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ÅRSRINGARNAS Vårprogram 2018 

OBS! Anmälan sker genom e-post till bill@kth.se    

Ange i anmälan vilken Årsförening eller Årsring, som Du tillhör!!   

 

Onsdagen den 24 januari  kl 1100 besöker vi Odd Fellowhuset  på Västra 

Trädgårdsgatan 11A. Vi får där en guidad visning under ca  1½ timme av  

Gunnar Laninge, som under 9 år var VD för Odd Fellows-huset. 

Odd Fellowhuset som är stamhus för Odd Fellow-rörelsen i Sverige , är 

ursprungligen ett adelspalats, vilket inköptes av Odd Fellow år 1922. 1926 

öppnades portarna till huset för Odd Fellows brödraskara. 

Efter visningen är det dags för lunch i Odd Fellows Restaurang. 

Anmälan senast den 17 Januari till bill@kth.se och insättning av 65 

kr/person till bg 118-8853. Ange även i anmälan om Du vill deltaga i 

den gemensamma lunchen.  

 

 

Onsdagen den 14 februari kl 1400 besöker vi Riddarhuset, Riddarhustorget 10.  

Riddarhuset är dels en byggnad, dels en institution som formellt heter 

Ridderskapet och adeln. Ridderskapet och adeln består av de på Riddarhuset 

introducerade ätterna. Att ätten är introducerad innebär att den en gång i 

tiden tilldelats adelskap samt registrerats vid Riddarhuset. 

Vi får här en guidad visning, vilken tar ca 1½ timme. 

Anmälan senast den 7 februari till bill@kth.se och insättning av 100 

kr/person till bg 118-8853.  

 

Torsdagen den 12 april kl 1030  gör vi ett besök på Bååtska palatset, vilket är 

Svenska Frimurare Ordens Stamhus, Blasieholmsgatan 6. 

Antalet deltagare är tyvärr starkt begränsat. Helst bara 15, men inte över 20. 

Först till kvarn gäller. 

Anmälan senast den 5 April till bill@kth.se och insättning av 110 

kr/person till bg 118-8853. Ange även i anmälan om Du vill deltaga i 
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den gemensamma lunchen, vilken vi räknar med att intaga i 

Restaurang Blasieholmen.  

 

Bååtska Palatset 

 

Privatpalats som har fått sitt namn efter riksskattmästare Seved Bååt (1615-69) som lät bygga 

huset med början år 1662. Hela den ursprungliga delen med två flyglar mot Blasieholmsgatan 

finns kvar. Svenska Frimurarorden köpte palatset 1874 och efter om- och tillbyggnad för Ordens 

ändamål invigdes det som Ordens Stamhus i januari 1877 av konung Oscar II.  

Visningen tar en dryg timma med 7-8 stopp där vi går igenom palatsets historia, lite om 

ägarlängder och hur palatset har använts i olika perioder. Unika interiörer som allmänheten inte 

har fritt tillträde till förevisas, och besökarna får även en sammanfattande introduktion om 

frimureriets historia och verksamhet i Sverige.  

 

Obs! 

Visningen går genom tre våningsplan och det saknas personhiss som rymmer rullstol eller rollator. 

Fotografering är inte tillåten.  

 

 

 

Väl mött hälsar 

Bill Bergman  

Klubbmästare tfn vid frågor 0702-096087 eller e-post till bill@kth.se 


