
Stockholms-Gillets  
Årsmöte

Äger rum i Storkyrkan  
onsdagen den 25 november kl. 17

Stockholmsgillet planerade som ni alla 
vet årsmöte med en båtutflykt i Kungliga 
nationalstadsparken i maj. Detta blev upp-
skjutet till september men även då inställt.
Rådet planerade sedan ett Höstgille med 
årsmöte i november. Då pandemin fort-
farande inte lagt sig känner vi oss dess-
värre nödgade att även inställa Höstgillet.   
Vi måste dock ha ett årsmöte som kom-
mer att hållas i Storkyrkan den 25 no-
vember kl 17.00.
I Storkyrkan kommer vi kunna hålla Co-
ronaavstånd! Mötet kommer även att hål-
las på Zoom!
För att kunna deltaga via Zoom så måste 
Du skicka din e-mailadress till vår inten-
dent intendenten@stockholmsgillet.se så 
kommer Du sedan att få en länk till mötet 
skickad till Dig. För de som planerar att 
komma fysiskt till mötet i Storkyrkan så 
vore vi också tacksamma att få en anmä-
lan så att vi kan ordna med säkra avstånd 
i kyrkan. Även denna anmälan skickas 
till intendenten. 

Årsmöte
Handlingarna – dagordningen, styrelsens 
verksamhetsberättelse samt den ekono-
miska rapporten – kommer att kunna lä-
sas på Gillets hemsida två veckor före 
årsmötet. 
Dokumenten kommer också att finnas 
tillgängliga för läsning på plats.
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Storkyrkan, Sankt Nicolai kyrka, är Stock-
holms domkyrka och ligger i kvarteret Råd-
stugan i Gamla stan. Kyrkan har använts för 
både kungliga kröningar och vigslar från 
1300-talet. Den första byggnaden på plat-
sen invigdes under 1200-talet och uppfördes 
enligt traditionen 1264 tack vare gåvor från 
Birger Jarl. 
Storkyrkan är en femskeppig hallkyrka upp-
förd av tegel. Planen är något oregelbunden 
rektangulär, med fullbrett rakslutet kor. Det 
västra tornet flankeras av två utbyggnader. Ett 
trapphus är tillfogat till det södra. Fasadernas 
barockutformning bryter mot interiörens go-
tiska formspråk. Strävpelarna har utformats 
som lisener med bandrustik. Horisontallinjen 
förstärks genom den kraftiga taklisten och 
tornet livas upp av hörnkedjor, frontoner och 

en utsirad lanternin. Tornet är 66 meter högt 
och det hänger sex kyrkklockor i det. Inuti 
kyrkan finns Silveraltaret, skulpturen Sankt 
Göran och draken samt en kopia från 1636 
av den kända Vädersolstavlan, som beställ-
des av Olaus Petri och är den äldsta bilden 
av Stockholm.

Breddning av Gillets medlemsbas
När Stockholms-Gillet bildades 1914 var tan-
ken att det skulle fungera som en samman-
hållande länk mellan infödda Stockholmare 
som älskar sin stad. Vid den tiden fanns det 
kanske också en naturlig avgränsning för vad 
som skulle avses med ”Stockholm” respek-
tive ”infödd”. Sedan dess har staden vuxit 
och utvecklats på många olika sätt som gör 
att det nu kan finnas anledning att se över 
hur dessa ”demografiska” förändringar bättre 
kan återspeglas i de bestämmelser i Gillets 
stadgar som reglerar möjligheterna till med-
lemskap (§4). För närvarande pågår ett sådant 
arbete inom Rådet som syftar till att pröva 

om det skulle gå att utvidga den geografiska 
rekryteringsbasen för nya medlemmar och 
möjligtvis också underlätta för anhöriga till 
medlemmar att vinna medlemskap, detta 
utan att göra våld på Gillets ”själ”. Vi hop-
pas att på det sättet kunna bereda fler genu-
ina ”Stockholmsälskare” möjlighet att delta 
i Gillets olika aktiviteter. Eventuella förslag 
till stadgeändringar kommer att i en första 
läsning framläggas vid det årsmöte som är 
planerat att hållas i maj 2021.

Medlemsavgift för 2021
Inbetalningskort för medlemskap för 2021 
på 300 kr bifogas i detta utskick. 

K yrkorummet efter renoveringen 2010.

Årets julmarknad inställd!
Vi måste tyvärr meddela att vår anrika och 
traditionsenliga julmarknad på Stortorget 
i Gamla Stan ställs in i år. Under rådande 
pandemi med tillhörande restriktioner och 
rekommendationer om social distansering, 
går den tyvärr inte att genomföra på ett för 
alla säkert sätt. Gamla Stans julmarknad har 

anor sedan Gustav Vasas dagar och har an-
ordnats av Stockholms-Gillet varje år sedan 
1915, så det är naturligtvis väldigt tråkigt att 
behöva bryta den mycket uppskattade och 
fina traditionen, men i nuläget finns tyvärr 
inget annat alternativ. Vi hoppas på en snar 
bättring av läget och återkommer 2021.



