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Stockholms-Gillets
Höstgille 2014
äger rum tisdagen den 28 oktober, 17.30
på Sällskapet, Arsenalsgatan 7
Favorit i repris, vårt höstgille kommer återigen att gå av stapeln på anrika Sällskapet,
Arsenalsgatan 7. Vi håller vårt möte och intar vår middag i den vackra matsalen, vars
inredning en gång prydde stora matsalen i
det gamla hotell Rydberg vid Gustaf Adolfs
torg. Varmt välkomna!

huvudrätten Wallenbergare på klassiskt manér. Priset 360 kronor inkluderar mat, lättöl/mineralvatten, lokalavgift och garderob.
Den som önskar kan därutöver, helst redan
i samband med anmälan, beställa snaps (40
kr/3 cl), vin (70 kr/glas), mellanöl (45 kr)
samt kaffe (30 kr).

Kvällens föredragshållare är Susanne Lindh,
VD för Nobelhuset AB, som ägs av Nobelstiftelsen. Hon kommer
att tala om det planerade Nobelhuset
på Blasieholmen och
närmare presentera
det vinnande förslag, som väckt stor
uppmärksamhet och
som många stockholmare har starka
åsikter om. Det blir
en brandfackla i oktobermörkret!

Vårt innehållsrika program fortsätter vid
kaffet efter middagen med tillkännagivandet

Middagen serveras
efter kvällens föredrag, ungefär 19.00.
Förrätten är gubbröra på kavring och

Förslaget till det nya nobelcentret.

av årets Gille-stipendiater. Stockholms-Gillet stipendienämnd har bland 19 sökande utsett fem
stipendiater som får dela på årets stipendiesumma på 100 000 kronor. De kommer i sedvanlig
ordning var ock en, kortfattat men effektivt, att
presentera sina belönade projekt.

gäller. Observera Sällskapets klädkod: vårdad
klädsel, det vill säga för herrarna kavaj, byxor
med pressveck samt slips eller fluga.

Anmälan om deltagande i höstgillet sker genom insättning av 360 kronor samt kostnad för
önskade tillägg på Gillets plusgiro 1381-3 senast
fredag den 17 okt. Skriv på talong eller textutrymme enligt följande exempel: ”Anders Andersson, middag, 1 snaps, 1 vin, kaffe” samt beloppet
(i detta exempel 360+40+1x70+30=500 kr).

Kvällens föredragshållare är
Susanne Lindh,
VD för Nobelhuset AB. Foto: Thomas Henrikson.

Antalet deltagare är begränsat, först till kvarn

Sällskapet
Sällskapet bildades i Stockholm 1800. Efter att
hållit till i Gamla Stan och i Hotel Rydberg på
Gustaf Adolfs Torg lät klubben 1870 bygga det
hus på Arsenalsgatan där den alltjämt håller
till. Där har Stockholms-Gillet ofta hållit sina
Höstgillen. 1874 bröt sig en del ledamöter ut
ur Sällskapet och bildade Nya Sällskapet. De
lät bygga det hus på Västra Trädgårdsgatan,
där klubben finns kvar än i dag. Väl mött den
28 oktober på Sällskapet.
Christian Bratt

Nya medlemmar
Vid rådsmötet i september invaldes följande
personer: Hans-Jacob Bonnier, Ulf Gustafsson,
Anders Johnson, Claes Ljungdahl, Gunilla Ljungdahl, Anders Norlin, Christina Rydegran och Ulla
Söderlind. Gillet hälsar de nya medlemmarna
varmt välkomna och hoppas att de ska trivas i
vår krets!

ställande direktör Alexander Husebye har tagit
plats som bisittare i Stockholms-Gillets råd.

I dagsläget ligger medlemsantalet på 500 medlemmar. Totalt har 23 nya medlemmar tillkommit under 2014. Tillströmningen balanserar
fortsatt väl den naturliga avgången.

Nya i rådet
Domkyrkokaplan Kristina Ljunggren och verk-

Domkyrkokaplan Kristina Ljunggren samt verkställande
direktör Alexander Husebye.

