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Nacka
Mollberg, gutir! Hor nAktergalen

LAngt kring Nacka...lyss At Hammarby...
An hogt i sky,

An ner i dalen Trotsar han ditt kval och gny.
SAngen u ny -

Sjung vid pokalen
Floras lov med brusig hy!

H@@ffiffi
FIVE

TOWNS



KQggghgmg
HAr hade det varit kul att fA presentera dagens krogar, men av
dir,'erse anledningar vill vi inte det. istAllet finns hiir en utskrift av
ett samtai som fordes pA Grodan i slutet av forra Bataljen. (En
ledtrAd lAmnar vi dock: Missa inte buss 150 kl 13.50!)

- Nacka Wiirdshus!
- VadA Nacka Wiirdshus?
- Du iir allt bra snygg i hytten du! NAsta Batalj forstAs!
- VadA Nacka Wiirdshus? Det ligger ju i Ektorp, ldurgt ut pa landet.
- Jag vet, men det gAr bussar frdrn Slussen var tionde minut och
resan tar bara en kvart.
- Men sA blir det en massa bussresande pA vAgen in till stan for-
stAs. Dyra biljettpengar for oss som inte har mAnadskort.
- Kop ett dagskort, sA har du Aven hemresan efter sista stiillet
betald.
- Blir det nAgot programblad, si. att jag kan ringa min kusins
arbetskompis hund sA att han kan komma in till stan vid Attati-
den? Han vill Ata med lillhusse innan han drar ut for att roa sig.
- Det blir programblad, men inga tider eller fiirdvAgar.
- HArda bud! Men dA ringer jag till hunden frAn min nalle niir jag
kommit pi riitt krog vid itta, sA har han en tirhme pA sig.
- 

ISga nallar pA Bataljen!
- Ar du inte riktigt klok? Hur skall jag klara mig utan min nalle?
Jag kommer ju att do! Do!
- Hur kul iir det med halvnyktra nykomlingar som driiller in efter
skymningen? De har inte en chans att forstA den stiimning som
alla som varit med frAn bOrjan byggt upp. Och hur kul dr det med
alla som kommer med vid sextiden, for att vArma lite innan de
drirr vidare till Sturecompagniet efter nAgra timmar? Dessutom
borjar en Batalj klockan tolv, Aven for hundar.
- X4en min kusins arbetskam...
- Han kan stanna hemma och kolla pA Bingolotto!
- Voffl

. Batalj pi niitet

All information du beh6ver finns pA Internet. Surfa fram till
Bataljs hemsida och sug i dig. Diir finns alla tidigare Bataljer pre-
senterade, serien Klassiska Krogen, liinkar till andra partysidor,
fakta om Bataljs dartlag, historisk bakgrund och kommande evene-
mang.
Adress:  h t tp : / /www.hqp.se/bata l i  /



Forst kom renjiigarna och nAr renarna tagit slut biev innevAnarna
stenA,ldersmiinniskor. Men nAgra egentliga nackabor fanns det
egentligen inte forrAn pA jarnaldern. Under vikingatiden (8 juni
793 - 25 september 1066) bodde i genomsnirt 100-120 innevA-
nare i NackaomrAdet.

Rent kyrkligt hade inneviurarna i Nacka inte det lAtt i b6rjan.
F0rst tillhorde de Solna, sedan tillhorde de Briinnkyrka. Forst
1557 slapp de A,ka miltals for att kunna fA syndernas forlAtelse.
Detta m6jliggjordes av att Gustav Vasa inte stod ut med stanken
av sjuklingarnaph Grir.munkeholmen (Riddarholmen). Han lAt helt
enkelt anlAgga Danvikens hospital nedanfor Henriksdalsberget och
i en av byggnaderna inrymdes en kyrksal.

1700-talet har efterlAmnat nAgra fina byggnader i Nacka. Som-
marstugorna Svindersvik (f6r bruksAgaren och direktoren i Ost-
indiska kompaniet Claes Grill) och Nyckelviken (for direktOren i
Ostindiska kompaniet Herman Petersen) iir bAda frAn 1740-ta1et.

