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Ordföranden har ordet: 

Kära Iduneser 

Nu har ytterligare ett verksamhetsår för sällskapet passerat - mitt 
första år som ordförande. Det har varit ett givande år med roliga 
och intressanta ämnen för våra samkväm och trevlig idunesisk 
samvaro. 

En delvis ny nämnd har vi också fått. Den presenteras i detta 
programblad. Som ni kan se är de flesta klubbmästare nya. Vi 
har också fått en ny vice ordförande och en ny skattmästare. 

Vi avslutade våren med en härlig utflykt till guldäpplet tillika 
konstnären Astrid Munthe de Wolfe i Vaxholm (se rapporten på 
hemsidan). En utflykt inleder också höstens program då vi 
besöker Thielska galleriet och blir presenterade för idunesen 
Tyra Kleen (invald 1898). Därefter besöker vi vår 
förrförrförrförra ordförande Agneta Lundström i hennes hem 
och trädgård. I september får vi på Konstnärshuset lyssna till 
Görel Cavalli Björkman som berättar om paret Sigrid Hjertén 
och Isaac Grünewald. I oktober blir det ett vetenskapligt 
program med Britt Östlund som kommer att tala om robotar. I 
november en liten tid efter valet och då den nya riksdagen har 
samlats får vi besöka riksdagen och lyssna till Katrin Gramenius 
som berättar om vad som händer "bakom kulisserna" i vårt 
parlament. 

Det är de program som presenteras i detta blad. I nästa kommer 
decembersamkvämet (6 december) som traditionsenligt 



innehåller konsert med parentationer och julfesten som går av 
stapeln den 13 januari i Odd Fellows lokaler på Västra 
Trädgårdsgatan. 

Nämnden har en mycket bestämd ambition att hålla 
samkvämsavgifterna nere, trots att kostnaderna har en 
benägenhet att ständigt öka. Vi har bestämt att ingen avgift ska 
få överstiga 300 kr, bortsett från julfesten. 

En ny dataskyddslagstiftning trädde i kraft den 25 maj i år. Den 
drabbar även ett sådant sällskap som Nya Idun och innebär 
bland annat att vi måste informera om vilka personuppgifter vi 
har, varför vi har dem och hur vi hanterar dem. Den 
informationen finns på vår hemsida och i detta blad. 

Nu vill jag önska er alla en skön sommar, tacka för det år som 
gått och så jag ser fram mot höstens samkväm och alla de 
trevliga möten de kommer att innebära. 

Lotty Nordling 

 

Välkomna till en eftermiddag på 
Blockhusudden lördagen den 25 augusti 
med besök på Thielska Galleriet och 
därefter mingel i Agneta Lundströms 
trädgård. 



Kl 12.00 lördagen den 25 augusti samlas vi på Thielska galleriet 
där Elisabeth Lind, socialantropolog, f.d. intendent på 
Etnografiska museet och Lena Holger, konsthistoriker, f.d. 
chefsintendent på Nationalmuseum, tidigare ordförande i 
sällskapet ger en introduktion till den aktuella utställningen Tyra 
Kleen - konstnär, vagabond, äventyrare. Tyra Kleen var idunes 
och valdes in 1898. 

Tyra Kleen (1874 - 1951) begav sig 1910 till Indien och Ceylon och till Java 
och Bali 1919–21, där hon fascinerades av danskonsten och fick tillåtelse att 
teckna och dokumentera de allra hemligaste ceremonierna av de 
orientaliska/hinduistiska tempeldanserna. 

Hon var bosatt i Rom under tio år och utbildade sig på Konstakademier även 
i bl. a Berlin och Paris. Hon ställde ut sina verk på flera museer och gallerier i 
Europa under sent 1800-tal. Hon gjorde många utlandsresor, illustrerade 
andras och skrev flera egna böcker.  

I utställningen Två vittberesta damer på Liljevalchs 1922 visade hon 
konstverk och artefakter från Java och Bali tillsammans med Ida Trotzigs 
verk från Japan. Symbolistiska målningar och porträtt, dramatiska litografier 
och färgsprakande illustrationer av dans från Bortre Asien utmärker Tyra 
Kleens konstnärskap. 

