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Ordföranden har ordet: 

Årsmötet den 25 april i år gav mig förtroendet att vara 

ordförande för Sällskapet. Det var sorgligt att behöva efterträda 

Marianne Treschow, som när jag blev vald inte längre fanns 

bland oss. Jag minns henne som den finaste idunes och som en 

föredömlig ordförande för vårt sällskap. Jag finner styrka i 

minnet av henne. 

Det är med glädje och en lätt bävan som jag har tagit emot det 

förtroende som visats mig. Det ska bli ett stort nöje att leda 

arbetet i Nya Iduns nämnd och tillsammans med den se till att 

Sällskapet lever upp till sitt ändamål, att ”bereda kvinnor inom 

olika verksamhetsområden tillfälle till enkla och innehållsrika 

samkväm".  

Något jag vill att vi ska försöka åstadkomma i högre grad än 

tidigare är att få lite mer diskussion. Självklart har det funnits 

diskussioner vid middagsborden och det ska absolut vara så. 

Men vi kanske också skulle se till att det då och då blev en lite 

mer allmän diskussion vid de samkväm som ger anledning till 

det.  

 Jag ser fram mot en intressant och rolig höst och att få träffa så 

många som möjligt av er alla iduneser! Jag hoppas också att alla 

ni som har förslag och synpunkter på vår verksamhet också 

framför dem. Allt till gagn för Sällskapet Nya Idun! 

Lotty Nordling 



Årsmötet har valt en ny nämnd för 

Sällskapet Nya Idun 

Lotty Nordling ordförande, skattmästare 

Marie Hafström vice ordförande  

   

Ingar Beckman Hirschfeldt sekreterare, redaktör för 

Programbladet 

Joanna Rose bitr. redaktör för Programbladet 

Ingrid Svensson bitr. sekreterare  

   

Maria Benktzon klubbmästare   

Mari Pårup klubbmästare 

Antoinette Ramsay-Herthelius klubbmästare 

Suzanne Unge Sörling klubbmästare 

Elisabeth Westberg bitr. skattmästare med ansvar för 

samkvämskontot 

 

Anna Strååt webbmaster 

 

Margareta Bengtsson  

Iwa Boman                  

Elise Einarsdotter  

Hillevi Ganetz  

Katrin Gramenius  

Elizabeth Hatz 

Inga Lundblad  

Tess Paulsen 

Ingrid Tobiasson  

 



Välkommen till höstens första samkväm 

torsdagen den 21 september på prins 

Eugens Waldemarsudde, Årets museum 

2017!   Samling 17.45.  

 

Anja Notini – Rum med gravitation 

Överintendent Karin Sidén välkomnar sällskapet till 

Waldemarsudde och en visning av sommarutställningen Anja 

Notini-Rum med gravitation som visas i Prins Eugens ateljé. 

Vi får möta Anja Notini konstnär, fotograf och författare (född 

1940). Ett urval av hennes målningar och keramiska objekt och 

skulpturer i järn och trä från de senaste tjugo åren har lånats in 

från ateljén i Solvik i Saltsjö-Boo.  

För Anja Notini är upplevelser av poesi och litteratur, liksom 

naturen, av stor vikt för skapandeprocessen. En litterär 

följeslagare genom livet har varit Harry Martinson utopiska 

versepos Aniara från 1956, vars olika strofer har varit en 

återkommande källa till konstnärlig inspiration. ”Ibland låter jag 

mig bara sjunka ner i de underbara sångerna och letar fram 

målningar som jag tycker hör ihop med texterna. Andra gånger 

får de färdiga målningarna leda mig till sångtexterna.”, säger 

konstnären Anja Notini. 



Anja Notini är också författare och fotograf till 

uppmärksammade böcker som bland 

annat Dräktfolket 1980, Krukmakare – möte med 

tradition 1985, Made in Sweden – konst, hantverk, form 1987 

och Konstnärens rum från 1995.  

