjöd en 
STOR köttbullesmörgås, och dito 
dammsugare för 30+15 kr, i varsin 
påse. Nu var bytestiden plötsligt 
förlängd med 49 minuter, alltså 
cirka 2.50 från starten vid F. Det 
skall egentligen bli 3 timmar från 
avstigningen i den nya zonen, alltså 
kl. 15.23, och inte 14.44. På linje 8  

En tanke var att köpa en bakelse på 
Jerkstrands, men nu satt där en 
skylt om att lokalen upplåtes. 400 
kr fylldes på kortet i Pressbyrån vid 
KV, (Bö tobak var annars tänkt). 
Bytestiden på biljetten fick avgöra 
att nästa tur skulle gå direkt till ett 
lunchställe utomhus. Först skulle 
dock inköpet göras. Nu försöktes  

ighet, uppehåll, mycket kallt för 
årstiden, och det är +70 kl. 23:03. 
Det kan nämnas att Jensens bøfhus 
nu har öppnat i gamla La Boheme. 
Idag på morgonen duschade Lars. 
Idag åkte Lars Mölndingsbanan till 
Vetekornsgatan, där 24 lappar 
sattes upp, förutom två (jämte 
varandra) i kuren. Nästa tur på 751  

att länkarna för samtliga PDF i år 
hänvisade till biblioteket för 2012, 
där aktuella nummer inte finns = 
”det fruktade fel 404” (citat från en 
bok). Ingen läser ju ändå, så det har 
ju ingen betydelse. Skulle någon 
hitta dit via Google, så funkar det. 
Eftersom ingen läser, så kan man ju 
skriva vad man vill, som att det Lars  

muggen blåste iväg en gång. 
Tankarna gick till ifall det är någon 
mening med att ha kvar bostaden i 
detta blåshål som heter Göteborg. 
Normalt skall det vara stekande 
varmt i första majhelgen, med folk i 
bar överkropp på stan, som pekar 
finger på Lars i sin svettiga tjocka 
vinterjacka. Som Stockholmare får 

En fis fick till synes en and att kväka 
i samma ton, och bege sig till land, 
för en eventuell matbit. Fisen var 
dock inte mat längre, utom 
möjligen för flugorna, och några 
sådana sågs inte. De översta 
gårdarna i Lövgärdet fick lappar, nu 
upp till nr ”91” idag. 77 åktes ned, 
och nu gick den via Titteridamm  

minnet ger inte något exakt svar. 8 
togs till stan, och mittför 
Bergakungen blev det stopp i drygt 
20 minuter, till följd av en trasig 
vagn framför. Vid Chalmers såldes 
Cortégetidningen av vita rockar. 
Lars åkte 10 till DS, för en båge, och 
ned igen, men då gick den via 
tunneln till KV. Många trafikledare 

och snart kom ekipagen. En 
lakritssladd köptes från ett stånd 
(20 kr). Lars såg på paraden från 
Vasagatan, men gjorde också en tur 
på Avenyns östsida till GÖ, för att 
behålla värmen. Sedan var det slut. 
Lappar sattes på Karl Gustavsgatan, 
Storgatan, Viktoriagatan, samt Karl 
Gustavsgatan igen. En båge slogs 

en storslagenhet som knappast står 
N.Y. efter. Musik hördes från 
Slottsskogen? Sen spikades en 
traktor på ett byggplank vid Carl 
Grimbersgatan, och en pappremsa 
på ett trädstöd vid Seminariegatan. 
Vid LP pågick ett musikevenemang 
med extravagnar. Ungdomen var på 
benen överallt, denna studentdag.  

8 6 4 2 

10 12 14 16 

8 

12 10 

4 2 

16 18 14 

6 
TISDAG 

DAGS-NYTT 

DAGS-NYTT 

MÅNDAG 



    

Igår gick Lars 20 574 steg (oräknat 
hemma), och 12,50 kr pant erhölls. 
Igår kväll åt Lars korv stroganoff 
med ris, gurka och sockerdricka. 
Idag var det storm, regn på f.m., 
men mest uppehåll och lite sol 
under e.m. Det är +80 ute kl. 20:32. 
Idag på morgonen duschade och 
tvättade Lars håret, utan balsam. 

Snart är det bara Lars som har sina 
kvar (två par. Ett i Stockholm, och 
ett i Göteborg). En och annan dam 
tittade, men menar de något annat 
med det än ren nyfikenhet? En 
kvinna tittar ju när hon ”raggar”. 
Mer blir det inte. Hon måste ju få 
lov att titta utan att det betyder 
något mer? Eller förekommer inte  

På väg tillbaka sattes en luftkudde i 
buss 317. 1 åktes sen till GT, där 
något kafé var i åtanke. Det råkade 
bli Da Matteo, där  Svenska Kaffe 
Lattemästerskapet hölls igår, vilket 
sades på radio. Dock mindes inte 
var, fast det undermedvetna visste 
nog, och styrde stegen dit. En lapp 
talade om händelsen. Kaffe med en  

En pappremsa spikades på ett 
byggplank. På en bänk jämte 
Kungsgatan tejpades fler lappar, 
inför en tur uppåt Kungshöjd. Man 
kan undra om Lars två lärare från 
lika många kurser ’93 bor kvar på 
Arsenalsgatan? Funderingen har 
gjorts förut. 75 lappar hade tills nu 
presterats, så kanske är det möjligt  

Rambergsvallen. I gångtunneln 
sattes en affisch, och på en bänk 
förbereddes fler smålappar. Vid 
bollplanen spikades en pappremsa. 
Lapparna sattes sporadiskt på 
Lantmannagatan m.m. En ström av 
folk begav sig till Groparilårengårds-
gatan, som annars brukar vara lite  
    avfolkad. En röd tvåvåningsbuss  

15 kr veckan, v 18 
Rita Rambergsvallen på Hisingen  

Föregående Dags-Nytt. 
 
