
Kvällen inleds med ett föredrag av Mats Tor-
mod, om Eyvind Johnson och Stockholm. 

Mats Tormod är född 1946 och uppvuxen 
i Luleå älvdal, Norrbotten. Han har varit 
verksam som arkitekt i många år och senare 
studerat filosofi och litteraturvetenskap, och 
blev fil dr. efter en avhandling om Eyvind 
Johnson.

Eyvind Johnson föddes år 1900 och växte upp 
i Luleå älvdal. Han flyttade till Stockholm 
som nittonåring, men fortsatte sedan till 
Berlin och Paris och blev europé. Eyvind 
Johnson är en av våra stora författare och 
fick tillsammans med Harry Martinson No-
belpriset i litteratur 1974.

Stockholms-Gillets 
Höstgille 2018

går av stapeln onsdagen den 31 oktober kl 17.30  
i Odd Fellowhuset,  

Västra Trädgårdsgatan 11 A i Stockholm.
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JULMARKNADEN 2018
Gillets råd önskar alla medlemmar hjärtligt välkomna till årets traditionella julmarknad 
som invigs lördagen den 24 november kl 13.00 med högtidligt tal samt underhållning av 
vår tomteorkester. Julmarknaden som i år, förutom sedvanligt innehåll med allehanda trev-
liga och svenskproducerade varor, också bjuder på en liten uppiffning då vi låtit måla om 
bodarna för att förhöja stämningen för marknadens besökare. 

Väl mött! önskar Gillets Råd och intendenten.

Mats Tormod ska kort 
ge oss en bild av Ey-
vind Johnsons karriär, 
liv och storhet, för att 
sedan tala om hans 
Stockholmsskildring-
ar bl.a. Grupp Krilon, 
årets Stockholm-läser- 
bok.

Middag 
Efter föredraget följer 
en 2-rätters middag bestående av hummersoppa 
och en klassisk Wallenbergare. Bordsdryck, kaffe 
o kaka ingår i priset SEK 450:-. Starkare drycker 
kan inhandlas på plats. 

Stipendieutdelning
Efter middagen kommer Stockholms-Gillets 
stipendiater för 2018 att presenteras och stipen-

diaterna kommer sedan att redogöra för sina 
forskningsprojekt som Gillet på detta sätt stödjer.

Anmälan 
sker genom insättning av beloppet på Gillets 
plusgiro 1381-3 senast den 22 oktober med angi-
vande av namn, mobilnr och ev. dietrestriktioner 

Även denna gång är gäster 
mycket välkomna till ett 
pris av SEK 500:-. 

Frågor kan ställas till 
munskänken Katarina 
Leijonhufvud tel 0708-
401 602 eller intenden-
ten Thomas Johansson 
tel 0703-468 189.

Mats Tormod.

Eyvind Johnson.



Nya medlemmar  
i Stockholms-Gillet
Helena Gessler, Stefan Gessler,  
Bengt Larsson, Karin Larsson, Eva  
Lena Strauss, Marianne Werner Sundström 
och Henrik Waldenström invaldes vid 
senaste rådsmötet den 29 augusti och 
önskas varmt välkomna i Gillet. 

Odd Fellow, är ett religiöst och politiskt obun-
det internationellt ordensällskap som finns 
representerat i minst 29 länder och samlar 
drygt 600 000 medlemmar. Orden är stad-
gad den 26 april 1819 i Baltimore, USA av 
den engelskfödde filantropen Thomas Wil-
dey, och firar således 200 år 2019. Rebecka 
är namnet på den kvinnliga grenen av Odd 
Fellow Orden, och startade 1851 i USA. I 
Sverige har Oberoende Odd Fellow Orden 
funnits sedan 1884, med egen svensk storloge 
sedan 1897. Den svenska storlogens säte är 
sedan år 1922 beläget i Banérska palatset på 
Västra Trädgårdsgatan 11 A.