I sitt testamente gav hon sina samlingar till Riddarhuset med direktiv att 
arkivet inte fick öppnas förrän om 50 år. 2001 fick vi återupptäcka detta 
unika kvinnliga konstnärsöde. 

Kl 13.30 promenad (ca 10 minuter) till Blockhusringen 21 där 
Agneta Lundström (tidigare ordförande i sällskapet) öppnar sitt 
hem och trädgård för samvaro över ett glas och lättare förtäring.  

Anmälan: Anmälan senast den 17 augusti genom insättning av 
250 kr (museientrén100 kr ingår) på Nya Iduns samkvämskonto 
Plusgirokonto 46 66 44-2.  Ange namn och datum för 
samkvämet. Begränsat antal platser. 



Kommunikationer: Buss 69 (ej 69K) mot Blockhusudden.  
Bilparkering: Begränsat antal parkeringsplatser vid hållplatsen 
till följd av det nya minnesmonumentet över Tsunami-
katastrofens offer Gravitational Ripples av Lea Porsager. 
Ansvariga klubbmästare: Gunilla Upmark 070-236 04 91 och 
Suzanne Unge Sörling 070-316 73 90.  

 
Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald, ett 
konstnärspar i avantgardet. Välkomna 
måndagen den 17 september kl. 18 på 
Konstnärshuset, Stora Galleriet  

Görel Cavalli-Björkman har 2017 utkommit med boken om 
Sigrid Hjertén på Bonniers förlag, Kvinna i avantgardet. Sigrid 
Hjertén. Liv och verk. Nu utökar Görel innehållet för oss och 
berättar och visar bilder om konstnärsparet Hjertén-Grünewald. 
Passa också på ni som ännu inte sett utställningen på 
Waldemarsudde som slutar den 26 augusti.  

Vi serveras ett glas vin och en smörgås.  

Anmälan: genom att sätta in 200 kr senast den 10 september på 
Nya Iduns samkvämskonto, plusgiro 46 66 44-2. Ange namn 
och datum för samkvämet.  

Kommunikationer: Konstnärshuset ligger på Smålandsgatan 7, 
Stora Galleriet ligger på våning tre, hiss finns. T-bana 
Östermalmstorg, uppgång Birger Jarlsgatan.  



Ansvariga klubbmästare: Mari Pårup 070 743 04 03 och Iwa 
Boman 070 818 08 42. 

 

 Är robotar något för oss? Samkväm med 
Britt Östlund på Camarillo onsdagen 
den 24 oktober kl. 18 

Robotar och annan digital teknik återkommer ständigt i 
diskussionerna om framtidens äldreomsorg. Men hur är det tänkt 
att fungera i praktiken? Var ligger forskningsfronten och vilka 
utmaningar står vi inför?  
Britt Östlund är professor vid KTH, Institutionen för medicinsk 
teknik och hälsosystem. Hon har varit engagerad i frågor kring 
äldre människor, teknik och design i mer än trettio år och arbetar 
idag med utveckling och implementering av digitala system i 
hemmet. Som 62-åring är hon själv intresserad av att diskutera 
hur vi vill ha det i den senare delen av livet.  

Vi serveras kokt lax, ett glas vin, kaffe och kaka. 

Anmälan genom att sätta in 275 kr senast den 17 oktober på 
Nya Iduns samkvämskonto Plusgirokonto 46 66 44-2 ange ditt 
namn och datum för samkvämet. 

Kommunikationer: Camarillo festvåning ligger på 
Kungstensgatan 22.  Närmaste T-bana Rådmansgatan.  

Ansvariga klubbmästare: Ingrid Tobiasson 070-254 40 94 och 
Antoinette Ramsay Herthelius 070-222 62 78. 