Nästa Dags-Nytt. 
 
Alternativt startsidan igen. 
 
 

Ett SMS skickades till Ola, som 
skrev tillbaka att G-P redan haft ett 
reportage därifrån. Sen igen. Snart 
hittades en trappa; det finns en 
våning till (…). Väldigt få trappor, 
fast just detta hade letats lite efter. 
Ett stort sammanhängande system 
undersöktes, och här var det mesta  
     utan mellanväggar, men med ett 

Det gällde att hålla isär vilka delar 
av fabriken som ännu var aktiva 
med andra verksamheter, så man 
inte gick fel. Flera plank skyddade 
mot hål och andra farliga ställen, 
men helt tillrättalagt var det inte. 
Några jättestora rullar med mjukt 
papper låg i en lokal. -Kunde en 
sådan tas hem, behövde man inte  

hittades emellertid det eftersökta 
hålet, stort nog att bekvämt ta sig 
igenom. Ytterligare ett hål fanns vid 
en svänggrind, och sen gick det lätt. 
Hela portar saknades till lokalerna, 
och ljus letade sig igenom på olika 
håll, så det var sällan helt mörkt. 
Några fläktar gick t.o.m., så det var 
nog en bra strategi att akta sig noga  

BILD 

Igår gick Lars 20 599 steg (oräknat 
hemma), och 49,20 kr i pant togs 
hem. 115 reklamartiklar sattes upp. 
Igår kväll åt Lars makaroner med 
vegetarisk schnitzel, färsk gurka, 
tomat, och apelsinjuice till middag. 
Igår kväll uppdaterades hemsidan 
med de tre senaste dataskrivna 
tidningarna. Det upptäcktes till slut  

ångrar mest av de ogjorda sakerna i  
livet, är att aldrig ha våldtagit 
någon flicka (det kanske har skrivits 
förut). Nu är Lars för gammal, då 
empatin övertrumfar sexualdriften. 
Nåväl, tillbaka till gårdagens kväll; 
14 foton från Papyrus lades också 
in, och SMHI kollades på internet. 
Idag var det storm, växlande moln- 

var sällsynt välfylld – de brukar vara 
nästan tomma annars. Vid BO satt 
en skylt som räknar ned för nästa 
avgång för spårvagnen mot stan. 2 
togs till KV, där en pappremsa 
spikades upp på ställningen till ett 
nytt träd på ”hyllan” i den obyggda 
slänten. Några lappar sattes sedan 
på husen upp till Carlandersplatsen.  

med konditoriskolan, där det 
brukar vara ganska tomt. Nu var det 
dock en strid ström av folk som 
kom och gick i dörren hela tiden. En 
oorganiserad kö, varvat med 
nummerlappar, gjorde att Lars till 
slut avgjorde att de klarar sig utan 
Lars inköp. Istället blev det 
Stampens Café & konditori vid ULN. 

sattes en GUB-biljett, och vid AC 
funderades på 76 till Mölnesjön. 
Hungern avgjorde dock till 75:s 
fördel, då det skulle gå snabbare till 
Surtesjön i stället. En luftkudde 
tejpades i buss 2723. En tom 
gräsplan i Lövgärdet fick ersätta 
sjön som utsikt, till måltiden. En 
halv kopp kaffe gick till spillo, när  

15 kr veckan, v 18 
Rita Papyrus nedlagda fabrik i Mölndal  vid Fjäderborgen. Mer lappar 

förbereddes åt Södra Viktoriagatan 
och Övre Besvärsgatan. Dessa 
tillhörde Stena fastigheter, som 
annars brukar satsa på slumkåkar. 
Här var det snyggt som i en exklusiv 
BR-förening! Skymningen över stan 
sågs från berget nära tornet. Vid 
sådana tillfällen utstrålar Göteborg 

och informatörer var på plats, 
liksom stora plåtskyltar om 
trafikförändringen (en utopi i 
Fjollträsk). Lars satte lappar längs 
Olof Wijksgatan och Johannebergs-
gatan. GÖ passerades på väg ända 
till Chalmers tvärgata. Flest stod vid 
utfarten, så Lars gick ned igen via 
GÖ, VA, och till VP. En banan åts,  

(Angeredsvinkeln förut). Vid AC var 
nya sneda fållor under byggnad. 
Historien upprepar sig, fast dessa 
nya var vinklade 900 öster mot de 
gamla. Dessemellan gick ju två öar i 
nordsydlig riktning. -Ja, när byggdes 
det om förra gången? -97 var det 
som vid trafikstarten -79, men -99 
var det ändrat. En temporär lucka i 

man lov att vara kroppsligt osäker, 
och behålla tjocka kläder på, som 
en eller annan pryd muslim (som 
många är). Myrorna var i alla fall 
aktiva, fast sega, och gick hela tiden 
upp på vänster ben, tills de varje 
gång upptäcktes i höjd med knät. 
Vid sjön kändes det som -50, när 
Lars tejpade lite lappar på fodralet.  

BILD 
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