
Stockholms-Gillet fyller 100 år 
och firar med 

Seminarium och bankett 
den 25 april 2014 

på börshuset i Gamla Stan och nobelterrassen i 
münchenbryggeriet

Stockholms utveckling och Gillets står i centrum för föredrag 
och diskussioner i Svenska akademiens stora sal.

Sång och musik inramar en festlig vårmåltid 
med utsikt över Riddarfjärden.

Anmäl dig i dag både till seminarium och bankett! Observera att 
Stockholms-Gillets årsmöte hålls i samband med seminariet!

100 år i Stockholm!
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Välkomna till Stockholms-Gillets 
jubileumsseminarium 100 år i Stockholm:

Vilka har vi varit, var har vi bott, 
vad har vi gjort och var gick 
filmen?

Medverkande är kanslichefen vid Svenska Aka-
demien, kammarherren Odd Zschiedrich, stads-
historikern professor Lars Nilsson, Stockholms 
universitet, f.d. stadsarkitekten Per Kallstenius, 
ekonomhistorikern universitetslektor Camilla 
Elmhorn, Stockholms universitet, historikern 
professor Torbjörn Nilsson, Södertörns högskola 
samt rektorn för Stockholms universitet, film-
vetaren professor Astrid Söderbergh-Widding. 
Professor Hans De Geer leder seminariet.

Avsikten med seminariet är att belysa och diskutera vad forsk-
ningen i olika ämnen har visat, var forskningsfronterna går, 
och vad forskningen om Stockholm nu är inriktad på. Bidrag-
en till seminariet trycks i Stockholms-Gillets jubileumsbok. 

Astrid Söderbergh Wid-
ding är rektor för Stockholms 
Universitet, invigde jul-
marknaden 2013 och med-
verkar i Gillets  jubileums-
seminarium om invånare, 
liv och arbete i Stockholm.

Seminariet äger rum 
i Börssalen i Gamla Stan, fredagen den 25 
april 2014 kl 14.00-16.45 och är öppet för 
alla intresserade i mån av plats. För att vara 
säker på en plats görs anmälan tillGillets epost- 
adress stockholmsgillet@telia.com eller per 
telefon 08-411 26 48 eller 0708-10 19 65. 



Stockholms-Gillets årsmöte 2014 

På höstgillet ägde den traditionsenliga stipendie-
utdelningen rum. Anders Sjöbrandt tilldelades 
det särskilda stipendiet på 30 000 kronor tilläg - 
nat förre åldermannen Christian Bratt. Därutö-
ver delades fem stipendier om vardera 20 000 
kronor ut till följande sökande:

Anders Sjöbrandt för projektet Från Sveaplats 
till almstrid.

Tor Cederman för en projektbeskrivning av en 
modell föreställande Gustav III:s operahus,

Sigrid Eklund Nyström för en bok om mö-
belformgivaren och inredningsarkitekten Axel 
Larsson,

Johan Palmgren för en film om arbetet med att 
ta fram den slutliga planen för Slussen,

Magnus Öhrn för projektet Grabbarnas Söder 
– pojklandet Södermalm i den svenska ung-
domslitteraturen,

Anders Björnsson för projektet August Blanche 
– Bildningsborgare i brytningstid.

Stipendienämnden består av Hans De Geer 
(ordförande), Johan Tamm (vice ordförande), 
Urban Schwalbe (sekreterare), Kurt Hultgren 
och Love Arbén samt suppleanterna Göran Alm 
och Per Dahl.

hålls i direkt anslutning till jubileums-
seminariet, i Börssalen i Gamla Stan, 
fredagen den 25 april 2014, kl 16.45.  
Sedvanliga föreningsärenden. Dag-

ordning och underlag kommer att 
finnas på Stockholms-Gillets hemsida 
www.stockholmsgillet.se och kan re-
kvireras från Gillets kansli.

Guld-
regnet

Anders Sjöbrandt fick Christian 
Bratts stipendium för projektet 
Från Sveaplats till almstrid. Bilden 
visar Sergels torg i vardande.



Stockholms-Gillet

Menu
*Ett glas mousserande vin

*Bryggeriets Skagen toppad med löjrom 

*Helstekt kalventrecôte med ljummen sparris

sallad, dijonbearnaise och vitlöksrostad potatis

*Chokladfondant med vaniljmarinerade  

hallon och björnbär

*Lättöl, två glas vin/alkoholfritt, dessertvin, kaffe

Möjlighet inköpa snaps, avec m m  

kommer att finnas i baren.

hälsar sina medlemmar med medföljande varmt välkomna till 

100-års Bankett
på Nobelterrassen* i Münchenbryggeriet  

fredagen den 25 april 2014 kl 1800  



Stockholms-Gillet

Bra att veta
Klädsel: Mörk kostym
Anmälan genom inbetalning av 800 kr/person (med ev. avdrag för förskottsinbetalning) 
till Gillets plusgiro 1381-3 senast den 4 april (antalsbegränsat; först till kvarn). Ange 
samtidigt till stockholmsgillet@telia.com ev. önskemål om bordssällskap (placering 
kommer att ske) samt om ev. allergier.
Kuvertavgiften är kraftigt subventionerad.
Ta tunnelbanans röda linje till Mariatorget. Välj uppgång mot Torkel Knutssonsgatan 
och Polishuset. Ta till  höger på Torkel Knutssonsgatan och  gå ca 400 meter till Mün-
chenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2. Där finns vägvisning in genom valvet.

