3 JANUARI. 2014
att Abiir hade svarat på notisen om
att Lars var i antågande. Lars stod
över en tur vid Säterigatan, och
satte då upp den första affischen
med ett kåseri. 16 åktes vidare upp
till ET, och tillbaka med den första
bussen. En banan åts och det sågs
att Irre skrivit angående Lars
reflektion över firmans förväntade
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Idag var det regn och blåst på
natten i Haninge, och sedan samma
sak i Göteborg. Det är +70 kl. 22:56.
Idag åt Lars Start och yoghurt till
lunch hemma, packade inför den
korta semestern i Göteborg, och
åkte iväg till stan. Från spår 10 gick
just ett tåg till stan, och ytterligare
ett från spår 12 – det Lars skulle
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väskan som ställts längre bort. Vid
VHE togs också en titt på spåret,
följt av klotterkontroll. Under
morgonen lästes Time och boken.
Lars kom att tänka på Natasa, som
väl måste söka skyddat boende på
kvinnohus, nu när hon fått en
kalender, och kan anta att Lars är
ute efter henne. Såvida det inte
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ogift dagtid) lyfte en stock, som var
lite svår att manövrera. Lars tog ett
bollträ och bearbetade björnens
kulor, och stack sen in det i røven,
varpå djuret tog till flykten, med
bollträet skramlande mot marken.
Lars vaknade sen 3.11, och passade
på att ta en tur i spåret bort till JBO.
Några burkar togs tillvara, och ljud
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denna stod alltså inte uppe vid AP
runt 20 minuter. Vid GM byttes till
linje 4, som gick osannolikt smidigt
upp till AC. 9 åktes åter, och 6 till
Chalmers. Det hade varit smidigare
att ta samma 4:a, som blev en 8:a,
hela vägen till F. Nu blev det 7 sista
biten hem. Lars tog sig in obemärkt
och överraskade Abiir lite i köket.
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4 JANUARI. 2014
att vilja fly. Uppsättningen avbröts,
och återupptogs igen på den östra
sidan av Blidvädersgatan, där Lars
varit förut. Spårvagnen åktes sedan
till Rambergsvallen. Oterdahlsgatan
och Blackevägen betades av, tills
flerfamiljshusen tog slut. Sedan
lockade en gångbana upp till den
förstnämnda gatans övre del. En

En fjärde hittades sedan oväntat på
hållplatsen. Vid KV sågs bussar på
”Gothia Line”. Medan skymningen
föll åktes linje 5 ända till VI. På
höjden åt väster sattes lite lappar.
Mycket folk var i rörelse, det blåste,
och vissa fäste inte så bra, så Lars
gav snart upp. Nära gångbron över
spåret låg ett rejält lass med lyktor

sen till stan. Spelare från vinterGothia cup åkte från Ruddalen.
Från BP togs 2 till KV, och 5, som
inte ens stannade vid den gamla
ändstationen TP. Någon som skulle
av hade glömt att ringa. Lars gick av
vid gamla ändstationen för linje 1.
Ett foto togs, och lite lappar sattes
upp. En satt rentav kvar sedan sist.

bergets västligaste del fanns ett
gammalt skyttevärn. Telefonens
ficklampa fick tändas. En banan åts.
Ipoden lade just av, när den togs
fram; urladdad och kall. En stund
studerades vyn mot Älvsborsbron
och Svartedalen. Toredalsgatan
med tvärgator låg direkt nedanför.
Lars provade sedan den ostligaste

Även fast detta bara är ett hörn av
stan, såg det imponerande ut.
Fyrklöversgatans hus låg framför,
och Bjurslätts bostadshus sågs på
ras. Som en avlägsen galax anades
ljus ovan Brunnsbo, som måste vara
Kortedala. Med kamerans hjälp gick
det också att få fram svagare ljus på
höjderna i sydost. Det kändes inte

mycket ny. Tiden fick gå som den
ville, och tankarna kunde för en
gångs skull hinna tänkas klart. På
väg åter gick Lars fel, vilket ledde
till ännu ett skyttevärn, och en mer
ostörd vy mot centrala stan. Därför
togs några kort till. Snart blev det
lite kallt, och Lars funderade på att
åka 25, som setts från ovan. Kanske
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Idag var det regn på förmiddagen,
sedan mulet och något blåsigt, klart
på kvällen och det är +50 kl. 23:27.
Idag på förmiddagen duschade Lars.
Idag kom en kamrat till Abiir hit, för
att gemensamt göra ett examensarbete. Lars gick ut med två kassar
ÅV, och fick gå runt för att komma
åt behållarna, då en glaciär med
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fick en huslänga repris med lappar.
Båda bussarna hade anlänt efter att
de skulle ha vänt åter. Snävt på en
så lång linje. Vid BP spelades musik
från högtalare i takt med att ljus
tändes i ett träd. En försäljningsbil
med biljetter var öppen (22.30).
Linje 7 togs hem till F. 19 468 steg
presterades idag, och 245 lappar.
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Igår kväll åt Lars tonfisk i olja med
penne rigate, gurka, och det sista av
champagnen från nyår till middag.
Igår kväll skrev Lars ut de nya
skrivbordslistorna med tågtider.
Inatt drömde Lars något om att en
björn mopsade sig, vid möjligen
Olas hus, och Lars fru (visar sig ofta
i drömmar på natten, fast Lars är

