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DEL 6404 Ett par pappremsor spikades upp 
vid Sommarhem, men nästa buss 
dröjde. Slutligen kom den 8 min. 
sen, och ovanligt välfylld. Drygt 10 
minuter hade Lars fått stå med 
kameran i högsta hugg för att ta 
kort, då tidsmarginalen för 
blickfånget inte medgav att den 
togs upp när bussen slutligen kom. 

Lars gick av och tog kort på den 
mötande bussen, och gjorde sedan 
ett hyss: texten på vänthallen 
ändrades till ”Sanders Bajar”, med 
hjälp av plasttejp. Fel färg förvisso. 
Ett par pappremsor spikades på två 
ställen, och vid Måndagsvägen togs 
en bild på linje 6, innan nästa 4 
passade in till Hovhult. Lite lappar 

Vid grusvägen urinerades. I kuren 
tejpades en SL-remsa, och nästa 5:a 
togs ända till Hovhult, där kuren 
fick en navelludd och bussbiljett 
från Henstad ’01. Linje 4 åktes till 
Torp, där kafé Briggen erbjöd bästa 
platsen i en rund turkos skinnsoffa, 
med runda vita bord vid entrén. Allt 
annat verkade vara upptaget, av en  

mulet, så ökade också vinden, och 
temperaturen sjönk drastiskt. Det 
är nu mycket blåsigt igen, svinkallt i 
vinden, och är +8,50 ute kl. 22:46. 
Idag åkte Lars spårvagn till stan, och 
en vinkork sattes upp ombord. På 
Bohuståget var det fredagsfullt. 
Från Uddevalla östra gick Lars till 
Lilla Torget, där en bit gul serpentin  

tejp inför nästa räd. Ett SL-märke 
klistrades upp i vänthallen, och i 
motsats till just Stockholm, släppte 
föraren på direkt när bussen kom. 
Han plockade även tidningar och 
skräp ombord, så för enda gången 
idag avstods att sätta upp något i 
denna buss. Det HAR betydelse hur 
folk beter sig, när man sedan själv  

tillbaka till Göteborg. Vid ankomst 
dröjde det ett tag att komma in till 
plattformen, då ett Tågab först 
skulle flyttas. Nog såg det ut som 
att det var passagerare ombord i 
tre vagnar, som sköts på av loket. 
Ett ankommande tåg från CST 17.25 
var skyltat som försenat till 20.25. 
Inte att leka med! Linje 2 gick med  

vänta på sig i 8 minuter, men det 
vet man ju vid det här laget. Även 
här blev det enkelvagn, och trots 
det fler attraktiva flickor ombord än 
vad som sågs på hela dagen i Uv. 
Lars som tyckte att utflykten varit 
så rogivande, långt ifrån de flesta 
distraherande (sex)objekt. Man kan 
ju förstå att männen i mellanöstern  

kjoltyg. Vid 44 tror man inte på 
sagor längre. D E T   Ä R   K Ö R T. 
Lars inväntade mötande 5:a vid 
Äckligbögsgatan (Ättehögsgatan), 
för färd till KV igen. 2 passade nu 
perfekt, fast det blev 8 minuter igen 
vid BP. En affisch sattes på kuren. I 
linje 7 blev det en kapsyl. Redan vid 
Positivgatan gick Lars av, och satte  

förstås borta – men, märken av 
tejpen var kvar på flertalet portar. 
Det tycker Svensson är helt okej, 
bara budskapet med text är oläsligt. 
Det skrivna ordet är starkt och 
farligt. Amen. Nej, Amnesty! Det 
fungerar mot alla odds! Ännu ett 
bevis på kraften i ord. 111 lappar av 
olika slag sattes upp under dagen.  
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DEL 6405 sig hem imorgon igen. Alla flickor 
som vill ha en träff (inte) får boka in 
det till nästa besök. Tänk vad 
trevligt att få lite sällskap. Nu får 
bostaden stå tom i tre veckor, men 
livet går vidare för Göteborgarna. 
Lars åkte tillbaka med 513, och 50 
till KB. En affisch (fler hittades) 
sattes vid studenthemmet, och en  

på en rad, kanske indränkt i öl? Vid 
KV kom strax vagnen som åktes 
med tidigare på linje 2. En annan 
flicka fick en penna, och tackade 
artigt, utan att låta skrämd eller 
avvisande. Alltid trevligt! 513 
brukar vara glest besatt, men nu 
tog Lars den sista platsen. Lars var 
inte beredd, då alla dörrar oväntat  

En limpa med neutralt namn 
valdes. Utanför Systemet köpte Lars 
en Faktum (50 kr) av en säljare. 88 
åktes tillbaka, och maten lämnades 
hemma. Lars åkte sedan ut igen 
med 1 till MG, och 2 till LP. Ett gäng 
hade Falun Gong på gräsmattan. 
Märkligt att det ses som farligt i 
Kina. Ersättningsbuss gick genom  

Kungens kurva i Stockholm, med 
bara affärer, och nog inga aktiva 
industrier kvar i den delen av 
området. På bussen lämnades ett 
foto från Östervåla, och en gammal 
kryddburk från köket. På Coop 
fanns bara två korgar tillgängliga. 
Lite udda inköp gjordes, bl.a. kaffe. 
Den ekologiska andelen blev 75 %. 

