
Batalj 

®

w w w . b a t a l j . n u

XC

Oscar & Hedvig
Bli medlem!
Sitter du och tjuvhåller på din sista femtiolapp? Gör inte det! Bli medlem i
Batalj®! Då och då anordnas trevliga aktiviteter som bara är öppna för
medlemmar. Förra året var det trekamp på Ballbreaker i Stadshagen och
årsfest på Grand Garbo i Sundbyberg.
Sätt in pengarna (50:-) på plusgiro 166 24 14-0. Glöm inte att skriva vad du
heter och din e-postadress. Du får ett tjusigt medlemskort.

Rekad av: 
Leffe, Tibbe & Torvald

10:e oktober 2007
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Nästa Batalj!
Redan i november, närmare bestämt den 10:e, är det dax för Batalj igen. Mats och An-
ders sitter i förarhytten och rycker i spakarna. Det ryktas om Bataljs längsta resa hittils. 
Den som åker med får se. Mer information på hemsidan inom kort.
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Program Batalj XC - 
Oscar & Hedvig Elionora

12:00 Kontoret Bältgatan 2 2:a besöket

13:00 Gärdetstugan Värtavägen 52 2:a besöket

14:00 Ladan Rindögatan 52 2:a besöket

15:00 Fridén Skepparegatan 52 3:e besöket

16:00 Elverket Linnégatan 36 2:a besöket

17:00 Meraviliosa Underbar Storgatan 27 1:a besöket

18:00 Aubergine Linnégatan 36 3:e besöket

19:00 NOX Grev Turegatan 36 1:a besöket

20:00 Hotellet  Linnégatan 18 (1:a besöket)

21:00 Brasseri Godot Grev Turegatan 36 1:a besöket

22:00 Bistro Nouveau Kommendörsgatan 7 (1:a besöket)

23:00 S:t Andrews Inn Nybrogatan 46 3:e besöket

24:00 Londoner Karlavägen 52  3:e besöket
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Batalj XC - Oscar & Hedvig Eleonora
Oscars församling bildades genom en utbrytning ur Hedvig Eleonora försam-
ling den 1 maj 1906. Ursprungligen bokstaverades församlingen Oskar; den 
nuvarande stavningen är från 1962.

Oscarskyrkan är ritad av arkitekt Gustaf Hermansson och uppförd 1903 i nygo-
tisk stil med plats för 1. 250 personer. Kyrkans murar är rikt utsmyckat med föns-
ter och dekorativa inslag. Mittskeppet flankeras av arkader, burna av kolonner 
i granit. Sakristian är inrymd i en utbyggnad närmast norr om koret. Den första 
restaureringen ägde rum 1921-1922 under ledning av professor L. I. Wahlman. 
Altaret är i guldbrons, skulpterat av John Lundqvist. Orgeln är en av de största i 
Sverige och byggdes 1949 av den danska orgelfirman Marcussen & Søn i Aa-
benraa.

Hedvig Eleonora församling, på Östermalm är en församling i Stockholms 
stift.. Församlingen är liten och begränsas av Skeppargatan, Valhallavägen, Bra-
hegatan, Humlegårdsgatan, Grevturegatan, Birger Jarlsgatan och Strandvägen.

Församlingen har sitt ursprung i ”Ladugårdslandet”, som skildes från Sankt Ja-
kobs församling 1672.  Kyrkan uppkallades efter den gamla drottningen, Karl X 
Gustafs gemål och Karl XI:s mor, Hedvig Eleonora.

Kyrkan grundlades 1669 och var avsedd att tjäna som gudstjänstrum åt Flottan. 
Kyrkans åttkantiga grundplan, ritad av Jean de la Vallée, återfinns i Dahlbergs 
”Suecia antiqua”. Ekonomiska svårigheter gjorde att bygget tidvis avstannade 
och en provisorisk träkyrka fick uppföras i väntan på att stenkyrkan skulle bli 
färdig. Först 1737 kunde kyrkan invigas, då med Göran Josuae Adelcrantz som 
arkitekt. Kupolen uppfördes 1866-68. 

Altaruppsatsen är utförd i barockstil. Altartavlan ”Jesus på korset” är målad av 
Engelhard Schröder 1738. Den väldiga kolonnprydda predikstolen i nyklassisk 
stil är ritad av Jean Eric Rehn och invigdes Juldagen 1784. Orgelfasaden, ett 
verk av Carl Fredrik Adelcrantz, är den ursprungliga från 1762. Kyrkans stora 
orgel byggdes 1975-76 av Grönlunds Orgelbyggeri. Bland kyrksilvret märks en 
barockkalk utförd i Augsburg 1650 samt oblatskrin och dopskål, båda från 1685. 

Storklockan, gjuten i Helsingör 1639, har hängt i Kronborgs slott och togs 1658 
som krigsbyte av Carl Gustaf Wrangel. Den väger fyra ton och är en av de 
största klockorna i landet.
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