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Stockholms-Gillets
Midvintergille 2020
Äger rum på Stortorgskällaren,
torsdagen den 20 februari, kl 17.30

Stockholms-Gillets Midvintergille äger rum tation av Stockholms blodbad på 45 minupå Stortorgskällaren, Stortorget 7, detta mär- ter. De kommer att berätta om bakgrunden
kesår 2020, 500 år efter Stockholms blodbad. och händelseförloppet, för att sedan ta upp
viktiga trådar i denna berättelse om StockVi kommer att få lyssna till Gillets stipen- holms blodbad. Blodbadet har många olika
diater Heiko Droste, professor i stadshis- facetter och ingångar som konferensen om
toria, samt Kurt Villads-Jensen, professor i Stockholms blodbad i november 2020 (som
medeltidshistoria vid Stockholms Universitet, stipendiaterna fått bidrag till av Stockholmssom tillsammans kommer att ge en presen- Gillet) kommer att belysa.

Middag

Anmälan

Efter föredraget om Stockholms Blodbad blir
vi serverade en två-rätters middag bestående av
en Toast Skagen med löjrom på smörstekt toast,
citron och dill. Huvudrätten består av en buffet
på varje bord med Helstekt biffrad med potatisgratäng, trädgårdssallad, rödvinssås och bearnaisesås. Ett fiskalternativ finns, det måste man
uppge vid anmälan. Måltidsdryck ingår, andra
drycker kan köpas på plats.

Anmälan till Midvintergillet sker genom att sätta
in 450 kronor (500 kronor för gäst) på Stockholms-Gillets pluskonto 1381-3, så att den är
Gillet tillhanda senast den 10 februari. Ange avsändare, telefonnummer, ev. gäst samt dietrestriktioner. Munskänkens (Katarina Leijonhufvud)
mobilnummer är 0708-401 602 och intendentens
(Charlie Hahne) 0704-807 616. Gillet har också
Swish 123 400 22 34.

Maxantal personer är 80 personer, först till kvarn... I mån av plats kan gäster välkomnas!
STORTORGSKÄLLAREN är en anrik restaurang på Stortorget i Gamla Stan. Restaurangen finns här sedan 1938, men har bytt namn några gånger. Det nuvarande huset byggdes på
1700-talet men förändrades fullständigt 1937–1939, dock bevarades och restaurerades källarvalven från 1500-talet. Det är troligt att det redan på 1500-talet fanns en vinkällare här, den
under Johan III:s tid välkända Spanska Druvan.
På 1700-talet låg här en möbelverkstad och butik som ägdes av den från Tyskland invandrade
möbelhandlaren Carl Adolph Grevesmühl. Dagens personliga inredning, med mycket trä, ger
en tydlig påminnelse om den tidigare verksamheten. År 2015 flyttade restaurangen Ebenist
(från franskan ébéniste=finsnickare) in i lokalerna. I maj 2019 öppnade Stortorgskällaren under sitt eget namn åter upp portarna.

Stockholm-Gillets Råd vid
Rådsmötet den 7 januari

Stipendiater

Vid Höstgillet på Sällskapet utdelades stipendier, av stipendienämndens ordförande Stella
Fare, till Kurt Villads-Jensen, Heiko Droste och
Anton Runeson
Charlie Hahne, Henrik Waldenström, Carl-Johan
Rundqvist, Göran Sundvall, Sten Selander, Katarina Leijonhufvud, Stella Fare, Kristina Ljunggren, Agneta Rydberg och Mats Hayen

Stipendienämnden 2020 har följande ledamöter:
Stella Fare (ordf), Kurt Hultgren, Love Arbén,
Karin Sidén, Johan Tamm och Charlie Hahne
(sekreterare).

