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Norrköpings Kontoristförening 100 år
Tankar inför ett jubileum

Etthundra år har förflutit sedan Norrköpings Kontoristförening bildades vid en  
sammankomst på Stadshuset i Norrköping den 29 november 1902. Det är en
aktningsvärd ålder som vi känner stor respekt för.

Vid föreningens femtioårsjubileum 1952 var Norrköping alltjämt rikets fjärde
stad med betydande dominans av skogs- och textilindustri med den betydelse 
det, liksom samhällslivet i övrigt,  hade haft för föreningens verksamhet.    
Föreningen hade till sin förvaltning kunnat summera ett antal betydande 
donationer vars ändamål var att främja utbildningsnivån och hjälpa behövande
och det var tack vare en lönsam industriell och merkantil verksamhet i staden, som     
donationerna kunnat ske. 

När det nu förflutit ytterligare femtio år har stadens näringsliv en annorlunda
karaktär. Textilindustrin är helt avvecklad medan däremot skogsindustrin
glädjande nog intar en betydande roll i näringslivet. För föreningens verksamhet
har Holmens Bruk alltid intagit en framträdande roll i så måtto att en betydande del
av donationsmedlen överlämnades med villkor att aktieinnehavet i Holmen
skulle bestå. Så är fallet och bolagets utdelningspolitik har i högsta grad gynnat
stipendiater och andra som kommit i åtnjutande av donationer. Vi har därför
valt att i början av denna skrift ta in samma bild som fanns i jubileumsskriften 1952.
Det kan som en speciell företeelse nämnas att föreningen på gamla Holmens
tid genom innehavet av A-aktier var den röstmässigt fjärde största ägaren. 

Vi hyser stor aktning för stiftare och donatorer, vars framsynthet givit föreningen
möjlighet att oavsett omvärldens förändringar verka för en ökad individuell       
kompetensutveckling och möjlighet att sträcka ut en hjälpande hand. 

Det är med glädje och intresse som föreningens nuvarande styrelse kan summera
de gångna åren så att Norrköpings Kontoristförening alltjämt är en förening i tiden.
Vi önskar föreningen lycka till inför framtiden

Norrköping i oktober 2002

Lars Falkenlind               Cecilia Wittek Nuija                  Leontine Häggman
Ordförande                          v. Ordförande                              Kassör

Lena Ahrén                      Barbro Holmqvist                    Magnus Tegström
Sekreterare                            Intendent                              Ledamot

Margareta Ljung                          Sylvia Gustafsson
Suppleant                                      Suppleant 
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Etthundra år är mänskligt sett en lång tidsrymd men

för en livskraftig organisation är det de första hundra

åren. Vi har valt att i det följande citera historiken

för de första femtio åren ur den jubileumsskrift som

utgavs 1952 och därefter fylla på med det vi kunnat

utröna för senare tid.

Upprinnelsen
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1952-2002

Som framgått delades föreningen 1941 i en ideell förening
och en lokalförening av Handelstjänstemannaförbundet, vil-
ket innebar att medlemsantalet l94l sjönk från 425 medlem-
mar till 225. Verksamheten inom Norrköpings Kontorist-
förening kom då att bestå i att söka ena kontorister och
andra merkantilt verksamma personer, att genom stipendier
verka för medlemmamas utbildning och att genom bidrag
och understöd söka bistå medlemmar och andra behövande.
Religiösa, politiska och fackliga frågor är uteslutna från för-
eningens förhandlingar (Stadgarna § 2).

Under femtiotalets senare hälft kulminerade textilkrisen i
Norrköping, vilket uppenbarligen påverkade föreningens
verksamhet, som blev alltmer förlusttyngd. År 1960 blev en
vändpunkt i föreningens historia i det att hyreskontraktet på
föreningens lokal måste sägas upp och lokalen frånträdas.
Därefter har föreningens verksamhet inte varit av den akti-
va art som tidigare utan verksamheten har inriktats på att
förvalta de donationer, som anförtrotts föreningen.
Föreningen saknar alltsedan l 960 egen lokal.
Sammanträden hålles på lämpliga styrelsemedlemmars kon-
tor. Föreningens arkiverade handlingar förvarades under
många år på Tubbin och Melander AB:s lager men återfinns
idag i Folkrörelsernas Arkiv i Norrköping.

Norrköpings Kontoristförenings Manskör återfinns numera
som verksamma inom ordenssällskapet W 6 i Norrköping.
Kören, som i år firar sitt åttioårsjubileum, framträder såväl
i föreningens som i W 6 namn.

