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PRODUKT PÅ GÅNG
Picknick i det gröna. Det är varmt och du är törstig. Och vad
serveras ölen i? En liten vit plastmugg, samma modell som din
företagshälsovård ber dig lämna urinprov i! Nu är det slut med
detta fjanteri. Längre fram i vår kan du köpa Bataljs® halvliters
ölglas i partytålig plast med stiligt tvåfärgs Bataljtryck®. Glasen
säljs i sexpack för 150 kronor. För medlemmar är prisetFör medlemmar är prisetFör medlemmar är prisetFör medlemmar är prisetFör medlemmar är priset
140 kronor.140 kronor.140 kronor.140 kronor.140 kronor. Mer information på hemsidan, www.batalj.nu.

EFTERLYSNING
Jag samlar på udda trafikskyltar för att kunna
skriva om dem i DN. Håll ögonen öppna när
kuskar land och rike runt i sommar. Ser ni
någon annorlunda skylt så anteckna när, var
och hur. Mejla mig på areskoug@telia.com.
Ingen hittelön, bara tacksamhet       /Mats A™

”HOCKEYSÅNGEN”
De folkstyrda staternas enade välde
för sekler befäst av vår ryska nation
vår hyllning vi bringa för frihetens seger
vår stolta vår mäktiga rådsunion!
Hell dig, O Fosterland
Frihetens Fosterland
Löftet om folkens förbrödning och fred
Framtidens Trosbanér
Frihetens Folkbanér
Tänd oss till seger, till seger oss led!

GAMMAL DANSK KALMUSBITTER
1 skiva angelicarot
6 g torkade pomeransskal
1 skiva kalmusrot
5-6 salviablad
3 g timjan
15 g hel kanel
2-3 kryddnejlikor
1,5 g muskotnöt
6 g florsocker
1,5 g bikarbonat
Ingredienserna blandas och får dra ett dygn i en hela renat.
Drycken filtreras och får sedan eftermogna några dagar.
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• 12.00 Fåfängan Klockstapelns backe 3
• 13.00 Viken Tegelviksgatan 51
• 14.00 Södergruvan Bondegatan 77

Buss 46 från Sofiaskolan till Räntmästartrappan
(var 6:e minut)

• 15.15 Pontus by the Sea Skeppsbron 32
• 16.00 After Kornhamnstorg 55-57
• 17.00 Medusa Kornhamnstorg 61

Djurgårdsfärja till Allmänna gränd (var 10:e minut)
• 18.15 Lilla Hasselbacken Djurgårdsslätten 78
• 19.00 Bellmansro Allmänna gränd 1
• 20.00 Bel Ami Allmänna gränd 4
• 21.00 Tvillingarnas sjökrog Strandvägskajen 27
• 22.00 Fridéns Styrmansgatan 52
• 23.00 Gökboet Kommendörsgatan 46
• 24.00 Elverket Linnégatan 69

Danne och Matte önskar alla lycka till på färden!

FRÅN DANVIKSTULL TILL LADUGÅRDSLANDSTULL
I dag är utsikten från Fåfängan ren och fin åt de flesta håll.
Ingen slumbebyggelse, utan stora prydliga asfaltsytor. Områ-
det snyggades till på 1970-talet, då den nya utfarten mot
Nacka byggdes. Tullstugan vid Danvikstull revs dock redan för
cirka hundra år sedan.
Danvikstull var en av stadens mindre tullar. Folk från skärgår-
den kom med båt på sommaren, och fick då tulla vid Stora
sjötullen på Blockhusudden på Djurgården. På vintern tog de
släden över Hammarby sjö, och då betalades tullavgifterna vid
Hammarby vintertull vid nuvarande Vintertullstorget.
Vi kommer inte ut till Stora sjötullen i dag, men det kan ju
vara bra att ha något utflyktsmål kvar tills i morgon. Första
sjötullen låg på Blasieholmen, men redan efter något år insåg
man att Blockhusudden var bättre om man ville ha kontroll på
sjötrafiken till Stockholm. På Blockhusudden finns det ståtliga
tullhuset från 1729 kvar.
Att lura tullen är en hobby som existerat i alla tider.
Djurgårdskanalen var en perfekt smitväg in till stan. Men säg
den glädje som varar. Här uppsattas raskt Lilla sjötullen. Även
detta hus finns bevarat. En skär liten träbyggnad.
Slutet på dagens tullande sker i närheten av Karlaplan. Mitt på
planen låg Ladugårdslandstullen, som "betjänade" resenärer
från Lidingöhållet. Stadsborna själva begav sig ogärna utanför
tullen. Området där stadsdelen Gärdet i dag ligger gick under
benämningen "Yttersta mörkret". Tullstugorna revs 1896.

Tullstugan vid Danvikstull 1907.
Den låg vid den nu helt försvunna
Danviksgatan.

Tullstugorna vid
Ladugårdslandstullen 1890.
Tullen låg mitt på nuva-
rande Karlaplan.

KOMMANDE TILLDRAGELSER
• ENDAST FÖR MEDLEMMAR:ENDAST FÖR MEDLEMMAR:ENDAST FÖR MEDLEMMAR:ENDAST FÖR MEDLEMMAR:ENDAST FÖR MEDLEMMAR: Onsdag 21 maj: Vi gör som
Jan-Ove Waldner, vi spelar bort våra pengar på Solvalla. Anders
Josefsson guidar oss genom trav, galopp, plats, vinnare och
förlorare. Han vet också vägen till baren. Tid, samlingsplats och
utrustning meddelas på hemsidan.
• Lördag 14 juni: Den traditionella brännbollen på slätten tvärs
över kanalen vid Djurgårdsbrunns värdshus. Några springer
frivarv, andra springer maraton. Alla njuter av den medhavda
packningen. Första utslag klockan 14. Sista buss från Norr-
malmstorg går omkring 12.30.
• Lördag 12 juli: Sommarrus i Visby! Inget går upp mot en het
och rusig sommarkväll i medeltidsstaden. Affe och Nilla ritar en
bana som du aldrig glömmer. Start på Graceland i Inre hamnen
klockan 14.27.

Allt om Bataljer® och andra evenemang hittar du på vår
hemsida www.batalj.nuwww.batalj.nuwww.batalj.nuwww.batalj.nuwww.batalj.nu. Där finns även resuméer av
tillställningarna - man glömmer ju så snabbt vad som
egentligen hände.

/Mats A™


