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Eriksbergsgatan är nog Stockholms kroki-
gaste gata. Den börjar på Birger Jarlsgatan, 
tar upp mot vänster, korsar Runebergsgatan 
på en rejäl stenbro, rundar borgen på höjden, 
slingrar sig genom den idylliska Eriksbergs-
parken och slutar på Eriksbergsplan. 

Kommen så här långt, säger sig den uppmärk-
samme ledamoten av Stockholms-Gillet: 
att detta har jag läst tidigare, men var? Jo, 
i Stockholms-Gillets matrikel 2011, där vår 
förre ålderman Christian Bratt skriver om ar-
kitekten och stadsbyggnadsdirektören P. O. 
Hallman. Nu släpper vi fram Christian live 
att berätta om denne märkesman i Stock-
holms byggnadshistoria. Han satte sin prägel 
på många håll i staden, till exempel områ-
dena kring Oscarskyrkan och Tysta Gatan, 
Blecktornsparken, Rödabergsområdet och 
Gamla Enskede.

Eriksbergsområdet var 
ett av de första stadspla-
neprojekt som formades 
med Hallmans national-
romantiska och terräng-
anpassade arbetssätt. 

Ovan: Eriksbergsområdet. Foto: Wikimedia Common. 
T v: P O Hallman. Foto: Wikipedia. 

Resultatet erbjuder en välkommen kontrast 
till Östermalms centrala delar, med dess 
storskaliga, stränga rutnät. Höstgillet i år 
äger rum just på Eriksbergsgatan, i gamla 
Whit lockska skolan.

Stadsbyggnadskonst och 
stipendiater

Stockholms-Gillets Höstgille 2013
äger rum den 24 oktober kl 17.30  

på Anna Whitlocks hembygdsgård, Eriksbergsgatan 8 B



Vi får inte bara njuta av föredraget och middagen. 
Vid höstgillet sker också den årliga utdelningen 
av Stockholms-Gillets stipendier. I år kommer 
även ett särskilt stipendium, tillägnat Christian 
Bratt för hans långa verksamhet i rådet, att delas 
ut till en av de sökande. De lyckliga stipendia-
terna kommer i sedvanlig ordning att i rappa 
ordalag presentera sina projekt.

Middagen består av Maison Pierres klassiska 
lilla buffé, vatten/lättöl samt kaffe och kaka. 
Denna gång får vi glädjande nog ordna med vin 
och sprit själva, vilket ger deltagarna förmånliga 
priser på dryckerna, bara 30 kronor för ett glas 
vin eller en snaps.

Anmälan om deltagande i höstgillet sker ge-
nom att sätta in 375 kronor per person på 
Stockholms-Gillets plusgiro 1381-3. Anmä-
lan skall vara Gillet tillhanda senast onsdag 
den 16 okt. Som vanligt är deltagarantalet 
begränsat, först till kvarn gäller. 

En friskolornas urmoder
Anna Whitlock var en pedagogisk pionjär, kvin-
nosakskvinna och journalist. Hon grundade 1878 
en privat flickskola, som 1893 ombildades till 
samskola, där hon tillsammans med Ellen Key 
och andra prövade nya pedagogiska metoder. 
Whitlockska Samskolan övertogs av kommunen 
1976 och lades ned två år senare. Skolbyggnaden 
används numera till olika föreningsaktiviteter. 
Vi kommer att inta vår middag i skolhusets 
gamla aula.

Ellen Hagen och Anna Whitlock på renberget på Skansen i 
samband med internationella kvinnokongressen i Stockholm 
den 14 juni 1911. Fotograf okänd.

Jubileums-
festligheterna den 

25 april 2014

Börssalen, kl 14.00 – 17.00:

”100 år i Stockholm”
Ett seminarium arrangerat av Stockholms-
Gillet under medverkan av ledande forskare 
på olika områden av stadens utveckling: 
universitetslektorerna Camilla Elmhorn 
och Alexandra Borg, professorerna Lars 
Nilsson och Torbjörn Nilsson, samt förre 
stadsarkitekten Per Kallstenius mfl. 

Öppet för alla intresserade.

