
Midvintergillets föredragshållare är Mats 
Hayen, bisittare i Stockholms-Gillets råd. 

Han är arkivarie och historiker vid Stock-
holms stadsarkiv samt ordförande i Bellmans-
sällskapet. Med anledning av Bellmanssäll-
skapets 100-årsjubileum i år kommer Mats 
att på Militärsällskapet föreläsa om Bellman 
och det militära. 

Carl Michael Bellman (1740–1795) hade 
under hela sitt liv starka kopplingar till det 
militära livet i Stockholm. Två av hans vän-
ner, stadsmajoren Samuel Christian Wallen 
och kornetten Matthias Völschow (ibland 
kallad Bacchi Archivarie), blev dessutom av 
utomordentlig betydelse för Bellmanmin-
net. Tillsammans såg de till att Bellmans 
stora visskatt nedtecknades och bevarades 
för eftervärlden. 

I ordenssällskapet Par Bricole (där Mats Hay-
en idag är vice ordensarkivarie) umgicks  
Bellman med flera militärer, särskilt vikti ga var 
ett antal officerare i Gustav III:s livdra bantkår. 
Han lånade ofta melodier från militär musiken 
och i epistlar och sånger förekommer office-
rare och soldater.

Föredraget kommer att uppehålla sig särskilt 
vid Gustav III:s statskupp den 19 augusti 1772 
då Bellman, Wallen och Völschow medver-
kade på kungens sida i betydelsefulla roller. 
Mot slutet av sitt liv utnyttjade Bellman sina 
militära kontakter för att ordna försörjning 
åt två av sina söner. Gustav Bellman (född 
1781) värvades till Konungens livhusarrege-
mente och Carl Bellman (född 1785) blev 
inskriven vid flottan.

Bellmanssällskapets jubileumsprogram 2019 
finns närmare beskrivet på bellman.org och 
alla medlemmar i Stockholms-Gillet är na-
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turligtvis varmt välkomna att bli medlemmar i 
Bellmanssällskapet.

Middag 
Efter föredraget intas en måltid bestående av 
Toast Skagen, inkokt lax med tillbehör samt 
måltidsdryck. Övrig dryck kan köpas på plats. 
Det finns plats för 65 gäster, så först till kvarn…

Anmälan 
till Midvintergillet sker genom att sätta in 450:- 
på Stockholms-Gillets pluskonto 1381-3, så att 
den är Gillet tillhanda senast måndagen den 11 
februari. Alternativt kan du swisha till 123 400 22 
34. Ange avsändare och telefonnummer samt even-
tuella dietrestriktioner. Munskänkens (Katarina 
Leijonhufvud) mobilnummer är 0708-401 602 
och intendentens (Charlie Hahne) 0704-807 616.

Stockholms-Gillets Råd
Hans De Geer, Sten Selander, Mats Hayen, Stella 
Fare, Katarina Leijonhufvud, Kristina Ljung-
gren, Agneta Rydberg, Margaretha Hahne. (Ej 
närvarande vid styrelsemötet den 7/1: Håkan 
Hedlund och Göran Sundvall)                                                                                                 

T v ny inten-
dent Charlie 
Hahne och t h 
avgående in-
tendent Tho-
mas Johansson. 

Ny Intendent!
Jag heter Charlie Hahne och har tagit över rollen 
som intendent vid Stockholms-Gillet fr o m ja-
nuari 2019. Född i Matteus församling 1966 och 
numera boende på Oxtorget i centrala Stockholm 

har jag varit medlem i Gillet sedan 2011, och ar-
betat ideellt med etableringen/avetableringen av 
julmarknaden på Stortorget sedan 2012; någon 
gång på själva torget men oftast vid vinterförva-
ringen i Jordbro/Länna. Har ett stort intresse för 
Stockholm, dess historia samt framtida gestalt-
ning; men jag måste erkänna att även vår släkt 
är inflyttad – i mitten av 1800-talet. Efter snart 
170 år här känner vi oss dock som helt naturali-
serade Stockholmare. Till vardags driver jag ett 
rekryteringsföretag som hjälper våra företag att bli 
mer framgångsrika genom att hitta kompetenta 
medarbetare när de väl behöver det; vilket jag i 
förlängningen hoppas även gynnar Stockholms 
utveckling som en framgångsrik stad i tillväxt. 
Jag ser väldigt mycket fram emot att bidra till 
utvecklingen av Stockholms-Gillet och hoppas 
att vi får många gemensamma och lyckosamma 
år tillsammans.

