
Kära Iduneser! 

En gång om året tar Nya Iduns nämnd emot förslag på nya 
medlemmar. Nu är det dags igen! 

Senast den 1 december 2016 ska era förslag ha kommit Nya 
Iduns sekreterare tillhanda under adress:                                     
carola.almqvist@gmail.com  eller                                                       
Carola Almqvist, Dalagatan 47, 113 31 Stockholm 

Förslagsblanketten hämtas enklast på nätet. Gå in på vår 
hemsida: www.nyaidun.se och ange sedan lösenordet: 
idunes2014 för att komma in på medlemssidan där blanketten 
finns.  Den som inte har tillgång till internet kan rekvirera 
blanketten från sällskapets sekreterare (adress ovan!) 

Citat ur sällskapets stadgar: 

§ 4 Till medlem av Sällskapet kan antagas varje i Stockholm 
eller dess omnejd bosatt kvinna som gjort någon beaktansvärd 
insats vetenskapligt, litterärt, konstnärligt, pedagogiskt eller i 
socialt avseende.’ 

§ 5 Varje medlem kan i förening med nämndledamot föreslå 
lämplig person till inval i Sällskapet.  …                        
Tystlåtenhet bör iakttagas rörande förslag till inval. 

Tänk alltså på att den du föreslår inte får informeras om 
detta!   
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Medlem som vill föreslå en viss kvinna till inval ska ta kontakt 
med en av nämndledamöterna i det utskott som passar den 
föreslagna personens verksamhetsområde. Denna 
utskottsledamot presenterar sedan Din kandidat för nämnden 
under invalsmötet, innan omröstning sker medelst ballotering. 

En förteckning över ledamöterna i respektive utskott finns 
nedan. 

Om personen ifråga väljs in, meddelas hon direkt av sällskapets 
sekreterare. Om hon, vilket i undantagsfall sker, inte skulle 
godkännas för inval, meddelas förslagsställaren. 

 

KONST & ARKITEKTUR  SAMHÄLLE          
Elizabeth Hatz   Marie Hafström                                
Maria Benktzon   Ingar Beckman Hirschfeldt 
Mari Pårup   Lotty Nordling          
Suzanne Unge Sörling  Elisabeth Westberg 

LITTERATUR & TEATER  VETENSKAP               
Astrid Assefa   Lena Nordlund            
Carola Almqvist  Joanna Rose                                       
Anja Liedtke   Inga Lundblad        
Antoinette Ramsay Herthelius  Marianne Treschow 

MUSIK                                                                                                                
Anna Strååt                                                                                                                  
Jelena Jangfeldt                                                                                                             
Elise Einarsdotter                                                                                                    
Ingrid Tobiasson   

  



Välkomna  till höstens andra samkväm          
tisdag 8 november kl 18                    

på Kristinehovs Malmgård på Söder i 
Stockholm 

=== 

Mina tre år i Berlin 

Marika Lagercrantz föreläser om sina tre år som Sveriges 
kulturråd i Berlin.  

Sverige har idag utsända kulturråd vid Sveriges ambassader i 
Beijing, Berlin, London, Moskva, Paris, Istanbul och 
Washington samt vid Sveriges ständiga representation vid 
Europeiska unionen i Bryssel. 

Kulturrådens huvudsakliga uppgift är att främja kulturutbytet 
med stationeringslandet och stimulera den kulturella dialogen. 
Kulturdepartementet är huvudman för kulturråden. 

Kulturråden är en viktig resurs för det internationella samarbetet 
mellan Sverige och stationeringsländerna. De initierar projekt, 
förmedlar kontakter och rapporterar om aktuella kultur- och 
kulturpolitiska frågor, bland annat genom ett nyhetsbrev som man kan 
prenumerera på genom regeringens webbplats. Från och med våren 
2013 bloggar även kulturråden. http://blogg.kulturdep.se/ 

http://blogg.kulturdep.se/


Efter tre år i Berlin är Marika nu återkommen hem till Sverige. 
Hon tänker delge er lite av sina erfarenheter och slutsatser från 
en av våra absolut främsta exportnationer Tyskland och från 
Berlin, en av världens främsta kulturmetropoler, samt tala om 
sin syn på Sverige efter dessa tre år i statsförvaltningen. 

