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Stockholms-Gillets 
midvintergille 2018

äger rum den 13 mars kl 18.00 (OBS tiden!)

i Oscars Församlingshem, Fredrikshovsgatan 8 

Under jorden med Henrik Nerlund!

Arkitekturhistorikern Henrik Nerlund är 
sedan i höstas sekreterare i Skönhetsrådet, el
ler ”Rådet till skydd för Stockholms skönhet” 
som det egentligen heter. Vad gör egentligen 
denna ofta åberopade institution? Henrik 
kommer att inleda med att berätta om rådets 
arbete och förhoppningsvis skingra en del av 
de missuppfattningar som ofta kringgärdar 
Skönhetsrådet i den allmänna debatten.

Huvudnumret blir dock den bok som han 
nyligen skrivit för Stockholm Parkerings 
räkning, Parkera i fred. Boken är en spän
nande berättelse om Stockholms sex största 
parkeringsgarage som egentligen är byggda 
som skyddsrum i händelse av krig. De var en 
integrerad del i omvandlingen av de centrala 
delarna av staden under mitten av förra seklet. 
Skyddsrummen måste komma till använd
ning på andra sätt allt eftersom att hotbilden 
tonades ned: parkeringar, lagerutrymmen och 
vad det nu kunde vara. Nu kanske skydds
rumsfunktionen åter kommer i fokus. Ställer 
vi nya och andra krav på moderna skydds
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rum, både i skyddshänseende och vad gäller 
komfort och funktion i övrigt?

Ta med en gäst!

Försöket vid höstgillet att Gillemedlemmar
na fick ta med sig en gäst föll väl ut. Det var 
många som på det sättet grep tillfället att 



Kommuntrycket digitaliserat!

visa äkta hälfter, sambos eller andra vänner vad 
ett gille kan vara. Därför återkommer vi nu med 
samma möjlighet: anmäl inte bara dig själv utan 
också en gäst. Naturligtvis är det först till kvarn 
som gäller om anslutningen blir stor. Så tveka 
inte, dröj inte, utan skjut!

Middagen

Middagen vid Midvintergillet består av två rätter. 
Vi börjar med gubbröra på danskt rågbröd och 
fortsätter med röding med romsås, kulpotatis 
och broccoli. Till detta serveras mineralvatten 
eller lättdryck. Starkare saker, öl, vin och snaps, 
kommer att finnas till självkostnadspris. Kaffe 

på maten kostar 20 kronor. Den som har behov 
av särskild kost kan meddela detta i samband 
med anmälan.

Anmälan

Anmälan sker genom att sätta in avgiften 400 
kronor per person på StockholmsGillets plus
konto 13813, så att den är Gillet tillhanda senast 
fredagen den 2 mars. Ange avsändare, eventuell 
gäst, telefonnummer och särskilda önskemål om 
kost. Vid frågor kontakta munskänken Katarina 
Leijonhufvud på mobil 0708401 602 eller mail: 
katarina.leijonhufvud@nygrenlind.se

Mellan 1918 och 1921 infördes principen om 
allmän och lika rösträtt i Sverige,. Det första 
kommunalvalet i Stockholm med allmän och 
lika rösträtt genomfördes i mars 1919. Med an
ledning av Demokratijubileet 2018– 2021 har 
Stockholms stadsarkiv låtit digitalisera hela serien 
med handlingar från stads och kommunfull
mäktige, från 1863 och fram till 2009. Senare 
års handlingar finns lätt tillgängliga via Stock
holms stads webbplats stockholm.se. Hela serien 
kallas med ett ord för Kommuntrycket.

Det går idag att med en knapptryckning söka 
igenom hela den gigantiska textmängden och 
få en unik insyn i den politiska processen i vår 
stad. Här finns inte bara idéer och underlag till 
beslut, utan också samtliga protokoll från råds
salen i Stockholms stadshus. Man kan fritextsöka 
eller använda mer avancerade metoder för att 
hitta det man söker. Många av förvaltningarna 
i Stockholm har också använt sig av fotogra
fiskt material, vilket gör att fascinerande bilder 
från ett svunnet Stockholm ibland dyker upp 
när man söker.

