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12.00 Brother Tuck G6tgatan 85
2:19:7 Skanstutt

13.00 Kamarina Gottandsgatan 55
t  4:33:2

14.00 Tapas Bar Cuando Sddermanna gatan 27
2:45:5

15.00 Sdderbiljarden Bondegatan 18
4:L4 :4

16.00  AugustB&B Fo lkungagatan55
3 : 3 1 : 3

17.00 Gutdapan Asogatan 140
3:27 :7

18.00 Koh phangan Sk8negatan 57
3:18 :9

19.00 Me[is Sk8negatan 83
8:t4-.7

20.00 Orion Ljusterdgatan 1
6:59:6 Vintertuilen

21.00 Sjiijungfrun Tegetviksgatan 85
7:33:g Daniikstutt

' 22.00 Siidergruvan Bondegatan 77
4:ZI:!

23.00 Matkuttur /
Club El Mundo Erstagatan 21
5:06 :B

00.00 Black Horse fnn Bondegatan 50

6L eArrne An errren
Om du fdr ett 3r sedan k6pte aktier i Adcore f6r
10.000 kronor, [ar du idag ungefiir 40 kronor kvar.
Om du ist€iilet gEtt titt tcdoctr-t<ipt foff<tit nir 

"

pengarna skulle du fttt drygt rSCiO rit. Om Ju sedan
druckit ett par 6l om dagen-ocn gttt och pantat atta
burkarna idag skulle du ha river 7Oo fonbi i nanoen.
Slutsats:
6l er bettre in aktier - och mycket godare.
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S5 var det dnfligen {ags f6r ytterligare en l8nqpromenad- mellan tvd nairliggande tullar. Eftersom det6r hela tv8 3r sedan fcirsta delen av Oennilntiessanta
serie kan det vara pE sin plats med en liten ."p"tition.

fl_e_13 S6qer v3r..n3 q9n gamla goda tiden, 1622_1810,
omringat av tullar ddr staten krdvde penqar vid
1J'fdrssl av prylar: Tantobommen, f<jr'de iorn korn
over Arstavjkens is. Hammarby tull, fcir de som kom
6ver isen p3 Hammarby sjri. Liila sibturfen oE 

'

Langholmen f6r de sjdfarande pB Melaren. F6r de somDruKade sina, eller andras, ben gdllde Hornstull,
Danvikstull eller Skanstull. Den listnamnJitretie ASnbdrjan Grinds tull och l3g pE Ostgdtagutan ,Jlan
e91lesatan och Sk8negitan. rua*mnei oinuik"n nar.
:1T519! nog inget att g6ra med dagens bantdggare
benttsson, trots att han varje dag passerar tut-i6n fr8noch till sitt hem. I stEillet hiivdar 

-piofessoierna 
itt a"t

l]::::1 ^d3 l:F r an.s ctra. Den f6rsta oa nvir<stJ iiSf iKorsningen Mester Mikaels gata _ Nytorgsgatan.
Danviksgatan tir fdr Ovrigt Jet Aldst'a f<a-nO1-namnet
pa rotKungagatan.
Danvikstull har ocks8 en plats i den svenska
medicinska historien. Gustav Vasa, hjdlten som
befriade vErt fostertanu fr8n oeolooiiiirtis" i;"rta
inkrdktarna, tyckte att sjuklingarna pE niO-'aarfrolmen
sEanK. satunda ldt han flytta hela sjukhusrdrelsen tillDanviken tr 1557. Gustav III, finlemmad franst_
inspirerad fikus, ville inte vara s6mre och nyttile fritstadens sinnessvaga.
Alla ni som var med pt eatags medlemsboule i v8ras
minns sdkert att boulebanorna l8g inti l l  en stor qul
byggnad. Det ar den enda kvarvaianAe f,ospiiari_
byggnaden, uppfrird L7 L9-25.

/MAtS ATM

VARNINGSTECKEN VXD F6R H6G OLKONSUMTION
- Jobbet b6rjar att ta alltfdr mycket tid fr8n ditt drickande.
- Din doktor hittar spSr av blod i dina alkoholflillda Edror.
- Du tror verkligen att ril iir en del av kostcirkeln.
- Du ser bdttre om du blundar med ena <igat.
- Du fr8gar din partner var ungarna hSller hus, fast duIn[e nar nagra ungar.., Eller partner.
- Du hoppar <iver lunchen eftersom 5 6l har exakt samma

mdngd kalorier:
- Myggor och vampyrer blir bakis dE dom har bitit dig.
- Du tror att ditt enda alkoholproblem iir ndr du inte haren <i l  i  handen.



DET HANDE IDAG... den 2O:e oktober

1818 - Genom en dverenskommelse mellan USA och
Storbritannien, sdtts griinsen mellan USA och Kanada
till att f6lja den 49:e breddgraden.

1886 - Frlhetsgudinnan tas emot av den amerikanske
presidenten Grover Cleveland.

1911 - Roald Amundsen bdrjar sin resa ti l l  Sydpolen.

1944 - Ryska och Jugoslaviska styrkor intar Belgrad.

1965 - Beatles fEr en guldskiva fcir singeln "Yester-
day". Det ilr frirsta g5ngen som en cello anviinds i
popmusiken.

1958 - Jackie Kennedy gifter sig med multimil jondren
Aristoteles Onassis, efter ndstan fem 5r som 6nka.

1971 - Vristtysklands fdrbundskansler Willy Brandt
tilldelas Nobels fredspris.

t973 - I Australien Oppnas operahuset i Sydney av
drottning Elizabeth II.

