
 

Kära iduneser!  

God fortsättning på 2016. Ett nytt år är alltid spännande med 

nya möjligheter, förväntningar och utmaningar. Det kändes 

därför härligt att få börja året med vår traditionella Julfest, som 

den 10 januari än en gång ägde rum på Piperska muren. Kvällen 

inleddes med mingel och ett glas mousserande vin i den festliga 

Oscarssalen. Här kunde jag också få välkomna och gratulera 

2015 års guldäpple Ebba Ahlmark- Hughes - skulptör, målare 

och konsthantverkare, bl.a. silversmed. Ett vackert guldäpple i 

keramik, skapat av Mari Pårup särskilt för Nya Idun 

överlämnades.  Julfesten är det enda tillfälle då vi får ta med 

gäster. Alla tillsammans intog vi vår middag i Bankettsalen. Än 

en gång kunde vi lyssna till Nya Iduns Elitkör, som 

traditionsenligt utan repetitioner sjöng julsånger under ledning 

och ackompanjemang av vår kära Iréne Mannheimer. Efter 

middagen fick vi uppleva en bejublad föreställning, en scenisk 

rapsodi med Edith Piafs musik skriven av och dramatiserad med 

Solveig Faringer – Jag tänker ofta på Edith Piaf. Tillsammans 

med Anita Agnas skapade hon en underbar föreställning! Ett 

stort tack till klubbmästarna, Anja Liedtke och ni andra som 

gjorde kvällen så minnesvärd. 

Vid samkvämet i december 2015 tog vi farväl av tretton 

Iduneser som avlidit under året, samt av Margareta Cramér, 

Ingegerd Dormling och Gun Carlström-Brody som gick bort 

redan 2014. Under år 2015 har följande Iduneser lämnat oss: 

Birgitta Adde, Fillie Lyckow-Widding, Siv Arb, Ulla 

Ehrensvärd, Katarina Villner, Harriet Alfons, Signe Lund- 

Aspenström, Ellen Rasch-Lindqvist, Ulla Överengen samt 



Barbro Hiort af Ornäs. Många av dem har varit mycket aktiva i 

Nya Idun och kommit troget till våra samkväm. Vi minns dem 

med värme och saknad. 

I ett försök att dels ha en bättre framförhållning med våra 

samkväm, dels hålla nere kostnaderna för programbladen har vi 

nu ett enda programblad för våren! En utmaning! 

 Vårens första samkväm äger rum i dagarna på galleri Blås & 

Knåda där Mari Pårup har en separatutställning och där hon  

även presenterar Blås& Knådas glas och keramik. Samkvämet 

annonserades i vårt tidigare programblad 2015:5. 

Nu önskar jag er alla välkomna till vårens alla samkväm vilka 

presenteras i detta Programblad! 

Jag önskar er ett riktigt fint 2016 i Nya Iduns anda! 

Marianne Treschow, ordförande                                                         

Dags att betala årsavgiften för 2016! 

Årsavgiften för år 2016 är 300 kronor. Inbetalningsavi bifogas. 

Betalning emotses senast den 15 mars till Nya Iduns 

Plusgirokonto för årsavgifter 839 95-1. Observera att detta inte 

är samma konto som används för anmälan till samkvämen!  

Våra kära Guldäpplen är som alltid befriade från årsavgiften! 

Den som har möjlighet och önskar skänka en extra slant till Nya 

Iduns verksamhet kan göra det samtidigt genom att fylla i 

valfritt belopp och sedan skriva in totalsumman på avin.  



 

 

Välkommen till årets andra samkväm 

onsdag 16 mars 2016 kl 17.30 obs tiden! 

på Sven-Harrys konstmuseum    

Eastmanvägen 10-12 i Vasaparken 

 

Lena Holger visar utställningen 

Ellen Thesleff 

Lysande konstnär och tidig modernist 

Den finländska konstnären Ellen Thesleff (1869-1954) var 

utbildad i realismen, passerade symbolismen och blev en djärv 

nytolkare av färgernas och den fria formens möjligheter i det 

tidiga nittonhundratalet. Hon tog med sig det italienska ljusets 

färgspråk till de djupa skogarnas och sjöarnas finska 

barndomsland. En sällsamt dynamisk kombination! 

”Mitt liv är mörkt som en sjö om natten, med några lysande 

punkter i” skrev Ellen Thesleff 1897. Hon hade införlivat det 

italienska livet och ljuset ifrån Florens, Rom och Neapel i sitt 

konstnärskap. Det var dessa lysande punkter hon så oförväget 

utvecklade under de kommande femtio åren. 