Mälarsalen, kl 18.00 – 24.00:

Jubileumsgille
Middag med underhållning och dans till 
levande musik.

För Stockholms-Gillets medlemmar med 
partners samt särskilt inbjudna gäster. 

Pris 800 kr per person, inkluderar drink, 
trerätters middag med vin samt kaffe.

Förhandsanmälan rekommenderas för att 
säkra plats vid bordet. En föranmälnings-
avgift på  200 kronor per person inbetalas 
till Gillet på pluskonto 1381-3 senast den 
31 december 2013. Föranmälningsavgiften 
avräknas när den slutliga anmälan görs.



Varför engagera sig i Stockholms-Gillet? 
Det finns nog många individuella bevekel-
segrunder för detta, men en sak har vi Gille-
medlemmar säkert gemensamt, nämligen 
vår förtjusning i Stockholmiana, det vill 
säga ”information som berör Stockholm och 
dess historia”.

Möjligtvis kan denna definition uppfattas 
som något endimensionell eftersom den inte 
inbegriper den känslomässiga aspekten som 
kan läggas på begreppet Stockholmiana. Det 
är ett kärleksfullt intresse för vår hembygd 
som gör att vi vill informera oss, inte bara 
om historien utan lika mycket om nuet och 
framtiden för vår kära stad.

Själv har jag alltid bott på Gärdet eller på Ös-
termalm och följer därför med stort intresse 
utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden och 

Frihamnen. Det 
finns f lera andra 
exempel på sjö-
nära områden som 
bebyggs för att er-
bjuda ett attrak-
tivt boende.  

För att följa sta-
dens utveckling 
och sätta in den i 
ett historiskt sam-
manhang erbju-
der Stockholms-
Gillets aktiviteter viktiga pusselbitar. Man 
kan odla sitt intresse för Stockholmiana på 
många sätt, och jag gör det gärna tillsam-
mans med likasinnade i Gillet.

Sten Selander

Sten Selander, intresserad färsking i rådet

Årets julklapp är framtagen!
Med anledning av Gillets 100-års jubileum 2014 
kommer en årskalender att ges ut, baserad på Ri-
kard Larssons bilder i boken Portalerna i Gamla 
Stan (Bokförlaget Langenskiöld, 2012). Kalen-
dern kan köpas vid Höstgillet till ett pris av 100 
kronor eller beställas med bifogade avi (125 kro-
nor, inkl. porto). Den kommer också att finnas 
tillgänglig på julmarknaden och i vissa affärer 
i Gamla Stan. Senare beställningar kan göras 
genom rådsledamoten Katarina Leijonhufvud 
på telefon 0708-401602, eller genom e-post: 
katarina.leijonhufvud@nygrenlind.se 

Nya medlemmar
Stockholms-Gillet har omkring 500 medlem-
mar. 28 har valts in under 2013. Tillströmningen 
balanserar fortsatt mycket väl de naturliga av-
gångarna. Vid rådsmötet i september invaldes 
Åsa Cornelius, Åke Fredholm, Håkan Hedlund, 
Agneta Löfstrand, Tommy Magnusson, Gull-
Britt Montalvo samt Christina Olsson. Gillet 
hälsar de nya varmt välkomna och hoppas att 
alla ska trivas i vår krets!

Stortorgets julmarknad 2013
Julmarknaden på Stortorget invigs högtidligt lör-
dagen den 23 nov. kl 13.00 med tal och musik! 
Marknaden pågår sedan dagligen mellan kl. 11 
och 18 fram till den 23 december. 

Gillets julmarknad är Stockholms äldsta och mest 
ansedda. Vi är verkligen på kartan över platser 
värda att besöka. Antalet turister från när och 
fjärran fortsätter att öka. Gör det till en tradition 
själv att besöka julmarknaden! Bodhyresgästerna 
har i många fall stått där i generationer. Deras 
urval är av hög, svensk kvalitet. I år har vi nya 
hyresgäster i bod 20 och 28 (se närmare på vår 
hemsida under ”julmarknadens alla bodar”).

