
Stockholms-Gillets
Vårgille 2022

äger rum på HM Konungens hovstall, 
tisdagen den 24 maj kl 17.30, med efterföljande 

middag samt Årsmöte på Strand Hotel

Stockholms-Gillets Vårgille planeras till tisda-
gen den 24 maj kl.17.30, på HM Konungens 
Hovstall, Väpnargatan 1. Kvällen börjar med 
en tur runt Hovstallet med stallmästare Lars-
Olof Nilsson som guide. Under guidningen 
bjuder vi på ett glas vin. Vi fortsätter sedan till 
Strand Hotel för årsmöte och middag ca kl 19.

Middag
Vi blir serverade en två-rätters middag bestå-
ende av tomatsoppa med röd paprika, gril-
lad surdeg & ört-mascarpone till förrätt, och 

sedan stekt röding med krossad sötpotatis, 
kummin smörsås & sparriskål till huvudrätt, 
samt kaffe eller té. 

Snaps, öl och vin kan köpas på plats. Pris: 
550 kr för mat och inträde till Hovstallet med 
guidad tur. Maxantal är 70 personer, först 
till kvarn… I mån av plats välkomnas gäster.

Anmälan
Anmälan till Vårgillet sker genom att sätta in 
pengarna på Stockholms-Gillets pluskonto 
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1381-3 eller Swish 123 400 2234, så att de är Gillet 
tillhanda senast den 10 maj. Ange avsändare och 
telefonnummer samt eventuella dietrestriktioner. 

Munskänkens (Katarina Leijonhufvud) mobil-
nummer är 0708-401 602 och Intendentens (Char-
lie Hahne) 0704-807 616.

Nya medlemmar i Stockholms-Gillet 
Vid senaste rådsmötet den 23 mars invaldes Ewa 
Lagerqvist, Richard Skröder, Henriette Stern och  
Lars Tärnqvist, som önskas varmt välkomna i Gillet.

Stockholms-Gillet stadgeändring

BREDDNING AV GILLETS MEDLEMSBAS
Vid det senaste årsmötet antogs i en första läs-
ning ett förslag till ändring av Gillets stadgar 
som ska öppna för att fler Stockholmsvänner ska 
kunna delta i Gillets olika aktiviteter. Förslaget 
innebär i korthet, dels att man ska kunna antas 
som medlem om man är född eller uppvuxen i 
Stockholms län (i stället för som nu i Stockholms 
stad) och dels att nära anhörig till medlem kan 
beviljas medlemskap om de bott i Stockholms 
län under huvuddelen av sitt vuxna liv, trots att 

de inte är födda i länet. Mer om den föreslagna 
stadgeändringen finns att läsa i en PM på Gillets 
hemsida stockholmsgillet.se.

För att ändringen ska träda ikraft krävs likalydande 
beslut på två efter varandra kommande årsmöten 
varför frågan kommer att behandlas även detta år. 

E-mailadresser 
Vi har många gånger bett Er att meddela era e-
mailadresser till vår intendent. Detta för att fort 
kunna meddela Er om ändringar i program eller 
meddelande om något nytt program och ev. kal-
lelser om erbjudande till extra evenemang. Vi har 
nu e-mailadresser till ca 220 av 350 medlemmar. 
Har du ingen dator eller mailadress var snäll och 
meddela oss e-mailadressen till någon anhörig el-
ler vän som kan meddela dig.

Hovstallet på Väpnargatan i Stockholm vilar på 
en lång historia. Det första hovstallet grundades 
av Gustav Vasa redan 1536. Hovstallet har varit 
beläget vid Tegelbacken och vid Jakobs kyrka, men 
huvuddelen av tiden på Blasieholmen fram till 
1894 då en flytt till nuvarande plats genomfördes. 
Anledningen till flytten var ett beslut från 1888 
att Riksdagen skulle flytta från Riddarholmen till 
Helgeandsholmen. År 1894 genomfördes flytten 
till nuvarande plats. 85 hästar inkvarterades i de 
nybyggda stallarna och de anställda kunde flytta 
in i nya och moderna lägenheter. I den största 
bosatte sig hovstallmästaren. Sedan flytten leds de 
kungliga transporterna från hovstallet som idag 
domineras av biltransporter. Den första bilen kom 
till år 1899 och efter 10 års ”prövotid” anställdes 
den förste automobilföraren. Hästarna (16 stycken) 

används i den statsceremoniella verksamheten, 
som utgörs av Riksdagens öppnande, firandet av 
nationaldagen, inkommande statsbesök, firande 
av kungliga högtidsdagar (jubileum, födelseda-
gar, bröllop och begravningar) samt kungliga 
audienser. De sistnämnda är en gammal svensk 
tradition som innebär att nyanlända ambassa-
dörer åker i hästtransport till Kungliga Slottet 
från Utrikesdepartementet. Normalt sett är det 
tre vagnar som lämnar UD och i den första som 
är förspänd med fyra hästar åker ambassadören 
som vid framkomsten till slottet överlämnar sitt 
kreditivbrev till kungen. Hovstallets uppgifter lö-
ses varje dag och dygnet runt, således en mycket 
levande arbetsplats.

Lars-Olof Nilsson, stallmästare

HM Konungens hovstall

Kallelse till Årsmöte den 24 maj
Handlingarna – dagordningen, styrelsens 
verksamhetsberättelse samt den ekonomiska 
rapporten – kommer att kunna läsas på Gil-
lets hemsida två veckor före årsmötet (10/5). 

