
Nordens Ljus konstföreningen Lantärnan  
Lantärnan startades i början av 1990-talet. Huvudsyftet då var att inhandla konst för 
utsmyckning av Nordens Ljus pråmen. Verksamheten omfattade då även dagens inriktning att 
roa och att lotta ut konst. Det ursprungliga syftet med konstföreningen slutfördes redan efter 
ca 10 år men verksamheten fortsatte ändå i över 20 år.  
Det är en bravur i sig själv eller som synonymlexikon beskriver det ”stor konstfärdighet”. 
Ovanligt träffande. J 
 
Vi har under åren besökt ett otal konstnärer i deras ateljéer där vi njutit av miljön och lärt oss 
om tekniker i skapandet. Vi har fått möjlighet att besöka ett antal unika lokaler, 
konstsamlingar och andra platser med konstföremål som privatpersoner normalt inte så lätt får 
tillträde till. Vid alla dessa arrangemang tas en självkostnadsavgift ut på ca 50-100 kronor, för 
förplägnad. Vi vill gärna fortsätta med de flesta arrangemangen och komplettera med andra, 
också kulturella, dock inte inköp och utlottning. 
Nordens ljus förmedlar redan idag genom sina programpunkter utflykter inom andra 
kulturområden förutom konsten. Skärgården, musiken, maten och många övriga och i många 
olika former. Fysiska utflykter, både långa och korta sådana, och att bjuda in förespråkare för 
kulturen är några exempel. Vi har tänkt oss att klubben har en grupp som har ansvaret för att 
åstadkomma ca 5 arrangemang per år. Till att börja med åtar sig sittande styrelse i Lantärnan 
det uppdraget men tanken är att engagera medlemmarna när någon har något intressant 
kulturellt på gång så arrangerar kanske den medlemmen tillsammans med andra i gruppen just 
den aktiviteten. Gruppen kanske träffas 1-2 gånger/termin, det bestämmer gruppen själv men 
arrangemangen måste stämmas av med någon i styrelsen så att det inte blir någon krock med 
klubbmästeriet. 
 
Vår avsikt är alltså att, med ett utvidgat kulturområde, fortsätta som tidigare men med det 
undantaget att vi inte kan fortsätta med den årliga utlottningen eftersom vi inte har för avsikt 
att ta ut någon medlemsavgift. När vi besöker någon konstnär så kanske vi har möjlighet att 
ordna ett litet lotteri men det får framtiden utvisa. 
Vi har idag en lista på kommande aktiviteter som ser ut så här: 

•  Besök i Astrid Sylwans nya ateljé 
• Traditionellt besök på Landsort 
• Besöka skulptör Birgitta Stenberg på Idungatan.  
• Susanne Grundell, textilare, grundare av 10-gruppen.  
• Besöka synagogan vid Kungsträdgården.  
• Artipelag 
• Hagströmmerbiblioteket nära Karolinska.  
• Uttersberg 
• Besök hos konstsamlare Tom Böttinger.  
• Besöka Leena och Lennart Rengen i Helsingfors.  
• Besöka en moské + Hamman 
• Besöka katolska katedralen på Folkungagatan 
 
 

Avsikten	  är	  just	  nu	  att	  med	  olika	  idéer	  och	  tillrop	  se	  till	  att	  vi	  får	  till	  en	  rejäl	  utlottning	  som	  avslutar	  
med	  i	  gott	  sällskap	  i	  februari	  2014.	  Håll	  öron	  och	  ögon	  öppna.	  J	  