Militärsällskapet

Militärsällskapet grundades den 2 januari 1852. 
Sällskapet ville vara en för alla officerare öppen 
sammanslutning, där medlemmarna ”under skämt 
och allvar, liksom hemma hos sig sjelfva, kunna 
utbyta tankar och åsigter, vare sig i militära el-
ler andra ämnen, der de kunna lära sig känna de 
många olika förhållanden som inom vårt land och 
vår här finnas, och där de kunna inhemta hvad 
som händt och händer i världen” – ett ändamål 
som har kommit att bli oförändrat under Mili-
tärsällskapets levnadstid. 

Militärsällskapets ändamål är att bereda sina 
medlemmar tillgång till lämpliga klubblokaler 
samt att verka för stärkt samhörighet mellan 
medlemmarna. Sedan Carl XVI Gustafs tron-
tillträde hösten 1973 har konungen varit Mili-
tärsällskapets höge beskyddare.



Vår ålderman leder dansen runt granen.

2018 års stipendiater
Vid Höstgillet 2018 på Odd Fellow delades sti-
pendier ut till: Charlotte Forss, 50.000 kronor 
för ett projekt om badstugor och badstubad i 
Stockholm under 16- och 1700-talen. Håkan 
Forsell och Lolita Ray 30.000 kronor för en stu-
die av kvarteret Plankan och miljonprogrammet 
under 1960- och 70-talen. Jan Brandter 20.000 
kr för dokumentation och studie av Klubb Phi-
lips, ett kreativt musikkafé i cityrivningarnas 
skugga. Roligt att Gillet på detta sätt kan stödja 
forskning som söker klarlägga förhållanden med 
anknytning till Stockholms bebyggelse och kul-
turella utveckling. 

Rapport från Julmarknaden
Årets julmarknad har varit mycket lyckad! Vi har 
haft ett bra väder och inte alltför många inciden-
ter under resans gång. Genom en större satsning 
förra året då vi målade om nästan samtliga bodar, 
och även bytte ut ett par, så har helhetsintrycket 
blivit bättre än på länge. Tack vare bra marknads-
föring via både sociala och traditionella medier 
så bedömer jag att besöksantalet under julmark-
naden varit väldigt bra; dels med stockholmare 
som trivs i den traditionella inramningen, och 
dels med turister som verkligen uppskattar det 

Utöver våra Gillen tänkte vi ordna ytterligare 
en aktivitet i vår med ett besök i Västertorp. 
Rikard Larsson, stenkonservator och författare 
till boken Konsten och Västertorp, tar oss med 
på en vandring för att titta på den fantastiska 
skulpturparken onsdagen den 10 april kl. 17.00. 
Möte utanför T-banan i Västertorp. Vi kan vara 
upp till 25 personer och priset är 100:- p.p. 
Anmälan till Katarina Leijonhufvud, mobil 
0708-401 602 senast den 4 april. Familj och 
vänner är hjärtligt välkomna!

Västertorp var något storartat och modernt 
när det byggdes. Under efterkrigstiden sattes 
människan i centrum och det fanns en öppen-

het för konst och hur den skulle användas. 
Funkistidens strikta och rena ytor byttes mot 
önskan om att dekorera. När så byggmästa-
ren Fritz H. Eriksson, en av samtidens stora i 
konstvärlden med mottot Konst för alla, satte 
spaden i jorden började konstlivet snart att 
blomstra i Västertorp. En skulpturpark utan 
like växte fram. Konstnärer ville vara med och 
skapa det nya idealsamhället. Det byggdes atel-
jéer och många, som Arne Jones, flyttade hit. 
Rikard Larssons bok handlar om konstlivet 
de fem första åren i förorten Västertorp söder 
om Stockholm, när det var som mest aktivt. 
Det och tidens fascinerande socialt engagerade 
stadsplanering. 

