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DEL 6655 Vid Nolhaga skola kom just linje 1, 
som åktes till Kvartsvägen. Nu var 
det kvartstrafik, så en tur på en 
kvart räckte lagom till nästa buss. 
Denna var en icke pendelanpassad 
tur, och därför inledningsvis tom. 
Lars åkte ända till Ängabo, och gick 
därifrån upp till ”ändstationen”. 
Här blev det lite snöblandat regn.  

tak var det nu ingen större nytta 
med, då regnet blåste in från sidan. 
Paraplyet fick hållas uppfällt ändå. 
Kaffemuggen blåste iväg, och fick 
hämtas senare. Semmelkartongen 
började också glida i vinden, och 
fick fångas upp. Semlorna var rätt 
lika, förutom olika stora lock. Sen 
tittades på tornet, där dörren var  

också skjutits fram 6 minuter, så att 
tågen nu står hela 18 minuter där. 
Stadsbuss 2 togs en hållplats för 
långt, när Marieborgs bageri skulle 
besökas. Då Lars inte har koll på 
geografin i den här delen av stan, så 
gicks bussens senare väg åter. Ridå. 
Två semlor och en påse kakor till 
”halva priset” köptes: 25+29+21 kr. 

med tåget efter. Från MG togs linje 
3 till K, där en kort tur gicks, varpå 
nästa tur åktes vidare. -Det finns väl 
inte många mer Göteborgska saker 
än att åka en M28 genom Majorna i 
regn och höstrusk. Från Svingeln 
togs GUL till Partille, och denna var 
nästan fullsatt med ungdom som 
var på väg hem från dagens lektion. 

detta område med (snart) 1000 
bostäder. Vid Stationen rullade ett 
tåg iväg just som Lars kom ut på 
plattformen, men tidtabellen är ju 
uppenbart lagd så. Lars var snudd 
på ensam ombord i nästa tåg; ett 
parkopplat X61. En banan och ett 
äpple (julgodis från jobbet) åts, och 
i Jonsered var Lars enda avstigande. 

höll upp lite, med bara något 
duggregn. Ombord på linje 17 åts 
ett marsipanbröd. Vid Svingeln gick 
precis linje 3. Några lappar sattes 
då upp, och en ensam traktor (hörn 
av lapp) sågs i en ”kodhuv”. Viktigt 
att göra budskapet oläsligt, men 
inte lika viktigt att ta bort papperet. 
På linje 3 satt en flicka på yttersäte,  

3 fortsattes hela vägen till MG. En 
buss skyltad 82 kom in, så dä är väl 
58 uppdelad i lågtrafik igen. Linje 7 
åktes hem till F. Dagen resulterade i 
9744 steg, och 75 lappar. Det blir 
både lite promenerat och lite 
reklam, när vädret är som det är. 
Ikväll åt Lars vegetarisk schnitzel 
med spaghetti och juice till middag.  
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DEL 6656 att stövlarna hade tagits på, då det 
var vattensjukt utan like i skogen. 
Dessutom värmde ju de extra 
Welliesocksen, när det var kallare 
idag. Paraplyet glömdes, fast det 
klarade sig utan. En ny glasspinne 
spikades på ett (tomt) kartställ, då 
den gamla måste ha tagits bort. 
Nästa buss åktes ned, och sedan en  

timmar bröt Lars upp, bara några 
minuter innan solen försvann 
bakom en ny molnbank. Den hade i 
vilket fall snart gått ner ändå. 15.30 
visade klockan när Lars lämnade 
denna smått surrealistiska plats och 
glädjestund. Lars var naturligtvis 
ensam påstigande i detta strikt 
bilburna samhälle. Bussen kom just  

det nu gått 1,5 år sedan sist. 
Minnet friskades dock upp under 
resans gång. Åsa hembageri var 
målet, och utbudet var mycket 
imponerande. Semlorna kostade 
bara 16 kr denna veckan! - Stora 
var de ändå. En påse kakor köptes 
också hem. Campingen passerades 
ned till sandstranden. Det mojnade  

hel massa ungdom i farten, sen de 
uppenbart slutat skolan vid 12. Lars 
gick över till Gårdasidan av ån, och 
station LI. Det kändes som vår i 
luften, och började torka upp på 
marken för första gången på en 
vecka. 7 dagar på raken med regn, 
är lite extremt även för Göteborg. 
På stationen satt en linjekarta, fast  

däremot kvar, så det är ingen 
officiell funktionär som ligger 
bakom. Det behöver de inte, så 
Bror Duktig så gärna hjälper till att 
ta bort just LARS SAKER. Reklamen 
engagerar oerhört starkt. Man blir 
arg på sig själv när man får hjälp att 
genomskåda saker och ting. Ilskan 
riktas som vanligt mot budbäraren. 