Kvällen inleds med en välkomstdrink i Kabinettet, varefter vi 
intar måltiden i intilliggande Kristinasalen. Vi serveras älggryta, 
kaffe och kaka. Vin och vatten därtill ingår i avgiften. 

Anmälan genom att betala 295 kronor senast den 1 november 
till Nya Iduns samkvämskonto, Plusgiro 46 66 44-2.          
Observera att detta inte är samma kontonummer som gäller för årsavgiften! 

Kristienhovs Malmgård ligger intill Högalidskyrkan på 
Södermalm. 

Kommunikationer:                                                            
Tunnelbanans röda linje till Hornstull, uppgång Högalidsparken. 
Efter spärrarna, ta till vänster, efter 50 meter ta återigen till 
vänster och följ backen uppför Varvsgatan. Malmgården ligger 
mitt i den park, Kristinehovsparken, som ligger mittemot 
Högalidskyrkan. 

Buss 4, hållplats Varvsgatan, följ Varvsgatan cirka 100 meter 
fram till korsningen Lundagatan. Malmgården ligger i 
Kristinehovsparken  på höger sida. 

Ansvariga klubbmästare:                                                              
Maria Benktzon, tfn 073-817 1070                                       
Antoinette Ramsay Herthelius, tfn 070-222 6278 



Välkomna till höstens tredje och sista 
samkväm tisdagen den 6 december kl 18 

i Sabbatsbergs kyrka 

=== 

Konsert  

med parentation 

Dikt – och Musikprogram: ”Birgitta svit” (6 verser) av Stig 
Dagerman vävs ihop med musik av bl.a. Steve Dobrogosz, 
Fredrik Sixten, Arvo Pärt och Johannes Brahms. 

Skådespelaren och logonomen EwaMaria Roos, känd röst bl.a. 
från Dagens Dikt i Sveriges Radio, läser ”Birgitta svit” av Stig 
Dagerman. Den skrevs 1949 och ingår i samlingsverket ”Vårt 
behov av tröst”, som innehåller både prosa och dikter. 

Cellisten Sara Wijk, verksam som kammarmusiker i flera 
grupper och anställd i Uppsala Kammarorkester, och Anna 
Strååt, frilansande pianist med både solokonserter och 
kammarmusik, väver in musik i diktsviten. 

Många framstående Iduneser har gått bort under året. 
Traditionsenligt håller vår ordförande parentation under detta 
höstens sista samkväm över bortgångna systrar. 

 



 

Konsert och parentation hålls denna gång i Sabbatsbergs kyrka, 
en gulmålad träkyrka mitt i stan som påminner om en liten 
landsortskyrka. Efter konserten går vi till Afasi-center i 
intilliggande Klarahuset där vi serveras ett glas vin och snittar. 

Anmälan genom att betala 175 kronor senast den 30 november 
till Nya Iduns samkvämskonto, Plusgiro 46 66 44-2.            
Observera att detta inte är samma nummer som gäller för årsavgiften! 

Sabbatsbergs kyrka ligger i Sabbatsbergsområdet. Kyrkan har 
två entréer. Officiell adress är Sabbatsbergsvägen 5 (infart från 
Torsgatan). Adress för taxi och entré för rörelsehindrade är 
Eastmanvägen 36. 

Det finns två parkeringsrutor för rörelsehindrade vid entrén. 

Kommunikationer:                                                      
Tunnelbanans gröna linje till S:t Eriksplan,  uppgång S:t 
Eriksplan. Ta gångvägen in i Vasaparken i korsningen 
Odengatan – Torsgatan, väl uppe på kullen ta höger och följ 
vägen fram till kyrkans informationsskylt, ta höger igen för att 
komma till den trappfria entrén. 

Ansvariga klubbmästare:                                                                
Maria Benktzon, tfn 073-817 1070                                          
Antoinette Ramsay Herthelius, tfn  070-222 6278 

 

 



 

Sveriges första… 

… kvinnliga fil.dr (Ellen Fries), Sveriges första kvinnliga 
riksdagsledamot (Kerstin Hesselgren), Sveriges första kvinnliga 
advokat (Eva Andén), Sveriges första kvinnliga skolläkare  
(Julia von Sneidern), den första kvinna i ett statligt verk (Lea 
Ahlborn), den första kvinnliga Dramatenchefen (Pauline 
Brunius), alla hade det gemensamt att de var iduneser. 