Pe 1800-tdet borjade Nackas suiinder bebyggas med sommar-
stugor. AngbAtstrafik till Saltsjdbaden via Sku-rusundet och Bagg-
ensstd.ket b6rjade 1"839 och Saltsj6banan invigdes L893.

Pa 1880-talet flyttade industrierna till Nacka. Finnboda Varv AB
och nuvarande Atlas Copco for att nd.mna nitgra.

Den forsta Nacka kommun bildades 1887, men 1909 liirnnade
de rika i Saltsjobaden arbetarna i Nacka. L949 blev Nacka stad.
Dagens Nacka kommun bestdrr av vad som innan t97I vN Nacka
stad, Saltsjdbadens koping och Boo kommun.

laner ftir kommande Bataljer

I och med dagens Batalj iir projektet "Five Towns" slut och det iLr
dags for nya utmaningar. (Alla forslag pi fornyelse Ar viilkomna.)
Sommarbataljen den 20 juli kommer i vanlig ordning att ha en
Parallellbatalj i Visby. Bataljen den 10 augusti intriiffar under
Vattenfestivalen och har alla mOjligheter att bli extra blot. N€ir
m6rkret Ar som tatast, av olika anledningar, den 30 november
kanske det iir dags f6r en ny tur till Mariehamn med Viking. Det
iir ju tre Ar sedan sist.
Fo.r 1997 iir inget iinnu planerat. Kanske blir det en Paralleilbaurlj
i Orebro den 10 maj. Allt f6r att sprida viir mission i landets mor-
kaste delar.



r  1 0 / 6  1 9 8 9
SOdermalm
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SOdermalm

rrr 20/ 1 1990
Kungsholmen

r v  I o / 3  1 9 9 0
Sodermalm

v  2 0 / L o  1 9 9 0
Vasastan

V I  L O / T L  1 9 9 0
SOdermalm

v U  3 0 / 3  1 9 9 1
Ostermalm

vr r r  20 /4  1991
Norrmalm

rx 27 /7 L99r
Bonus

x  r o / 8  1 9 9 1
30 kr Sodermalm

x r  3 0 / 1 1  L 9 9 L
Kungsholmen

xrr  30/5 L992
Sodermalm

xrrr  ro/ lo 1992
Norrmalm &
Vasastan

x rv  30 /1  1993
Monopol 1

xv 20/2 1993
Monopol 2

xvr 20/3 L993
Monopol 3

xu\/Ir 1.o/ 4 L993
Monopol 4

xvr l l  lo /7  1993
Llnder 300 kr

XVI I I -G IO/7 1993
Gotland

xrx  30 /1o  1993
Viking Line-Aland

x x  2 0 / L L  1 9 9 3
T-bana 198

xxt 30/4 L994
Valborg

xxrr 30/7 t994
City

xxrr-c 30/7 L994
Gotland

xxtrr 20/8 t994
Nobba Gr6na Lund

xxNIV to/g L994
0stermalm

XXV IO/Lz T994
Sodermalm

xxvr 20/5 1,995
Sodermalm

xxvl-K 20/5 1995
Kobenhavn

xxvrr Lo/6 1-995
Jubileumsbatalj

XXVIII 3O/9 1995
Gamla stan

XXH 3O/L2 L995
FT1 - Sundbyberg

xxx 20/t t996
FTZ - Solna

XXXI LO/z L996
FT3 - Djursholm

XXXII 3O/3 L996
FT4 - Liding6

XXXIII 2O/4 L996
FTS - Nacka

. Dagboken

L6rdag L juni
BBB. Briinnboll, bira
och brudar. Bataljs
arliga vA,rfest pA
DjurgArden vid
Djurgardsbrunn.
Fdrsta skAlen ut-
bringas kl 1300.
Fredag-sdndag
28-30  j un i
Ruisrock i Abo. vi
satsar pA att besoka
slagfiiltet for fj iirde
gAngen. Avresa
fredag, hem mdurdag
morgon. Det 96r ont,
men det 96r gott.