Föreningens besvärliga ekonomi innebar att det krävdes
krafttag för att komma till rätta med problemen. Under åren
1961-1972 leddes föreningen av Anders Tubbin, som med
skicklighet och energi fick föreningen på fötter. Han blev
sedan föreningens förste och hittills ende hedersordförande
vilket uppdrag han innehade till sitt frånfälle år 1998.

Föreningens ekonomiska förvaltning har anpassats efter
tidens krav. Föreningen och fonderna har, om destinatärer
finns, ett intresse av hög direktavkastning, som kan delas ut.
Omvända förhållandet gäller om det är svårt att finna mot-
tagare av utdelningsbara medel. Under tiden fram till 1985
hade föreningen och de anknutna fonderna mycket medel
placerade i s.k notariatlån. Därefter har aktieplaceringar
övervägt. Den mest betydande posten utgöres av aktier i
Holmens Bruk AB, vilket bolag under 1999 och 2001
genomfört betydande extrautdelningar, vilka ökat förenin-
gens och fondemas utdelningsbara medel. Föreningens akti-
einnehav är till viss del grundfondsmedel, som inte kan
avyttras utan vidare. Ett av de ursprungliga innehaven var i
Drags Aktie Bolag, vilket innehav genom uppköp och byten
övergick i aktier i Asken. Vid uppköpet av Asken noterades
stiftelsens ingående köpeskilling till 25 öre per aktie medan
givetvis saluvärdet var skyhögt. Innehavet från Drags, i SE-
banken och större delen av aktierna i Holmen härrör från
direktören för Drags, Edward Blombergh och hans maka
Ida. Övriga anknutna stiftelser som idag är aktiva är proku-
risten Edward Anderssons julgåva, som använts för många
behjärtansvärda ändamål. Vidare finns den 1970 tillkomna
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2002 års styrelse

Från vänster: 

tionen "Iwan och Vera Larssons donationsfond" till förmån
för äldre behövande kontorister bosatta i Norrköping. År
1975 övertog Kontoristföreningen från Norrköpings
Fabriksförening förvaltningen av Carl Gustaf Westerholms
donationsfond. Övriga stiftelser, som av olika skäl är mindre
aktiva, är fröken Maria Pehrssons donationsfond, grosshand-
laren och Riddaren Pehr Swartz' donationsfond samt
Torwald Ringstrands donationsfond. Olga och Carl Kalins
donationsfond har som förmånstagare Manskören, men har
ett mindre kapital. Föreningens~ egna fonder/stiftelser är
samtliga av mindre dignitet.

Genom Stiftelselagen(1994:1220) är samtliga fonder, såväl
föreningens egna som de anknutna, att anse som stiftelser.
Det innebär en betydligt större administration och krav på
bokföring. Tre stiftelser är bokföringsskyldiga och registre-
rade medan övriga endast faller in under den allmänna till-
synen enligt lagen. Samtliga stiftelser som föreningen
bestämmer över är föremål för revision av en auktoriserad
revisor och en lekmannarevisor. Stiftelsernas ändamål har

inneburit att de varit föremål för fullständig skattebefrielse.

Föreningen har idag 459 registrerade medlemmar. Då med-
lemsavgiften erläggs för medlemmens livstid och föreningen
mycket sällan informeras om medlemmarnas frånfälle vet vi
inte exakt hur många medlemmarna är. Genom ett idogt
arbete som inleddes inför jubileet 1992 har vi numera kän-
nedom om de flesta medlemmars personnummer och därmed
kan vi vid behov kontrollera aktuella personuppgifter.

Kontakterna med medlemmarna har upprätthållits genom
årsmötena, som brukar äga rum i slutet av mars varje år,
samt genom jubileumshögtidligheter vart femte eller vart
tionde år. De senaste jubileerna har ägt rum 1982 och 1992
och nu har vi nått fram till ett första hundraårsjubileum.

De följande avsnitten visar foto på nuvarande styrelse, en
förteckning över föreningens 19 olika ordföranden samt ett
mindre fotocollage.



Föreningens ordföranden under åren 1902-2002

Fotocollage

1902-1903 Henning Malmberg
1904-1906 GustafKjellberg
1907-1908 Edward Bohman
1909 Ernst Thelander
1910-1913 Edward Bohman
1914-1924 Frithiof Larson
1925-1927 Thor Nilsson
1928-1929 Gustaf Edoff
1930-1937 Ejnar Fernström
1938-1948 Sven Lindell

1944-1954 Torsten Larsson
1955-1960 Åke Byrge
1961-1972 Anders Tubbin
1973-1974 Lars Johansson
1975-1977 Ingrid Claesson
1978-1979 Lars Kvarby
1980-1982 Roger Jansson
1983-1986 Birgitta Niklasson
1986- Lars Falkenlind
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