hälsar sina medlemmar med medföljande varmt välkomna till 

*	Fördrink och mingel med 
Riddarfjärdsutsikt

*	Stockholms Allmänna 
Sångförening hyllar 
Mälardrottningen

*	3rätters middag

*	Åldermannens högtidstal

*	Sångaren och estradören  
Mattias Enn underhåller

*	Samvaro med möjlighet till 
förfriskningar

100-års Bankett
på Nobelterrassen* i Münchenbryggeriet  

fredagen den 25 april 2014 kl 1800  



Stockholms-Gillet ser positivt på att det byggs ett 
hus till Alfred Nobels minne och Nobelprisets 
ära på Blasieholmen, men finner samtidigt att 
starka invändningar kan resas mot de tre förslag 
som hittills har presenterats. Därför konstaterar 
Gillet med tillfredsställelse att förslagen nu är 
föremål för om- eller överarbetning. Gillet hop-

pas att de styrande därvid tar större hänsyn till 
den känsliga omgivningen, med Slottet, Strand-
vägen och Djurgården i blickfånget. Områdets 
kustlinje och marina miljö bör bevaras.

Richard Ljungqvist, Ålderman 
Johan Tamm, Vice ålderman

Stockholms-Gillets ekonomi 2013
Stockholms-Gillets resultat för 2013 genererade 
ett överskott på 48 tkr före utdelning av stipendier 
och bokslutsdispositioner. Överskottet härrör sig 
i huvudsak till inkomster från julmarknaden. 
Föregående års avsättningar till stipendier har 
löst upp och 5 tkr har återförts till stipendieav-
sättningarna. Under året har 130 tkr delats ut i 
stipendier varav 30 tkr avser stipendiet tillägnat 
Christian Bratt. Vidare har 50 tkr avsatts till 
100-årsjubileet. Efter ovanstående transaktioner 
redo visar Stockholms-Gillet ett överskott på 3 
tkr vilka överförts i ny räkning. 

Hela årsredovisningen finns att se på Stockholms-
Gillets hemsida www.stockholmsgillet.se.

Kontaktuppgifter
Våra hemsidor  www.stortorgetsjulmarknad.com 
eller www.stockholmsgillet.se utvecklas succes-
sivt och är etablerad på nätet. I dag är det mark-
nadsföringsmässigt sett mycket viktigt att ligga 
där, eftersom så många söker där. Vi håller hem-
sidan löpande aktuell med medlemsinformation 
och upplysningar om Stortorgets julmarknad. Vi 
gick tillfälligt in på Facebook och Twitter under 
julmarknaden. 

Kontakta Gillet på stockholmsgillet@telia.com 
eller per telefon 08-411 26 48 eller 0708-10 19 65.  
Om Du själv har en epostadress och mobiltelefon, 
så meddela gärna kansliet detta. Ambitionen är 
att upprätta en e-postlista till medlemmarna för 
att kunna skicka ut extra information.

ett nobelhus på blasieholmen
– en angelägen fråga för alla stockholmare



Nya medlemmar i Stockholms-Gillet
Kersti Björkman Lilja, Mats Björkman, Görel 
Bråkenhielm, Lennart Elbe, Charlotte Hamilton, 
Elisabeth Hichens- Bergström, Christina Holfve, 
Olof Holm, Ingrid Kollberg, Per Kollberg, Joa-
kim Minerbi, Susanne Reenstierna, Lotta Sand-
ström, Carl Erik Setterberg, Anders Sjöbrandt, 
Göran Sundvall, Birgitta Sörman-Nilsson, Ven-
dela Tengroth-Lamm, William Wahlberg, Per-
Olof Westergren och Agneta Österlund. 

Gillet hälsar alla er nya varmt välkomna och 
hoppas att ni också ska trivas i vår krets! Nu har 
Gil let drygt 500 medlemmar. Känner du någon 
lämp lig kandidat, född i Stockholm, som du och 
en medfadder vill föreslå, kontakta då Gillet för 
en blankett! Inval sker normalt vid rådsmötena 
i januari, april och september.

Intresset för våra gillen är stort. Det gäller därför 
att anmäla sig snabbt. Endast medlemmar deltar 
i Gillena om inte annat särskilt anges. Var vänlig 
ange mobilnummer vid anmälan så att vi kan ta 
kontakt vid överteckning eller återbud. 

Inbetalning av medlems-
avgiften för 2014
Inbetalningskort skickades ut i höstas med förra 
numret i höstas. Nya medlemmar har fått ett 
särskilt välkomstbrev med uppgifter om inbe-
talning. För övriga som ännu inte har betalat 
bifogas ett nytt inbetalningskort. 