1

hördes, vilket visade sig vara helt
nära, då två tonårsflickor klättrade
över staketet från bussterminalen
till stationen. Ja, naturligtvis skall
det hända. Då de var två, och så
unga, tog de ingen notis om att Lars
gick längs perrongen med paraply
vid denna tidpunkt. Lars fortsatte
sen längs spåret, och hämtade upp

framgick av Lars blick första gången
de sågs för drygt 10 år sedan. En
man ger aldrig helt upp någon han
en gång gillat, även fast det sällan
tar sig våldsamma utryck. Baccar
hälsade på, och André rastavlöste.
Hittegods lämnades, och Ewa
föreslogs att prova om det går att
flytta Access till den andra luckan.

med. Lars somnade ganska snart,
men lyckades också läsa 22 sidor i
”einem tag wie diesem”, samt äta
chilinötter och pepparkaksgifflar.
Efter Partille gick det långsamt in
till G, så en mindre försening
uppstod. I Pressbyrån köptes ett
tredagarskort för Göteborg (150 kr).
Från NI togs linje 16, och det sågs

dubbla klotterkontroller varje dag,
vilket arbetsschemat ej inkluderar.
Det är inte förhandlat. Det skulle
tas upp på fackets styrelsemöte på
torsdag; Irre är en klippa. Från NI
togs linje 6 hela vägen till Kortedala
torg. En båge slogs jämte Posten,
som nu blivit Bängen. Samma 6:a
kom åter efter drygt 10 minuter, så
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På återresan gick Lars av vid SS, och
tog en trappa upp till Överåsgatan.
Vid Prospect Hill åts semlorna med
chokladen. Ola fick ett SMS om att
det var premiär både för hans kasse
och semlor (i år). Flera bilder togs
med stativ, då det var rätt dunkelt.
En silverfärgad nyårshatt sågs, och
tre champagnekorkar togs tillvara.

och blommor, sedan något mord,
kan man tänka. Det såg lite bedagat
ut, så det kanske var någon vecka
sedan. 5 togs vidare ned till VT, där
en bild togs. Lite lappar sattes upp,
främst armband. På en innergård
kom två poliser, som nog inte visste
vad de sökte. Lars gick dem då
hellre till mötes, än att ge intryck av

15 kr veckan, v 1
Rita Pågens (f.d. Pååls) pepparkaksgifflar

BILD

Fyrverkerier
från Årstabron
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Abiir berättade igår att Ola bara
varit inne kort för att byta om vid
hans besök på Topasen, så det blev
ingen övernattning. Själv hade hon
varit hos Patrick på nyår, och sett
på fyrverkerier från 9:e våningen.
Igår kväll åt Lars köttbullar med
pasta tricolore, paprika, och 2010
ekologisk Nerola vin till middag.
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diverse prylar blockerade ingången.
Lars gick sedan och handlade på
Hemköp. Koden på Ekorrens lakrits
fungerade inte, så damen i kassan
slog in 13 kr. Lars hade nog gissat
på 18.95, eller så. Hemma värmdes
choklad till termosen. I en särskild
disk utanför Hemköp köptes två
semlor för 30 kr. Spårvagnen åktes
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tomt hade fantastiska arrangemang
med julutsmyckning, vilket smittade
av sig lite på grannarna. Längst upp
mot skogen blev Lars nyfiken på en
liten väg. Denna följdes till slutet,
där en gyttjig stig tog vid. Snart
bredde Tolered och Bjurslätt ut sig.
Höjden tunnade ut, och tomterna
närmade sig, så Lars vände åter. Vid
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också 17 och 40. Sen hade någon
tur med spårvagn planerats. Först
skulle vägen åter påbörjas, och det
inspirerade till lite fler lappar på
Sockenvägen,
Sunnanvindsgatan
och några andra adresser. Flera nya
punkthus var på gång vid gamla
Bjurslättsplan. 25 passade bra, och
åktes till TM. I väntan på nästa tur

som att de 50 milen till Ola var så
dramatiska. Enstaka moln skymde
emellanåt stjärnorna på ljusårs
avstånd, och Lars begrundade också
det faktum att jorden är 4 miljarder
år. Istiden täckte Göteborg med ett
par kilometer is för bara några
10.000 år sedan. Både stan och Lars
egen tillvaro är i det perspektivet

delen, där två skyttevärn fanns.
Grenar var mestadels i vägen för
foton, men några togs ändå. En
dubbelnougat åts. Lars njöt av att
inte ha bråttom, vara helt ifred, och
inte frysa så värst i detta milda
vinterväder, som gör även denna
årstid produktiv. Halva året går ju
mer eller mindre bort i Stockholm.

15 kr veckan, v 1
Rita vyerna från berget ovan Tolered

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

BILD
Försäljningsbilen vid BP.
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