I Rådet har vi länge känt ett behov av att 
uppdatera hemsidan och berätta mer in-
gående om Stockholmsgillets historia och 
dess grundare.
Uppdraget gick till Rådets bisittare Stella 
Fare som grävt i äldre handlingar och pro-
tokoll. Det blev en spännande upptäcktsresa 
där det visade sig att några av vår stads 
främsta skribenter låg bakom grundandet 
av föreningen 1914. 
Det var Emil Norlander, han med Anders-
sonskans Kalle, Beyron Carlsson känd 
journalist i Stockholmspressen, Richard 
Gustafsson redaktör för skämttidningen 
Kasper och Hasse Z den kända kåsören 
som skapade Stockholms-Gillet. Läs mer 
om dem på hemsidan och lär dig mer om 
våra traditioner och hur de kom till.

Utöver historien finns praktisk information 
om Rådet, Julmarknaden, stipendierna och 
länk till Gille-Tidender som uppdateras lö-
pande. Meningen är att du som medlem ska 
finna svar på alla frågor om Stockholms-
Gillet och våra aktiviteter.

Adressen är:
www.stockholmsgillet.se

Gillets nya hemsida

Välkommen att titta på vår nya hemsida!

Du som ej meddelat Din e-mailadress och 
telefonnummer gör det snarast till vår in-
tendent! intendenten@stockholmsgillet.se

Stipendier 2020
I år kan Stockholms-Gillet dela ut 135 000 kr 
till intressant stockholmsforskning. Pengarna 
kommer från Stortorgets Julmarknad som för 
varje år drar fler och fler besökare.

Årets stipendiater är 7 till antalet och deras 
ämnen spänner över många miljöer och perso-
ner med anknytning till Stockholms historia.

• Rikard Larsson får 25.000 för en bok om 
Gamla Brogatan och de sista bevarade kvar-
teren från Klarakvarterens tid.

• Suzanne Lindhagen får 25.000 för en bio-
grafi om den kända stockholmsprofilen 
Anna Lindhagen.

• Anna-Sophia von Celsing och Ragnar Bo-
man får 25.000 för en bok om brukspatro-
nen Lars Gustaf von Celsing ägare till det 

”Celsingska huset” på Gustav Adolfs Torg.
• Patrik Steorn får 20.000 för en antologi om 

Thielska Galleriet där många nya aspekter 
av huset och dess park får sin belysning.

• Peter Schantz får 20.000 för en skrift på 
engelska om Nationalstadsparken som rik-
tar sig till utländska studenter och forskare 
som är verksamma i områdets universi-
tetsinstitutioner.

• Gunilla Lundgren får 10.000 för en kom-
mande bok om Rinkebys historia kallad 

”Rinkeby världens torg 50 år”.
• Caroline Krook får 10.000 för en bok om 

Svenska Kyrkan i Stockholms stift, igår 
och idag.



Hopp eller hopplöshet
Turisterna, som planerat in en Stockholms-
resa, fick, ville eller kunde inte komma i år, 
vilket fått hotell, restauranger, butiker och 
kulturinstitutioner att pendla mellan hopp 
och hopplöshet. Hur ska det bli? Vad kan vi 
göra nu? Och allt detta på grund av ett virus 
som ställt allt på ända på både global och 
lokal nivå. Vad gäller Stockholmsgillet, så 
har våra gillen fått ställas in och rådsmöten 
har fått ske digitalt. Att gillets främsta och 
mest synliga verksamhet, julmarknaden, 
ej kommer att kunna gå av stapeln detta 
år känns sorgligt på många sätt. Först och 
främst för att julmarknaden sedan Gustav 
Vasas dagar och i Stockholmsgillets regi 
sedan 1915, är en känd och kär del av sta-
dens advents- och julfirande. Hit kommer 
människor inte bara från Stockholm, utan 
från hela landet, liksom internationella be-
sökare som vill uppleva julmarknaden i ett 
nordiskt skimmer med kyla, snö och varm 
glögg och kanske möta en och annan isbjörn 
i Gamla stans gränder. Att många handlar 
julklappar med svensk hantverkstradition 
på julmarknaden är ju också gillets främsta 
inkomstkälla, från vilken vi har möjlighet 
att bidra till kunskap om, utveckling av och 

ibland även försköning av vår stolta stad 
genom bland annat årlig stipendieutdelning. 
Just detta kommer glädjande nog, trots årets 
uteblivna inkomst från julmarknaden, att 
kunna äga rum även nästa år, varför vi re-
dan nu uppmanar er att sprida budskapet 
om detta finansieringsstöd för spännande 
stockholmsprojekt. Kanske känner ni någon, 
som i den påbjudna sociala distanseringens 
nya tid fått tankar och idéer vad gäller sta-
dens historia och framtid, en framtid då vi 
förhoppningsvis snart kommer att kunna få 
träffas och trivas tillsammans. Tills dess: 

Alle gode tanker, 
de kan slet ikke dø, 
før endnu bedre tanker 
er spired af deres frø. 

J.P.Jacobsen

Kanske kan dessa rader 
ge vår pandemidrabba-
de stad ny energi och lust 
att upptäcka mer och 
annat än det nedstäng-
da och tillbommade.

Eder hoppfulla  
Ålderman Kristina L junggren

Åldermannens ruta

Gille-Kontakt!
Telefon kansliet 08-4112648 • Intendent: Charlie Hahne, intendenten@stockholmsgillet.se

www.stockholmsgillet.se
Redaktör för Gille-Tidender: Agneta Rydberg

Midvintergillet
planeras i år att äga rum den 10 mars på Läkaresällskapet. Vårgillet är planerat till den 19 

maj. Vi ska då till sist få uppleva båtturen i Kungliga nationalstadsparken med Henrik 
Waldenström. Boka dagarna redan nu! Vi hoppas innerligt att pandemin då ska tillåta det.
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