
Stockholms-Gillet 
välkomnar till en Vårutflykt med picknick onsdagen den 19 maj kl 16.00

”Med Gustav III på Haga” 
Samling vid Koppartälten klockan 16.

I år är det 250 år sedan Gustav III blev kung. 
Med anledning av detta jubileum bjuder Stock
holmsGillet in till en gemensam picknick  
i Hagaparken. Varje sällskap tar med egen 
filt och korg med kaffe och tilltugg. Kaféet i 
Koppartälten är öppet så förfriskningar kan 
inhandlas där om så önskas. Ifall det regnar 
blir vi tvungna att ställa in arrangemanget. 
Anmäl gärna deltagande till vår intendent  
intendenten@stockholmsgillet.se.

Vi håller avstånd men försöker ändå umgås 
och träffas i Gillets former. Vår vice ålderman 
fil. dr Mats Hayen kommer att i tidstypiska 

kläder berätta om Gustav III och hans liv 
på Haga. Texten till föredraget kommer att 
finnas tryckt och delas ut till de församlade 
sällskapen på filtarna. Vi räknar med att vara 
på plats i ungefär en timme.

För Gustav III både började och slutade ti
den som kung på en opera. Han nåddes av 
nyheten om sin faders död (12 februari 1771) 
under en föreställning på Parisoperan. Hans 
eget liv slutade kort efter det berömda atten
tatet på Kungliga Operan i Stockholm den 16 
mars 1792. Ute vid Haga ville kungen skapa 
sitt eget Versailles, men planerna blev bara 
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delvis utförda. Trots det fick Haga stor betydelse 
för Sveriges utveckling i slutet av 1700talet och 
parken är idag ett levande minne från Gustav 
III:s tid och en viktig del av Stockholms läns 
kultur och naturområden.
Vice ålderman Mats Hayen är historiker och 
forskningsledare vid Stockholms stadsarkiv. Han 
var under åren 2016–2021 ordförande i Bellmans
sällskapet. En stor del av hans forskning har äg
nats 1700talets Stockholm.

Storkyrkan måndagen den 24 maj
Måndagen den 24 maj kl 19 så ses vi igen i Stor
kyrkan eller via Zoom.

Den 10 mars fick vi höra ett mycket intressant 
föredrag av stipendiaten biskop emerita Caroline 
Krook som berättade om sin nyutgivna bok  ”Från 
stor stad till storstad, Stockholms stift igår och 
idag”. Detta föredrag från Midvintergillet finns 
nu tillgängligt på vår nystartade Youtubekanal 
samt på hemsidan www.stockholmsgillet.se. De 
två stipendiaterna som även då skulle föreläsa, fick 
förhinder på grund av pandemin men kommer 
nu i stället att föreläsa den 24 maj.  

Gunilla Lundgren kommer att berätta för oss 
om sin bok ”Rinkeby världens torg 50 år” Gu
nilla leder sedan 30 år tillbaka projektet ”Nobel 
i Rinkeby” då årets nobelpristagare i litteratur 
besöker Rinkeby för att träffa skolelever. Hon är 
också mottagare av många priser för sitt arbete 
för att stimulera barns läsande. 

Byggnadsantikvarie Suzanne Lindhagen berättar 
om den kända stockholmsprofilen Anna Lind
hagen, skapare av koloniträdgårdsrörelsen och 
räddare av de små röda träkåkarna i vita Bergen 
och på Åsöberget. Suzanne är även ordförande 
för Anna Lindhagens museum på Stigberget, en 
pärla i Stockholms museivärld.

För att kunna deltaga via Zoom så måste Du anmä
la ditt deltagande samt skicka din emailadress till 
vår intendent 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 anmälan till intendenten. 

”Vårgille” 2021 samt årsmöte äger på 
grund av den pågående pandemin inte 
rum förrän tisdagen den 24 augusti. Då 
ska vi förhoppningsvis, till sist, få se 
den  Kungliga national stadsparken från 
sjösidan!   