1983 - IBM PC-DOS Version 2.1sli ipps.

1986 - I Israel tar Yitzhak Shamir 6ver som premiar-
minister efter Shimon Peres.

LXVET UR BARNENS SYNVINKEL

Man bcir aldrig dricka ndr man stSr p3 huvudet.
(Jonas 7 tr)

Det g3r an att fE fast sm6rg8sar p3 vdggen, men dE
miste man kasta h5rt.
(Patrick 10 3r)

Om du gEr en tur och hidrnan ramlar ut, s€ hittar du
nog inte hem igen for dE klarar du inte att tEinka klart.
(Caroline 6 3r)

En vibration 6r en r<irelse som inte vet tt vilket hSll
den ska 93.
(Rune B 5r)

Kossan parar sig med tjuren f6r att fE kalvar. Tjuren
gdr det fdr att den har lust.
(Sverre 6 3r)

Utseendet spelar ing^en roll. Se pE mig, jag iir j6tte-
snygg, m^en har dnd5 ingen att gifta mig med.
(Brian 7 3r)

Svampar vdxer pB fuktiga stiillen. Det 6r dijrf6r de ser
ut som paraplyer.
(Henrik B 3r)

N8gra mtin har h8r p5 ryggen. Speciellt fdrbrytare och
badvakter.
(Stina 6 3r) I



"...SOM REDAN ANrN SUCCE I GoTEBORG'
Man ska vara glad n6r man kan hjdlpa andra. DEirfdr
gleds. vi. i Bataljo att Eiven gdteboigjre numer kan gt
ut och dricka 6l en hel l6rdag. Upplysta av oss
startade de f6r fem sex Er sedan en egen Batalp i
vdstkustens huvudstad. Mycket trevligt

I., nlt gengel frSn G6tet tagit med sig succ6n hit titl
Stockholm. Pt en hemsida i-min Oatorinaskin tJn;ag
ldsa fdljande: "FestFixarna Stockholm drar iq8no en
ny aktivitet som_redan 6r en succ6 i Goteboig. Varje
g6ng den 3:e, 13:e eller den 23:e infaller p8in tri iOag
organiserarvi en pubrunda. pubrundan leds av nagra
ledare och startplats tillk6nnages via hemsidan - men
resten blir en <iveraskningl',
Vi i Bataljo dnskar FestFixarna lycka till och vdntar
bara pd att de ska komma pt nSgot spdnnande som
brdnnboll eller drakfest.

/Mats Aw

BATAL'O-INFORMATION

Arskorten fdr tr 2002 bdrjar siiljas fr5n och med NU.
Arsavgiften 5r som vanligt 50:- som betalas till
postgiro 886111-4. Skriv ditt namn, din epostadress
och eventuellt tidigare medlemsnummer it talongen.
Om betalning ske-r f6re den 1 december ftr du ditt
namn fdrtryckt pt kortet.

NSgra av v8ra medlemmar gtr inte att nE pt aen
epostadress som vi har. Om du har bytt adress eller
k€inner pt dig att du fttt f6r lite informationlrtn oss,
hcir av dig och ge oss din nya adress.
N.a.sta evenemang er en biljardkvdll. Onsdagen den 31
oktober dr biljardbord och instruktdr bokad6. Har du
inte gjort det redan st anm6l ditt intresse via
hemsidan senast den 24 oktober. (Ja, pt onsdag.)
Den stora Srsfesten i slutet av november skall du
ocksS boka in f6rst8s. Mer info ocn anmaUnltirs pt
hemsidan.

Det blir ett vinterrus i Visby i februari. Mtnqa av oss
har aldrig varit pE Gotland under vinterhalv?ret. fiSn
v6ra medlemmar ddrborta uflovas fint vdder och
IilS" trevliga stijlten. Boka ailtst in iO.Oalen Oen
2 februari (020202) redan nu.

/Styrelsen

MISSA INTE NASTA

DEN 10 NOVEMBER



Beslag av alkohol och cigaretter

Tirllverket

Tull och punktskatt f6r privatinfiirsel
som dverstiger resanderansonen :
Om man f6r in alkohotdrycker och man
\an visa aX de ska anvd'ndas pE en
fa m i lj efest e I le,r a n n a n p ri va t Ii I I ste t I n i n g
utgdr detta privatinf'rsel, oavsett
kvantitet. Fdr den del av inf6rseln som
dverstiger den skattefria kva ntiteten
ska svensk punktskatt betalas.

1993 1994 1995 1996 L997 1998 1999 2000
Alkohol:

Spritdrycker (liter) 62881 t78407 80462 480039 393477 507600 393703 605303
Vin ( l i ter) 7850 7002 4855 3975 7LO8 18300 77024 1823 1
Stark6l (liter) 24Lss 68 108 29200 60001 40919 96500 271879 187005
Tobak:

Cigaretter (Antal miljoner 6,0 5 ,1 6,3 L6,6 39,3 46,0 32,0 44,6
Annantobak (kg) 370 509 456 406 37L 594 8 1 5 7L2

Spritdryck
Starkvin
Vin
Starkdl
Cigaretter
Cigarrer
Rdktobak
Snus

Tull
4 kriiiter
2 kr/liter
1 krlliter
3 krlliter

34 cire/styck
86 6relstyck

428 krikg
704 kr/kg

Skatt
253 krlliter
67 kr/liter
38 krlliter
14 krlliter

122 dre/styck
143 dre/styck

1 003 krlkg
227 kr/kg Tullverket


