
Verksamhetsberättelse 2021 

 för Nordens Ljus Klubben 

Äntligen kunde vi börja planera för klubbens återkomst efter törnrosasömnen 

som drabbade oss på grund av pandemin. Årsmötet 2021 sköts till den 12 juni 

på grund av pandemin men sedan dröjde det inte länge innan planeringen för 

hösten var i full gång.  

Under hösten och vintern exploderade klubben av aktiviteter, trots 

återkommande perioder av smittspridning. Malou von Sivers, Amelia Adamo 

och Björn Ericsson är bara några av alla populära gäster under hösten och 

tillsammans med många musikkvällar och fina utställningar i galleristernas regi 

återfick pråmen sin glans och dragningskraft.  

Klubbstyrelsen har under året bestått Pia Holm-Johansson (ordförande), Mille 

Nylander (kassör), Bengt Bruzelli (sekreterare), Jörgen Widsell (ledamot), Lena 

Wollin (ledamot) Marianne Hühne von Seth (ledamot) och Iréne Thael 

(ledamot).  

Klubbmästeriet har under hösten ingått i styrelsen och representerats av Pia 

Holm-Johansson som klubbmästare, Marianne Hühne von Seth och Jörgen 

Widsell som lagt upp programmen. Inga Berg Johansson har ansvarat för Gitarr 

och Luta och Lars-Gunnar Johansson (Larsa) för jazzkvällarna.  

Till valnämnd valdes vid årsmötet 12 juni 2021: lnga Berg Johansson, Ljufa 

Elfwing samt Kerstin Heikenfeldt med lnga som sammankallande. Kerstin 

Heikenfeldt valde dock att lämna sin plats i valberedningen under hösten 2021.  

Per Strandin har varit revisor och Lena Eriksson som revisorssuppleant. Lena 

avled sorgligt nog den 19 december. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Under hela året har Nordens Ljus promenadgrupp med Kerstin Heikenfeldt i 

spetsen genomfört torsdagspromenader i ur och skur, en ovärderlig insats för 

att hålla klubbkänslan i gång trots svårigheterna att anordna 

inomhusaktiviteter. 

Första evenemanget blev en uppskattad månadsfest av klassiskt märke med 

mat, musik och dans den 3 september. 

När så Malou von Sivers intog gäststolen en vecka senare var det fullsatt i 

galleriet. Amelia Adamo intervjuade och Malou delade generöst med sig av 

minnen från ett långt journalistliv och samtalet kom också att handla om 

hennes författarskap, inspirerat av den egna uppväxten. Claes Elfsberg, Margit 

Silberstein, förre rikspolischefen Björn Ericsson samt stans kontroversiella 

trafikborgarråd Daniel Helldén var några andra profiler som kom till ”Samtal på 

Ljuset”, som traditionsenligt leds av Ken Olofsson.  

 

 Gitarr- och Lutasällskapet har, i samarbete med Nordens Ljus och vår eldsjäl 

Inga Berg, genomfört sju föreställningar med duktiga musiker varav tre har 

varit liveföreställningar och fyra har filmats. De ligger bl a på Youtube. KLICKA 

HÄR   Gitarr- och Lutasällskapet är en riksomfattande ideell organisation med 

omfattande kontakter i hela Norden. Sällskapet ger stöd åt gitarr- och luta-

musik på alla nivåer, från amatörer  

och musiklyssnare till pedagoger  

och professionella musiker. 

Georg Gulyás, på bilden, 

universitetslektor och gitarrvirtuos  

framträdde i Galleriet 16 november. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCM4PE6qW3wAutyatFnlnTFA/videos


Musikarrangemanget med Diddlers som var inbokade mars 2020 kunde 

genomföras i oktober 2021 med en hyllning till vår medlem Lars Sandlin som 

avled mars 2020. 

”Sista tisdagen” återuppstod till mångas glädje, vilket inne- 

bär jazz på hög nivå med pianisten Leo Lindberg med gäster. 

Nyheter som hösten bjöd på var bland annat ”Blues på  

ljuset”, ett samarbete med Stockholms Bluesförening, en  

Stand-up kväll med Birgitta Klepke samt även konstmiddagar  

som var ett samarbete med Galleriet och konstnären Anders  

Engman. 

Vi kunde därtill återigen anordna den välbesökta ”Potatis. 

middagen” där Lena Wollin höll i taktpinnen.  

Under alla arrangemang har vår bar kunnat hålla öppet tack vare bargänget 

med barmorsan Gunilla Odensjö Larsson som motor. 

 

 
Vidare fick galleriet en nytändning och lyckades genomföra sju 

månadsutställningar och där den välkända konstnären Stina Wirsén 

representerade Nordens Ljus på Stockholms stads kulturnatt, som detta år var 

digital. Året avslutades med vårt konstlotteri, jultallrik och julkonsert på 

pråmen. 

Klubben har under året utrett, enligt uppdrag från 2021 års stämma, frågan om 

överensstämmelse  mellan antalet medlemmar och bokförda intäkter. 

Utredning visar god överensstämmelse och att inget finns att erinra. 

I takt med att pandemin började lätta dök nygamla bekymmer upp.  

Stora ekonomiska problem för AB Nordens Ljus, som äger och driver pråmen 

ledde till insikter att klubben och bolaget behöver ett bättre organiserat 

 



samarbete. Under hösten gjordes försök att formalisera samarbetet och utreda 

om en sammanslagning skulle vara möjlig. Det fortsätter under innevarande år. 

Från årsskiftet stod Pråmen utan krögare sedan Lact AB, bestående av krögarna 

Lennart och Ching, inte kunde komma överens med AB Nordens Ljus.  

Samtidigt hamnade AB Nordens Ljus i en akut likviditetskris. Därtill 

aktualiserades på nytt frågan om permanent kajplats för pråmen, sedan 

Stockholms hamnar sommaren 2021 dragit tillbaka erbjudandet om plats vid 

Norr Mälarstrand.  

Klubben utsåg styrelseledamöterna Bengt Bruzelli och Marianne Hühne von 

Seth att tillsammans med bolaget vid årsskiftet påbörja arbetet med planering 

för en flytt till Norr Mälarstrand 127, ett arbete som avbröts på grund av akut 

likviditetskris i bolaget samt förnyade kontakter med Stockholms hamnar 

angående möjlighet för flytt till Norr Mälarstrand. 

Nordens Ljus AB kommer att välja ny styrelse vid bolagsstämman 7 april och 

det blir en avgörande uppgift för den nya klubbstyrelsen att tillsammans med 

bolagsstyrelsen att lösa de akuta och långsiktiga utmaningarna (problemen). 

 

                            


