1 FEBRUARI. 2014
linje 5 nåddes snart, och bussarna
möttes nästan där. Den senare
hann fotas, men visade sig förstås
vara samma som kom med på bild i
Ryd förut. Dammen vid Käpplunda
passerades, varpå en till buss fick
”förevigas” (underligt uttryck). Sen
åt Lars den ena semlan på en bänk
under tak vid Käpplundaskolan.
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I Skövde nyttjades box 7 till väskan.
Linje 1 bordades, och det var djup
snö i stan, som på 80-talet. Allt var
nyplogat, och ännu inte isigt eller
tilltrampat. Snart nog fryser väl den
lätt smälta snön som återstod på
marken efter plogningarna. I övrigt
var det åtminstone 20 cm nysnö. I
Ryd gjordes ett snabbt byte till en
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Svenska, vare sig på plattformen,
ombord, eller på CST. Först när Lars
suttit ett tag och läst på Tyska (…),
hördes de första tala Svenska. Ännu
en gång var det ommöblerat i
Centralhallen, med nästan alla
bänkar borta. Starbucks hade kö.
Göteborgs-tåget togs från spår 10.
Strax åt Lars frukost från en skär

Igår eftermiddag duschade och
tvättade Lars håret. Dimmoln
tycktes därvid uppstå i badrummet.
Igår kväll skannade och publicerade
Lars Dags-Nytt för 23-31 januari.
Igår kväll åt Lars tonfisk med
makaroner, gurka, citron, och
Schweppes Russian till middag.
Kalle Anka sågs samtidigt på DVD.

åter en 4:a samtidigt. Lars hade
funderat på att gå till linje 4 från
Käpplunda, men hade ingen lust att
gå av igen. Det planerade bytet
gjordes istället vid Sandtorget.
Denna blev snart tom, och Lars gick
av vid Försäljaren, och gick först
under vägen, norr om Coop, och till
Lillegårdsrondellen, där urinen

Maskrosvägen kom någon mer på.
Underligt att denna halva av linje 4
är en sådan flopp. Från stan blev
det oväntat välfyllt till Östermalm.
Området
passerades
genom
gårdarna, och upp på en kulle, som
inte verkade utnyttjas som park. Ett
förmodligen ”arkitektritat” hus låg
jämte större fastigheter. En backe

till miljonprogrammet, och nu sågs
att en rad med enplanshus låg
innanför de större. Synd bara att
inga av husen når över träden, då
vyn är fantastisk från Skultorp.
Skymningen föll, och nästa buss
gick ur trafik. Lars kissade igen, nu
på bron över järnvägen. Hela 8 till
gick på vid samma hållplats, och

då kontoladdningen inte kan
användas. En apelsin åts, vilket var
en mycket kladdig procedur. Lars
köper ju aldrig apelsiner, men en
kollega hade bjudit på denna,
liksom en banan. Det var oväntat
glest ombord, med tanke på att det
var lördag (göra stan i Göteborg).
Små regnstänk syntes snart på
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DEL 6678
DAGS-NYTT

LÖRDAG
en analog surfplatta, kan man säga.
T.o.m. en skrivpinne i plast finns till.
Anordningen köptes igår för 33 år
sedan. Det blev 12 188 steg idag. På
Topasen var det mörkt och tomt.
Ikväll åt Lars schnitzel med
spaghetti, tomater och sockerdricka
till middag, medan melodifestivalen
från Malmö följdes halvhjärtat.
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2 FEBRUARI. 2014
I vilket fall var det nog 20 år sedan
slingan gicks. Utsikten längs älven
var underbar, och solen höll kylan
stången, medan vinden emellanåt
tog udden ur solen. Den andra
semlan åts, och 10 sidor tyska
lästes. Spårvagnarna till Angered
tycktes gå hela tiden. Topparna av
en rad lärkträd följde bergkammen.