Intendentens rapport från
julmarknaden 2019
Trots ett delvis tveksamt väder med en hel del intervjuer. Julmarknadsturismen verkar vara
regndagar så blev Stortorgets Julmarknad åter i stadigt ökande och det är glädjande att vår
julmarknad röner så stort intresse och uppskattigen mycket välbesökt och uppskattad.
ning - det är bra både för Stockholms-Gillet,
Särskilt stort verkar intresset ha varit från interStockholm Stad och för Sverige!
nationella turister och i en av bodarna kunde
man räkna in hela 16 nationaliteter bland sina
kunder. Marknadsföringen i sociala medier, Tjugondag Knut eller Tjugondedag jul
tillsammans med redan etablerade traditioner, firades även i år på Stortorget med dans runt
hjälpte också till att locka många inhemska tu- julgranen under ledning av vår Ålderman och
rister såväl som inflyttade och infödda stockhol- musikanterna ”Song lines” under ledning av
mare. I samband med julmarknaden har vi på Cecilia Öhrwall på dragspel. Detta evenemang
förfrågan också skickat bilder och texter till en anordnas i samarbete mellan Stockholms Gilrad olika publikationer, både runtom i världen let, Mäster Olofsgården samt Nobelmuseet. Ta
och i Sverige. Dessutom fick vi bl a besök av med barn, barnbarn och gudbarn och kom
tysk tv som gjorde ett inslag med tillhörande med och dansa nästa år!

Kristina L junggren med musikanterna.

Medlemsavgiften för 2020

Nya medlemmar i Stockholms-Gillet

Glöm ej sätta in 300 kr på Gillets plusgiro 1381-3. Vid senaste rådsmötet den 8 januari invaldes
Meddela gärna Din mailadress till vår intendent. Lilian Takayama och Christina Dornby Wiberg
Med tanke på portohöjningen och ev. kallelser som önskas varmt
om erbjudande till extra evenemang är detta bra välkomna i Gillet.
för oss att ha.
Gille-Tidender kommer dock fortsättningsvis att
skickas ut som tidigare!

Åldermannens ruta
Nu är det tyst och mörkt när man sneddar
över Stortorget, där Stockholms-Gillets bodar
och den ståtliga julgranen nyss lyste och livade
upp gatubilden.

ter med färre miljöförstörande dubbdäck och
färre halkolyckor. Och tur är väl det, när det
är kaos på sjukhusens akutavdelningar i personalnedskärningarnas spår

Som en dyster Mumintrollsfigur står den nedsläckta granen kvar och minns hur människor
stannade upp och beundrade den, men också
med en viss oro hur små och stora på Tjugondag Knut samlades för att sjunga och dansa ut
julen. Stortorgsgranen, liksom stadens andra
publika granar, blir nu, om det vill sig väl, flis
till motionsspår eller viktiga fortplantningsnästen för fiskarna i Riddarfjärden.

Livet är således som det brukar te sig: ömsom
vin och ömsom vatten.

I väntan på den kalendermässigt riktiga våren,
då ljuset och värmen inbjuder oss att slå oss
ned på nyfejade parkbänkar och beskåda stadens ambitiösa blomsterutsmyckningar och
planteringar, har vi möjlighet att glädja oss åt
midvintergillet på platsen
för Stockholms blodbad
Staden pustar ut. Visst var det vackert och stäm- för i år jämt 500 år sedan.
ningsfullt med alla tända granar och glimrande Som vanligt får vi njuta
ljusbågar och adventsstjärnor som spred ljus, både själslig och lekamlig
men nu är det dags att njuta av ett annat slags spis, den här gången vid
ljus, som koltrasten redan börjat besjunga och stadens mest kända torg,
körsbärsträden i Kungsträdgården alldeles för dit människor från hela
världen kommer för att se och uppleva roten
tidigt börjat vittna om.
och kärnan till vår alltjämt växande och förAtt tiden är ur led, kan vi nog alla vara överens
hoppningsvis framgent stolta stad.
om denna vinter, då midvinternattens köld varit
Kristina L junggren
allt annat än hård och vintersporten i staden
inte haft en chans, men å andra sidan en vinÅlderman

Vårgillet kommer att äga rum tisdagen den 12 maj
M/S Delfin kommer att avgå från Strandvägen, kajplats 15, kl 16.00. Gäster är välkomna!

Det blir en båttur på 3 timmar med vår råds- Notera i almanackan redan nu! Mer informamedlem Henrik Waldenström som guide.
tion i nästa Gille-Tidender

Gille-Kontakt!
Telefon kansliet 08-4112648 • Intendent: Charlie Hahne
intendenten@stockholmsgillet.se
Redaktör för Gille-Tidender: Agneta Rydberg

Marie Brunnberg AB, Norrtälje 2020. Tecknad illustration: shutterstock.com

Fira 25 år i Kungliga nationalstadsparken
från sjösidan!