Många frågor som diskuterats förr kan kännas 
lika aktuella idag, när stadsbilden återigen hotas 
av rivningar. I Museinämndens verksamhets
berättelse från 1973 (Kommuntrycket, bihang 
34/1973) läser jag om hur en omfattande pu
blik opinionsyttring och livlig tidningsdebatt 
räddade fastigheten Jakob Mindre 5 vid Jakobs 
Torg. Huset var mycket nära att rivas och ersät

Jakobs torg, Jakobs kyrka till höger. Fotografi ur Kommun-
trycket, bihang 34/1973, av Lennart af Petersens.

tas med en byggnad liknande den som idag hyser 
Hamburger Börs på andra sidan Jakobsgatan. 
Byggnaden uppfördes 1892–94 efter ritningar 
av Adolf Emil Melander.

Stockholms stads kommuntryck hittar du här:  
http://stadsarkivet.stockholm.se/hitta-i-arkiven/ 
i-arkiven/kommuntrycket-1863-2009

Mats Hayen

http://stockholm.se


Nya medlemmar i Stockholms-Gillet
Jonas Beckman, Kerstin Hedhammar, Cecilia 
af KlintGrönvall, Ulf Martéus och Sven Redig 
invaldes vid rådsmötet den 11 januari och önskas 
varmt välkomna i Gillet. 

Julmarknaden 2017: en 
turbulent historia
Julmarknaden 2017 kommer att gå till historien 
som en marknad som inte var helt enligt gammal 
tradition. När tillståndet för marknaden kom till 
Gillet i oktober hade stadens tjänstemän minskat 
marknadstiden med två veckor. Start en vecka 
senare och ingen etableringsvecka. Konsekven

serna för våra bodhyresgäster blev stora. Efter 
att Dagens Nyheter och SVT uppmärksammat 
saken ändrade sig staden, men då var det redan 
försent. Lastbilar, kranar, hantverkare och ar
betsmanskap var redan beställda och omöjliga 
att dirigera om på kort varsel. Vi fick ”gilla läget” 
och göra det bästa av situationen. 

Säkerhetsfrågorna komplicerade läget. Stadens 
säkerhetsdirektör, säkerhetspolisen och den all
männa polisen gjorde dock en mycket bra in
sats och samarbetet präglades av god vilja. Med 
gynnsamma väderförhållanden och fantastiska 
hyresgäster kunde marknaden genomföras med 
ett för de flesta godtagbart resultat. Vi ser med 
tillförsikt fram mot nästa julmarknad.

Fram till förra sekelskiftet samlades invånarna 
på Östermalm till gudstjänst i Hedvig Eleonora 
kyrka. Men Stockholm växte och församlingens 
invånarantal tredubblades mellan 18701905. 
1906 delades den i tre genom att Engelbrekts 
och Oscars församlingar bildades. Nya kyrkor 
byggdes: Gustaf Adolfskyrkan 1892, Oscarskyr
kan 1903 och Engelbrektskyrkan 1914.

Arkitekten Gustaf Hermansson fick uppdraget 
att rita Oscarskyrkan, som fick sitt namn efter 
den jubilerande kungen. Även drottningen fick 
en kyrka uppkallad efter sig, den 1906 invigda 
Sofia kyrka, även den ritad av Hermansson. Han 
hade varit mycket aktiv som arkitekt i Sundsvall 
efter den stora branden. I Stockholm hade han 
ritat den imposanta ”Mälarborgen” som höjer sig 
över Riddarfjärden och Slussen. I en mindre skala 
är den lilla läckra jugendvillan på Villagatan 8. 
Den kan man gärna gå och titta på.
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Oscarskyrkan skulle enligt beställningen vara 
ett ljust kyrkorum med god akustik, men stilen 
specificerades inte. Helgo Zettervall var chef för 
Överintendentsämbetet, föregångare till Bygg
nadsstyrelsen. Han vurmade för nygotik och satte 
sin prägel på den nya kyrkan. En ”gotisk schablon” 
blev SvDrecensentens beska kommentar.