Färden går via Rosendals Slott in i Djurgårds
brunnskanalen, runt Fjäderholmarna upp till 
Ulriksdals slott och därefter retur fast på sydsi
dan av Djurgården. Guide är rådsmedlemmen 
Henrik Waldenström som också är initiativtagare 
till parken. Missa inte att beskåda Nationalstads
parken från sjösidan!

Färdfakta:

Start: Avfärd 16.00, samling senast 15.45 vid 
Strandvägskajen, kajplats 15.          

Slut: 19.00 samma plats.

Mat/dryck: I priset ingår en wrap samt lättöl/
vatten. Övrig alkohol samt kaffe kan inköpas 
ombord (kort/kontant). Ingen egen skaffning 
är tillåten.



I år har vi anslagit 100 000 kronor och vi hop
pas på många intresserade. Förra året var re
kord med 24 stycken ansökningar. Det var 
dubbelt så många som året tidigare. Resultatet 
av stipendienämndens bedömning var sju sti
pendiater som fick 10 000, 20 000 respektive 
25 000 kronor vardera.

Besök gärna hemsidan www.stockholmsgillet.se  
där kan du läsa mer om tidigare års stipen
diater. Vårt syfte med stipendiet är att gynna 

”forskning som söker klarlägga förhållanden 
med anknytning till Stockholms bebyggelse 
och kulturella utveckling” Hjälp oss sprida in

formation om stipendiet, vi annonserade i de  
stora tidningarna helgen 1011 april men bud
skapet behöver spridas i fler kanaler.

Nu utlyser vi Stockholms-Gillets stipendium 2021

Övrigt: Delfinbåten är täckt och turen genomförs 
oavsett väderlek. Medtag gärna kikare och kamera.

Anmälan till Gillet sker genom att sätta in 450 
kronor för medlem på StockholmsGillets plus
konto 13813, så att den är Gillet tillhanda senast 
den 1 augusti. Gäster är välkomna (500 kronor för 
gäst), men max antalet är 80 personer. Först till 
kvarn... (Återbud senast den 10 augusti,  därefter 
återbetalas ej inbetald avgift.) Ange avsändare, te
lefonnummer, ev. gäst samt eventuella dietrestrik
tioner. Munskänkens (Katarina Leijonhufvud) 
mobilnummer är 0708401 602 och intendentens 
(Charlie Hahne) 0704807 616. Gillet har också 
Swish 123 400 22 34. 

Varmt välkomna!

Ökad möjlighet för fler stockholmare 
att bli delaktiga i Gillets verksamhet
Som vi tidigare har informerat om har Rådet ve
lat se över hur de bestämmelser i Gillets stadgar 
som reglerar möjligheterna till medlemskap kan 
anpassas till de stora förändringar som staden 
Stockholm har genomgått sedan Stockholmsgil
let bildades 1914. Detta arbete har nu utmynnat 
i ett förslag till ändring av stadgarnas § 4 som i 
en första läsning kommer att föreläggas Årsmötet 
2021. Syftet med ändringarna är att Gillet skall 

kunna bereda fler genuina Stockholmsvänner 
möjlighet att delta i Gillets verksamhet och på 
så sätt även skapa en bredare bas för att över tid 
kunna få ett nödvändigt tillskott av nya medlem
mar. Detta skall enligt förslaget ske, dels genom 
att utvidga Gillets ”upptagningsområde” till att 
omfatta hela Stockholms län och dels genom att 
öppna upp för medlemmars anhöriga, som inte 
är födda och uppvuxna i Stockholm men som 
har bott där under huvuddelen av sitt vuxna liv, 
att också kunna bli medlemmar. Ändringarna 
är inte på något sätt avsedda att skifta fokus för 
Gillets verksamhet från Stockholms stad utan 
endast ett försök att fånga upp de stockholmare 
som är varma Stockholmsvänner men som råkar 
vara födda och uppvuxna i ”fel” förort. För att en 
stadgeändring skall träda ikraft krävs likalydande 
beslut på två efter varandra kommande årsmö
ten vilket innebär att det föreliggande förslaget 
kommer att behandlas även vid 2022 års Årsmöte.