Västertorp i april

genuina i vår marknad med högkvalitativa pro-
dukter av svenskt ursprung. I en icke helt igenom 
vetenskaplig undersökning bland SJ:s resenärer 
så knep vi tredjeplatsen bland Sveriges bästa jul-
marknader; knappt bakom resursstarka Liseberg 
och Skansen. Det är något vi ska vara stolta över! 

Nya medlemmar i Stockholms-Gillet
Vid senaste rådsmötet den 7 januari invaldes Gun-
nel Westergren, Isac Larsson och Helfried Gafgo 
som önskas varmt välkomna i Gillet.

Medlemsavgiften för 2019
Glöm ej sätta in 300 kr på Gillets plusgiro 1381-3.



Efter det att bodarna med stor precision och 
snabbhet forslats bort för förvaring långt utanför 
tullarna, brukar Stortorget ligga öde och tyst 
runt den resliga granen. Inga adventsstjärnor 
lyser i fönstren och det är ännu långt kvar tills 
alla sommarturisterna kommer att slå sig ned 
på torgets alla bänkar och serveringar.

I år avhjälpte Stockholmsgillet tillsammans 
med Mäster Olofsgården, Nobelmuseet och 
Stockholms domkyrkoförsamling ödsligheten 
på julens sista dag, Tjugonde dag Knut då ju 
julen ska kastas ut. 

Till ackompanjemang av dragspel sjöng vi och 
dansade de gamla sång- och ringlekarna runt 
granen. Ett hundratal personer i alla åldrar in-
klusive ett par hundar och ett antal förundrade 
utländska turister hade samlats i eftermiddags-
skymningen för att sjunga om räven som raskar 
över isen, spela som musikanter från Skaraborg 
och till sist göra några fina raketer.

Trots att det var första gången man samlats 
på Stortorget för att avsluta julen med dans 
kring granen, bad många att vi absolut skulle 
fortsätta denna fina tradition nästa år. 

Kanske kan Stockholmsgillet i framtiden bidra 
med ytterligare en fin tradition, i det att julen 
både börjar och avslutas på Stortorget.

Efter jul och inringandet av det nya året har 
vi också fått avtacka gillets intendent Thomas 
Johansson som efter sex år går vidare med an-
dra uppgifter på varmare breddgrader. Tack 
Thomas för väl förrättat värv, inte minst vid 
etablering och avetablering av Julmarknaden.

Som efterträda-
re på intendent-
tjänsten kom-
mer ni få möta 
en mångårig och 
entusiastisk gil-
lemedlem; Char-
lie Hahne som vi 
hälsar välkom-
men i sin nya roll 
som intendent.

På vårt lilla kon-
tor kan vi sedan 
årsskiftet också se vår förre ålderman Rickard 
Ljungqvists porträtt tillsammans med alla fö-
regångare. Stort tack Rickard för vad du gjort 
och betytt för Stockholmsgillet, inte minst vad 
gäller 2017 års julmarknad.

När jag tittar på alla dessa porträtt tänker jag 
med glädje och stolthet på vad alla dessa ål-
dermän betytt inte bara för Stockholmsgillet 
utan för vår stad. 

Med en tillönskan om ett på alla sätt gott nytt år 
hoppas jag att vi alla fortsätter värna och vårda 
vår stad i ord och handling. 
Väl mött på Midvintergillet 
då vi kan utbyta tankar och 
ideer om vår stolta stad och 
dess traditionsrika gille.

Åldermannens ruta

Kristina H Ljunggren, ålderman

Gille-Kontakt!
Telefon kansliet 08-411 26 48 • Intendent: Charlie Hahne

Epost: stockholmsgillet@telia.com • Webb: www.stortorgetsjulmarknad.com
Redaktör för Gille-Tidender: Agneta Rydberg

Vårgillet går av stapeln i Stora Nyckelvikens Herrgård i Nacka 
onsdagen den 15 maj 2019. Boka datumet redan nu!

Porträtt över vår förre ålderman.
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