
Stockholms-Gillets  
”Midvintergille” 2021

äger rum i Storkyrkan och via Zoom 
onsdagen den 10 mars, kl 17.00

Stockholms-Gillets ”Midvintergille” kom - 
mer att äga rum i Storkyrkan.

Då pandemin fortfarande pågår känner 
vi oss dessvärre tvungna att även inställa 
Midvintergillet som skulle vara på Läkare-
sällskapet. Vi kommer i stället att ses på 
Zoom och i Storkyrkan där vi kan hålla 
avstånd! 

Vi kommer att följa Folkhälsomyndighe-
tens rekommendationer så vi ber Er än en 
gång att skicka oss aktuella emailadresser 

ifall vi måste skicka ny information an-
gående mötet.

I Storkyrkan kommer våra medlemmar att 
få en möjlighet att lyssna på några av Gillets 
stipendiater 2020. Vi kommer att få höra 
Caroline Krook föreläsa om sin nyutgivna 
bok ”Från stor stad till storstad, Stockholms 
stift igår och idag”, Gunilla Lundgren om 

”Rinkeby världens torg 50 år” och Suzanne 
Lindhagen om den kända stockholmspro-
filen Anna Lindhagen.
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För att kunna deltaga via Zoom så måste Du 
anmäla ditt deltagande samt skicka din email-
adress till vår intendent intendenten@stock-
holmsgillet.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 anmälan så 
att vi kan ordna med säkra avstånd i kyrkan. 
Även denna anmä-
lan skickas till in-
tendenten. 

Julmarknaden 2020
Julmarknaden blev som bekant inställd 2020, till 
mångas stora besvikelse. På initiativ av ett par  av 
bodhyresgästerna så ordnades istället en virtuell 
julmarknad där ett antal av våra bodhyresgäster 
presenterade sina produkter på en egen hemsida 
kopplad till vår hemsida för julmarknaden. Det 
blev annorlunda men det var ändå viktigt att 
få hålla liv i traditionen och synas, om än bara 
digitalt. I år hoppas vi dock verkligen att vi ska 
kunna återgå till en ”riktig” julmarknad igen.

Nya rådsmedlemmar i Stockholms-
Gillet 
Christel Wiman är sambo 
med Rune Söderberg och 
har inga barn. 1950 föddes 
jag på allmänna BB. Stock-
holm är den röda tråden. Mitt 
motto blev tidigt: ”jag bor 
hellre i en knivlåda i centrum,  
än i ett palats utanför Stock-
holm.” Efter juridikstudier i 
Stockholm var jag under många år jurist och 
förhandlingschef på SHR, Sveriges Hotell- och 
restaurangföretagare och ansvarade bl a för ser-
veringstillståndet för ”världens längsta smörgås-
bord” på Kungsgatan 1986. 1997 var jag perso-
nalchef på Grand Hôtel i Stockholm. Under åren 
2000-2010 var jag VD för Stockholms hamnar 
och senare blev jag utsedd till expertgranskare 
av Slussen-projektet. Därefter var jag tf VD för 

Stockholms borgerskap, och sedan tf VD för 
SGA, Stockholm Globe Arena fastigheter. Idag 
är jag styrelsearbetare, bl a som vice ordförande 
i Stockholms köpmansklubb. Mitt yrkesliv kan 
sammanfattas med juridik och ledarskap, inom 
arbetsgivarfrågor, turism och transportfrågor. I 
Stockholm förstås!

Håkan Berglind har bott i 
Stockholmsområdet hela sitt 
liv, i Västertorp, Bredäng och 
numera i Kungsängen, är gift 
och har tre barn i åldrarna 12 
till 31, och ett barnbarn. Han 
har en snart fyrtioårig erfaren-
het från arbete i Försvarsmak-
ten. Främsta fritidsintressen 

är olika idrottsaktiviteter så som golf, tennis och 
skidåkning samt att vistas ute i naturen.

Ständiga medlemmar 
I dessa ganska kärva tider känns det väldigt roligt 
att notera att vi fått tre nya ständiga medlemmar. 
Det är ett väldigt fint stöd för Stockholms-Gillets 
verksamhet när det behövs som bäst. Våra nya 
ständiga medlemmar är:

Överste Hans Mattsson
Verkställande Direktör Kerstin Edin
Direktör Torbjörn Heierson

Ständig medlem blir man genom att betala 15 
årsavgifter på en gång, och sedan behöver man 
inte tänka på den årliga inbetalningen längre.