Efter visningen serveras ett glas bubbel med snittar.   

Anmälan genom att sätta in 290 kr (i priset ingår entré till 

museet) till Nya Iduns samkvämskonto, Plusgiro 46 66 44-2 

senast den 13 september.  

Kommunikationer: spårvagn linje 7  

Ansvariga klubbmästare:  

Suzanne Unge Sörling tfn 070-3167390,         

Mari Pårup tfn 070-7430403  

 

 

Observera att samkvämskontot inte 

är samma konto som gäller för 

årsavgiften! 

 



Välkommen till höstens andra samkväm 

torsdag 12 oktober kl 17 på Dansmuseet 

Nina Burton Den nya kvinnostaden 

Författaren Nina Burton är ledamot av samfundet De Nio samt 

Vetenskapsakademien. Hennes tolfte bok, Gutenberggalaxens 

nova, handlade om 1500-talets renässanshumanism och fick 

2016 års Augustpris i fackklassen. Nu talar hon om sin 

essäistiska encyklopedi Den nya kvinnostaden. Pionjärer och 

glömda kvinnor under tvåtusen år. 

Efter föredraget intar vi en supé på intilliggande Bistro Rolf de 

Maré bestående av fisk- och skaldjursgryta med aioli och 

krutonger. Ett glas vin och kaffe ingår.  

Anmälan genom att sätta in 300 kronor senast den 4 oktober på 

Nya Iduns samkvämskonto plusgiro 46 66 44 -2. Antalet platser 

är begränsat. Aktuell rapport om platstillgång får Du på Nya 

Iduns telefonsvarare 076- 844 76 90. 

Adress: Drottninggatan 17. 

Kommunikationer: T-bana till T-centralen., Buss 3 till 

Tegelbacken, Buss 69 till Sergels torg 

Ansvariga klubbmästare: 

Maria Benktzon tfn 0738 17 10 70, Suzanne Unge Sörling tfn 

070 316 73 90 



Välkommen till höstens tredje samkväm 

fredag 27 oktober kl 18 på Nobelmuseet 

Skandal! 

Ett explosivt sång-och-dansdrama om historien kring de 

kvinnliga nobelpristagarna i fysik, kemi och medicin. 

Besatta Teatern med Åsa Karlin och Tess Paulsen ger sig åter i 

kast med att skildra historiska kvinnor i nutidsperspektiv. Efter 

framgångarna med ”Kärlekens ljuva plåga” och ”I stånd till allt” 

skildrar de nu den verklighet som historiens vetenskapskvinnor 

har behövt tampas med - motstånd, hinder, trakasserier och 

chikaneringar. De gör det förstås på sitt eget sätt med mycket 

humor, musikalitet och interaktivitet. Allt annat vore skandal! 

Åsa Karlin och Tess Paulsen är skådespelare med över 25 års 

erfarenhet var av teater, film och TV. Nu driver de sin egen 

ambulerande teater med besatthet som ständiga tema. Med 

humor, kvickhet, sång, dans och drama vill de skildra historiska 

kvinnor i nutidsperspektiv. 

Föreställning och ett glas bubbel 150 kronor. Anmälan genom 

att sätta in beloppet senast den 17 oktober på Nya Iduns 

samkvämskonto plusgiro 46 66 44 -2. Antalet platser är 

begränsat till 50.   

Adress: Stortorget 2 Gamla stan 

Kommunikationer: T-bana till Gamla stan Buss 2, 76, 55, 57 till 

Räntmästartrappan 

Ansvariga klubbmästare: Antoinette Ramsay Herthelius, tfn 

070-222 6278, Maria Benktzon tfn 0738 17 10 70  



En kväll på Historiska museet onsdagen 

den 22 november kl. 17.30  

Falu gruva genom tiderna - från 

riksangelägenhet som Svea Rikes 

kassakista till kulturarv med 

världsarvsstatus 

Vi får ta del av ett samtal kring Världsarvet Falun, med 

Christina von Arbin och Inger Liliequist. Under Christinas tid på 

Riksantikvarieämbetet togs underlaget fram för Sveriges 

undertecknande av Världsarvskonventionen liksom det första 

tentativa urvalet av förslag till svenska världsarv. Och Inger 

deltog, under sin tid som riksantikvarie, aktivt som delegat i den 

beslutande Världsarvskommitténs styrelse.  