Det var annars menat att göra
något ikväll i skydd av mörkret,
exempelvis i K-dala. På ett trädäck
med vy mot Änggården och Högsbo
åts den ena semlan. Frukosten hade
ju bara bestått av två smörgåsar
med sill och kaffe. Istället för att
åka samma väg, nyttjades det sista
av bytestiden för att ta 6 direkt.

tillräckligt för buss varannan minut.
Vid en mosse hördes lite musik.
Skymningen föll lagom till Vårfrugatan nåddes. Lars gick ändå vidare
på slingan upp till Middagsgatan.
Nivån på skottningen var ojämn,
men överlag föredömlig hos dessa
småhusägare. Marken blev alltmer
frusen och isig vid Julaftonsgatan.

till Vegagatan, och ned igen, skulle
passa till nästa. Denna hade
kommit i tid, men avgick ändå 5
minuter sent. Ankommen vid
Bergsprängaregatan var det sen 15
min. till 52, men 17 till linje 18. Den
före hade hunnits om 52 varit i tid.
För övrigt hade även en tidigare 52
hunnits om 6 varit i tid. Puh! Några
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(vanlig 32 kr, wienersemla 33 kr).
På Stora hamnkanalens is stod ett
stort antal gråtrutungar, men också
något så ovanligt som en sothöna.
Linje 18 åktes till PG, och 52 till SG.
Gatan korsades till stentrappan upp
mot Medicinareberget. Miljöerna
liknar Borås kreativa tillvaratagande
av ytan, när det är starkt kuperat.
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Idag på morgonen duschade Lars.
Idag åkte Lars med dagens första 88
kl. 10.15. Vid Sisjö center var det
ännu glest med bilar i cirkulation.
Männen börjar leka bil först senare.
Vid handlingen på Coop var brödet
varmt, men ekologiska grönsaker
verkar inte finnas. Som inköpslista
medhades nu den gula printatorn.
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DAGS-NYTT

SÖNDAG
för både linje 1 och 5. 1 visade sig
komma först, förvisso helt enligt
reglerna, om de står i begrepp att
korsa varandras vägar. Under resan
togs Dags-Nytt för denna dag 2012
och 2013 fram. 125 lappar hade
avyttrats idag. 13 706 steg blev det
också. På väg hem vid F låg en
oöppnad Aloa Vera på en bänk.
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Under januari uppdaterades 84 st
WÅAB s.k. ö-kort på VHE, fast då
hittades flera dagsrapporter inte.
Igår kom ett SMS från Ewa om att
hon tillsammans med Ann på
hemväg, gjort kassainventeringen.
Igår eftermiddag ringde Lars till Kaj,
som verkar väldigt uppslukad av allt
fackligt arbete som skyddsombud.
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Igår kväll ökade snöfallet alltmer,
men imorse var det vindstilla och
lätt töande. I Skövde var det lite
mer vind, men mest intakt snö.
Ikväll är det regn och blåst i
Göteborg, och +20 ute kl. 21:53.
Imorse gick Lars upp lite före 7, och
tog pendeln till stan. Det var
mycket folk, men ingen pratade på
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rutorna. Vid G köptes Geisha och
Käck i Pressbyrån, och en M28
åktes på linje 11. en Regina kördes
om längs stambanan, fast den nog
skulle till Uv. Vid KTT avgick den
direkt, nog tom till hallen. Lars
kissade igen, och borstade tänderna
i skogen. Det var nu riktigt blött.
Noteringar gjordes med printator,

det var samma buss som åktes från
Ryd, men samma jöns som åktes
med till Ryd. Den skulle ta 19
minuter till RC, alltså 17.25. Dock
var den inte där förrän 17.31. Det
blev då snävt att hämta ut väskan,
och hinna med tåget 17.36. Nästa
Västtåg gick inte förrän 22.39. Med
SJ-tågen skulle det bli något dyrare,
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lunchbox, och skär termos. En skär
servett låg i knät, och den skära
Ellos-jackan bars, liksom skära
strumpor. Bredvid stod Tretorn
Sofiero i skärt. Flickan bredvid
rörde inte en min. Lite musik
hördes, med betoning på lite; några
få melodier, bl.a. ”Dare You” ett
antal gånger. En blivande favorit?

