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Stockholms-Gillets ”Vårgille”
2020 samt Årsmöte
Äger rum onsdagen den 16 september kl. 16–19

Stockholmsgillet planerade som ni alla vet års
möte med en båtutflykt i Kungliga national
stadsparken tisdagen den 12 maj. Den är nu
flyttad till onsdagen den 16 september. Rådet
hoppas givetvis att Coronaeländet då har
blåst över så att vi då kan våga ses fysiskt.

Årsmöte
Handlingarna – dagordningen, styrelsens
verksamhetsberättelse samt den ekonomiska
rapporten – kommer att kunna läsas på Gil
lets hemsida två veckor före årsmötet. Doku
menten kommer också att finnas tillgängliga
för läsning på plats.
En vädjan till er alla: Som läget är nu har vi
stort behov av fler kontaktmöjligheter än brev.

Vi har stort behov av att kunna skicka mejl.
Det nuvarande läget kan kräva snabba besked.

Fira 25 år i Kungliga national
stadsparken från sjösidan!
År 1995 invigde kungen världens första natio
nalstadspark vid Ulriksdals slott genom att
skicka iväg tre vita duvor som representerade
värna-vårda-visa. Nu firar Stockholmsgillet
denna gröna oas med en båttur för att be
skåda en unik mix av natur och kultur från
sjösidan. Färden går via Rosendals Slott in
i Djurgårdsbrunnskanalen, runt Fjäderhol
marna upp till Ulriksdals slott och därefter
retur fast på sydsidan av Djurgården.

Anmälan

Guide är rådsmedlemmen Henrik Waldenström som också är
initiativtagare till parken. Mis
sa inte att beskåda National
stadsparken i höstfärger!

Anmälan till Gillet sker genom att sätta in 400
kronor för medlem på Stockholms-Gillets plus
konto 1381-3, så att den är Gillet tillhanda senast
den 20 augusti. Gäster är välkomna (450 kronor
för gäst), men max antalet är 80 personer. Först
till kvarn…

Färdfakta:
Start: Avfärd 16.00, samling

senast 15.45 vid Strandvägskajen, kajplats 15.

Slut: 19.00 samma plats.

Återbud senast den 31 augusti, därefter återbe
talas ej inbetald avgift.

Mat/dryck: I priset ingår en wrap samt lättöl/

Ange avsändare, telefonnummer, ev. gäst samt
dietrestriktioner.

Övrigt: Delfinbåten är täckt och turen genom

Munskänkens (Katarina Leijonhufvud) mobil
nummer är 0708-401 602 och intendentens (Char
lie Hahne) 0704-807 616. Gillet har också Swish
123 400 22 34.

vatten. Övrig alkohol samt kaffe kan inköpas ombord (kort/kontant). Ingen egen skaffning är
tillåten.
förs oavsett väderlek.

Medtag gärna kikare och kamera.

Varmt välkomna!

Nya medlemmar i Stockholms-Gillet
Ernst Feldtström, Caroline Krook, Elisabeth L junggren, Fredrik Rugstad, Maj Sandin , Eric Swenzen, Fredrik Söderquist, Sören Westberg och
Christel Wiman har sedan senaste Gille Tiden
ders utgivning invalts i Gillet och önskas varmt
välkomna!

Påminnelse – Medlemsavgift för 2020
Den som ännu inte betalat in medlemsavgiften
för 2020 ombeds vara vänlig att snarast betala in
300 kr på Gillets plusgiro 1381-3. Är ni osäker på
om betalning skett; kontrollera ert kontoutdrag
från banken eller kontakta intendenten, så und
viker vi i största möjliga mån dubbelbetalningar
och hanteringen av dessa.

E-mailadresser
Du som ej meddelat Din e-mail adress gör det
snarast till vår intendent!
intendenten@stockholmsgillet.se
Med tanke på dessa Coronatider och vikten av

att få ut meddelanden snabbt är detta oerhört
viktigt! Med tanke på portohöjning och ev. kal
lelser om erbjudande till extra evenemang är detta
också betydelsefullt för oss att ha. För den som ev.
inte har dator eller e-mail så lämna gärna adress
till anhörig eller be en god vän i föreningen att
informera Er angående information som skickas
ut. Gille-Tidender kommer fortsättningsvis att
skickas ut som tidigare 3 gånger per år, dock inget
ytterligare utskick angående båtturen i september.

Känner du någon Stock
holmsforskare? Sprid
gärna denna information!
Snart dags att söka Stockholms-Gillets stipen
dium för 2020. I år har vi 135 000 att dela ut
till enskild person eller institution som forskar
kring Stockholmsbebyggelse och kulturella ut
veckling. Ansökan ska vara inne senast den 1 juni.
Adress: Stockholms-Gillets kansli, Trångsund 2 B,
111 29 Stockholm.