Den som vill läsa mer om motiven för Rådets 
förslag till stadgeändring kan göra det i en 
PM som finns tillgänglig på Gillets hemsida  
www.stockholmsgillet.se alternativt kontakta vår 
intendent Charlie Hahne, telefon 070 480 76 16,  
för att erhålla en papperskopia av ifrågavarande 
PM.

Stockholms-Gillets stipendienämnd utlyser härmed  
ett eller flera stipendier att utdelas till personer eller  

institutioner för att främja, stödja eller belöna forskning  
som söker klarlägga förhållanden med anknytning till  

Stockholms bebyggelse och kulturella utveckling.
Se även vår hemsida www.stockholmsgillet.se

Skriftlig, utförligt motiverad ansökan, ställd till
Stockholms-Gillets kansli Trångsund 2B, 111 29 Stockholm,  

skall vara ingiven senast den 31 maj 2021.
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Vårsolen värmer men isvindar får både mig 
och några vitsippor på Riksdagsplan att rista 
till. Än är det vinter kvar, som mor säger i 
den välkända visan om blåsippan som ute i 
backarna står. Jag stannar till en stund och 
ser mig omkring på de välkända byggnaderna 
runt omkring. Allt är sig likt och ändå inte. 
Valvet mot Riksgatan, det gamla kanslihuset 
med sina mäktiga pelare, delar av slottet, och 
Storkyrkans Carlbergska torn är omgivna av 
byggnadsställningar som i sin tur är draperade 
i meter efter meter vit plast. Under allt det vita 
sker allehanda hantverk för att underhålla och 
återställa byggnaderna till sin forna glans dagar.     

Jag fortsätter promenaden mot Kungsträdgår
den för att se om de japanska körsbärsträden 
börjat slå ut. Passerar Operahuset som ännu 
står stängt liksom så många andra kulturinsti
tutioner på grund av den pandemi som vi alla 
hoppas snart ska vara bortvaccinerad. Tän
ker på alla farsoter som genom århundradena 
hemsökt också vår stad; Pesten, kolerautbrott, 
Spanska sjukan, polio... Känner mig oerhört 
tacksam över att leva detta århundrade där 
forskningen kommit så långt så att vi redan 
inom ett år efter Covid 19utbrottet har fått 
ett vaccin. Fortsätter ner mot Jakobs kyrka 

med sin röda fasad och magnifika portal av 
W Boy. Utanför står bysten av Jussi Björling 
vars fantastiska tenor vi fortfarande med ett 
enkelt knapptryck på mobilen kan lyssna till, 
beröras av och glädjas åt. Var musiken kom
mer ifrån lär vi nog likt Ingemar Bergman 
aldrig få veta med vetenskaplig hjälp, men att 
vi människor börja kommunicera genom rytm 
och toner kan var och en som haft barn i sin 
närhet vittna om.

En koltrasts ljuvliga sång leder mig vidare mot 
mitt mål. Först ser jag bara rader av kala gre
nar, men så upptäcker jag de första utslagna 
körsbärsblommorna. Det är fortfarande kallt 
och blåsigt, men de spröda rosa körsbärsblom
morna värmer mitt sinne och får mig att stå 
där alldeles stilla och le. Trots pandemin som 
fortfarande sätter så många käppar i hjulen för 

oss, så har den inte tagit 
kommandot över naturen 
som ännu en gång visar 
oss att livet i all sin skörhet 
och styrka vinner trots allt.         

Glad vår!

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

Höstgillet 
kommer att äga rum 
torsdagen den 11 november på 
Läkaresällskapet. Notera i almanackan! 
Mer info i nästa GilleTidender!

Kallelse till Årsmöte den 24 augusti

Handlingarna – dagordningen, styrelsens verk
samhetsberättelse samt den ekonomiska rappor
ten – kommer att kunna läsas på Gillets hemsida 
två veckor före årsmötet. Dokumenten kommer 
också att finnas tillgängliga för läsning på plats 
på årsmötet.
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