Stortorgets julmarknad
Nästa år har julmarknaden på Stortorget
varit i Gillets regi i hundra år! Marknadens
nuvarande utseende, som skulle efterlikna
forna tiders, kom till genom en generös donation 1961 av en Gillemedlem. Efter ritning
av arkitekten Nils Tesch byggdes 34 st nya
bodar byggas för att passa in på torget. Det
var bra byggen; de flesta bodarna håller än!
Dock krävs löpande underhåll och förstärkning. Bodarna förses med järnramar som ger
stabilitet när bodarna hanteras. Några bodar
behöver ersättas under de kommande åren.
Att ha julmarknad med de specialdesignade
bodarna kräver mer, både av ekonomi och
arbetsinsatser, än marknader på andra håll
där standardiserade bodar monteras på plats.
Våra bodar står uppställda på ett inhägnat
område utanför staden då inte marknaden
är i gång, körs till Stortorget på lastbil och
lyfts på plats med gaffeltruck. Placeringen av
bodarna är år från år densamma och mönstret bildar väl avvägda halvcirklar på torget.
Hyresgästerna i våra bodar, som i flera fall
varit med oss i flera generationer, är noggrant
utvalda och svarar upp mot både Gillets och
kundernas höga kvalitetskrav.
Att hålla marknad är inte gratis. Förutom
kostnader för transport, etablering och avetablering av bodarna, och elektricitet betalar
Stockholms-Gillet också en stigande markhyra till kommunen. Med tanke på omkostnaderna är det viktigt för både StockholmsGillet och köpmännen i bodarna att få börja
redan under den sista veckan i november. Om

marknaden öppnade vid första advent skulle
antalet marknadsdagar bli runt 24. Men 30
dagars öppethållande ger större tolerans för
otjänligt väder och andra omständigheter som
kan påverka köplusten hos stockholmare och
turister. Antalet utländska turister fortsätter
att öka år efter år.
Överskottet, som Stockholms-Gillet får på
marknaden, går till vår stipendieverksamhet.
Att hålla liv i de medeltida köpmanstraditionerna på vårt äldsta torg i staden är ett
värde i sig. Dessutom bidrar det till att på en
mångfald områden fördjupa kunskapen om
vår stad, dess arbete, liv och byggnader.
Årets julmarknad börjar lördagen den 22
november och pågår sedan dagligen fram
till den 23 december mellan kl. 1100 och
1800. Missa inte den högtidliga invigningen
på Stortorget lördagen den 22 november kl.
13.00 med invigningstal och blåsorkester!
Etableringen av bodarna på torget sker lördagen den 15 november med start vid 8-tiden
på morgonen. Vi är mycket tacksamma för
medlemmarnas hjälp! Det är mycket att göra,
så har du möjlighet att hjälpa till (även del av
dagen) så är du varmt välkommen! Ring till
intendenten på 0708-10 19 65. Uppgifterna
anpassas efter förmåga!
På vår hemsida www.stortorgetsjulmarknad.
com finns mer historia, också om varje bod,
liksom bilder från marknaden, bodetablering,
invigningar och artistframträdanden.

Kontakt med Stockholms-Gillet
Gillets kanslitelefon 08-411 26 48. Intendenten
kan också nås på mobiltelefon 0708-10 19 65.
Stockholms-Gillets e-postadress är stockholmsgillet@telia.com. Meddela gärna in din egen epostadress till oss så underlättas kontakten. Om
du är medlem, glöm inte meddela eventuella
adressändringar till kansliet.

Gå gärna in på vår uppdaterade hemsida www.
stortorgetsjulmarknad.com. Eventuella synpunkter mottas mycket gärna. Inför kommande
julmarknad kommer vi för andra året att även gå
ut i det nya, effektiva mediet Facebook. Om du
själv är med i Facebook, hjälp oss då gärna att
sprida budskapet i dina egna kretsar.

