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Baren på Hotell Rydberg vid Gustav Adolfs torg.

Missa inte årets höstmode!Missa inte årets höstmode!Missa inte årets höstmode!Missa inte årets höstmode!Missa inte årets höstmode!
Som alla känner till så bjuder sensommaren på tre Bataljer® i rad.
Dessa kommer att avverkas längs huvudstadens tunnelbanelinjer.
Projektet är döpt till RGB och arbetet att ta fram en snygg t-shirt till
evenemanget pågår som bäst. Mer information om hur du införskaffar
detta trevliga klädesplagg kommer inom kort att finnas på hemsidan,
www.batalj.nu.

Gräsfläckar och minnesluckorGräsfläckar och minnesluckorGräsfläckar och minnesluckorGräsfläckar och minnesluckorGräsfläckar och minnesluckor
Lördag den 4 juni smäller det igen. Dags för BBBB (Batalj®, brännboll,
brudar och bira) på slätten strax söder om bron vid Djurgårdsbrunns
värdshus. Vi sätter oss ned i den solvarma sluttningen och njuter av
den första sommardagen. Några är inte nöjda med det, utan måste
klappa på en stackars tennisboll med en planka. Och ute på vägen
lunkar maratonlöparna förbi.

Vi ger oss inte -  köp glas!Vi ger oss inte -  köp glas!Vi ger oss inte -  köp glas!Vi ger oss inte -  köp glas!Vi ger oss inte -  köp glas!
Ni slipper inte undan. Surfa till hemsidan, www.batalj.nu, och beställ
Bataljs® snygga och slagtåliga ölglas i plast. Det ser väldigt illa ut när
ni halsar ur burken.

Pamela Anderssons enkla bakfyllerådPamela Anderssons enkla bakfyllerådPamela Anderssons enkla bakfyllerådPamela Anderssons enkla bakfyllerådPamela Anderssons enkla bakfylleråd
Pamela Andersson, partyglad skribent på Amelia Leva, delade för ett tag
sedan med sig av sina bakfylleerfarenheter i Stockholm City. Läs och lär!
• Drick ett glas mjölk när du kommer hem
Både mjölk och yoghurt neutraliserar magsyran. Lägg sedan till ett par glas
vatten för att kompensera vätskeförlusten.
• Ta en huvudvärkstablett
Känner du att det kan gå illa på morgonen, så ta en tablett redan innan du
somnar. Men ta inte smärtstillande med paracetamol (till exempel Alvedon,
Citadon, Curadon, Panodil, Reliv) när du druckit alkohol.
• Ät frukost dagen efter
I alla fall lite. Fullkornsbröd hjälper till att absorbera magsyra.
• Ta ett glas samarin
• Te med honung
Fruktsockret i honungen hjälper till att få upp lågt blodsocker.
• Ta en promenad
• Smutta mineralvatten
Ta lite då och då under dagen. Alkohol torkar ut och minskar kroppens halt
av mineraler och salter.
• Ta en banan
Banan är perfekt som mellanmål eftersom den innehåller antioxidanter som
hjälper kroppen att bryta ned alkohol.
• Ät en lätt lunch
Välj fisk och sallad, helst med broccoli, tomater och vitkål, som har samma
effekt som banan.



KörschemaKörschemaKörschemaKörschemaKörschema
12 Grand - Cadierbaren S Blasieholmshamnen 8
13 Strand Nybrokajen 9
14 Mornington Nybrogatan 53
15 Lydmar Sturegatan 10

(Buss 56 från Stureplan till Sergels torg kl 16.10)
16 Sergel Plaza Brunkebergstorg 9
17 Nordic Light Vasaplan 7

OBS: Missa inte den nyöppnade vodka & gin-baren.
18 Nordic Sea Vasaplan 2-4

(Telefonnummer för bokning av Isbaren: 505 630 00.)
19 Royal Viking Vasagatan 1
20 Continental Klara Vattugränd 4
21 Sheraton Tegelbacken 6

(Torvald leder en promenad till Riddarholmen för att
titta på den klockan 20 tända valborgsmässobrasan
och släcka törsten i ”Valborgsmässen”. Annars rekom-
menderas buss 3 till Slussen.)