Politiklogistik eller vad händer bakom 
kulisserna i riksdagen ett valår? 
Samkväm på Riksdagen torsdagen den 
22 november kl. 18 

Katrin Gramenius, avdelningschef vid Riksdagsförvaltningen 
berättar om vad förvaltningen gör och har gjort i samband med 
riksdagsvalet – hur många flyttkartonger som bytt rum m.m. 

Vi serveras ett glas vin och en värmande soppa i riksdagens 
vackra restaurang Strömmen.  

Anmälan genom att sätta in 260 kr senast den 14 november på 
Nya Iduns samkvämskonto, plusgiro 46 66 44-2. Ange ditt namn 
och datum för samkvämet. Deltagandet är begränsat till 40 
personer. 

Ingång till riksdagen Riksgatan 1. Besökare till riksdagen ska ha 
med sig giltig id-handling för att underlätta inpassering vid 
entréerna. Alla besökare passerar säkerhetskontroll vid entrén. 

Kommunikationer: Buss 3 och 59, till Riddarhustorget i 
Gamla stan, 5 minuters promenad.  Kommer du från väster eller 
norr går du av vid Tegelbacken. Buss 2, 53, 55, 57, 65 och 76 
till Kungsträdgården/Karl XII:s torg och ca 5 minuters 
promenad. Tunnelbana till Gamla stan, T-centralen eller 
Kungsträdgården och därefter cirka 5 - 10 minuters promenad. 

Ansvariga klubbmästare: Ingrid Tobiasson 070-254 40 94 och 
Antoinette Ramsay Herthelius 070-222 62 78 



Sällskapet Nya Iduns nämnd: 

Lotty Nordling, ordförande  
Elise Einarsdotter, vice ordförande 
Ingar Beckman Hirschfeldt, sekreterare, redaktör programbladet 
Ingrid Svensson, vice sekreterare 
Katrin Gramenius, skattmästare 
Gunilla Upmark, klubbmästare med ansvar för samkvämskontot, 
vice skattmästare 
Iwa Boman, klubbmästare 
Carola Bratt, klubbmästare 
Mari Pårup, klubbmästare 
Antoinette Ramsay Herthelius, klubbmästare 
Ingrid Tobiasson, klubbmästare 
Anna Strååt, webbmaster 
Margareta Bengtson 
Elizabeth Bonde Hatz 
Birgitta Evengård 
Hillevi Ganetz 
Inga Lundblad 
Tess Paulsen 
Anna Skarhed 
Ewa Stackelberg 

 

Årsmötet och det påföljande samkvämet den 19 maj beslöt 
också att anta nämndens förslag om stadgeändringar för att 
förenkla in- och utträden i sällskapet.  



Information om hantering av 
personuppgifter 

Med anledning av den nya dataskyddslagstiftning (GDPR) som träder i kraft 
den 25 maj 2018 vill nämnden informera om hur vi hanterar de 
personuppgifter som vi får av eller om dig som medlem. 

Alla sällskapets medlemmar förs in i ett medlemsregister. Det är en följd av 
medlemskapet och är nödvändigt för att sällskapet ska kunna bedriva 
verksamheten så bra och effektivt som möjligt för medlemmarna. 
Medlemsregistret innehåller följande uppgifter: namn, adress, 
telefonnummer, e-postadress, födelseår och invalsår. 

Medlemsregistret hanteras av nämndens sekreterare. Registret uppdateras 
löpande. Sällskapet strävar efter att ha så aktuella uppgifter om medlemmarna 
som möjligt. Syftet med medlemsregistret är att bedriva verksamheten och 
kunna informera medlemmarna om verksamheten och samkvämen, liksom 
också att kunna hantera medlemsavgifterna och att kunna bedöma när en 
medlem uppnår status av guldäpple. 

Sällskapet hanterar även medlemmars personuppgifter både genom text och 
bild på webbplatsen www.nyaidun.se. Webbplatsen innehåller uppgifter om 
namn och ibland bilder på medlemmar. Webbplatsen är delvis allmänt 
tillgänglig där bland annat medlemmars aktuella föredrag, utställning, konsert 
e.d. presenteras. I övrigt är den bara öppen för medlemmar genom lösenord. I 
denna del publiceras bland annat sällskapets programblad, rapporter från 
samkväm och nämndens sammansättning. 

