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DEL 6402 Svårt att vara en udda fågel, med 
udda känslor. Barn kommer ju med 
storken, så allt sådant är helt 
onödigt och perverst i vilket fall. En 
annan betydligt mer uppspelt dam 
fick inte den uppmärksamhet som 
Lars hade ägnat henne annars. Å 
andra sidan skulle man inte vilja var 
föremål för de röstresurser hon 

Inte var så angeläget. Lite som en 
kvinna känner det! Annars såg det 
ut att vara en trevlig (vänster-) 
familj, med både modern, och mor-
föräldrarna med. Morfaderns röda 
skinnkeps var originell, och nog var 
han väldigt lik Evert Taube! Flickan i 
fråga var nog lite dryga 30 år, och 
egentligen för ung i vilket fall. Fult  

En enkel tumregel, som även kunde 
studeras vid Cortégen igår. Samma 
sak med alla 5.500 i demotåget, där 
av tradition ända bara ett fåtal 
attraktiva flickor brukar synas. 
Finns det så få tiopoängarna som är 
vänster? Hur som helst kollades de 
uppställda banderollerna vid andra 
Långgatan, där Lars slutligen ställde  

blåsigt, och det är +70 ute kl. 21:49. 
Idag på morgonen duschade Lars. 
Idag pantade Lars två kassar PET-
flaskor, vilket gav 54 kr. På David 
bagare köptes en Budapestbakelse 
för 30 kr. På spårvagnen sattes ett 
rör för 5-kronor, jämte en lapp. Vid 
MG byttes till linje 2, som fick en bit 
serpentinslinga vid en likadan lapp;  

Vid avstigningen i Lillhagen lades en 
lapp ”såg HEJ till en främling”, 
jämte en främmande dam. Den får 
nog ligga kvar till städningen. På ett 
träräcke spikades en pappremsa, 
och i trappan ned till stora vägen 
provades för första gången texter 
med tavelkrita på den lodräta delen 
av trappstegen i betong. Hökälla 

några lappar. Sen bar det av till 
Olofshöjd studenthem, där det 
bitvis var tätt mellan portarna, så 
de sista av morgonens tejpade 
lappar gick åt. Vid Mossen slogs en 
båge, och en banan åts. Skalet 
skulle läggas i ett fack för 
komposterbart, men detta var låst 
med nyckel. Skalet lades nedanför.  

pappremsorna slut, då det här hade 
funnits avsättning för några sådana. 
Dammsugaren från igår åts i väntan 
på linje 1, och en affisch sattes i 
kuren. Dagens 157:e reklamlapp 
sattes på ungdomsgården vid F. 
Antalet steg på dagens utflykt blev 
18 828. Bara 2 kr i pant tillvaratogs, 
men det fanns väl annat att titta på.  
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DEL 6403 bort, liksom Lars ca 30.000 taggar 
som storklottrare på 80-talet. Det 
var ju också ett budskap som kunde 
läsas, i motsats till ungdomens 
hieroglyfer. Nej, man skall kanske 
inte avslöja signaturen. Fast det är 
väl preskriberat, och när det fallit i 
glömska är det inte så intressant 
längre. Med tanke på att de hittills  

Ändstationen låg vid Bräckskolan 
(som i Fjärås Bräcka). Skolan är 
samhällets största (och enda) 
trafikgenerator. En tur togs på en 
kort motionsslinga, där en flat sten 
kissades ned, för hundarna att 
slicka på, och sedan pussas av 
barnen där hemma. Hi Hi. Lars har 
ju ändå betalat husen åt folket där  

Vid BO sattes en navelludd i kuren 
på övre planet, och en biljett vid 
pendelns plattform. På tåget till KB 
sattes en drömprins (undras om 
någon alls har tittat på sidan sen. 
Kvinnor lär ju sluta sig som en 
mussla vid blotta tanken på att 
någon kan vara ute efter dem!). Vid  
KB blev det lite brått att hitta rätt  

Idag var det sol, klart med enstaka 
moln, storm, och är +5,50 kl. 23:04. 
Imorse bakade Lars en blåbärspaj. 
Idag på förmiddagen duschade Lars. 
Idag pantade Lars en kasse med 
burkar, vilket gav 44,50 kr. Detta 
kvitto sparas till inköpen på 
Hemköp nästa gång (i maj…). Vid 
Jensens var det kö med lunchgäster 

