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DEL 6621 och i den svinkalla hårda vinden 
balanserades på markens räfflade 
skikt av frusen slask. Svensk vinter 
fjärran från Disneys julkort. Ett 30-
tal lappar sattes upp, fast husen vid 
Tunnlandsgatan var svåra, då bara 
en central entré finns, lite som 
Lidingöbanans vagnar… Mycket att 
gå, men lite reklam att sätta upp.  

På innetorget vid F köptes en 300 g 
marsipangris från Bräutigams, och 
tillsammans med en cigarr blev det 
precis 200 kr. När Lars kom hem 
luktade det lik i bostaden, men det 
gick inte att utröna varifrån det 
kom. En soppåse i hallen togs i alla 
fall ut direkt. Diverse disk låg i hon. 
Wc:t var inte fullständigt spolat,  

Trots parkopplat X2, blev det helt 
fullbokat, enligt konduktören. Med 
ens togs en lussebulle med kaffe 
fram, och sen sov Lars någon 
timma, varpå musik hördes. Läsning 
gjordes: ”Floderna flyta mot havet”, 
och en prinsessbakelse med kaffe 
åts. I Hallsberg var det drygt 5 cm 
snö, och i Skövde halvmeterhöga  

med konduktörstjänst på NYH, som 
önskat vid det nya valet. Det var 
först det 8:e (!) alternativet som 
gick igenom. Lars läste 24 sidor i 
boken, NG, och Ergo 12-13. Något 
hittegods fanns ej, men lite klotter. 
I natt var det isigt på gatorna. Från 
f.m. blev det snöblandat regn, med 
ganska stora mängder snö i mellan- 

antal affischer och anslag, vilket gav 
intryck av ett mer levande område, 
än ställen där bara BR-nutten bor 
(blandat Svenska och Tyska). Med 
tanke på situationen i området 
borde andra kunna anta att Lars 
lappar rör någon kritisk hållning 
gentemot Stena fastigheter, och 
därför är acceptabla. Nå, ingen  

det 132 reklamalster idag. Inte så 
dåligt, med tanke på att det varit 
arbetsdag, följt av en 50 mils resa. 
Lite pantbart för 7,60 kr togs hem. 
Stegräknaren användes inte idag. 
Ikväll åt Lars en pizza Spinati med 
tomater, och en Three hearts öl. 
Ikväll klippte Lars till 40 st armband 
med redan utmätta klipplinjer. 
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DEL 6622 Blåvalsgatan, Delfingatan, och 
Bokekullsgatan. En avstickare för 
kissning vid Skäpplandsgatan hanns 
också. Ett ingångståg på linje 1 togs 
till MP, och sen 3 till Hängmattan. 
Tre innergårdar fick lappar, där den 
mittersta fick armband. Nästnästa 
tur bjöd bara ståplats, men vid KU 
kom en nästan tom Ringlinjevagn. 

Donsö också inkluderades. Hamnen 
följdes söderut, till bergen. Vinden 
var fruktansvärt kall. Både Vipan 
och Rivö låg nära färjeläget. Den 
sista solen värmde knappt märkbart 
i lä av några bodar. Valö åktes åter, 
efter att den vänt vid Vrångö. Som 
alltid hördes andra turister, med 
två sällskap tyskar (på väg dit). Vid  

med bilen på fritiden. En skylt vid 
hållplatsen berättade om en ny linje 
89 mellan RV och DA, i cirkel. Lars 
åkte hem, för att lämna maten. 99 
åktes sedan till KN. Denna gång 
hade Lars anledning att vara Nöjd 
med Nöjds, då en bakelse med 
kaffe endast kostade 50 kr. En liten 
chokladtomte hade hamnat i den  

åktes sedan till Askim, där mat 
handlades på Coop. Folk rörde sig 
osannolikt långsamt, vilket alltid är 
kännetecknande för bilister, när de 
lämnat plåtlådan som de lever i 
symbios med. Vid entrén satt en av 
de som fått det sämre i takt med 
att medelklassen i Askim fått det 
bättre. Lars gav 2 kr till henne.  

skulle isbanan ses, och här fanns 
lite nya ljusdekorationer. Kolfaten 
kom väl till pass för att värma sig. I 
Kaninbutiken fanns bordstabletter 
för 3 kr (!). En stor kontrast till snart 
sagt allt annat i nöjesparken, som 
kostar 2-3 gånger mer än det borde 
göra. En nyhet var Kaninlandet, 
som avgjort hade en ”Steampunk”- 

Spelhallen, Medeltidsbyn, och 
Nordens ark betades av. Det slog 
Lars att nog INGEN var ensam på 
Liseberg, utom Lars. Vid Lapplandet 
värmde sig Lars länge vid tre korgar 
med ved, och blev sedan tillfrågad 
av ett större sällskap att ta kort på 
dem. De var nog för mörkt klädda 
och för långt bort för att blixten  

innan Lars gick lite före 22. 
Trängseln hade nu upphört. Vid KV 
köptes ett ”+” dagskort för 110 kr. 
Linje 6 skulle dröja, så K-dala 
skippades. 2 åktes till C, och 3 till 
Munkebäck. Kylan var bedövande, 
men husen på östra sidan av spåret 
lappades ända till Kaggeledstorget, 
varpå linje 1 åktes genom stan hem. 
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När Lars gick till jobbet i natt 
hördes Elin Sigvardsson på Ipoden. 
Omkring övergångsstället kom hela 
6 fordon, så det blev inga pengar till 
Stadsmissionen denna gång heller. 
Det var relativt lugnt till 10-tiden. 
Någon rast erhölls inte. Baccar, 
Davy, Miguel, och Thomas hälsade 
på. Den senare hade inte fått skift  