åkte linje 50 till F. Patrick hade varit 
inne hela dagen, och tog nu cykeln 
hem. Hans linser var opassliga, och 
glasögonskivorna hängde också löst 
i bågen. Tulpanerna slängdes, och 
det sista packades. Lars tog först en 
ingångstur på linje 1 till AG, och sen 
ordinarie 1 till C. På BK handlades 
mat (110 kr) för tågresan hem (2). 
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Idag på morgonen duschade Lars. 
Idag på förmiddagen tvättade Lars. 
Imorse påtalade Lars att våta 
kastruller inte bör placeras över 
dagen på kokplattorna, som rostar. 
Idag var det mulet på morgonen, 
men sedan ösregn under hela 
dagen, blåsigt och +20 ute kl. 22:28. 
Idag åkte Lars till OP, och strax åter  

De har väl inte fler i skolorna idag. I 
Partille gick de flesta av, men Lars 
åkte ända till Jonsered. En kissning 
hanns med, och sedan passade det 
perfekt med att pendeln rullade in 
till stationen. Uppenbart går den nu 
tidigare från G. Ankomsten till 
Alingsås var i vilket fall inte samma 
tid som förut. Avgångstiden hade  

De olika priserna berodde på att 
den ena semlan var av en typ med 
extra grädde och mandelmassa. En 
stor papplåda med snören erhölls. 
En promenad vidtog genom ett 
industriområde och Nolhaga miljon-
program, sedan upp i en lövklädd 
slänt på berget. Målet var ett litet 
lusthus med utsikt och tak. Detta  

brutalt uppbruten, och helt skev. 
Lars gick försiktigt in, och upp en 
våning i trätrappan. Inomhus var 
det förvånansvärt torrt. Färsk frukt 
låg här och var, och tjuvkopplade 
sladdar ledde till en värmefläkt. 
Lars anade att någon kunde vara 
lägre upp, och avstod från att gå 
hela vägen. Det är väl någons hem.  

Tillbaka i centrum blev det linje 2 i 
en B10L/ Vest till Stadsskogen. 
Denna buss måste vara inköpt från 
något annat håll. Inredningen såg 
närmast ny ut (läs: oanvänd), men 
ett par fönster hade imma. Ännu 
lite fler hus var färdiga. Några 
lappar sattes upp. Naturligtvis var 
Lars enda påstigande tillbaka, från  

15 kr veckan, v 2 
Rita det uppbrutna tornet i Nolhaga just som damtidningarna lär ut, för 

att undvika att en kavaljer sätter sig 
bredvid. Lars säger: klarar kvinnor 
inte att följa samhällets spelregler, 
så skall de inte vara ute i samhället, 
utan vara fastkedjade vid spisen! 
Man tar INTE upp två platser. Man 
förutsätter INTE att alla män är ute 
efter fittan! Man PRATAR med folk. 

Återigen slogs en båge, och två 
nattbilder togs, med kameran 
under paraplyet. Regnet öste ned, 
och det hämmade nog andras 
intresse för att gå ut. Ombord på 
GUL åts ytterligare ett äpple. Från 
Svingeln åktes linje 17 hela vägen 
till Norumshöjd. Några lappar hann 
sättas upp innan nästa buss, när det  

BILD 

Idag på morgonen duschade Lars. 
Idag var det mest mulet, men också 
sol ett par timmar mitt på dagen, 
nästan vindstilla, och ca +3-40 ute. 
Idag var det ännu en sovmorgon för 
Abiir och Patrick, som inte hade 
gått upp när Lars gick vid 11.20. 
Idag åkte Lars med linje 50 till KV, 
och 13 till Scandinavium. Det var en  

man har slutat att göra sådana nu. 
Det visade sig att den var från 2009. 
Ett Øresundståg passerade, och 
klassisk musik hördes på låg volym. 
Eftersom det var högtrafiktid var 
det ganska fullt på skoltåget (vuxna 
åker ju inte) till Kungsbacka. Även 
732 är förstås kroniskt välfylld. Lars 
hade inte koll på hållplatserna, när  

alltmer, och solen bröt igenom. Det 
värmde påtagligt, åtminstone med 
vinterkläderna på. Lars satt på en 
raskant av sand, jämte den sista 
böjen av en liten å, innan den 
mötte havet 50 m bort. Vågorna 
slog mot stranden i stereo. Lars åt 
en semla åt gången, tillsammans 
med kaffe. Först efter nästan två  

som Lars hunnit fram. På återresan 
blev de flesta hållplatserna rätt 
igen. Precis vid ankomsten till KB 
avgick pendeln, 4 minuter senare 
än den gamla tidtabellen, som har 
gällt i många år. Nu verkade alla 
turer gå från spåret närmast buss-
terminalen igen. 738 åktes till Varla, 
för ett litet uppehåll. Nu var det bra  

nästan tom pendel, med sex vagnar 
och kvartstrafik – nu när ungdomen 
redan åkt hem. Lars rundade Focus 
på vägen till Scandinavium, och ett 
par nattbilder togs på Apotekarnes 
och det vackra tornet. Affischen vid 
hållplatsen var redan borta efter 6 
timmar. M.a.o. har någon resenär 
rivit ned den. Klotter och skräp var  

15 kr veckan, v 2 
Rita bäckfåran vid sandstranden i Åsa Föregående Dags-Nytt. 

 
Nästa Dags-Nytt  
 
Alternativt  startsidan igen. 
 

Alltså Lars affisch. Hemsidan är en 
stor flopp, men reklamen lämnar 
ingen oberörd. Den måste därför 
bort illa kvickt. Ett supersexigt 
pangluder gick av linje 13, som Lars 
gick på. En flicka på vagnen fick ett 
armband på väskan, som bredde ut 
sig på sätet bredvid. Vid KV sågs f.d. 
GRÖN 59 (nu 70 059) på RÖD. Lars  

BILD 
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Kraftverket i 
Jonsered en 
regnig kväll 

Apotekarnes 
bryggeri i GBG 
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