Lena Holger är konsthistoriker och författare. Hon har tidigare 

varit chefsintendent på Nationalmuseum och har specialstuderat 

bl. a. den finländska konstnären Helene Schjerfbeck. 

Samling i museets entré/butik. Kom i god tid. Visningen börjar 

kl 17.30. Efter visningen som beräknas avslutas strax före kl 19 

äter vi en gemensam middag på Melanders Brasserie, hörnet 

Dalagatan. Vi serveras en krämig fisk- och skaldjursgryta samt 

kaffe och chokladtryffel. Dryck ingår inte utan beställs på plats. 

Kostnad för kvällen, inklusive entré till museet är 290 kronor. 

Anmäl dig genom att sätta in 290 kronor senast den 7 mars på 

Nya Iduns samkvämskonto, Plusgiro 46 66 44-2. 

Observera att antalet platser är begränsat till 30! 

Kommunikationer: närmaste T-banestationer är Odenplan och  

St Eriksplan. Bussarna 3, 4, 50, 61 och 73 stannar vid Odenplan. 

Kvällens klubbmästare:                                                      

Suzanne Unge Sörling, tfn 070 316 73 90                              

Maria Benktzon, tfn 073 817 10 70    

 

 

 

 

 

 



                                      

Välkommen till årsmöte                    

följt av årets tredje samkväm                      

måndag 11 april 2016 kl 18                      

på Kristinehovs Malmgård 

 

Kvällen inleds med årsmötesförhandlingar i Kristinasalen. 

Ärendelista för årsmötet: 

1. Mötets stadgeenliga utlysande 

2. Fastställande av dagordning 

3. Val av ordförande för årsmötet 

4. Val av sekreterare för årsmötet 

5. Val av två protokolljusterare 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

7. Fråga om ansvarsfrihet för nämnden 

8. Val av ledamöter till nämnden 

9. Val av nämndens ordförande 

10. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

11. Val av tre ledamöter i valkommittén 

12. Fastställande av budget 

13. Fastställande av årsavgift för år 2017 

14. Övriga frågor 

Årsredovisning med verksamhetsberättelse och resultat- och 

balansräkning finns tillgänglig vid årsmötet. Dessa handlingar 



kan även rekvireras i förväg från sällskapets sekreterare Carola 

Almqvist (kontaktuppgifter sista sidan) och kommer också att 

finnas på hemsidan.                                                   

Valkommitténs förslag tillhandahålls vid mötet. 

Efter årsmötesförhandlingarna intar vi en måltid i Kristinasalen. 

Vi serveras en Vårtallrik med kallskuret, fransk potatissallad 

med brytbönor och hel kapris på salladsbädd. Smör, bröd, ett 

glas vin samt kaffe och kaka ingår. 

Därefter är det dags att lyssna till Hélène Ohlsson som berättar 

om  

Svenska divor och subversiva hjältinnor 

under 1800-talet 

Emélie Högqvist och Ellen Hartman                                          

- agens och konstnärlig intelligens - 

De var båda under sin glanstid bland Sveriges mest kända 

kvinnor. Alla visste vilka de var. Skandaler som skakade landet 

följde i deras spår. De var normbrytare och klassresenärer. De 

var grandiosa i sitt kändisskap och förebilder för sina kvinnliga 

beundrare. Och de var framför allt medvetna yrkeskvinnor med 

intelligens, agens och vilja. 

Hélène Ohlsson är skådespelerska och regissör och sedan 2012 

doktorand i Teatervetenskap på Stockholms universitet. Här 

presenterar hon sitt avhandlingsarbete som handlar om två 

populära och inflytelserika skådespelare under 1800-talet. De 

var sin tids stora stjärnor och benämndes divor. Emélie Högqvist 



(1812 – 1846) som var en känd kurtisan och vars liv tidigt 

skördades av tuberkulos, har blivit framskriven som ett offer och 

mytologiserad av historieskrivningen som den svenska 

kameliadamen. Ellen Hartman (1860 – 1945) dominerade 

svenskt teaterliv under seklets två sista decennier. Hon 

avgudades av publiken, men provocerade tidens kulturmän till 

den grad att hon i historieskrivningen blev förringad som 

konstnärligt lättviktig. 

Anmälan genom att betala 295 kronor senast den 4 april till 

Nya Iduns samkvämskonto, Plusgiro 46 66 44-2. Observera att 

detta inte är samma nummer som för årsavgiften! 

Kristinehovs Malmgård ligger intill Högalidskyrkan på 

Södermalm. 

