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Den glada ankan-tiiltet
Gustaf Adolf-tiiltet
O'lrarys-tiiltet
Heart Break Hotel-tiiltet
Pickwicks
Restaurang Clara
Cityhallen
Scen Restaurang & Bar
Harry James
The Loft
Galways
Monte Carlo
Karlsson & Co

Stromparterren
Gustav Adolfs torg
Gustav Adolfs torg
Kungstriidgirden
Drottninggatan 6
Jacobsgatan22
Drottninggatan?3
Beridarbanan 6
Regeringsgatan 47
Regeringsgatan 62
Kungsgatan 24
Kungsgatan 23
Kungsgatan 56

KOMMANDE
30 november 1996

l0maj 1997
30 augusti 1997
20 september 1997
20 december 1997

BATALJER
Utleasad till Andreas Sundh, Kenneth Lundberg
och Henrik Sj6holm. Uppstik n8gon av dem och
bjud pi en ijl, si kanske ni fir veta var Bataljen
startar.
Eventuellt blir det en Parallellbatalj i Orebro.
Oppet f6r fdrslag.
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ArnnsrApnoB osKULDER
Datumforskare Tibor Lindeman har kommit fram till att sju lcirdagar iinnu
iir obatalj erade. N[mli gen I 0/ 1, l0l 5, 201 6, 30/6, 30/8, 2019 och 201 12. Den
liiskunnige har redan insett att fyra av dessa kommer att avklaras under
IW.6viga slipper inte heller undan och den sista oskulden ryker den 30
juni 61 2001. Boka ocksi in den 30 oktober 1999, dehills Batalj nummer
Femtio (50).



LEJDARE
Det hiir iir en lejdare, en stege att kliittra upp ftn ett siitt att ni upp
til bfiffre vetande, en hiigst personlig betraktelse.
"Ni har missat en Batalj'n, siiger nigon. "Vi var nigra som gick ut i New
York den 30 mars 1990, varfdr stir inte det pi listan?"
Di siiger jag att det skiter jag i. Bataljerna som varit har varit och nigra
andra har vad mej anbelangar inte varit. Men, naturligtvis fir var och en
giirna g6ra sin egen lista med Bataljer. Var och en fir ocksi fixa sina egen
Batalj.
Min egen lista skulle kunna b6rjar s6 hdr: Liirdag 30 augusti 1986 (ag
startade mina Bataljer tre 6r innan er): Sdp ned mig pi Liinnaplan2F i
Visby, minst 13 61. Ltirdag20 september 1986: Sbp ned mig pi Llnnaplan
2F i Visby, minst 13 til.
Den skulle kunna fortsiitta si hlr: Sop ned -ig pi hotellet Qioa Yuan i
Peking, minst 13 61. Siip ned mig i Bangkok, minst 13 til. SOp ned mig i
Santiago, minst 13 tjl.
Jag hoppas verkligen ingen tycker att det hlir iir intressant. Sjiilv tycker jag
att det iir ganska trist och och just ddrfdr stAr inte dessa Bataljer pi listan.
Pi listan, min lista, stAr bara de Bataljer som i nigorlunda god tid utlysts
och som berdrda personer haft en chans att vara med pi. Inga Bataljer som
pf,kommits dagen innan och inga Bataljer som hillts i Nigeria, Iran eller
som nigon varit med om tillsammans med kusin Hugo i Sdlvesborgs
gliidjekvarter.
"Jaha", siiger Bror Duktig. "Men den 27 juli 1991, da var det inte ens
Bataljdatum, hur kan den vara en Batalj som dr med pi listan?"
Svaret iir enkel* De fi personer som vid den tidpunkten gick pi Bataljerna,
cirka tio stycken, tyckte att det det var OK med att ha Bataljen d8.
Dessutom fungerade den Bataljen som avskedsfest ftjr en av Bataljens
grundare, som skull resa utomlands och vara borta ett 6r. Min blyghet
fcirdudermig att tala om vem.

Mats ArM
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KLASSISKA KROGEN VI

Den mest kiinda spottloskan i Sverige levererades av redakt6ren och f6rfat-
taren August Blanche sensommarkvall r84zi trappan ned till Strdmparter-
ren. spottloskan triiffar mitt i ansiktet pt fdrfatraren c J L Almqvist.
Almqvist hade i en artikel i Aftonbladet bekriiftat vad alla egentligen redan
visste, att Blanche var oiikta son till kyrkoherden Mirten Bergwall. Han
p8stod ocks8 att Bergwall var en procentare.
Allt detta blev fcir mycket f6r August Blanche och ndr han sig Almqvist
komma ned fdr trapporna till restaurangen vid strdmmen tog kiinslorna
Overhanden. Miirkligt nog fick hlndelsen inget efterspel, men den referera-
des i tidningar 6ver hela Europa.
Parken vid Strtimparterren iordningstiilldes 1832 och den iir den fcirsta
kommunalt anlagda planteringen i Stockholm. Redan frin start inreddes en
servering, en s& kallad schweizeributik, i brovalven av en konditor med
namnet Behrens. Stallet blev snabbt ett innestdlle fcir de mer bemedlade.
objudna g?ister, som ungar och hundar, jagades bort med en speciell piska
som tillhdrde serveringen. Ett intressant initiativ, som kanske borde 6ter-
infciras pt vissa stiillen.

Str6mparterren. Efter teckniug av K .,\
Ekval l  i  Ny I l lustrerad t idning, N:o 30,
24jul i  1869.



Jag iir liten och har geff vilse.
Snrlla hjalp mig!
Jag heter:
a  a  a a  a  a a  a  a a  a  a a  a  a a  a  a a  a  a a  a  a a  a  a a  a  a a  a  a a  a  a a  a  a a  a  a

Kdr mig till:
a a a  a a a  a a a  a a a  a a a  a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Jag har  b lodgrupp:  . . . . . . . . . . . .
Min mamma och/eller pappa
kan nis pe telefonnummer:
a a a  a a a a a a o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o a a a a a
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