
Stockholms-Gillets  
höstgille 2016
med stipendieutdelning
äger rum den 25 oktober kl 17.30, på Dansmuseet, Drottninggatan 17

Vi samlas i Dansmuseets stora sal kl 17.30 
och får då en presentation av museet av 
dess guide Maria Jonsson. Vi har inte pla-
nerat någon gemensam visning av själva mu-
seet, men den intresserade har naturligtvis 
möjlighet att komma lite tidigare och på 
egen hand bekanta sig med utställningen. 
Museet är öppet till 17 så det ryms möjligen 
en liten promenad på Drottninggatan före 
samlingen till höstgille.

Efter att ha fått veta mer om grundarna Rolf 
de Marés och Bengt Hägers epokgörande in-
itiativ, som framgångsrikt förvaltades länge 
av nu avgående chefen Erik Näslund, kom-
mer vi till en av Gillets högtidsstunder under 
året, nämligen stipendieutdelningen. Som 
alla Gille-syskon vet, men som egentligen 
också alla besökarna på julmarknaden bor-
de informeras om, går överskottet av mark-
naden varje år till att stödja forskning med 
anknytning till Stockholm. En inbjudan 
till att söka stipendier publiceras på våren, 
ansökningstiden löper ut i slutet av maj och 
stipendienämndens ledamöter tar del av alla 
ansökningar under sommaren. Beslutsmöte 
hålls i september och vid höstgillet är det 

dags att offentliggöra vilka som blir årets 
stipendiater. I samband med utdelningen av 
stipendierna kommer varje stipendiat att be-
rätta om det projekt för vilket hon eller han 
fått stipendiet. Och det skall vi passa på att 
lyssna på i Dansmuseets stora sal innan vi 
omkring kl 19 går in i Bistro Rolf De Maré 
för att äta middag.

William Edward Frost: Terpsichore (ca 1850)
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Uppdatering av Gillets register!
Glöm inte att anmäla adressförändring till Gil-
lets kansli. I synnerhet är det lätt att glömma att 
meddela en ny emailadress. Eftersom allt mer 
information går med email vore vi dessutom 
tacksamma om de medlemmar, som har email 
men inte meddelat adressen, ville göra detta till 
kansliet.  Kontaktuppgifter finns i rutan!

Nya medlemmar
Stockholms-Gillet har 487 medlemmar. Som 
nya i vår krets välkomnar vi förre rektorn Bengt 
Kilén och hans hustru fd utbildningschefen 
Siw Wallin, samt professor em Gunnar Granat. 
Varmt välkomna till oss!

Sätt fart på rekryteringen!
Medelåldern i Stockholms-Gillet borgar för 
att vi representerar en betryggande erfarenhet. 
Samtidigt är ju risken att vi som grupp inte är 
den mest alerta, varken på sociala medier eller 
på dansgolvet. Vår ålderspyramid liknar ett 
snapsglas. Skulle vi inte kunna göra något åt 
detta? Rekrytera fler yngre, så att pyramiden 
mer liknar en konjakskupa?...

Om Dansmuseum
Dansmuseet är världens första museum för dans 
och rörelse. Museets grundare Rolf de Maré 
(1888-1964) reste världen runt och samlade in 
föremål och dokumenterade dans i alla former. 
I Dansmuseets konstsamling ingår ett rikt ma-
terial från Svenska Baletten i Paris som Rolf de 
Maré drev under 1920-talet. Grunden för muse-
ets samlingar är Les Archives International de la 
Danse i Paris – världens första forskningsinstitut 
för dans skapat av Rolf de Maré.

Dansmuseet öppnade i Stockholm 1953 i Kung-
liga Operans källare. Med Svenska Balettens 
kreativitet som ledstjärna ville Rolf de Maré 
att hans museum skulle vara en mötesplats för 
olika konstformer och sudda ut gränserna mel-
lan dans, teater, bildkonst och foto. Under hela 
sitt liv strävade han efter att stärka dansens 
roll och status i samhället. Museet har varit 
placerat på olika håll i Stockholm under åren. 
Drottninggatan 17 är museets sjätte adress där 
olika konstnärliga uttryck fortsätter att mötas 
med rörelsen i centrum. Från 1 januari 1917 blir 
nuvarande chefen för Armémuseum Eva-Sofie 
Emstell ny chef för museet. (Källa: Dansmuse-
ets hemsida)

Det vattnas i munnen…
På middagsmeny står en klassisk förrätt, näm-
ligen gubbröra på rågbröd med sikrom, hackad 
rödlök och dill. Huvudrätt i det befarade höst-
rusket kan inte vara mer passande: Boeuf Bour-
guignon med bacon, champinjoner, smålök och 
potatispuré. Mustigt och mättande får man fö-
reställa sig. Den som hellre tar fisk än kött gör 
inget dåligt byte till en saffransdoftande fisk- 
och skaldjursgryta med aioli. Det valet måste 
dock anmälas i förväg, se nedan. Bröd, smör och 
sallad, samt lättöl och mineralvatten kommer 
att stå på borden. Som vanligt kan man köpa 
snaps, öl/vin och kaffe på plats.