Läs mer om dessa enastående kvinnor och andra av sällskapets 
färgstarka pionjärer under rubriken Idunesen – vem var hon? på 
vår hemsida. Nya biografier tillkommer hela tiden. Håll utkik! 

Om du har något att berätta om en mormor, mamma, faster eller 
annan kvinnlig släkting som varit med i Nya Idun hör gärna av 
dig till Ingar Beckman Hirschfeldt eller Barbro 
Waldenström. Vi vill gärna samla berättelser om gamla 
iduneser. 

 

 

 

 

 



Matrikeln 2016                    
Vart tredje år brukar en ny uppdaterad medlemsmatrikel tas 
fram. Den senaste distribuerades till medlemmarna i somras.  

Rättelse:                                                                                  
Marja Kaikkonen är professor i sinologi 

Ny medlem:                                                                                        
Anette Granlund                                                               
Rigagatan 6                                                                                
115 27 Stockholm                                                                                
tfn 08-662 38 52                                                                                                           
mobil 070-668 3828                         
Anette.Granlund@bukowskis.com 

Nya mejladresser:                                                                   
Susanna Baltscheffsky:   sbaltscheffsky@gmail.com              
Anna Ekström:   anna_ekstrom@comhem.se                          
Lena Holger:  lena.j.holger@gmail.com                                  
Anja Liedtke :   anja.liedtke@stadsteatern.stockholm.se   
Antoinette Ramsay Herthelius:  nettanramsay@gmail.com         
Joanna Rose:   joannarose0105@gmail.com                           
Anna Strååt:   annastraat1@gmail.com                                   
Sophie Tolstoy Regen:   sophie.tolstoy.regen@gmail.com    
Harriet Wallberg:   harriet.wallberg@ki.se 

Telefonnummer:                                                                       
Anja Liedtkes fasta telefonnummer ska strykas.                         
Lil Terselius har nytt telefonnummer,  073 367 8669     
Antoinette Ramsay Herthelius fasta telefonnummer ska strykas, 
nytt telefonnummer till Antoinette är 070-222 6278 
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Publikt 

Vi gratulerar Anna Ekström till utnämningen till 
gymnasieminister! 

 

Christina Tobeck introducerar nyinspelad kommarmusik i 
Berwald mot midnatt kl 21.00 i P2 den 17 och 24 oktober.  

Elise Einarsdotter är aktuell med bl a följande konserter: 

Lördag 29 oktober kl 20, ”Lisa, Elise och Alice” i Skottvångs 
Gruva, Mariefred  

Söndag 30 oktober kl 16, Konsert – Brahms Requiem. 
Londonversionen för två flyglar och slagverk. Haga motettkör 
och Stockholms Vokalensemble och bl a Elise Einarsdotter,  
Uppenbarelsekyrkan, Hägersten 

Onsdag 9 november kl 19, ”Lisa, Elise och Alice” på Plugged 
records, Stockholm  

 

 

 

 

 



Julfesten … 

… äger rum söndag 8 januari 2017 på Hasselbacken!      
Utförlig information i nästa Programblad som kommer ut i 
början av december. 
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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 minuten med Din anmälan.   

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! 

Glöm inte namnskylten!                                                             

 



 

 

 

Manusstopp                                                                  
Sista dag för manus till nästa Programblad är den 15 november. 

 Välkomna att lämna bidrag att publiceras under Publikt! 

 

  

Sällskapet Nya Iduns programblad utkommer med ca 5 nummer/år. 
Ansvarig utgivare: Marianne Treschow, ordförande                
Redaktör:   Carola Almqvist, sekreterare  

Sällskapets adress:                                                                           
SÄLLSKAPET NYA IDUN                                                                                   
c/o Carola Almqvist                                                                      
Dalagatan 47                                                                                                  
113 31 Stockholm                                                                                               
e-post: carola.almqvist@gmail.com                                                    
telefon: 070 49 49 068  

Nya Iduns hemsida: www.nyaidun.se  lösenord: idunes2014                                   
Webbmaster: Anna Strååt, anna.straat@swipnet.se 
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