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STOCKHOLMS-GILLET 
 

 

 

 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020 
. 

 

       

Stockholms-Gillets Råd får härmed avge följande verksamhetsberättelse  

för år 2020. 
 

Under sitt 107:e verksamhetsår har Stockholms-Gillet, som alltid, idogt      

arbetat för Stockholm och stockholmarna. Verksamheten har dock starkt 

begränsats av Covid 19-pandemins kraftiga restriktioner för möten och 

sammankomster. Därför har under året endast ett Gille kunnat genomföras på 

traditionellt vis med fysisk närvaro. Därefter har såväl årsmöte, Rådsmöten 

som andra medlemsaktiviteter måst ske i huvudsakligen digital form. 

Restriktionerna har även medfört att årets julmarknad inte kunnat genomföras. 

Gillets stipendier har lyckligtvis ändå kunnat utdelas på sedvanligt vis. 

 

Medlemmar 
 

Stockholms-Gillet hade vid årets slut 373 registrerade medlemmar (394 år 

2019). Under året invaldes 10 nya medlemmar. 

 

Stockholms-Gillets råd 
 

Under året efter det framskjutna årsmötet har Kristina Ljunggren varit 

ålderman. I Rådet har vidare ingått vice åldermannen Mats Hayen, skrivaren 

Carl Johan Rundquist, skattmästaren Sten Selander, munskänken Katarina 

Leijonhufvud, redaktören Agneta Rydberg, stipendienämndens ordförande 

Stella Fare samt bisittarna, Göran Sundvall, Henrik Waldenström, Christel 

Wiman och Håkan Hedlund. Charlie Hahne har varit Gillets intendent under 

året. 

 

Rådet har under året hållit fem ordinarie sammanträden. Inom Rådet har det 

funnits ett par arbetsgrupper.  

 



 2 

2020 års Gillen 
 

Midvintergillet hölls torsdagen dagen den 20 februari på Stortorgskällaren i på 

Stortorget. Kvällen inleddes med att Rådets stipendiater professorerna Heiko 

Droste och Kurt Villads-Jensen, gav en fyllig presentation om Stockholms 

blodbad, dess bakgrund och förlopp. Efter föredraget avnjöt medlemmarna en 

välsmakande tvårättersmeny bestående av Toast Skagen som förrätt och 

därefter helstekt biffrad med tillbehör. 

 

Övriga planerade Gillen fick tyvärr på grund av pandemirestriktionerna ställas 

in. 

 

Det uppskjutna årsmötet genomfördes genom möte i Storkyrkan onsdagen den 

25 november. Mötet genomfördes såväl fysiskt enligt gällande restriktioner 

(åtta personer) som digitalt (sex personer).    

 

Julmarknaden 
 

Till följd av under hösten fortfarande gällande pandemirestriktioner fick tyvärr 

den traditionella julmarknaden helt ställas in. 
 

 

Information och opinionsbildning  
 

Stockholms-Gillets två hemsidor, www.stortorgetsjulmarknad.com alt. 

www.stockholmsgillet.se, har utdaterats och fått glädjande uppmärksamhet 

också under 2020.  

Gille-Tidender kom under året ut med tre fullmatade nummer.  

Stockholms-Gillets Stipendienämnd  

 

Stockholms-Gillets råd hade för år 2020 ställt en summa om 135 000 kronor 

till nämndens förfogande för stipendier. Därtill kommer kostnader för utlysning 

av stipendierna och annonsering samt för nämndens egna möten. 

 

Nämnden har under året utgjorts av Stella Fare, ordförande, Johan Tamm, vice 

ordförande, ledamöterna Love Arbén, Kurt Hultgren samt suppleanterna Karin 

Sidén och Ulrika Sax. Charlie Hahne har varit nämndens sekreterare. Nämnden 

beslöt att stipendierna skulle utlysas genom annonser i Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet samt att meddelanden om stipendierna dessutom i vanlig 

ordning skulle skickas till universitet och högskolor. Anslag om stipendierna 

har dessutom utdelats till Rådsmedlemmarna för uppsättning på lämpliga 

platser såsom bibliotek m.m. Information om stipendierna har också spridits 

genom nämndens ledamöter på andra sätt. 

 

När ansökningstiden löpt ut hade 24 ansökningar kommit in. De cirkulerade 

bland nämndens ledamöter för läsning under sommaren. 

 

Vid sitt möte i september beslöt nämnden att dela ut sju stipendier av 

varierande storlek; tre stycken om 25.000 kr, två stycken om 20.000 kr.och två 

http://www.stortorgetsjulmarknad.com/
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stycken om 10.000 kr. enligt följande 

 

Rikard Larsson 25.000 kr. i form av publiceringsbidrag för hans kommande bok 

’Tillbaka till Gamla Brogatan’. 

 

Suzanne Lindhagen 25.000 kr. i tryckbidrag för hennes kommande biografi om 

Anna Lindhagen. 

 

Anna-Sophia von Celsing & Ragnar Boman 25.000. för delfinansiering av 

produktionskostnaden för deras kommande bok om Lars Gustaf von Celsing - 

’Brukspatronen’. 

 

Patrik Steorn 20.000 kr. i tryckbidrag för en forskningspublikation om Thielska 

Galleriet – ’Thielska Galleriet. Konsten, huset, tiden’. 

 

Peter Schantz 20,000.- för delfinansiering av produktionskostnaden för en mindre 

skrift om Nationalstadsparken i engelsk utgåva. 

 

Gunilla Lundgren 10.000 kr. för delfinansiering av produktionskostnaden för 

hennes kommande bok om Rinkebys historia – ’Rinkeby världens torg i 50 år’. 

 

Caroline Krook 10.000 kr. i tryckbidrag för hennes kommande bok om Svenska 

Kyrkan i Stockholms stift – ’Från stor stad till storstad – Stockholms stift igår och 

idag”. 

        

          Ekonomi 
 

Stockholms-Gillets verksamhet har under året givit ett underskott på 506.057 kr, 

främst beroende på inställd julmarknad. 

 

De restriktioner som på grund av pandemin gällt under större delen av 

verksamhetsåret har stark påverkat Gillets verksamhet i negativ riktning. Många 

löpande utgifter som hyror, löner och ersättningar har belastat Gillet på i stort sett 

samma sätt som tidigare år, medan intäkterna av främst hyror för bodar under 

julmarknaden uteblivit. Gillets ekonomi har ändå med viss marginal kunnat klara 

dessa besvärliga förhållanden. 

 

Årets underskott på 506.057 kr. föreslås överföras i ny räkning.  
 

 

Stockholm den 15 augusti 2021 för Stockholms-Gillets råd 

 

 

 

 

 

Kristina Ljunggren  Sten Selander   Carl Johan Rundquist  

Ålderman   Skattmästare   Skrivare   