En gata med anor
Odd Fellowhuset, där höstgillet går av stapeln, 
ligger på en gata med historia. Trädgårds-
gatan, som den då kallades, anlades längs 
Kungsträdgårdens västra sida på 1600-talet 
och bebyggdes med adelspalats. Utrymmet 
i staden mellan broarna krympte och den 
fashionabla bebyggelsen spreds till Norr-
malm. Odd Fellowhuset ligger på den tomt 
där riksrådet Svante Banér byggde sitt två-
vånings stenpalats. Det fick en historia av 

många ägare och köptes av Odd Fellow på 
1920talet och byggdes om kraftigt.

Längre bort på gatan köpte familjen De Geer 
tomter i början av 1700-talet. De omfat-
tade flera stenhus och trädgårdar ned mot 
Kungs trädgården. Kända arkitekter som 
Carl Hårleman på 1740-talet och Jean Eric 
Rehn på 1760-talet satte sina spår i arkitek-
turen. Familjen De Geer ägde husen fram 
till mitten av 1800-talet och efterträddes av 
familjen Wachtmeister som hade dem till 
1940. Då köptes det De Geerska palatset av 
finska staten och det är sedan 1942 residens 
för Finlands ambassadör i Sverige.

En del av det De Geerska palatset längs Västra 
Trädgårdsgatan revs på 1920-talet för att ge 
plats åt ett magnifikt kontorshus för Tänd-
sticksbolaget och Ivar Kreuger, ritat av Ivar 
Tengbom. Vid inredningen deltog gräddan 
av svenska formgivare. Huset kom att kall-
las Tändstickspalatset. Swedish Match sålde 
huset 1983 och det har sedan dess gått genom 
flera ägare och många namnkunniga företag 
har haft sina kontor där.

Hans De Geer

Odd Fellow Orden



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: Agneta Rydberg

Midvintergillet kommer att äga rum på Militär-
sällskapet torsdag 21 februari 2019!

Vår nya Ålderman

Kristina H Ljunggren,
ålderman

Stort tack alla Stockholmsgillets systrar och 
bröder för förtroende ni givit mig att tillsam-
mans med ett kunnigt och ambitiöst råd 
få leda gillets olika arbetsuppgifter. Att få 
medverka till att fördjupa kunskapen om vår 
av många diktare och sångskapare hyllade 
stad känns som en mycket lustfylld uppgift 
som jag gärna ägnar mig åt. Till yrket som 
präst i Storkyrkan har jag under många år 
haft förmånen att guida och berätta om kyr-
kans, stadens och landets historia utifrån allt 
som hänt i och runt dess närhet så länge som 
Stockholm funnits som stad. Kommer under 
våren 2019 ha specialvisning för Stockholms-
gillets medlemmar.

Tankar om gammalt och nytt
Promenerar från Gamla stan, hand i hand 
med ett barnbarn, upp över byggarbetsplat-
sen Slussen mot Söder. Förtjust tittar han på 
allt som håller på att ske med det framtida 
Slussen. Själv ser jag mest trettiotalets geniala 
trafiklösning demoleras. Två personer och två 
tidsinriktningar. Tänker på inledningsorden 
från Per Anders Fogelströms Stad i Världen:                                                                         

Staden som somnar på kvällen är en annan 
än den som vaknade på morgonen. Något 
har byggts och något har rivits. Någon har 
fötts och någon har dött. Förändringen pågår 
oavbrutet och det som en gång fanns ska ald-
rig komma tillbaka. Men frontlinjen mellan 
gammalt och nytt är inte kort och rak utan 

så slingrande och uttänjd att vi knappast 
vet på vilken sida av nuets kniveggsskarpa 
linje vi hamnat, om vi lever i det förflutna 
eller i framtiden.

Ett nu som är både då och sen. Ser man på 
förändring som ett konstant tillstånd blir 
Stockholms årsringar fascinerande. Som liga 
breda och välmående, andra magra, beroende 
på staden, landets och världens politiska och 
ekonomiska tillstånd. En av Stockholmsgil-
lets uppgifter är att stödja forskning och sprida 
kunskap om stadens utveckling både bakåt 
och framåt för att förhoppningsvis bidra till 
att både bevara och utveckla vår växande 
stad och hembygds oskattbara värden. Ge-
nom våra årsavgifter samt inkomsterna från 
Stockholmsgillets välkända julmarknad på 
Stortorget kan vi möjliggöra detta. 

Varmt välkomna till våra aktiviteter och gillen.
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