Anmälan till höstgillet
Anmälan till höstgillet sker genom att sätta in 
avgiften 450:- på Stockholms-Gillets pluskonto 
1381-3, så att den är Gillet tillhanda senast den 
14 oktober. Ange avsändare och telefonnummer. 
Först till kvarn gäller naturligtvis. Den som vill 
ha fisk eller ett helvegetariskt alternativ ombedes 
ringa munskänken på 0708-401 602 eller maila: 
katarina.leijonhufvud@nygrenlind.se.
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Upprop till alla Gillets medlemmar!

Stortorgets julmarknad är Stockholms-Gil-
lets största årliga evenemang och samtidigt 
en förutsättning för att vårt Gille skall kun-
na fortsätta att stödja forskning om staden. 
Arbetet med att genomföra marknaden är 
omfattande och etableringen av bodarna 
den 12 november och avetableringen den 28 
december är de mest krävande momenten. 
Därför behöver vi hjälp av våra medlem-

mar! Ni som kan att ställa upp och göra en 
insats dessa dagar, eller delar av dem, anmäl 
ert intresse till stockholmsgillet@telia.com. 
Arbetet som skall genomföras är av varie-
rande art, från trafikvakt till assistans vid 
placering av bodar. 

Thomas Johansson,  
Stockholms-Gillets Intendent

Julmarknaden står för 
dörren – hjälp oss!

Mats Hayen är historiker och arkivarie vid 
Stockholms stadsarkiv. Mats är född och upp-
vuxen i Stockholm. Ett särskilt intresse har Mats 
för 1700-talets Stockholm – vilket var ämnet för 
hans doktorsavhandling i historia, Stadens puls 
(2007). Han har givit ut flera böcker, bland an-
nat historien om Sveriges Kommuner och lands-
ting, Ett sekel i självstyrelsens tjänst (2008). 

Skalden Carl Michael Bellman ligger varmt om 
hjärtat. Mats är ordförande i Bellmanssällska-
pet, arkivarie i Sällskapet Bellmans Minne och 
vice ordens-arkivarie i Sällskapet Par Bricole. På 
tv har han medverkat som expert i många avsnitt 
av släktforskningsprogrammet Vem tror du att 
du är? Varmt välkommen, Mats!

Känd från TV, nu i rådet! 



Åldermannen: Stökig stad men härlig!
Hösten har kommit med alla dess vackra 
färger. Vi kan vara glada för att vi har så 
varierande och tydliga årstider i Sverige! 
Snart är det faktiskt åter jul och då öppnar 
vi julmarknaden på Stortorget för etthund-
raandra året i rad! Men vi behöver er hjälp: 
läs intendentens upprop i detta nummer!

Stockholm är som bekant en stad i stark ut-
veckling. Mycket är positivt men det finns 
även mörka moln. Just nu bekymrar mig 
trafiksituationen mest. Den nödvändiga 
ombyggnaden av Slussen skapar redan pro-
blem, och värre torde det bli! Inte bara bilis-
ter drabbas. Kollektivresenärer, fotgängare 
och cyklister får det också mycket svårare att 
ta sig fram. På Hamngatan, Sergels torg och 
Klarabergsgatan pågår också omfattande 
arbeten. Om och när arbetena med Nobel 
Center kommer igång lär trafiksituationen 
på nedre Norrmalm försvåras ytterligare. 

Vid Stockholms-Gillets årsmöte valdes fil. 
dr Mats Hayen till ny ledamot av rådet och 
Hans De Geer, stipendienämndens ordfö-
rande och redaktören för Gille-tidender, 
utsågs till vice ålderman efter Johan tamm, 
som efter många års förtjänstfullt arbete 
lämnade rådet.  

Stockholms-Gillet bjuder på två attraktio-
ner under hösten. Först höstgillet tisdagen 
den 25 oktober. Då får vi veta vilka som får 
stipendier i år. Jag är övertygad om att ni är 

lika nyfikna som jag på nämndens val och 
stipendiaternas egna presentationer.

lördagen den 19 november öppnar vår jul-
marknad på Stortorget. Kl. 13 invigs mark-
naden av Svenskt Näringslivs VD Carola 
lemne, som är som ”klippt och skuren” att 
öppna denna marknadsplats med anor från 
medeltiden. Jag räknar med att varje Gil-
lemedlem besöker julmarknaden minst en 
gång per år för att komma i julstämning. 
ta gärna med barn och barnbarn! Gillets 
överskott från julmarknaden utgör förut-
sättningen för vår stipendieverksamhet.

Slutligen: Glöm inte att ett medlemskap i 
Gillet kan vara en uppskattad julklapp till 
den som är född i Stockholm och som har 
uppnått myndig ålder. Visst vore det roligt 
att delta i våra gillen tillsammans med yngre 
familjemedlemmar. Har ni dessutom vän-
ner, grannar eller arbetskamrater som upp-
fyller kriterierna för medlemskap och som 
har den rätta känslan 
för vår vackra stad bör 
ni självfallet se till att 
de också ges möjlig-
het att ansöka om Gil-
lebrev. 

Richard Ljungqvist 
Ålderman

Gille-Kontakt!
Telefon kansliet 08-411 26 48 

Intendent: Thomas Johansson 0703-468 189
Epostadress: stockholmsgillet@telia.com 
Webb: www.stortorgetsjulmarknad.com

Redaktör för Gille-Tidender: Hans De Geer

Midvintergillet planeras till första veckan i mars
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