Dokumenten kommer också att finnas till-
gängliga för läsning på plats.
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Murvlarna som grundade Stockholms-Gillet

Avsnitt 2
Beyron Carlsson var en känd journalist och 
humorist på sin tid. Han var den som tog det 
första initiativet till vår förening. På våren 1914 
publicerade han ett upprop i tidningen ”Dagen” 
en bilaga till Aftonbladet, om att bilda en för-
ening för ”stockholmaren som kommit bort”. 
I sin appell undrade han ”vart stockholmaren 
tagit vägen bland alla de främmande perso-
ner som rivit ned hans fädernehus och byggt 
bankpalats av oanad storlek just där han 
förr i tiden tänkte och diskuterade medan 
svala drycker kom och gick på stamborden.” 
Man kan undra vad Beyron Carlsson egentli-
gen syftade på när han skrev så där? Jo jag har 
kommit fram till att det var rivningen av publi-
cistklubbens stamlokus på Gustav Adolfs torg 
det handlade om. Rydbergs Bar var ett legen-
dariskt vattenhål dit stockholmarna gick för 
att dricka cocktail på eftermiddagarna. Många 
fick en chock när deras stamkrog revs 1914. På 
dess plats uppfördes Skandinaviska Banken. 
Idag är huset en del av Regeringskansliet. Riv-
ningsskandalen gav Beyron Carlsson uppsla-
get att bilda en förening för ”urstockholmare”. 
Själv var han uppvuxen på söder och hade tagit 
studenten vid Södra Latin. Om smålänningar, 
värmlänningar och skåningar som bodde i hu-
vudstaden hade sina egna föreningar borde väl 
även stockholmarna kunna ha ett eget lokalpa-

triotiskt sällskap resonerade Beyron Carlsson. 
Han var inte helt fel ute. Den 16 mars 1914 
dök närmare hundra personer upp på Hotell 
Kronprinsen på Drottninggatan och resultatet 
blev att Stockholms-Gillet bildades med det 
dubbla syftet att ”vara en sällskaplig förening 
och samtidigt verka för att stadens intressen 
blev tillvaratagna och skyddade.” 

Stella Fare, bisittare i Rådet

Höstgillet
Höstgillet kommer att äga 

rum den 11 eller 19 oktober. 
Reservera preliminärt bägge 

kvällarna redan nu!

Beyron Carlsson 1869–
1928 fick idén om ett 

Stockholms-Gille.

Hotell Rydberg med sin berömda ”American bar”  
som revs 1914 samma år som Gillet bildades.
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Visst gör det ont när knoppar brister…

Sällan har väl längtan efter våren med sina allt 
längre dagar, värme och skira växtlighet varit 
så stark som i år. Nu efter två års covidisola-
tion skulle vi åter kunna få träffas och glädjas 
åt varandra, inte bara på håll utan nära. Att få 
ta i hand, ja kanske rentav få krama om nå-
gon, vi kanske bara umgåtts med per telefon 
eller skärm under lång tid kändes nästan lite 
högtidligt. 

Allt andades hopp och ett slags nyvunnen till-
försikt i takt med att Snödropparna började 
sticka upp ur rabatterna, några vintergäck likaså, 
när bakslaget kom; Kriget i Ukraina. Plötsligt 
kom Rysslands flera år gamla annektering av 
Ukraina nära, så nära och skrämmande att vat-
tendunkar, gasolkök, torrskaffning och konser-
ver snabbt glesnade på butikernas hyllor. Om, 
om kriget, krisen skulle komma är det bäst att 
vara beredd…

Tänker på alla människor i vår stad som genom 
århundraden förberett sig för olika slags kata-
strofer i freds- och krigstid. På många platser 
ser vi också inne i de centrala delarna ännu 
spår av det förgångnas olika orostider i bl.a 
byggnader och gatunamn. I borgen Tre kronor 
försökte Kristina Gyllenstierna hålla stånd mot 
den danske kungen Kristian II: s attack mot 
Stockholm. Uppe på Gärdet finns en kopia 
av en borg (brann ner på 1970-talet), varifrån 
man hade god utsikt över Ladugårdslandets 
exercisfält. Även Marieberg bär på minnen av 
militär verksamhet. Ett antal gator på Öster-
malm minner om den svenska stormaktstiden; 
Banérgatan, Breitenfeldtsgatan, Oxenstiernsga-

tan, Torstenssonsgatan. Promenerar vi tillbaka 
ner mot slottet stöter vi snart på både Karl XII 
och Gustaf II Adolf strax utanför UD där en 
skulptur av Raoul Wallenbergs portfölj syns till 
vänster om ingången. Gatan till höger om Arv-
furstens palats, bjuder oss så äntligen på det vi 
alla och i alla tider hoppas på och längtar efter; 
fred. Namnet Fredsgatan härstammar från den 
Westfaliska freden vars inledande fredsförhand-
lingar inleddes redan sju år innan det slutliga 
fredsfördraget slöts 1648. Då hade Sverige varit 
i krig i 18 år. En ofattbar lång tid av osäker-
het, vanmakt och smärta och sorg. Tänker att 
vare sig kriget är kort eller långt, så är det ett 
tillstånd som ingen människa skulle behöva 
uppleva, varken här, i Ukraina eller någon an-
nanstans på vår jord. 

Fortsätter Fredsgatan fram mot Drottningga-
tan där jag viker av mot Gamla stan och än en 
gång blir stående och tittar på Elin Wägner 
och de andra freds- och demokratikämpande 
kvinnorna i Riksdagens demokratiutställning 
utmed Västerlånggatan. En kamp vars resultat 
vi vant oss vid och många av oss tar för givet, 
men som vi alltid måste iaktta med tacksamhet 
och värna och vårda likt vårens alla blommor.

Eder Ålderman 
Kristina Ljunggren 

Åldermannens ruta

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

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