tur före. Mittför Högskolan var
Holgerssons bageri lördagsöppet,
fast det inte alls finns med på Eniro.
Det var otroligt vackert i Norrmalm.
Med jungfruligt vit snö, mot mest
ljusa hus i gult m.m. Skövde är
riktigt smakfullt och inspirerande,
och en lagom stor stad. Åtminstone
för ett par besök om året. Vägen för
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Nästa tur på linje 5 kom sen lägligt,
och medföljdes till Myggdansvägen.
En remsa och pinne spikades upp
vid skolan, och bussen togs åter. En
far och dotter som först sågs i 1 till
Ryd, dök nu upp igen. Vid KSS sågs
den två gånger fotade bussen igen,
nu på linje 1 (!). Växlar månne vissa
mellan 5+6+1? Vid Billingehov kom
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15 kr veckan, v 5
Rita Käpplundaskolans gård i Skövde

BILD

Hus på
Normalm i
Skövde
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Abiir kom hem vid midnatt igår,
efter ett biobesök. Lars fick höra att
det varit snö i Göteborg på fredag.
Imorse skakade Lars av lakanet från
fönstret, och madrassen på golvet,
då det ännu är massor av sågdamm
från paraplyet, som oförsiktigt lät
torkas uppfällt på sängen, efter att
fula ord skrivits i sågspån i Borås.
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Endast en kassa var öppen. Medelst
ny tejp sattes en affisch sen på hpl.
Bussen gick i ilfart åter till Frölunda.
Idag var det starkt disat solsken,
mest moln, relativt lugnt, men med
hårda vindbyar. Det är lätt regn nu i
kväll, något isigt och +3,50 kl. 22:02.
Idag åkte Lars linje 1 till DK, och på
Ahlströms köptes två semlor för 65
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med spår av tefat följdes ned till
bussens körväg igen. En paviljong
jämte dammen i Boulognerskogen
användes för den andra semlan.
Snön rasade ljudligt från taket.
Ratatatata hördes från militärens
övningar. 4 åktes tillbaka till RC, och
en rogivande tur med 1 till Solvägen
i Skultorp. Busstorpsvägen följdes
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Flera rökkurer fick affischer för
Dags-Nytt. De har väl tid att läsa vid
rökningen. Lars kom att tänka på
den medhavda kaffesumpen, när
det nu var så folktomt. Dock hade
den klumpat sig som torvmull, och
t.o.m. möglat lite, trots att den
torkats efter konstens alla regler. 1l
gick därför åt till bara en liten text.

Från Runstavsgatan gick Lars förbi
Vårfrukyrkan, och den f.d. affären
på pelare, som ser ut att svikta lite.
En bit av husen längs Gregorianska
gatan och Skotttårsgatan fick
lappar. Dagjämningsgatan togs till
slingan, varifrån det bar uppåt i
skogen. Möjligen har Lars aldrig
varit på denna branta bergskam.
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släpptes (första sedan hemma). Sen
kikades på Akelius hus i norra
Rosenhaga; lika vita som snön.
Coops parkering var exemplariskt
snöröjd. Bilisten är KUNG. Till hpl
sneddade Lars genom snön.
Gissningen på när den skulle gå var
fel, men Lars hann ändå, då det var
”gott om tid” (inte). Inte förrän vid
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När solen började dala, och döljas
av skyar, gick Lars vidare. Några
pappremsor och pinnar sattes upp.
I Assaredsskolan var lite tänt, och
skor och kläder hängde innanför en
dörr, men ingen syntes. I snön längs
slingan ”skrevs” fula ord. Det var
svårt att korsa Tideräkningsgatan,
då bilbanan var hårt trafikerad. Väl
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affischer sattes vid Viktor Rydbergsgatan. 18 blev riktigt fullsatt genom
Backa, så 20-minuterstrafik är helt
uppenbart otillräckligt. Vid KÖ kom
just nästa ned, så den åktes tillbaka.
Vid BP blev det 1 till Vidkärr. Torpa
fick ett 30-tal lappar av flera olika
modeller. Vid Tingvallsvägen visade
tidtabellen kl. 21.08 som avgångstid

Vid Februarigatan kändes det lite
mildare, och lappar sattes på en del
hus. Januarigatan fortsattes, och
sen
till
spårvagnen.
Denna
spetsvände helt uppenbart, och
avgick några minuter för sent.
Hellre än att riskera väntan vid SG
igen, valdes LP. Dock gick 52 just.
En sväng på Alfhemsgatan och upp

15 kr veckan, v 5
Rita utsiktsberget i västra Kortedala

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

BILD
15

Slöjad sol från Kortedala
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