Båda har från olika utgångspunkter också haft till uppgift att ta 

ställning till och utveckla förvaltningen av världsarvet Falun - 

Christina som ledamot i Falu gruvas styrelse och Inger som 

riksantikvarie med ansvar för tillsyn av att de svenska 

världsarven förvaltas i enlighet med konventionens uppsåt och 

syften. 

Vi samlas i museets konferensrum / Röda rummet som ligger 

innanför restaurang Rosengården. Efter programmet serveras 

varmrökt lax med rotfrukter, variation av kål, kantareller och 

rosmarin samt 1 glas vin och kaffe på maten. 



Anmälan genom att sätta in 280 kr till Nya Iduns 

samkvämskonto, Plusgiro 46 66 44-2 senast den 14 november. 

Kommunikationer: T-banestation Karlaplan eller buss 69, 76 

samt spårvagn linje 7 till Djurgårdsbron. 

Ansvariga klubbmästare: Suzanne Unge Sörling. tfn 070-

3167390, Mari Pårup tfn 070-7430403, Maria Benktzon, tfn  

073-8171070  

 

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 kan avgiften returneras när klubbmästare Elisabeth 

Westberg, tfn 070 3700706, fått bankkontouppgifterna. 

Specialmat                                                                                     

Den som är allergisk eller av andra skäl vill ha specialmat, ombeds att 

meddela detta i samband med inbetalningen. 



Publikt. 

På Dramatens lilla scen från 2 september spelas Ensam av 

Alfhild Agrell, en av våra första kvinnliga dramatiker, och en 

av pionjärerna i Nya Idun.  Pjäsen handlar om att utmana 

samhällets oskrivna regler och att stå för vad man tror på oavsett 

konsekvenser. Pjäsen är också ett varmt porträtt av en stark mor-

dotter-relation och en insiktsfull studie i ojämlikhet, klass och de 

konservativa krafternas kvävande effekt på den personliga 

friheten. Regi: Jenny Andreasson 

Läs om Alfhild Agrell http://nyaidun.se/alfhild-agrell/och andra 

spännande iduneser på vår hemsida. På hemsidan finns också en 

medlemssida där du kan läsa programblad och trevliga rapporter 

från samkvämen. Koden för medlemssidan är idunes2014. 

Görel Cavalli-Björkman har i maj kommit ut 

med boken Kvinna i avantgardet, Sigrid Hjertén liv och verk 

Lena Holger har under våren gett ut boken Rista liv. Målaren 

Hélène Vejrich 

Guldäpplet Gunilla Palmstierna-Weiss har hyllats med ett 

internationellt Life Achivement Award som har delats ut vid en 

galaföreställning i Peking. Det skedde i samband med att den 

nybildade organisationen International Stage Art Network, en 

del av Unesco och International Theatre Institute, samlade 

delegater från stora delar av världen till ett första möte på 

Centrala teaterakademin i Peking. 

Ingrid Svensson ger i augusti ut boken Ett magiskt rum. 

Salonger i 1920-talets Paris. 



Nya Idun och Sällskapet De 17 

Sällskapet De 17 föddes år 1887 på Stockholms observatorium. 

Stiftarna tillhörde en krets av akademiker i Stockholm, de flesta 

med anknytning till Stockholms högskola och Kungl. 

Vetenskapsakademien. Syftet var att genom föredrag och 

samspråk orientera varandra om vars och ens forskning och 

genom samspråk anlägga ett tvärvetenskapligt synsätt. 