– 2014

Vårens höjdpunkt var Gillets 100-årsjubileum. Två års förberedelser resulterade i ett
värdigt och festligt arrangemang. Jubileumsskriften 100 år i Stockholm kan vi vara riktigt
stolta över, en fint formgiven bok med intressanta och läsvärda uppsatser. Jubileumsseminariet i den vackra börssalen kompletterade
på ett utmärkt sätt. Och
jubileumsbanketten på
holm
100 år i Stock
Nobelterrassen gav de nästan 200 deltagarna en fin
avslutning på festligheterna med körsång av Allmänna Sången, en läcker
middag, festtal och, som
en mycket lyckad avslutning, ett framträdande
av den skicklige estradören Mattias Enn. I sammanhanget vill jag
framföra ett varmt tack för hyllningar och
gåvor till Gillet från Samfundet S:t Erik,
Stockholms Borgarskap och Sällskapet Bellmans Minne.
del av
Bilden på bokens framsida utgörs av en
verket ”En Stockholmsfantasi”, en oljemålning
av professor K G Nilsson 2012 (foto Catharina
Bratt).

Staden och Stockholms-Gillet
1914 – 2014
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Alla rådsledamöter och flera andra har lagt
ner ett omfattande arbete på jubileumsfestligheterna. Jag vill rikta ett varmt tack till
er alla! Det finns dock goda skäl att här särskilt nämna Christian Bratt och Hans De
Geer när det gäller jubileumsskriften och
seminariet samt Christer Uggla och Urban
Schwalbe när det gäller jubileumsbanketten.
Dessutom var Hans Mattson en otroligt idog
och framgångsrik annonsrekvisitör. Men
utan övrigas stöd hade resultatet inte blivit
så bra som det blev.

Vid årsmötet lämnade
Christer Uggla Gillets
råd. Christer har under f lera år varit vår
munskänk och i den
egenskapen arrangerat
åtskilliga minnesvärda
gillen. I rådskretsen har
Christer också bidragit
med kloka råd och goda
synpunkter, bl a i ekonomiska frågor. Det har varit en stor glädje
att ha haft Christer i vår krets. Lika glädjande
är att Katarina Leijonhufvud, som under det
senaste året biträtt Christer i arbetet som
munskänk, åtagit sig att ta över hela det
ansvaret. Jag vill också passa på att välkomna
två nya ledamöter i rådet, domkyrkokaplanen
Kristina Ljunggren och verkställande direktören vid Centrum för Näringslivshistoria
Alexander Husebye.
Nu på Gillets 101:a verksamhetsår är det tid
att blicka framåt. Närmaste arrangemang är
höstgillet. Lördagen den 22 november är det
sedan tid för invigning av årets julmarknad.
Årets invigningstalare är hovrättspresidenten
Fredrik Wersäll. Jag hoppas att alla systrar och
bröder i Gillet, gärna med barn och barnbarn,
gör ett besök på julmarknaden. Där finns
som alltid möjlighet att inhandla trevliga
saker som passar julen och indirekt stödjer
man därigenom också Gillets stipendieverksamhet. Nästa år inträffar ett nytt jubileum,
som måhända också bör uppmärksammas på
något sätt. Då är det nämligen 100 år sedan
traditionen med julmarknad återupplivades
av Stockholms-Gillet. Välkomna till ett nytt
spännande år med Stockholms-Gillet!
Richard Ljungqvist
Ålderman

Midvintergille blir den 5 mars 2015, notera i kalendern!

Marie Brunnberg AB, Hallstavik 2014

Staden och Stockholmss-Gillet 1914

avik 2014

Snart är det höstdagjämning och mörkare
tider är på gång. Men vi stockholmare kan
se tillbaka på åtskilliga veckor osedvanligt
solig och skön högsommar. Och Stockholm
är en fantastisk stad vid varje årstid.

100 år i Stockholm

ett sällskap för infödda
mnet Stockholms-Gillet
ch verkat framgångsrikt i
medlemmar.
s fem högt kvalificerade
olm under 100 år
ggande faktorer som
i, politik och kultur.
en.
ets egen verksamhet sedan
gillen för medlemmarna,
d och Gillets stipendier för

Åldermannen i hösttankar

