5 JANUARI. 2014
Vid IKEA gick många på med sina
nyförvärv. Från HJ togs istället 19
genom Backadalen till KÖ. I väntan
på nästa buss sattes två affischer
upp. Meningslöst att tro att de skall
locka någon, då de inte har gjort
det på hemsidan på 5 år. Vem som
helst hade ju kunnat läsa dem där.
18 åktes tillbaka, och SVART till
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vara mindre än 1 mm per timma,
vilket översatt till Göteborgska
innebär minst 10 mm. Det blir mer
regn, och startar alltid tidigare än
SMHI:s prognos säger. När Lars gick
på 40 igen, så sade någon, möjligen
alkoholiserad kvinna, från bakre
delen av bussen något med ”klippa
sig”, och inte intresserad. Det rörde
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stjärt att hon aldrig behöver gå
ensam mer än några minuter
mellan varje pojkvän. Mycket riktigt
dök han upp efter ett par minuter.
De åkte med linje 40 till IKEA. Det
är inte utan att man känner sig lite
brädad ibland. Lars är otänkbar, och
duger inte åt någon. Å andra sidan
är det inte många som duger för
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Idag var det lite sol på förmiddagen,
sedan mulnande, lite blåsigt, och
vid kl 15-20 ganska intensivt regn.
Det är uppehåll och +5,50 kl. 22:18.
Idag gick Lars till F, där två semlor
köptes på David Bagare för 56 kr.
Linje 99 åktes till Pölsebo. Det var
mycket folk i Färjenäsparken, när
Lars gick uppåt Kvarnberget. Konst
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faktiskt har en stor hjärna – nog
dubbelt så hög IQ som en
genomsnittlig
Stockholmare.
Annars skulle de inte vara så rappa i
käften, och kvicktänkta. 17 åktes
åter, och ett varv togs i Nordstan i
väntan på GUL. Det blev inte
mycket folk denna gång. Väntan vid
Torlanda torg är ett tecken på en
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Ättestupan var färdig. En nattbild
togs vid F innan hemgång. Det blev
så litet som 7600 steg under dagen.
Abiir hade uppenbart inte varit
hemma sen hon gick tidigt i morse.
Ikväll åt Lars Mississippibönor med
Gurka och det sista av vinet till
middag. Lite gammal disk togs hand
om, vilket även Abiir gjort ibland.

10

12

6 JANUARI. 2014
”kvartsturer” kvar. Tiden nyttjades
till en kort sväng med lappar. Sen
blev det 50 åter, och något mer
hanns inte innan bytestiden på tredagarskortet var slut. 8 togs till R,
där kortet fylldes med 400 kr. Just
som gissat blev väntetiden 13
minuter till linje 60, fast det stått 11
på skylten. Flera söta flickor sågs
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Vid Fjällgatan gick ett sällskap på,
som sa att de kunde åka hela vägen
till R! Lars åt en clementin, och gick
av ”redan” vid Hogenskildsgatan.
Några lappar sattes upp, och
gångvägar och trappor gicks upp
och ned. Jämte hållplatsen hördes
Miley Cyrus, när Lars hade fått upp
värmen, som sjunkit något ute
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tänderna. Lars trodde sig inte hinna
med bussen, så några lappar sattes
på gården närmast. Sedan visade
det sig att den var lite sen, då en
hoper folk just kom därifrån, när
Lars kom ut vid TN. Det blev samma
buss, fast det sågs att armbandet
nu var borta. Istället sattes några
exemplar av Lars gamla signatur,
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just hade hunnit avslutas. Linje 5 lät
i vanlig ordning vänta på sig, men
fortsattes ända till ÖS. 17 togs
vidare dit där Lars vände igår kväll.
Nu höll regnet upp, och fågeltornet
som hittades förra vintern var
målet. Föga visste Lars att vinden
tagit med regnet drygt 3 m in från
den öppna framsidan. Hela kuren
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köptes på Svanhills. 92 togs till N,
där Lars gick en bit ned i backen
mot badet. Sedan var vinden på tok
för hård för paraplyet. Vid ett WChus spikades en affisch upp med
nubb. När Lars stod så länge på en
plats noterades ett litet vattentorn
(!) på berget i väster. Detta fotades
hjälpligt så snart regnet lade sig.
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R. Linje 3 kom rätt snart, och vid C
blev det lagom med en kåseriaffisch
till innan linje 2 kom; faktiskt
samma vagn som på linje 8 från KVR tidigare. Lappen satt kvar, vilket
var lätt att se, då Lars hamnade på
samma plats. Vid MG hann den före
en 7:a som gått innan vid C! Dock
var det en 8:a före, som Lars tog.
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Igår slutade Abiir och kamraten inte
studierna förrän närmare midnatt.
Igår kväll åt Lars kokt ris med
fiskbullar i hummersås, gurka,
tomat, paprika, och vin till middag.
Imorse limmade Lars golvlampan,
då hållaren för lampan lossnade, då
den välte på golvet i fredags kväll.
Idag på förmiddagen duschade Lars.
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var utplacerad här och var i
terrängen. På en bänk med vy mot
Majorna, Majnabbe och bron åts en
semla med varm choklad. Flera
bilder togs, nu när det inte var
motljus från sydsidan av älven. 99
åktes vidare med samma buss till
HJ. En dam var hyggligt lång, inte så
vacker kanske, men med en så sexig
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Lars heller. Framkommen till AC föll
regnet ganska intensivt, och det
började skymma på allvar. Dammen
var borta, och Blå stället verkade
stängt. Angereds Arena stack upp
bakom leriga fält, och en ny lekplats
lockade ett ungdomsgäng. Lars åt
den andra semlan stående i ravinen
med bäcken. Regnmängden skulle
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uppenbart Lars. Tänk att man inte
ens får lov att göra ett närmande,
innan man blir avspisad… Man
borde döda en kvinna. Får man inte
betäcka dem, så har man ju ingen
nytta av ludren. Då kan man lika så
bra slå ihjäl någon av alla dessa
elaka provocerande ursäkter till
kvinnor, som tigger stryk varje dag.
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Torslanda. Det gick inte längre att
genskjuta den föregående, så GUL
åktes tillbaka till centrum. Linje 17
togs vidare från Svingeln till TN. En
herre bekräftade Lars tes om att
det inte är långt ”mellan den lilla
hjärna jag har, och den stora
munnen”. Bra beskrivning av
Göteborgare, så när som på att de
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15 kr veckan, v 1
Rita Angereds Arena

