
Kära iduneser! 

Ett nytt år, nya förhoppningar och nya möjligheter. Framtid! Det är en 

härlig känsla med alla potentialer som finns i en oändlig horisont och 

med ett blankt vitt ark. År 1914 var ett år som började på en onsdag, 

ett år att minnas både tråkiga händelser, som första världskrigets 

början och att inget Nobelpris i litteratur delades ut. Och glädjande 

som att Shakespeares för första gången samlade verk gavs ut i 

England. Nu, 2014, har vi ett spännande år att se fram emot – valår i 

Europaparlamentet, till riksdag, kommuner och landsting. Fint att få 

minnas dåtid med jubileer av olika slag. För oss iduneser tänker vi 

särskilt på att Alice Tegnér föddes för 150 år sedan och att Tove 

Jansson, vårt grannlands stora finlandssvenska poet och författare 

skulle ha blivit 100 år. 

När jag skriver dessa inledande ord har Svea namnsdag. Ofta funderar 

jag över namnsdagsnamnens upphov. Moder Svea brukar få perso-

nifiera det kvinnliga Sverige och är en vanlig symbolkvinna, ofta 

sköldmö. Hon finns i diktverk, första gången 1672 i ”Svea Lyck-

saligheets Triumph” och hon är flitigt använd i karikatyrer. Hon fanns 

länge på våra sedlar av olika valörer fram till 1963 och hon står staty 

på alla möjliga ställen, till exempel på Stora Nygatan i Gamla stan. 

Men ingenstans har jag funnit att kvinnor hyllar eller skapat henne, det 

är männens kvinna. Organisationen SWEA för svenskor utomlands är 

det närmaste jag kommit. Det är dags att skapa en ny kvinnlig förebild 

för Sverige, en mångsidigt begåvad, mångkulturellt inriktad och 

mångkunnig Svea. En idunesisk Svea! 

Välkomna till 2014 års samkväm. Först ut till upptäckarglädje i 

februari, aktuell kvinnohistoria vid testunden i mars, årsmöte i april 

och ut på landet vid vårutflykten. 

Lena Holger                                                                            

ordförande 



Tack!                                                

Långa tider bjöds iduneserna in till samkvämen med ett A4-blad. För 

bortåt tio år sedan snappade dåvarande sekreteraren Désirée Edmar 

upp att om våra utskick fick formen av en publikation skulle portot bli 

lägre för oss. Detta krävde dock ett visst antal sidor, vadan nämnden 

försäkrade sig om arkivariens regelbundna medverkan. 

Nu ges programbladet ett delvis annat innehåll och arkivarien upphör 

att skriva, utom i rena arkivarieangelägenheter. Lena vill därför tacka 

Britt för hennes ytterst uppskattade inlägg om gamla idunesers 

görande kopplade till våra presenterade program och den tid vi lever i. 

Senast om operaälskaren och deckardrottningen Dagmar Lange, alias 

Maria Lang, inför ombyggnaden av Operahuset. Det har varit 

insiktsfulla, fantasirika och roande kommentarer som knutit samman 

dåtid med nutid. Tusen tack Britt! 

Och Britt vill tacka idunesvännerna för alla uppmuntrande tillrop 

under åren! 

Lena Holger   Britt Dahlström 

ordförande   arkivarie    

 

Dags att betala årsavgiften för år 2014! 

Inbetalningsavi bifogas . Avgiften är 

oförändrat 200 kronor. Tacksam för 

betalning till Plusgiro 839 95-1 senast 

den 1 februari! 



Välkommen till                               

samkväm måndag 17 februari 2014     

kl. 18 (obs tiden!) i Franska Skolans 

matsal på Döbelnsgatan 

Kvällen inleds med att Carola Almqvist, rektor för Franska 

Skolan under åren 1985 – 1995, helt kort berättar om skolan och 

dess historia samt om sina år i dess ledning. 

Därefter övergår vi till kvällens huvudprogram där vår före-

dragshållare Petra Wadström, uppfinnare, konstnär, vd för 

Solvatten AB och nu senast tilldelad Polhemspriset 2013, 

berättar om 

Solvatten 

Solvatten är en tioliters dunk, som har potentialen att förändra 

livet för en miljard människor och rädda livet på miljontals. 

Rent vatten är en bristvara i stora delar av världen och Petras 

uppfinning, vattenrenaren Solvatten, värmer och renar orent 

vatten med hjälp av enbart solenergi. Dunken, som fylls med 

smutsigt vatten, släpper igenom solens UV-strålar och dödar 

giftiga mikroorganismer och som efter ett par timmar levererar 

rent drickbart vatten. 