Sverige, men endast fläckvis isigt 
slask i Göteborg, storm på kvällen, 
och det är nu +1,50 ute kl. 0:33. 
Idag packade Lars inför helgen i 
stan, och tog pendeln till CST. När 
Lars kom upp till spår 12 stod det 
”sedvanliga” tåget just i begrepp att 
avgå, men det var först drygt 20 
minuter senare som Lars tåg gick. 

drivor på perrongerna. I Alingsås 
var det emellertid mest is på stan. 
Samma gällde för Göteborg. Ett 
dagskort (á 75) köptes i Pressbyrån, 
och linje 2 åktes till AG. Ett SMS 
skickades till Abiir, som dock var 
hos föräldrarna. Hon hade kommit 
hem från Sydafrika i tisdags, två 
dagar innan Mandela avled alltså.  

och hyste en mängd ansade hår… 
Trösterikt att det är fler som gör 
bort sig (…?). Lars åt ostbågar med 
det sista av kaffet, och gick snart ut 
igen. En kasse med burkar togs till 
Hemköp för pantning (44 kr). Linje 
8 åktes till Flatås, där en karta med 
avrivningsbara lappar sattes i 
kuren. Kaverös höjder uppsöktes,  

Spårvagnen togs från Kaverös, och 
en banan åts. Precis efter start blev 
det tvärstopp, antagligen för någon 
indikering av inte helt stängd dörr. 
Vid AG gick jönsen runt och frågade 
om någon sett något (nej). Från MG 
åktes 16 till Högsbohöjd, där drygt 
70 lappar sattes vid Pennygången. 
Flertalet uppgångar hade redan ett  

15 kr veckan, v 49 
Rita marknadsstånden på Frölunda torg ville bråka i alla fall. De flesta höll 

sig inne, eller skyndade fram, med 
tanke på det obehagliga vädret. 16 
åktes åter, och en stenhård och kall 
Dajm åts ombord. Alla medhavda 
40 (utom en som gick av, och fick 
lagas hemma) armband med bitar 
av  etiketter  sattes  upp under den  
     korta kvällen. Sammantaget blev  

BILD 

Imorse skrapade Lars rutan i köket, 
då alla fönstren i väster är vita av 
allt saltet som blåst dit från havet. 
Idag på förmiddagen duschade Lars. 
Idag var det lätta snöbyar på f.m., 
sedan mest sol, lite moln, rätt 
blåsigt, torrt, och -5,50 ute kl. 23:58. 
Idag tog Lars en kasse med Pet och 
returflaskor till pant på Hemköp. 88 

En konstant gröt av bilar rörde sig i 
gaturummet i området, väl i klass 
med flödet av bilar vid Stockholms 
norra utfart Norrtull i högtrafiken. 
Här rör det sig dock om Askim, där 
vägen slutar 2 km i söder, och 500 
m i öster. En sexfilig motorväg går 
ju också parallellt 300 m bort. Alla 
Askimsbor verkar åka runt och runt  

runda prinsessbakelsen. Buss 1210, 
som hade åkts till Askim, kom förbi 
på linje 91. Efter maten gick Lars 
lite i det världsunika (om det legat i 
Stockholm) Sjöbergen; Bronsgatan 
och Koppargatan till slut. Ovanligt 
med sådana återvändsgränder i en 
stad som Göteborg. 11 togs till SN, 
och ett infall gjorde att en sväng till  

SN slogs en båge, och en helt utkyld 
M29 åktes till KN. 99 passade bra, 
och från F åktes 7 till MG och 3 till 
Högsbogatan. Cirka 80 lappar, med 
en blandning av vanliga, sådana 
med vinklad etikett (för dörrar med 
lågt neddragen glasruta), samt 
armband, sattes vid Svalebogatan, 
Späckhuggaregatan, Tumlaregatan,  

Limpsläpet gick kopplad med 
Långedragsvagnen 302, vilken Lars 
bordade. Medlemskortet visades 
upp för konduktören, varvid Lars 
också fick en biljett. På Liseberg 
erlades 90 kr i entréavgift. Lars 
stannade i över tre timmar. Det 
blev lite mer sparsamt med foton, 
då det mesta redan har setts. Först  

15 kr veckan, v 49  
Rita de gula husen vid Blåvalsgatan m.m. Föregående Dags-Nytt. 

 
Nästa Dags-Nytt  
 
Alternativt  startsidan igen. 
 

på mobilen skulle lysa upp allihop, 
men de tackade ändå. Lars hade ju 
själv stativ, med runt 2 sek. För 
mörka miljöer ofta ökad exponering 
på 1/3  till 2/3, och där lampor var 
huvudmotiv minskad med uppåt 2 
gånger. Vid hamnen var det 
realistisk konstsnö påklistrad på 
räcken m.m. Designtornet kollades,  

-känsla. Bushållplatsen utforskades, 
trots Lars ålder. Sen köptes en liten 
Belgisk våffla med chokladsås (45 
kr). Lappland passerades, och flera 
bodar, varav en hade fudge. Några 
småpåsar fanns inte i år, så större 
bitar köptes i en påse med 15 
smaker  för  100 kr.  En  gräddmunk  
     (15 kr) med limesmak, åts direkt. 
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