Kommunikationer: Tunnelbanans röda linje till Hornstull, 

uppgång Högalidsparken. Efter spärrarna tag vänster 50 m och 

därefter vänster. Du följer nu backen uppför Varvsgatan. 

Malmgården ligger mitt i den park som ligger mittemot 

Högalidskyrkan. 

Buss 66, hållplats Högalidskyrkan alldeles intill 

Kristinehovsparken. 

Buss 4, hållplats Varvsgatan, följ Varvsgatan cirka 100 meter 

fram till korsningen Lundagatan. Malmgården ligger i parken på 

höger sida, (numera namngiven Kristinehovsparken). 

Ansvariga klubbmästare:                                                        

Maria Benktzon, tfn 073-817 1070                                        

Antoinette Ramsay Herthelius, tfn 070-222 6278                                 

Suzanne Unge Sörling, tfn 070-316 7390 



Välkomna till vårens sista samkväm 

torsdag 12 maj kl 18                           

i Camarillo festvåning på 

Kungstensgatan 

Marie Wickman Chantereau talar om 

Plastkirurgi idag 

Marie vill ge oss kunskap om den rekonstruktiva plastikkirurgin 

och dess enorma betydelse vid missbildningar, vid 

vävnadsförluster i samband med krig och katastrofer – t. ex. 

efter tsunamin 2004 – och i samband med cancerkirurgi. En 

specialitet under ständig utveckling och helt skild från de kanske 

mer kända s. k. skönhetsoperationerna. 

Marie Wickman Chantereau är chef för Medicin- och Kirurgi 

1-divisionen vid Karolinska Universitetssjukhuset samt 

adjungerad professor i plastikkirurgi men lämnar nu 

verksamheten vid KS, när hon den 18 maj tillträder befattningen 

som ny chef för Aleris Specialistvård i Stockholm. Dock har hon 

kvar forskarverksamhet inom plastikkirurgi. 

Vi serveras ugnsbakad lax med kokt potatis och romsås, till 

efterrätt chokladmousse med bär. Vin och kaffe därtill. 

Anmäl Dig genom att sätta in 260 kronor senast den 4 maj på 

Nya Iduns samkvämskonto Plusgiro 46 66 44-2. 



Kommunikationer:                                                           

Camarillo festvåning ligger på Kungstensgatan 22, inte långt 

från Sveavägen och nästan i hörnet av Döbelnsgatan.         

Närmaste T-banestation är Rådmansgatan. 

Ansvariga klubbmästare:                                                               

Maria Benktzon, tfn 073-817 1070                                     

Suzanne Unge Sörling, tfn 070-316 73 90 

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 man är ute i 

sista stund med sin anmälan. Observera att det inte går att lämna 

meddelanden på detta nummer!  

Kom ihåg namnskylten!                                                             

Vid förhinder                                                                   

Vid förhinder, anmäl alltid detta till någon av klubbmästarna!          

Det kan vara många som står på kö.                                                                

Vid återbud senast sista anmälningsdagen returneras avgiften. 

Specialmat                                                                                     

Den som är allergisk eller av andra skäl behöver specialmat, ombeds 

att meddela detta till någon av samkvämets klubbmästare i samband 

med anmälan. 

 



 

Ny medlemsmatrikel 2016 

Bifogat finner du ett frågeformulär beträffande dina personliga 

data.  Vänligen fyll i detta om du har några ändringar eller 

kompletteringar att rapportera och sänd det sedan till 

huvudredaktören Lotty Nordling enligt instruktion på 

blanketten.  

      

Publikt                                         

Lena Willemark hälsar välkommen till releasekonsert för 

Blåferdi-Den blå färden på Scalateatern den 15 mars kl 19. 

Blåferdi är ett beställningsverk från Sveriges Radio. Texterna 

sjungs på älvdalsmål.      Biljetter: 190 kr, pensionär 135 kr 

www.scalateatern.se/biljetter/lena-willemark-blaferdi/ 

Marianne von Baumgarten Lindberg har tilldelats H.M. 

Konungens medalj i 8:e storleken i högblått band för 

framstående insatser till fromma för svensk barnlitteratur. 

 

   

 

http://www.scalateatern.se/biljetter/lena-willemark-blaferdi/


 

Nästa Programblad efter sommaren! 

Kallelse till årsmötet och all information angående vårens 

samtliga samkväm finns i det Programblad du håller i din hand. 

Nästa Programblad kommer att skickas ut efter sommaren. 

 

Höstens program 

Nämnden planerar för fullt inför hösten.                                   

Det första samkvämet beräknas äga rum i slutet av september. 
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