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De riktiga glans-
dagarnamå vara
passerademen fort-
farande kommer
nyamedlemmar till
Norrköpings konto-
ristförening. Trots
att intemånga kallar
sig kontorister i dag.

Den som slog upp Norr-
köpings Tidningar den 31
oktober 1902 kunde läsa
en insändare som var un-
dertecknad ”Kontorist”.
Bakom signaturen dolde
sig enTorwaldRingstrand,
kontorist på Norrköpings
tapetfabrik. Han tyckte
det var märkvärdigt att
landets fjärde största stad
inte hade någon kontorist-
förening.
Ringstrand ville få kon-

takt med andra intresse-
rade för att starta en före-
ningmed ändamål att ”ena
stadens handels- och kon-
torspersonal till samfälld
strävan för gemensamma
intressen och verka för att
höja kåren i intellektuellt
och materiellt hänseende
genom handelsvetenskap-
liga föreläsningar samt
eventuellt undervisning
i språkmedmera”.

435medlemmar
Före årets slut hade 106
personer betalat in med-
lemsavgiften i nybildade
Norrköpings kontorist-
förening. När föreningen
i år fyller 110 år kan ord-
förande Lars Falkenlind
räkna till 435medlemmar.
Så många inbjudningar
skickade han ut till jubile-
Rumsmiddagen påW6-lo-

gen härom veckan där ett
50-tal avdemträffades.
–Det har alltid varit

svårt att veta exakt hur
många som finns kvar i fö-
reningen eftersom med-
lemskapet är livslångt.Nu-
mera har vi personnum-
mer på alla, men tidigare
vardet svårt atthitta infor-
mation om en som kanske
hette Gunnar Svensson
eller något annat vanligt,
berättarLarsFalkenlind.
HankomtillNorrköping

och Östgötabanken som
jurist 1974. Genom arbetet
fickhanhöra talas omkon-
toristföreningen där flera
av kollegerna varmedlem-
mar.

Nu har han varit ordföran-
de i26år.
–Sedan 1986. Ja, det är

fruktansvärt länge, säger
LarsFalkenlindoch ler.

Stipendier
Vi träffas i NT-huset. Kon-
toristföreningenharsedan
1960 ingen egen lokal, så
sammankomsterna bru-
kar hållas på någon styrel-
semedlemsarbetsplats.
Ingen 110-åring är opå-

verkad av tidens tand, inte
heller Norrköpings kon-
toristförening. De senas-
te decennierna har man
huvudsakligen delat ut
stipendier och gåvor ur de

fonder somman är huvud-
man för. Men från början
hade föreningen ett betyd-
ligt störrearbetsområde.
Tidigt utvecklades den

till en intresseorganisa-
tion med fackliga likheter,
precis som paraplyorga-
nisationen på riksplanet;
Svenska kontoristförbun-
det. 1941 avknoppades den
fackliga verksamheten
som i stället bildade en
lokalförening av Handels-
tjänstemannaförbundet.
Lokalt kom föreningen

i Norrköping att spela en
viktig social roll. Histori-
ken som sammanställdes
till 100-årsjubileet för tio
år sedan finns på nätet och
här kan man läsa om un-
deravdelningar som före-
läsningsbyrån, sångkören,

sjuk- och begravnings-
kassan, Kontoristtidning-
en, diskussionsklubben,
språkkurserna, orkestern,
schackklubben och kvinn-
ligasektionen.

Kvinnor sedan 1936
Apropå den sistnämnda
så var alltså kontoristfö-
reningen de första åren en
rent manlig angelägenhet.
Kvinnliga sektionen bilda-
des 1936 för att handha ”de
kvinnligasspeciella intres-
sen inomföreningen”.
–Kören levde kvar

längst. Den lades ned förra
året. Nu sjunger de enbart
under namnet W6 i stäl-
let, det var ungefär samma
personer i båda körerna,
berättarLarsFalkenlind.
I dag låter kanske en fö-

rening för kontorister lite
ålderdomligt.
– Ingen kallar sig konto-

rist i dag. Men vi får fort-
farande nya medlemmar
varje år, mellan tio och
femton stycken. Ofta yng-
re personer, säger Lars
Falkenlind.
Hansförklaringärenkel:
–Som medlem kan man

få resestipendier för att
utvecklas i jobbet. Upp till
25000kronor.
Redan tidigt fick före-

ningen donationer och det
är dessa man nu delar ut
stipendier och bidrag ur
varje år, föreningens nu-
mera enda verksamhet.
Nästa större händelse blir
årsmötet i vår, ”sedan bru-
kar det vara ganska lugnt”,
föratt citeraordföranden.
Norrköpings konto-

ristförening har trots allt
framtiden för sig, det är
Lars Falkenlind övertygad
om:
–Den kommer finnas

kvar länge. Inget talar för
att den skulle upphöra.
Men till nästa jubileumom
tioårharvi säkertbyttord-
förande.

110-åringännuattraktiv

■Namn:Norrköpings
kontoristförening.
■ Fyller:110år i år.Denbil-
dades29november1902,
men jubileet firades redan
för ettpar veckor sedan.
■ Ändamål:En ideell intres-
seförening för ”merkantilt”
verksammakontorister, det
vill sägapersoner inomdet
privatanäringslivet.
■ Gör:Delarut stipendier
ochbidragurde fonder som
föreningen förvaltar.
■Huserar:1903flyttade
man in i en lägenhet i konst-

hand-
lare Jan
Lawskis hus
påHamn-
gatan
2.
1924
blev
den
nu rivnaDu
Rietzska fastigheten
i korsningenKungsgatan/
Bråddgatan föreningens
hem,ochdärhöllman till
framtill 1960. Sedandess är
manutan lokal.

■ Ord-
förande
sedan
1986:
Lars
Fal-
kenlind,

65-åring
med rötterna

iVärmland som
komtillNorrköping

1974och framför allt har
arbetat sombankjurist. I dag
ärhanpensionär.

+ Vadär det?

Rumsmiddagen påW6-lo mar.

Röststark. När kontoristföreningen var sommest livaktig rymde denmängder med
olika underavdelningar. Föreningens kör, här i Hörsalen 1914, var den som levde
kvar längst.
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Livskraftig. Norrköpings kontoristförening har funnits länge och kommer leva länge än, det är ordförande Lars
Falkenlind säker på. Foto:Mikael Strand

Ingenkallarsigkon-
torist idag.Menvi
fårfortfarandenya
medlemmarvarjeår.
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