Sällskapet delger och säljer inte tillgången till personuppgifter till någon 
tredje part. 

Om du har frågor om vilka personuppgifter sällskapet har om dig, vill veta 
mer i detalj hur dessa hanteras, har synpunkter på hanteringen av dina 
personuppgifter eller har andra frågor om hur sällskapet sköter sitt arbete med 
dataskydd är du välkommen att kontakta nämndens sekreterare Ingar 
Beckman Hirschfeldt.               



Publikt. Uppmärksammade iduneser: 

Glöm inte att meddela Ingar notiser som du vill ha med i 
programbladet och på hemsidan! 

Nanna Hermansson ordförande 1994 - 2017 i Samfundet 
Sverige-Island har tilldelats den isländska Falkorden i samband 
med presidentens besök i Sverige i januari 2018. Varmt grattis! 

Josette Bushell-Mingo är en av årets Ganneviksstipendiater 
som får en halv miljon kronor var. Josette är konstnärlig ledare 
för Riksteaterns Tyst teater. Motiveringen lyder: Oräddhet och 
skärpa kännetecknar hennes verk. I alla sina roller, som regissör, 
skådespelare, konstnärlig ledare återspeglar hon en säregen 
energi, värme och precision. På scenen skapas en orkan av 
skratt, rädsla, ilska och framför allt – kärlek. Graciöst rör hon 
sig runt svåra och komplexa frågor i vår samtid, som identitet 
och rasism. Hon visar att teater kan förändra världen. Varmt 
grattis! 

 

Samkvämsrapporter på hemsidan! 

Har du missat ett samkväm så kan du läsa en trevlig rapport på 
Nya Iduns hemsidas medlemssidor. Dit kommer du med 
lösenordet idunes2014 

Medlemssidorna innehåller också programblad, 
nämndledamöter, årsredovisning, invalsblankett, information om 
personuppgifter och stadgar. 



För samtliga samkväm gäller: 

Information om platstillgång                                                      

På Nya Iduns telefonsvarare 076 844 76 90 lämnas automatiskt besked 
om platstillgången till aktuellt samkväm. 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. Om återbud lämnas senast sista 
anmälningsdagen återbetalas avgiften om klubbmästare Gunilla 
Upmark, tfn 070 236 04 91, får uppgifter om ditt bankkonto. (Vi ser 
inte ditt kontonummer på inbetalningen.) 

Specialmat                                                                                     
Den som är allergisk eller av andra skäl vill ha specialmat, ombeds att 
meddela detta i samband med inbetalningen. 

 

Till sist en påminnelse om medlemsavgiften på 300 kr som ska 
betalas in snarast på plusgirokonto 839 95-1. Om du är osäker 
på om du har betalt redan, kan du kontakta Lotty Nordling 
070 173 08 56 eller lottynordling@yahoo.se 

Observera att årsavgiftskontot inte är det samma som 
samkvämskontot! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa programblad kommer i februari. 

 

 

Nästa programblad kommer i november.  

Sällskapet Nya Iduns Programblad utkommer med ca 3 nummer/år. 
Ansvarig utgivare: Lotty Nordling, ordförande                
Redaktör:   Ingar Beckman Hirschfeldt, sekreterare  

Sällskapets adress:                                                                           
SÄLLSKAPET NYA IDUN                                                                                   
c/o Ingar Beckman Hirschfeldt                                                                         
Fatburs Kvarngata 19 2 tr.                                                                                                       
118 64 Stockholm                                                                                               
e-post: ingar.ibh@gmail.com                                                          
telefon: 070 404 66 12  

Nya Iduns hemsida: www.nyaidun.se                                         
Lösenordet till den låsta delen är: idunes2014                                  
Webbmaster: Anna Strååt annastraat1@gmail.com  

 

 

http://www.nyaidun.se/