Vi bjuds på en mustig boeuf bourguignon med ris, sallad och 

bröd samt kaffe och kladdkaka med grädde. Ett glas vin ingår. 



Anmäl dig genom att sätta in 280 kronor senast den 7 februari 

på Nya Iduns samkvämskonto Plusgiro 46 66 44-2 

Franska Skolans matsal ligger på Döbelnsgatan 9, mitt emot 

Johannes kyrka. Närmaste T-banestation är Hötorget. 

Kvällens klubbmästare är:                                                       

Marianne Treschow, tfn 070 811 40 00                                                       

Erna Pettersson, tfn 070 911 19 29 

 

 

Publikt 

Ann Catherine Bonnier och Ingrid Sjöström är 

huvudförfattare till boken Kyrkornas hemligheter från 

Medströms förlag, en bok för soffbordet som utgår från            

tv-serien med samma namn. Boken visar upp de konstskatter 

som finns i kyrkorna och sätter in dem i deras historiska 

sammanhang. 

 

Nya Guldäpplen                                                                                          

För femtio år sedan, år 1963, valdes Gabriella Garland, 

Gunilla af Malmborg och Ruth Sävhagen in i Sällskapet Nya 

Idun.  De har därmed  kvalificerat sig för varsitt Guldäpple. 

 



Välkommen till Afternoon Tea         

söndag 23 mars kl. 15 på Grillska Huset 

i Gamla stan 

Under nyårshelgen visades tv-serien Fröken Frimans krig och 

nu är det dags att få höra 

Den sanna historien om Fröken Frimans krig 

Vem var verklighetens fröken Friman? För åtta år sedan 

forskade idunesen Monika Björk och Eva Kaijser i det 

bortglömda stycke kvinnohistoria som kooperativet Svenska 

Hem utgjorde. De hittade eldsjälen Anna Whitlock – som 

naturligtvis var en av de första iduneserna. Anna startade skolor, 

adopterade barn och stred för rösträtten. 

Nu har de nytryckt boken om framgångssagan med de stridbara 

kvinnorna som drömde om en ny och rättvisare värld. Tv-seriens 

stridbara Dagmar, pensionatsgästen Kinna, lille Gunnar och 

butiksbiträdet Tora har alla sina förebilder i verkligheten. För att 

inte tala om den lurande specerihandlaren Fritiof … 

Monika Björk och Eva Kaijser är journalister och författare.  

Eva drev en gång den egna radiostationen Radio Q, som faktiskt 

hade drag av kvinnornas butik. Monika har skrivit böcker som 

Audreyflickorna, Florans Konstnärer och Vandra i Europa. 

Pianisten Anna Strååt kommer att spela stycken från tiden av 

Elfrida André. 



Vi serveras smörgåsar, kaka samt te och kaffe till ett pris av   

190 kronor. Anmäl dig genom att sätta in belopept på Nya 

Iduns samkvämskonto Plusgiro 46 66 44-2 senast den 13 mars. 

Grillska Huset ligger på Stortorget 3 – 5 i Gamla stan.    

Närmaste T-banestation är Gamla Stan.                                                     

Bussarna 2, 43, 55 och 76 går till Slottsbacken. 

Kvällens klubbmästare är:                                                          

EwaMaria Roos, tfn 070 792 54 68                                          

Marianne Treschow, tfn 070 811 40 00 

För samtliga samkväm gäller: 

Information om platstillgång                                                      

På Nya Iduns telefonsvarare 076 844 76 90 lämnas automatiskt besked 

om platstillgången till aktuellt samkväm. Bra att veta om du är ute i 

sista stund med din anmälan.   

Kom ihåg namnskylten!                                                            

Alla blir glada om du kommer ihåg din namnskylt! 

Om du får förhinder                                                                   

Vid förhinder, anmäl alltid detta till någon av kvällens klubbmästare! 

Det kan vara många som står på kö.                                                   

Vid återbud senast sista anmälningsdagen får du pengarna åter. 

Specialmat                                                                                     

Är du allergisk eller behöver du av andra skäl specialmat var god 

anmäl detta till någon av samkvämets klubbmästare i samband med att 

du anmäler dig! 



Matrikeln 2013                           

I december 2013 distribuerades vår nya matrikel  per post till 

medlemmarna. Beklagligt nog har det visat sig att den innehåller 

en del felaktigheter. Hittar du uppgifter som inte är korrekta, 

vänligen meddela detta till sällskapets sekreterare Carola 

Almqvist per e-post.  

Kommande samkväm (preliminära datum):                          

Måndag 28 april årsmöte                                                               

Lördag 24 maj vårutflykt (dagtid) 

Manusstopp                                                                  

Sista dag för manus till nästa Programblad är 5 mars 2014.  

Välkomna med era bidrag!   
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