Det då relativt nybildade Sällskapet Nya Idun kom att på ett 

genomgripande sätt påverka sammansättningen av ledamöter i 

Sällskapet De 17. Att matematikprofessorn Sonja Kovalevsky 

blev invald i denna manliga krets av akademiker får tillskrivas 

de aktiva medlemmarna i Nya Idun. Det borde egentligen ha 

varit omöjligt enligt tidens sed. Det skulle dock dröja ända till år 

1983, innan nästa kvinna valdes in i Sällskapet De 17. Det var 

Skansenchefen Eva Nordenson, även hon Idunes.   

I den skrift som just utkommit, Sällskapet De 17, en inblick i de 

första 130 åren, medverkar två Iduneser. Margareta Törngren, 

även redaktör, har skrivit om dessa de båda första kvinnorna och 

Gunnel Engwall om Språkvetare i De 17. I övrigt skriver andra 

ledamöter om föregångare genom åren utifrån sina olika 

discipliner som juridik, litteraturvetenskap, medicin, ekonomi, 

astronomi, historia m.m. Dessutom får vi en inblick i Sällskapets 

band till Stockholms högskola och Kungl. 

Vetenskapsakademien. I den senarer blev emellertid Sonja 

Kovalevsky inte invald, eftersom stadgarna inte tillät inval av en 

kvinna.  

Margareta Törngren, redaktör  



 

Nya stadgar 

Med detta programblad publiceras sällskapets nya stadgar med 

ikraftträdande och övergångsbestämmelser: 

1. Dessa ändringar i Sällskapets stadgar träder i kraft den 1 

januari 2018. 

2. Den som den 31 december 2017 var passiv medlem i 

Sällskapet ska senast den 31 december 2018 till nämnden 

skriftligen anmäla om hon vill kvarstå som medlem i Sällskapet 

och betala full årsavgift. Om någon sådan anmälan inte kommer 

in senast vid den angivna tidpunkten anses den passiva 

medlemmen ha begärt sitt utträde ur Sällskapet. Nämnden 

beslutar om utträde. 

3. Nämnden ska skicka dessa ändringar av stadgarna till 

samtliga passiva medlemmar genom brev eller e-post. Därutöver 

ska nämnden publicera ändringarna på Sällskapets webbplats. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stadgar 

Dessa stadgar är beslutade vid årsmötet den 25 april 2017 och slutligt 

enhälligt antagna en månad senare vid samkvämet den 22 maj 2017 

1 § Sällskapets ändamål är att oberoende av partiåsikter bereda kvinnor inom 

olika verksamhetsområden tillfälle till enkla och innehållsrika samkväm. 

2 § Sällskapet sammanträder till ordinarie samkväm i regel varje månad.  

Juni, juli, augusti och september kan dock undantas.       

 Efter nämndens beslut kan gäster inbjudas till samkväm. 

3 § Vid samkväm bör föredrag, diskussion och/eller någon form av 

konstnärligt program förekomma.   

4 § Till medlem av Sällskapet kan antas varje i Stockholm eller dess omnejd 

bosatt eller verksam kvinna som gjort någon beaktansvärd insats i 

vetenskapligt, litterärt, konstnärligt, pedagogiskt, socialt eller samhälleligt 

avseende.  

5 § En medlem kan i förening med nämndledamot föreslå lämplig person till 

inval i Sällskapet.  Skriftligt förslag till inval ska vara nämnden tillhanda före 

november månads utgång. Nämnden prövar sådana anmälningar och ska 

därefter vid sammanträde senast i februari företa val genom röstning med vita 

och svarta kulor, varvid två svarta kulor hindrar inträde i Sällskapet.                

Öppen omröstning ska äga rum, om en person som fallit igenom två gånger 

föreslås en tredje gång. Om en person inte har valts in, ska förslagsställaren 

informeras. Samma person kan föreslås på nytt. Tystlåtenhet ska iakttas 

rörande förslag till inval.          

6 § För att bekosta Sällskapets utgifter ska varje medlem betala en årsavgift. 