MAN-bussar på väg upp till skolan. 
Strax före 15 slutar de alltså – sent, 
med dagens mått, men de kanske 
lär sig något i Kungsbackas skolor 
fortfarande. Lars gick sedan till 
Fjärås Bräcka, som skulle varit 
världsarv om det legat i Stockholm. 
Vinden var ruskig på den smala 
åsen, men i sänkan bakom var det 

som görs). Sedan tillkommer asfalt 
som rivs upp av dubbdäcken, 
koldioxid, buller, m.m. Lars läste lite 
i ”Vielleicht ist es sogar schön”, 
med utsikt mot Lygnerns mörkblå 
kalla vattenspegel. En Brittisk familj 
hördes uppe på åsen. Samma buss 
gick tillbaka; det kvittar om man 
åker 60, 90, eller 120 minuter 

och på 738 åter var det en tredje 
buss. Samma går alltså inte runt i 
halvtimmestrafik, utan i ett omlopp 
med fler linjer. Det har väl 
observerats förut. 734 åktes sedan 
till Onsala, där den bytte nummer 
till 731 (varför inte medsols och 
motsols som i Gårdsten?). Nog var 
den skyltad Onsala via Klaraplan 

namnplaketter sågs, bl.a. Plastic 
Padding! (fabrik i Aröd, som åktes 
förbi med 52 igår). Vid hpl kom 731 
skyltad Onsala via Klaraplan, så det 
såg ju rätt ut. Det visade sig nu vara 
den åt andra hållet, trots texten, 
och 20 minuter sen. Vid KB var en 
reparatör från Volvo i färd med att 
jobba på 70452 direkt på gatan.  

med ett generöst lager fyllning, blev 
en perfekt middag. 85 kr, inklusive 
en Fanta citron. Rekommenderas! 
Vid KB var reparatören kvar. På 2 
från BO kom en sexig dam framför, 
så Lars lade en ”Vilket pangluder” 
(drömprinsessa på mustigt språk) i 
hennes öppna väska. Fräckt. Från 
KV åktes slutligen 50 hem till F. 
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Igår gick Lars 24 460 steg (oräknat 
hemma), och 10,60 kr i pant togs 
hem. 156 reklamartiklar sattes upp. 
Igår kväll åt Lars kroketter med en 
Bratwurst, gurka, och Nygårda Cola 
till middag. Till efterrätt togs en bit 
glass med smak av Delicatobollar. 
Idag var det mestadels sol, men 
övervägande moln under e.m., rätt  

”Ännu ett oväntat infall från Lars”. 
Vid LP inväntades linje 1, för färd 
till JT. Det sedvanliga gänget från 
mellanöstern hade sina stånd med 
bokförsäljning utanför BK. Lars gick 
en sväng i Haga, för uppsättning av 
lappar. Ett par sexiga flickor sågs – i 
sällskap av män. Har de sen inte 
sällskap av en man, är de för unga.  

sig att vänta i solen mot en 
husvägg. I skuggan var det kyligt, 
trots jacka och tröja. En av de mest 
attraktiva damerna fick gå framför 
ända till BP. Tröttnar man inte på 
att se på henne, så finns det kanske 
hopp om att man skulle stå ut med 
personen. Dock lessnade Lars nog  
lite grann. Vilken befrielse att det  

att dra in sex i alla sammanhang. 
Lars är ju dock hellre ensam, än att 
gå på sportbar i sällskap av andra 
män, och dricka öl, och se på andra 
män springa efter en boll på TV. 
Kan man inte få till det med damer, 
är det lika bra att gå helt själv. Nog 
är det inte bara kvinnor som saknar 
drifter, utan även andra män! Puh!  

gav prov på för talkören – och det 
utan megafon! På Allégatan flöt 
spårvagnstrafiken, men på andra 
håll stod strandsatta fordon. Vid BP 
var det nog oväntat att det blev så 
mycket folk. Talen var bra, men väl 
korta i jämförelse med i Kungsan. 
Lars tog sedan linje 52, och en kork 
    från champagne sattes på sätet.   