Det var bråttom att kissa, och på en 
brädlapp skrevs med tavelkrita. Två 
affischer sattes kring hållplatsen. 
Det var mycket folk på väg in och ut 
från Högskolan, trots söndag. 6 togs 
till Kortedala, där ett wienerbröd 
och kaffe köptes på Victoria. Två 
baklava togs hem. Allt för 47 kr. En 
fin flicka bar sen ut utemöbler.  

trappan upp till spårvagnen. 
Midvintersgatan och Söndagsgatan 
fick lite lappar. Nr 39  på den 
senare fick den 1000:e lappen/ 
reklamartikeln för denna semester, 
om räkningen har gjorts korrekt. 
Det är nu 21 år sedan Lars gick med 
post där. På två sopbehållare sattes 
två till ”kukar” i vit plasttejp. Vid  

En hårdsatsning på just dessa idag. 
Ombord på fordonen sattes 12 st  
remsor med detta budskap, samt 
guldring. På hållplatser blev det den 
sedvanliga avlånga, med ring i tråd. 
Linje 6 åktes igen, och vid Ullevi var 
det fullt med folk på läktarna för att 
se WM i Speedway. Vid W stod 
vagn 621 i vändslingan. Igår kväll  

5 – samma som åktes hem igår. 
Lappen; ”vad åt jag till middag 
igår?” var kvar (!), fast kapsylen var 
”stulen”, så en ny sattes dit. Sista 
affischen sattes vid Länsmanstorg, 
och en banan åts. Åter vid ET sattes 
en serpentin i linje 16, och från MG 
togs linje 1 hem. 121 lappar blev 
det idag, eller totalt 1039 i veckan.  
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Igår gick Lars 18 808 steg (oräknat 
hemma), och 5,60 kr i pant togs 
hem. 122 reklamartiklar sattes upp. 
Imorse duschade och tvättade Lars 
håret. Balsam togs denna gång. 
Idag var det först sol, och ganska 
lugnt, som lokalt gav en temperatur 
på  säkert  över +200.  Så snart diset  
     tog överhanden och övergick i 

sattes i kuren. På linje 5 lades ett 
foto från Bollnäs, och i Äsperöd fick 
husen lite lappar, bl.a. en med den 
oväntade texten: ”Klitoris. Det står 
faktiskt så.” Under sattes en annan 
liten lapp med KLITORIS. Man kan 
tänka sig någon tant replikera ”Nu 
trodde  Du  att  Du  var  kvick,  va”.  
    Jajamän! Det trodde Lars. Ha! Ha! 

mängd skygga och pryda Svensson, 
som gömmer sig. Ändå får de till 
det… Kvinnor kanske tycker synd 
om dem, så de får komma till ändå. 
Lars åt en smörgås med keso, 
tomat och rödlök, samt en 
Sampellegrino blodapelsinläsk (?). 
Allt för 80 kr – inget reapris direkt. 
Nästa tur togs till Sanders dalar, där  

sattes på samma hus som senast, i 
väntan på ”rätt” buss på linje 5. Vid 
Kampenhof drogs ny avgift kl. 
15.14, så löftet om sista byte vid 
15.15 infriades inte. Därför 
skippade Lars ett planerat uppehåll 
för mat, vid utsikten mot bron. Det 
var nu så varmt att tröjan togs av, 
och även jackan ombord i bussen. 

Vid Helenedal blev väntan nu inte 
mer än 8 minuter, då det är en 
kvart emellan turerna. Från KH togs 
6 till Sunningen. Ett foto togs när 
bussen avgick, och en pappremsa 
spikades på en sandlåda vid vägen. 
Vinden ökade markant under tiden 
medhavd paj med kaffe förtärdes, 
på ett brostöd. Ett antal lappar fick  