Vissa inbetalningar har varit svåra att spåra. 
Skulle du få påminnelse med detta utskick trots 
att du har betalat, v.g. kontakta kansliet, så re-
der vi ut det!

Julmarknaden invigdes högtidligt av Stockholms 
universitets rektor Astrid Söderbergh Widding. 
Det milda vädret ledde till ett positivt resultat 
för bodhyresgästerna, trots att julstämningen 
med snö uteblev. Inslaget av utländska turister 
ökar. Särskilda bussresor har även i år arrang-
erats med julmarknaden som mål. Under några 
helger hade vi uppskattade sånguppträdanden på 
trappan till Nobelmuseet, bl.a.”Music Kidz”, och 
på Luciadagen sjöng ungdomar från Botkyrka 
musikklasser.

Även för Stockholms-Gillet blev resultatet gott. 
Vi kan fortsatt glädja oss åt att vår marknad är 
inarbetad hos många, inte minst bland turist-
organisationer och media. Vi får mycket gratis-
reklam och behåller stämpeln som Stockholms 
äldsta och mest traditionsrika julmarknad med 
hög kvalitet.

Stortorgets julmarknad 2013



Åldermannens funderingar vintern 2014
Så är vi framme vid 2014, Stockholms-Gil-
lets jubileumsår. Den 25 april firar vi Gillets 
hundraårsdag. Etthundra år är en aktnings-
värd ålder, men vårt sällskap är alltjämt livak-
tigt. Livsvillkoren för Gillets medlemmar må 
ha förändrats ganska drastiskt under de gång-
na åren men sällskapets fokus är detsamma: 
Att bevara och öka medlemmarnas intresse 
för sin stad och bidra till de stockholm¬föddas 
sammanhållning, att vidmakthålla traditio-
nerna genom att anordna den mycket upp-
skattade julmarknaden på Stortorget, som 
dessutom ger ekonomisk stabilitet åt sällska-
pet, att verka för ökad kunskap om stadens 
historia och utveckling genom att dela ut 
av stipendier samt att försöka påverka den 
kulturella och miljömässiga utvecklingen i 
Stockholm i positiv riktning.

Hundraåringen Stockholms-Gillet kommer 
inte att kliva ut genom fönstret och försvinna! 
Gillet kommer även under sitt kommande 
sekel att fortsätta arbeta med samma frågor 
som tidigare, låt vara att samhällsutveck-
lingen kan komma att påverka var tyngd-
punkten läggs. Planerna för Slussen och det 
nya Nobelhuset kommer att engagera oss 
den närmaste tiden. Bostadsfrågan i Stock-
holmsregionen är en annan fråga som blir mer 
och mer aktuell. Vi kommer självfallet också 
att fortsätta att ge stöd och uppmuntran till 
forskning om Stockholm och dess utveck-
ling; utan kunskaper har vi inget att stödja 
oss på i debatten. Och julmarknaden och våra 
gillen kommer naturligtvis även i fortsätt-
ningen att vara hörnstenar i verksamheten. 
Traditionerna och den sällskapliga samvaron 
är centrala för verksamheten.

En förening av Gillets slag överlever inte om 
den inte har medlemmarnas stöd och upp-
skattning. Jag och övriga rådsledamöter lovar 
att anstränga oss även fortsättningsvis för 
att ni ska känna att medlemskapet ger såväl 
er som Stockholm något som ni verkligen 

uppskattar. Ni kan å andra sidan hjälpa oss 
i vår uppgift bl.a. genom att sprida kunskap 
om Gillet, att komma på våra gillen, att be-
söka julmarknaden och andra begivenheter 
i Stockholm och att låta oss få del av det ni 
uppskatter men också av det som ni saknar 
eller tycker är mindre bra. Ert engagemang 
behövs! 

Här tänker jag inte göra den historiska åter-
blick, som är naturlig vid ett jubileum. Åter-
blicken sparar jag till jubileumsfestligheterna 
den 25 april. I andra artiklar i detta nummer 
av Gille Tidender presenteras de olika akti-
viteterna under jubiléet. Jag vill emellertid 
ändå slå ett slag för seminariet i Börshuset, 
som kommer att ge en unik spegling av ut-
vecklingen i Stockholm under de gångna 
100 åren. Och bara att få besöka börssalen 
är något extra! Till jubiléet har Gillet också 
tagit fram en särskild festskrift, som jag är 
övertygad om att ni kommer att finna läsvärd 
och spara som ett fint minne från denna dag. 
Jag lovar också att jubileumsmiddagen på 
Nobelterrassen kommer att bli minnesvärd. 
Munskänken och hans medhjälpare har lagt 
ner stor möda på att det ska bli såväl festligt, 
välsmakande, underhållande som trivsamt. 
Det blir en kväll med guldkant! Jag hoppas 
alltså att få se så många som möjligt av Gil-
lets systrar och bröder under de två evene-
mangen den 25 april! Hjärtligt välkomna 
till vårt jubileum!

Richard Ljungqvist
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