När kyrkan invigdes var den enligt många redan 
passé, även om den badade i ljus från flera hundra 
moderna glödlampor. Blandningen av gammalt 
och nytt förskräckte tidens kulturtyckare. Redan 
femton år efter invigningen beslöt kyrkorådet att 
renovera kyrkan. Lars Israel Wahlman, som ritat 
Engelbrektskyrkan, fick uppdraget. Nu ersattes 
de medeltidsinspirerade dekorationerna med släta 
gråblå väggar och de högglanspolerade steny
torna mattades. Emanuel Vigelands moderna 
glasmålningar sattes in. 

Kristina Ljunggren

Oscarskyrkan och dess skapare
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Gille-Kontakt!
Telefon kansliet 08-411 26 48 • Intendent: Thomas Johansson 0703-468 189

Epost: stockholmsgillet@telia.com • Webb: www.stortorgetsjulmarknad.com
Redaktör för Gille-Tidender: Hans De Geer

Åldermannen i vintertankar
Så var jul och nyårshelgerna över, julpyn
tet är åter på vinden och granen är utslängd. 
Även om aktiviteterna under helgdagarna är 
trevliga är det skönt att återgå till vardagliga 
sysslor. Nu går vi mot ljusare tider igen; det 
tycker jag är härligt! 

Under den gångna hösten fick intendenten 
och jag lägga ner mycket tid på att övertyga 
tjänstemännen i Stadshuset att Stortorgets 
julmarknad som vanligt skulle få öppna lör
dagen före domsöndagen och inte lördagen 
före första advent. Till slut föll staden (tra
fiknämnden) till föga och medgav att det 
fanns ett gällande beslut som gav Gillet rätt 
i frågan. Medgivandet kom tyvärr så sent att 
det inte fanns möjlighet att ändra planen för 
etableringen av marknaden. Sedan fick vi en 
tvist med staden om kostnaderna för mark
upplåtelsen, men även den frågan lyckades 
vi bringa till ett godtagbart slut. Nu ska vi 
träffa företrädare för trafikkontoret i mars 
för att undvika samma debacle kommande 
höst. Två tunga skäl talar för att julmarkna
den borde ”älskas” av staden: Den är en stor 
turistattraktion och vinsten går huvudsakli
gen till stipendier och bidrag till forskning 
om Stockholm. 

Som en ljuspunkt i vintermörkret finns mid
vintergillet. Åter har programansvariga i rå
det lyckats välja ett intressant och spännande 
tema och munskänken hittat en utmärkt 
samlingsplats och en prisvärd måltid. Jag 
hoppas att få se många av er i Oscars försam
lingshem den 13 mars. Liksom vid höstgillet 
finns det även denna gång en möjlighet att 

ta sig med en gäst på gillet. Inte alltid går 
det att finna så stora lokaler att gäster ryms 
vid våra gillen. Så tag chansen att bjuda med 
någon denna gång!

I nummer 2/2017 av GilleTidender skrev 
jag om bestämmelserna om medlemskap i 
Gillet. Jag fick några reaktioner på de tankar 
jag förde fram. I rådet har vi fortsatt att dis
kutera frågan men ännu inte kommit fram 
till något förslag. Min egen uppfattning är 
att den geografiska begränsningen bör vara 
oförändrad. En förutsättning för att bli med
lem i Gillet är att vara född i en församling i 
Stockholm. Möjligen skulle man kunna mju
ka upp bestämmelsen genom att säga ”född 
eller uppvuxen” i Stockholm. Då skulle den 
som visserligen kommit till världen någon 
annanstans men som sedan unga år vuxit 
upp och gått i skola i Stockholm kunna bli 
medlem. Det fick i så fall bli rådets uppgift 
att pröva om anknytningen till staden va
rit tillräcklig stark för att kunna antas som 
medlem. Sedan kan man, som några med
lemmar har föreslagit, också tänka sig att 
en person, som är lagvigd med medlem eller 
partner och skriven på samma adress som 
medlem, skulle kunna antas som medlem. 
En sådan utvidgning av 
möjligheterna för med
lemskap ligger måhända 
i tiden. Hör gärna av dig 
till Gillets kansli eller till 
någon rådsledamot om 
du har några synpunkter 
i frågan. 

Richard Ljungqvist

Vårgillet äger rum den 15 maj!