15 kr veckan, v 18 
Rita kafé Briggen i Torp köpcentrum upp de återstående 6 affischerna 

för denna gång, på de fascinerande 
brandgula höghusen. Stora hus 
kräver stora lappar. Lars hade ingen 
lust att ta omvägen förbi paraply-
kryckan, för lappar där. För att inte 
gå ”tomhänt” hem, sattes de 
istället på höghusen bort mot F, där 
andra nyligen hade tejpats. Alla var  

sätter skynke över tanterna, för att 
få vara ifred ifrån sin frustration. 
Den lugna känslan övergick snart i 
magont. Det är inte utan att man 
undrar om andra medelålders män 
känner igen sig i denna smärtfyllda 
hjälplöshet. Som ung kunde man 
åtminstone inbilla sig själv att man 
nog senare fick sin beskärda del av  

enkelvagn till KV. Veckans bästa 10-
poängare åkte också med, fast bara 
till Scandinavium. Allt för kort, och 
alltför ung. Frustrerande i tredubbel 
mening. Det hade varit värt minst 
10.000 att bara få ta några kort 
ostört (med kläder), så man har 
något inspirerande att runka till de 
närmaste 10 åren. Linje 5 vid KV lät  

skall avgöra lämplig respons. En 
buss JOT 161 hade setts en bit bort 
från stationen, men Lars nöjde sig 
med att sätta upp lite lappar på 
husen istället. Portarna satt så tätt, 
så att det måste vara små bostäder. 
I Pressbyrån laddades kortet med 
400 kr, och några chokladbitar 
köptes . Samma vagn åktes sedan  

BILD 

Igår gick Lars 14 482 steg (oräknat 
hemma), och 11 kr i pant togs hem. 
Igår åt Lars falukorv med spaghetti, 
tomat, gurka och apelsinjuice. 
Imorse duschade och diskade Lars. 
Idag var det bitvis mycket hård 
vind, mulet, och +9,50 ute kl. 22:34. 
Idag åkte Lars med linje 88 till 
Sisjöns industriområde, numera likt  

En sexig dam sågs, så Lars hamnade 
gärna bakom i kassan. När kameran 
togs fram, tappade maken lägligt 
nog en glasburk i golvet, så all 
uppmärksamhet riktades dit. Lars 
fortsatte sedan inköpen. Vid brödet 
fanns Gotlandslimpa (nej, de är 
elaka mot Lars på jobbet), och Polsk 
limpa (nej de kallar Lars för Kurwa).  

Annedal, antagligen samma väg 
som 25, så det var nog ingen poäng 
med det. Ingen syntes vänta på 
den, så Lars satte bara en 
drömprins jämte en flicka i kuren. 
Det kan ju tolkas som man vill. Hon 
lär ha aktat sig noga för att komma 
så nära att lappen gick att läsa. På 
linje 6 satt GS-tejp för det inre sätet  

gick upp (formellt används endast 
framdörren på bussar med ”start 
eller mål utanför kommunen”). Vid 
Kåsjön spikade Lars upp ett antal 
glasspinnar och pappremsor. En bit 
paj med kaffe förtärdes, fast 
muggen blåste iväg ett par gånger. 
7 dagar med mer eller mindre 
storm. Håll ut Göteborgare, Lars tar  

traktor på en anslagspelare. På en 
sopbehållare tejpades en tillklippt 
”kuk” av röd tejp. -Varför gör inte 
fler sådana infall? Livet är för kort 
för att vara konventionell. 
Omvägen fick lappar, och även de 
tre trähusen, som fick sist. Nu var 
byggnadsställningarna borta. 50 
åktes tillbaka, och 6 till Chalmers.  

15 kr veckan, v 18 
Rita den söta flickan på konditori Victoria  

Föregående Dags-Nytt. 
 
Alternativt startsidan igen. 

hade 606 setts vid BP. 16 gick just, 
så en snabb tur gjordes upp till DS 
med linje 10. Vid Kapellplatsen gick 
nu 16 från hållplatsen precis norr 
om Vasa sjukhus istället. Den gick 
sen den ovanliga vägen via GÖ och 
Engelbrektsgatan till VP. Åt andra 
hållet var det som vanligt. Resan 
gick ända till ET, där 441 dök upp på  

ett höghus frågade en flicka om 
Lars hade nyckel till porten, och sen 
om Lars jobbade där, när en lapp 
tejpades. Nej, reklam för hemsidan. 
Längre ned mot Citytorget sågs en 
sexig flicka lämna en port för att ge 
sig ut att springa, så Lars bytte ut 
den redan tejpade lappen, till en 
om drömprins istället. Det blev f.ö. 

Hon var nog dotter till expediten, så 
antingen får kontakten tas genom 
fadern, eller så är hon redan tingad 
för en pojke från hembyn. Det är 
mycket sällsynt att picken går upp 
vid bara åsynen av en dam, men så 
var fallet. Se, men inte röra. En 
traktor med pappremsa spikades 
vid några andra affischer närmare  
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Den ändrade texten på hpl 

”Kuk” på 
Söndagsgatans 
sopbehållare 
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