Kungliga nationalstadsparken
Kungliga nationalstadsparken, 27 kvkm, om
fattar Skepps-Kastellholmen, Djurgården, Ha
ga-Brunnsviken och Ulriksdal/Sörentorp. Gå
gärna in på Din dator och titta på denna film:
https://vimeo.com/317872656
Kungen invigde Kungliga nationalstadsparken
(även kallad Ekoparken) 1995 genom att släppa
duvorna värna-vårda-visa i Ulriksdals slottspark.
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården med
intilliggande öar som t ex Skepps- och Kastell
holmen, Beckholmen, Fjäderholmarna har en perspektiv) och äldre barrskogar. Ett mycket
unik mix av natur- och kultur. Det gäller såväl stort antal arter har anträffats här, varav flera
helheten i landskapet som enskilda hus. Bland mycket sällsynta. T ex skalbaggen bredbandad
alla byggnadsminnen kan nämnas fyra av Sve ekbarkbock anträffas normalt bara här i Sverige
riges elva kungliga slott – Rosendal, Gustav och den ovanliga fisken grönlingen simmar i
III:s paviljong, Haga slott och Ulriksdals slott. Igelbäcken vid Ulriksdal.
Området är Sveriges mest besökta grönområde Parkens främsta förtjänst framöver är att leve
vilket med modern forskning innebär en vik rera ekosystemtjänster – tjänster som naturen
tig förutsättning för förebyggande hälsovård. ger oss som är gratis men ovärderliga. Som t ex
Här möter vi också våra största turistattrak pollinering, vatten- och luftrening, matpro
tioner som Vasa och Skansen. Märkligare är duktion men särskilt viktig är resiliens (mot
dock rikedomen på skandinavisk natur med ståndskraft) mot klimatförändringar. Detta
ett mäktigt ekbestånd (även i ett europeiskt blir allt viktigare med fler skyfall och värre
och värre värmeböljor. Köpenhamn har efter
två katastrofala s k hundraårsregn 2011 och
2014 startat med ett program för en grönblå
stadsplanering. Detta innebär bl a mer natur i
centrala staden, och det är just det som Natio
nalstadsparken innebär. Så därför ska den be
varas och inte naggas i kanten med diverse projekt som styrs av kortsiktiga fastighetsintressen
och förtätningsraseri, utan värnas och vårdas
och visas för kommande generationer.
Henrik Waldenström

Höstgillet
planeras i år att äga rum i slutet av november, i stället för i oktober, med anledning
av Coronaviruset och att Vårgillet med Årsmöte är flyttat till september.

Åldermannens ruta
utsträckas också utanför tullarna. Det finns
utmärkta kartor och böcker med förslag på
promenader i och långt utanför tullarna t ex
gratiskartan ”Gångstråk Stockholm” som tagits
fram av en av Stockholmsgillets medlemmar
tillsammans med Stockholms stad.
Ber att få avsluta med några rader av super
intendenten Israel Kolmodin som på sin vår
vandring blev så hänförd av allt som växte
och blommade vid vägkanten att han slog sig
ned och skaldade den psalm som till och med
skolverket tycker är okey att sjunga på skol
avslutningarna.
Den blomstertid nu kommer
med lust och fägring stor.
Du nalkas ljuva sommar
då gräs och gröda gror.
Med blid och livlig värma
till allt som varit dött,
sig solen strålar närma
och allt blir återfött.
Kanske kan dessa rader ge
vår pandemidrabbade stad
ny energi och lust att upp
täcka mer och annat i vår
stad än det nedstängda och
tillbommade.
Eder Ålderman
Kristina L junggren

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

Marie Brunnberg AB, Norrtälje 2020. Bilder på blommor: shutterstock.com

Aprilskämten uteblev i år då rapporter och
rykten om hälsotillståndet i vår stad, vårt land
och vår värld duggar tätt i alla medier alla ti
der på dygnet. Oron liksom skämten om hur
hanteringen av den viruskris som satt världen
i gungning kan inte undgå någon. För Stock
holmsgillets del innebär det att vi följer råden
från Folkhälsomyndigheten och gör som många
andra föreningar nödgats göra, i det att vi skju
ter på årsmötet som i år skulle ha skett till sjöss
genom Nationalstadsparken i den sköna må
naden maj. I stället hoppas vi att viruset släppt
sitt förlamande grepp under sommaren så att
vi kan hålla årsmöte under det att vi färdas
runt i Nationalstadsparkens första höstskrud
den 16/9. Fram till dess hoppas jag att vi alla,
trots Covid-19-virusets härjningar, ska kunna
uppmärksamma och ta oss tid att glädja oss
åt allt som gror och spirar i planteringar och
parker. Ta en immunstärkande promenad och
låta Kungsträdgårdens körsbärsblommor dansa
som ett stilla vårregn över våra axlar. Gå till
Skansen och se alla vackra vårrabatter och fort
sätta ut på Djurgården och se ekarnas vackra
lövsprickning och sedan njuta en glass medan
vi lapar sol på den stängda Dramatens trappa
på ordentligt avstånd ifrån varandra. Kanske
vandra vidare upp mot något av Södermalms
berg och njuta av solnedgången bortom Väster
bron. Då vi rekommenderas att inte åka kom
munalt mer än nödvändigt kanske en långpro
menad med kaffetermosen i ryggsäcken kan