15 kr veckan, v 18 
Rita Hökälla naturområde vid Lillhagen  

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

Smart att låsa sopsorteringen. Sabla 
smart. Så in i helvete smart. En 
affisch sattes på en elstolpe, och en 
traktor med remsa på en stubbe. 
De flesta av barnrikehusens portar 
fick lappar, innan 52 åktes ned till 
BP. Linje 3 togs till Solrosgatan, där 
några  innergårdar  passerades  till  
    Munkebäckstorget. Dumt nog var 

naturreservat besöktes sedan. 
Bakelsen åts med kaffe på en bänk 
vid en dammlucka, och en liten 
familj med far och döttrar tittade 
på fåglar. Rart. Lite mer reklam 
sattes för Dags-Nytt, innan bussen 
åktes tillbaka på samma stämpling. 
En drömprins sattes ombord, och i  
        Johanneberg fick Lemansgatan 

BILD 

Igår kväll åt Lars rotmos med 
falukorv, gurka och apelsinjuice. 
Det kan nämnas att temperaturen 
under tiden i Göteborg har varit 
väldigt snarlik dygnet runt, men så 
blir det gärna vid kusten, särskilt 
om det blåser. Inlandsklimat, som i 
Stockholm, uppvisar däremot stora 
skillnader mellan dag och nattetid. 

som knappast hinner äta så fort. 
Lars minns ju fortfarande att det 
tog 3 timmar sist. Kaj minns nog 
också, som inte föreslagit mat där. 
På torget var det fullt av folk på 
denna klämdag. Lars åkte linje 50, 
och lämnade ett foto från Arboga 
ombord. En drömprins sattes vid 
KV, och sen en ombord på linje 2. 

buss då pendeln kom in på fel spår, 
enligt den nya rutinen. Åtminstone 
var det parkopplat tåg – dagtid! 
Ingen gemensam tavla med tider 
sågs, så varje hållplats fick kollas, då 
dessutom linjenumret var obekant. 
Längst bort hittades i alla fall linjen 
till Fjärås. Det var skönt att sitta på 
solsidan och värma sig ett litet slag. 

i området, betalat deras bil, vägar, 
o.s.v. En fin brutta med barnvagn 
kunde varit Lars fru, om inte någon 
bortskämt lätting till man som 
borde dö, redan hade tagit henne. 
Inte mindre än tre pappremsor 
spikades upp, så det blir lite jobb 
med att ta bort dem. Ingen läser, 
men ser ändå lappen. Viktigt att ta  

ca 7500-8000 lapparna i princip inte 
gett något resultat alls, så kan man 
ju fråga sig ifall klotter för 25-30 år 
sedan över huvudtaget engagerar. 
Vem bryr sig? Nåväl ”utsikten” som 
var markerad på kartan var väl inte 
så över sig (träd i vägen överallt). 
En bit paj med kaffe åts i vilket fall. 
Samtidigt hördes kanske ett 10-tal  

15 kr veckan, v 18 
Rita miljonprogrammet Hålabäck i KB Lars gick nedåt Hålabäck, och satte 

upp lappar i en timma, ca 80 st. 
Först blev det de vit-gröna husen i 
ett intrikat mönster, sedan några av 
de röda, och sist ett varv runt de 
gula, för att åter fortsätta med de 
röda. Hungern blev plötsligt stor, så 
då pizzeria Valentino passerades, 
svängde Lars åter. En utsökt pizza  

(=Gottskär). Lars gick av, och satte 
en luftkudde i kuren, och en 
pappremsa på en stock på marken. 
Strax hittades en 0,5 l oöppnad 
Sofiero 5,5 öl. Man tackar! Några 
glasspinnar sattes kring Utholmen, 
men det var för kallt att tänka på 
att läsa i solen. Ett marsipanbröd 
åts, och en brygga med massor av 

senare, så blir det ju samma (ödet). 
Åter i Kungsbacka centrum åktes 
sedan linje 738 till Varlaplatån, där 
några Dags-Nytt lästes, och nästa 
buss fotades. En pappskylt sattes på 
en brädlapp innanför staketet till en 
tennisplan, fast utifrån… Svår att 
sätta dit, och nog lika svår att pilla  
     bort. I kuren sattes en luftkudde,  

lä och varmt. En familj hade 
skamlöst tippat sina sopor utanför 
tomten i detta naturreservat. En 
glasspinne sattes på en stolpe. Tar 
de bort tippen, så skall Lars åka dit 
speciellt för att ta bort pinnen. Åker 
bil gör de också, motsvarande 1.000 
nubb för pappskyltarna per bilresa 
(bilens vikt delat med antalet resor 

BILD 
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