Årsavgiften fastställs av årsmötet efter förslag av nämnden.              

En medlem har rätt att efter skriftlig anmälan till nämnden utträda ur 

Sällskapet.  Den som för två år i rad inte har betalat årsavgift ska anses ha 



begärt sitt utträde ur Sällskapet. Nämnden beslutar om utträde. Nämnden kan 

                                           

besluta att en medlem trots bristande betalning får kvarstå i Sällskapet, om 

det finns särskilda skäl. 

Medlem som tillhört Sällskapet i femtio år, befrias från årsavgift och inbjudes 

varje år till vår- eller julfest. 

6 a § Den som har trätt ut ur Sällskapet som medlem har rätt att efter skriftlig 

anmälan till nämnden återinträda som medlem, under förutsättning att hon är 

bosatt eller verksam i Stockholm med omnejd och betalar årsavgiften. 

7 § Nämnden väljes vid årsmötet och består av ordförande och nitton andra 

ledamöter.  Ledamöterna väljs för två år och får inte väljas om mer än två 

gånger. Ordföranden och annan ledamot med särskilt uppdrag får dock väljas 

om för ytterligare en period, om det anses lämpligt.                                   

Årsmötet utser ordförande och nämnden inom sig vice ordförande, 

sekreterare, vice sekreterare, skattmästare och klubbmästare.  Nämnden utser 

i övrigt de andra funktionärer som behövs.                     

Nämnden tillsätter de utskott som behövs. Utskotten ska bestå av minst   två 

ledamöter. Varje nämndledamot ska ingå i ett utskott.               

Nämnden utser firmatecknare. 

Nämnden är beslutför då tio ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller 

den mening som ordföranden företräder. 

Nämnden sammanträder minst fyra gånger per år. Kallelse utgår till 

ledamöterna. Över nämndens sammanträden föres protokoll. 

8 § Vid årsmötet ska väljas en valberedning bestående av tre personer. 

Valberedningen ska till nästa årsmöte föreslå nämndledamöter. En ledamot 

av valberedningen får inte samtidigt vara ledamot av nämnden. 

   



9 § Räkenskaper omfattar kalenderår. Vid årsmötet väljs två revisorer jämte 

suppleanter för dessa. Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning 

jämte revisionsberättelsen ska hållas tillgänglig vid årsmöte. 

10 § Vid aprilsamkvämet ska årsmöte hållas. Kallelse ska skickas till 

medlemmarna och publiceras på Sällskapets webbplats senast fjorton dagar 

före årsmötet. Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:       

       

• Mötets stadgeenliga utlysande 

• Fastställande av dagordning 

• Val av ordförande vid årsmötet 

• Val av sekreterare vid årsmötet 

• Val av två protokollsjusterare 

• Framläggande av verksamhetsberättelse, resultat- och 

balansräkning samt revisionsberättelse 

• Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 

• Dispositioner av vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

• Fråga om ansvarsfrihet för nämnden 

• Val av ledamöter av nämnden 

• Val av nämndens ordförande 

• Val av två revisorer och revisorssuppleanter 

• Val av tre ledamöter av valberedningen 

• Fastställande av budget 

• Fastställande av årsavgift 

11 § Röstning vid årsmöte sker öppet, såvida inte sluten omröstning begärs. 

Beslut fattas med enkel majoritet utom i fråga om stadgeändring. 

12 § Förslag till ändring av dessa stadgar ska ske skriftligen och lämnas in till 

nämnden. Förslaget ska tillsammans med nämndens yttrande föreläggas 

Sällskapet.  För antagande av förslag till ändringsförslag fordras 2/3 majoritet 

vid två på varandra följande samkväm, varav ett årsmöte. 

   



 

I nästa programblad kommer kallelser 

till konsert med parentation i 

Sabbatsbergs kyrka den 6 december, 

julfesten den 14 januari och första 

samkvämet på våren.                     
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