dåligt planerad tidtabell. Lars fick
då 27 minuter till att sätta upp lite
armband på husen. Faktiskt sattes
hälften av dagens 46 lappar kring
Torlanda torg, inklusive hållplatsen.
Ombord på bussen åts lakrits, och
vid HJ sattes ett par affischer
medan linje 99 inväntades. Den nya
tunneln under Lundbyleden jämte

BILD

Elefant i plåt
i Pölsebo
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Imorse var det först uppehåll och
oväntat ”ljust”, men snart nog regn,
vilket fortsatte större delen av
dagen. Vinden närmades sig stormstyrka, och det är +80 ute kl. 23:12.
Idag på förmiddagen duschade Lars.
Imorse kraschade Lars ett vinglas.
Idag gick Lars till F, där två semlor
(en vanlig, en vanilj, båda á 25 kr)
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92 åktes tillbaka till F, och sedan
vagn 465 för första gången, så även
den har kommit i trafik nu. Vid AG
blev det linje 2, som snabbt blev
åtgärdad, sedan en reparatör tittat
på något. I Annedal sattes en lapp
med ett fult ord under en affisch.
Från Brunnsgatan åktes sen favoritvagnen 308 till BP, där en banan

3

var impregnerad av vatten, så det
var väl att det inte regnade just då.
Semmelpåsen var lik en våtserviett,
trots att en plastpåse varit virad
runt den. Chokladen hade hållit
värmen väl, och allt dracks ur. Ett
äpple åts också. Vinden var hård
även under tak. Många motionärer
sågs på slingorna. Sist borstades
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med drygt 30-35 000 alster på sin
storhetstid i Göteborg 1987-93. Än
lever detta varumärke. Reklamen
för Dags-Nytt är planerad att slå
detta, om Lars inte tröttnar innan
dess (ca 22 000 gjorda hittills). Även
på linje 5 var det samma vagn. Från
KV passade 50 bra, men vid KB gick
inte nästa tur åter, fast det var två
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ombord, och den mest tilltalande
fick ett armband på ryggsäcken.
Klick!, när det slits bort, med
samma frenesi som om det varit en
giftig insekt. Dock slapp Lars se det,
då en tur gjordes bortåt Hjorthornsgatan. Några lappar sattes, men
mest beundrades utsikten över
Majorna. Nästa tur åktes tillbaka.
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15 kr veckan, v 2
Rita konsten i Färjenäsparken

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

BILD
13

Ett av
slotten i
Örgryte

i skogen förut, nära Härlanda tjärn.
Lars kom att tänka på bilden som
togs härifrån höjden i september
1989. 24 år sedan… Man kan undra
om träden vuxit upp mer sedan
dess, då det inte var så lätt att se ut
över Kålltorp. En Guldnougat åts.
Givetvis var det samma buss på
linje 60 sen. En till affisch sattes vid
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