22 Sjöfartshotellet Katarinavägen 26
23 Hilton - Eken bar Guldgränd 8
24 Malmen Götgatan 49-51

Batalj® LXXVII -  HotellbarerBatalj® LXXVII -  HotellbarerBatalj® LXXVII -  HotellbarerBatalj® LXXVII -  HotellbarerBatalj® LXXVII -  Hotellbarer
Välkommen till Batalj® på några av huvudstadens mer kända hotell. Precis
som på järnvägsstationer och flygplatser ger ett besök i en hotellbar en känsla
av att vara långt hemifrån. En känsla som förstärks av ett par exotiska drinkar.
Sveriges första riktiga hotellbar fanns i Hotell Rydberg vid Gustav Adolfs torg i
Stockholm. Hotellet öppnade 1857 och stängdes 1914 när byggnaden revs.
(Hotellet låg där huset med Dansmuseet nu ligger.) Hotellet förekommer i
Hjalmar Söderbergs romaner och här skapades lyxpyttipannan Biff Rydberg.
Trevlig resa!

På tal  om drinkar. . .På tal  om drinkar. . .På tal  om drinkar. . .På tal  om drinkar. . .På tal  om drinkar. . .
• Irish Coffee uppfanns i baren på den irländska flygplatsen Shannon utanför
Limerick.
• Bloody Mary uppfanns i Harry’s New York Bar i Paris.
• Singapore Sling uppfanns i Long Bar på Raffles Hotel i Singapore.

Ordningsregler vid Högre allmänna läroverket i  Visby 1946Ordningsregler vid Högre allmänna läroverket i  Visby 1946Ordningsregler vid Högre allmänna läroverket i  Visby 1946Ordningsregler vid Högre allmänna läroverket i  Visby 1946Ordningsregler vid Högre allmänna läroverket i  Visby 1946
1. Allt vistande å restauranter eller andra offentliga lokaler, där spritdrycker
serveras, är lärjunge förbjudet, såvida det icke sker i målsmans sällskap eller
i det fall, då rektor kan finna skäligt att medgiva undantag; dock äger lär-
junge rätt att å resa, vid badortsvistelse eller under liknande särskilda för-
hållanden å dylik lokal intaga måltid.
2. Lärjunge får icke utan rektors tillstånd bevista offentliga dans-
tillställningar, såvida det ej sker i målsmans sällskap. Övriga offentliga nöjen
äger lärjunge besöka utan tillstånd men får icke medverka vid dylika utan
rektors tillstånd.
3. Lärjunge får icke utan rektors tillstånd anordna sammanträden, samkväm,
nöjestillställningar eller dylikt i offentlig eller förhyrd lokal.
4. Tobaksrökning å gator och andra offentliga platser samt i offentliga loka-
ler är lärjunge under alla omständigheter förbjuden.
5. Lärjunge är skyldig att hälsa på alla vid läroverket tjänstgörande lärare.

Ovanstående föreskrifter gälla såväl under lästermin som under ferietid.

6. Lärjunge skall på bestämd tid inställa sig till morgonbön och lektioner
samt omedelbart efter lektionens slut lämna klassrum och korridorer.
Under den tid, då lektion ej pågår, är lärjunge förbjuden att utan tillstånd
vistas i andra av skolans lokaler än sådana, som äro särskilt upplåtna åt lär-
jungarna, likaså är besök i annat klassrum förbjudet.
7. Det är förbjudet att på skolgården kasta sten eller snöbollar, skjuta med
slangbåge, knallpistol eller dylikt samt under tiominutersrasterna åka cykel
på angränsande gator. Cykelåkning på skolgården är under alla omständig-
heter förbjuden.
8.Läxläsning under tiominutersraster är förbjuden.
Under dess raster få lärjungarna i realskolan (utom de två högsta klasserna)
[dvs 14 år och äldre] ej utan giltig anledning avlägsna sig från skolgården.
De övriga äga tillstånd att promenera på angränsande gator, dock ej i större
grupper och med iakttagande av att allmänhetens gatutrafik ej störes.
9. Önskar lärjunge av någon anledning ledighet från undervisningen skall
han begära sådan av rektor, varvid han bör uppvisa skriftlig anhållan av
målsman.
Om sjukdom tvingar lärjunge att avbryta en påbörjad läsdags undervisning,
skall anmälan därom ofördröjligen lämnas till rektor eller klassföreståndare
eller annan lärare.
10. Lärjunge, som varit frånvarande på grund av sjukdom, skall snarast möj-
ligt efter återkomsten till skolan till
klassföreståndaren lämna av måls-
man påskrivet intyg.
11. Under pågående termin är vis-
telse utom bostaden förbjuden för
lärjunge i klasserna 1:5-4:5 och 1:4-
3:4 efter kl 21 och för övriga lär-
jungar [dvs 15 år och äldre] efter
kl. 23, såvida lärjungarna ej befinna
sig i målsmans sällskap eller ha
rektors tillstånd.