Håkan Berglind

Christel Wiman



Årsmöte med förhinder. Det årsmöte som av 
gammal god sed brukar avhållas i maj månad 
i samband med vårgillet, fick i år skjutas på 
pga pandemin. Vår förhoppning var att det 
skulle kunna ske vid Höstgillet, men inte heller 
då hade pandemin släppt sitt grepp. Återstod 
att avhålla 2020 års årsmöte Per capsulam al-
ternativt i miniformat (max 8 personer) och 
med möjlighet att delta digitalt genom Zoom 
innan året var slut. Sålunda avhölls 2020 års 
årsmöte i god ordning därtill med beviljad an-

svarsfrihet för rådet. Till nya rådsmedlemmar 
invaldes Christel Wiman och Håkan Berglind. 
Åldermannen Kristina Ljunggren omvaldes för 
ytterligare en mandatperiod.

Närvarande i Storkyrkan var 8 personer, och 
via Zoom 6 personer.

Årsmötet hölls i Storkyrkan den 25 november

Påminnelse! Medlemsavgiften 2021 
samt email adresser
Vi saknar fortfarande ett antal medlemsavgif-
ter, så vänligen kontrollera att Ni inte har glömt 
att betala den. Medlemsavgiften är 300 kr och 
sätts in på Gillets plusgiro 1381-3. Tänk på att 
Du genom att vara medlem bl a bidrar till att vi 

kan ge stipendier till kultur och forskning med 
stockholmsinriktning. 

För ändringar av planer eller inbjudningar till 
evenemang med kort varsel så är det bra om vi 
har Era aktuella emailadresser. Meddela därför 
Din emailadress till vår intendent, om Du ej gjort 
det tidigare: intendenten@stockholmsgillet.se



På mina vandringar i stan, som på grund av 
pandemin blivit både många och långa, finns 
tid för allehanda tankar. Överallt och vid näs-
tan alla tider på dygnet går, joggar och cyk-
lar människor i alla åldrar. En, tror jag, både 
långt bakåtblickande och samtidigt framåt-
blickande syn. 

En ström av människor utan egna eller kol-
lektiva plåtskal, likt gatuscenerna i en film 
från förra seklets efterkrigstid, eller en blick 
in i framtiden? 

Något vi lärt oss om oss själva och vår stad un-
der den tid vi uppmanas att undvika kollektiv-
trafik och att hålla två meter är att det sällan 
är så långa gångavstånd som vi trott och att 
det går förvånande snabbt att ta sig fram till 
fots och att detta nygamla färdsätt befrämjar 
både kondition och hälsa. Och lägg därtill 
allt man hinner se och upptäcka av både nytt 
och gammalt 

Inte sedan Klarasaneringen för sextio år sedan 
har väl Stockholm haft så många vägarbeten. 
Och aldrig har väl vår stad haft så många sky-
höga lyftkranar, som med sina röda varnings-
lampor på natthimlen tävlar med stjärnornas 
sken. 

Det nya och det gamla konkurrerar med var-
andra om plats och uppmärksamhet. Osökt 
går tankarna till Olle Adolphsons ”Va’ e’re för 
enna dårar som härjar på stan?” eller Strind-
bergs dikt ”Esplanadsystemet”, där 

”En gammal man går där förbi
och ser med häpnad hur man river.
Han stannar upp; tycks ledsen bli,
när bland ruinerna han kliver.” 

Stadens årsringar är många och berättar i sin 
stadsplanering om våra, dess invånares, liv och 
drömmar genom tiderna. 

”Poet, vad har du fiskat
i kväll i den strida ström?
En bubbla. En månskensdroppe.
En snabbt förrunnen dröm.”

Ur ”Månsken på Strömmen” av Bo Bergman.

Eder Ålderman  
Kristina L junggren

Åldermannens ruta

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

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

Vårgillet
kommer förhoppningsvis att äga rum onsdagen den 19 maj.  

Fira 25 år i Kungliga nationalstadsparken från sjösidan! 

Det blir då, till sist, den efterlängtade båtturen på tre timmar med vår  
rådsmedlem Henrik Waldenström som guide. Gäster är välkomna!  

Notera i almanackan! Mer information i nästa Gille-Tidender.
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