
Årsringarnas programverksamhet, hösten 2013 
 
1.  Vi börjar onsdagen den 18 september kl. 11 med guidad visning av Carl Eldhs ateljé. Adressen är 
Lögebodavägen 10 11347 Stockholm, i Bellevueparken mellan Wennergren Center och Roslagstull. 
Man kan ta sig dit från Odenplan med bussarna 2, 40 och 59 till Sveaplan och med buss 53 till 
Roslagstull. Sedan återstår en vacker vandring upp till Bellevueparken. Titta gärna på deras hemsida 
www.eldhsatelje.se 
 
( ABBA THE MUSEUM har ännu ej öppnat biljettförsäljningen för hösten så det besöket får anstå till 
ett senare tillfälle). 
Carl Eldh (1873-1954) lät bygga ateljén år 1919 efter ritningar av stadshusarkitekten Ragnar 
Österberg. Carl Eldh bodde där i över 30 år. 
Efter visningen ingår en gemensam lätt lunch i det intilliggande "Bellevuevärdshuset" (egentligen 
Paschens malmgård ). Detta hus är minst lika intressant som Carl Eldhs: 
Hovmålaren Johan Paschens lät bygga malmgården 1755. 1782 köptes den av överståthållaren Carl 
Sparre och när han dog köpte kung Gustav den tredje den och den blev kronans egendom. 
Egendomen användes som sommarnöje av bl.a. prinsessan Sofia Albertina och kronprinsen, senare 
kung Oscar den förste. 
Kostnad : Guidad visning av Carl Eldhs ateljé och lunch i Bellevue/Paschens Malmgård bestående av 
lättöl/vatten landgång, kaffe och kaka, totalt 200 kr. 
                      
Deltagarantalet är maximerat till 30 personer. "Först till kvarn.." gäller. Anmälan är bindande. 
Avgiften betalas in på vårt bankgiro nr 118-8853 .  Ange namn födelseår och eventuell medföljande 
dams namn. 
 
2.  Tisdagen den 19 november kl 11.00 besöket vi igen HANSER KULTURBIOGRAF med efterföljande 
gemensam lunch på The Londoner för de som så önskar. Vi samlas på Kommendörsgatan 28 (invid 
Jungfrugatan). Vi får se filmen MITT AMERIKA: Anders Hansers upplevelser i Nordamerika 1963-1988. 
Berättare: Tomas Bolwid, Björn Granath, Max vin Sydow och Lennart Wretlind. 
Anmälan genom inbetalning av kr 160/ person på vårt bankgiro nr 118-8853 med sedvanliga namn 
och födelseår. Lunchen torde kosta ungefär som i våras, ca 85kr/person. 
 
3.  Onsdagen den 18december kl 12.00 har vi återigen bokat Stockholms förmodligen härligaste 
julbord, nämligen på Eriksberg. De finns ju i Timmermansordens hus och har adress Eriksbergsgatan 
17A. För den subventionerade avgiften 400 kr/person får vi njuta av glögg som välkomstdryck, det 
traditionella julbordet, lättöl, kaffe och kakor samt gemensamma välklingande snapsvisor. 
Antalet är begränsat så det är bäst att anmäla sig i tid genom att till vårt bankgiro nr 118-8853 
inbetala kr 400/ person. Ange namn, födelseår och medföljande dams namn. 
 

http://www.eldhsatelje.se/