Tag ett tag!
Etableringen av bodarna sker lördagen den 16 
november med start vid 8-tiden på morgonen. Vi 
är mycket tacksamma för medlemmarnas hjälp! 
Det är mycket att göra, så har du möjlighet att 
hjälpa till, om så bara del av dagen, är du varmt 
välkommen. Uppgifterna anpassas efter förmåga! 
Anmäl till intendenten på 0708-10 19 65. 
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Glöm höstrusket: det kommer en vår!

INGET MIDVINTERGILLE 2014. VI MÖTS VID JUBELGILLE DEN 25 APRIL!

Vilken fantastisk Stockholmssommar vi har 
haft, med sol och värme under lång tid. 
Mälardrottningen har visat sig i sin finaste 
dräkt! Nu går vi mot mörkare tider. Men 
som medlem i Stockholms Gillet har Du 
många ljuspunkter att se fram emot. När-
mast är ett spännande Höstgille torsdagen 
den 24 oktober.

Nästa attraktion är Stockholms Gillets jul-
marknad som invigs lördagen den 23 no-
vember. Håll liv i traditionen och besök 
marknaden! Marknaden ger Dig chans att 
hitta godsaker till julen och samtidigt ger 
den Gillet möjlighet att dela ut våra stipen-
dier och bidrag.

När julhelgen är över börjar jubileumsåret! 
År 2014 fyller Stockholms-Gillet 100 år. 
Det ska vi fira! För att kunna göra det på ett 
riktigt sätt slår vi ihop Midvintergillet och 
Vårgillet och anordnar en stor jubelfestlighet 
fredagen den 25 april.

På eftermiddagen börjar vi med ett semi-
narium, som behandlar olika aspekter av 
Stockholms utveckling under det senaste 
seklet. Det äger rum i Börshuset i Gamla 
Stan. En jubileumsskrift, som innehåller in-
tressanta uppsatser av de högt kvalificerade 
talarna vid seminariet, kommer att delas ut 
till deltagarna. 

I samband med seminariet håller Stock-
holms Gillet sitt årsmöte, varefter vi be-
ger oss till Mälarsalen i Münchenbryggeriet 

vid Södermälarstrand. 
Där äger jubileums-
middagen rum. Den 
kommer att bestå av 
en läcker och festlig 
måltid, med tre rätter 
och goda drycker. Det 
bjuds underhållning 
till kaffet och dans till 
”levande” musik. Det-
ta Jubelgille blir något 

extra, en höjdpunkt i Gillets historia! Du 
kommer inte att bli besviken!

Till Jubileumsgillet är våra medlemmar väl-
komna att ta med sig sin partner eller an-
nan närstående oavsett om dessa ”är födda 
i Stockholm”. Kostnaden är 800 kr per per-
son för Gillemedlemmar och deras partner. 
Antalet platser är naturligtvis inte hur stort 
som helst. Den som i förväg, betalar in en 
anmälningsavgift på 200 kr per person är 
emellertid garanterad plats. Självfallet kom-
mer beloppet att avräknas från den slutliga 
avgiften.

Så boka genast in den 25 april i almanackan, 
gärna i Gillets egen årskalender! Det blir en 
givande och lärorik eftermiddag i Börssalen 
och en festlig och välsmakande jubileums-
middag i Mälarsalen, ett unikt tillfälle för 
Gillesystrar och Gillebröder att berika sina 
kunskaper och att roa sig tillsammans!  Stock-
holms-Gillet vill förgylla Ditt liv!

Richard Ljungqvist 

Gå in och titta på vår hemsida! Synpunkter mottas 
mycket gärna. Inför kommande julmarknad går 
vi även gå ut i Facebook. Hjälp oss att sprida in-
formation om julmarknaden i dina egna kretsar. 
Adressen är www.stortorgetsjulmarknad.com.

Meddela gärna din epostadress till kansliet och 
glöm inte att skicka in ev. ändrade personupp-
gifter. Gillets kansli nås genom 08-411 26 48. 
Intendenten träffas också på mobiltelefon 0708-
10 19 65. Epost stockholmsgillet@telia.com.

Kontakt med Stockholms-Gillet


