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110-åring ännu attraktiv

Ingen kallar sig kontorist i dag. Men vi
får fortfarande nya
medlemmar varje år.

NorrköpiNg

De riktiga glansdagarna må vara
passerade men fortfarande kommer
nya medlemmar till
Norrköpings kontoristförening. Trots
att inte många kallar
sig kontorister i dag.
Den som slog upp Norrköpings Tidningar den 31
oktober 1902 kunde läsa
en insändare som var undertecknad ”Kontorist”.
Bakom signaturen dolde
sig en Torwald Ringstrand,
kontorist på Norrköpings
tapetfabrik. Han tyckte
det var märkvärdigt att
landets fjärde största stad
inte hade någon kontoristförening.
Ringstrand ville få kontakt med andra intresserade för att starta en förening med ändamål att ”ena
stadens handels- och kontorspersonal till samfälld
strävan för gemensamma
intressen och verka för att
höja kåren i intellektuellt
och materiellt hänseende
genom handelsvetenskapliga föreläsningar samt
eventuellt undervisning
i språk med mera”.
435 medlemmar
Före årets slut hade 106
personer betalat in medlemsavgiften i nybildade
Norrköpings kontoristförening. När föreningen
i år fyller 110 år kan ordförande Lars Falkenlind
räkna till 435 medlemmar.
Så många inbjudningar
skickade han ut till jubile6-lo
Rumsmiddagen på W 6-lo-
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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

gen härom veckan där ett
50-tal av dem träffades.
– Det har alltid varit
svårt att veta exakt hur
många som finns kvar i föreningen eftersom medlemskapet är livslångt. Numera har vi personnummer på alla, men tidigare
var det svårt att hitta information om en som kanske
hette Gunnar Svensson
eller något annat vanligt,
berättar Lars Falkenlind.
Han kom till Norrköping
och Östgötabanken som
jurist 1974. Genom arbetet
fick han höra talas om kontoristföreningen där flera
av kollegerna var medlemmar.

Nu har han varit ordförande i 26 år.
– Sedan 1986. Ja, det är
fruktansvärt länge, säger
Lars Falkenlind och ler.

fonder som man är huvudman för. Men från början
hade föreningen ett betydligt större arbetsområde.
Tidigt utvecklades den
till en intresseorganisation med fackliga likheter,
precis som paraplyorganisationen på riksplanet;
Svenska kontoristförbundet. 1941 avknoppades den
fackliga
verksamheten
som i stället bildade en
lokalförening av Handelstjänstemannaförbundet.
Lokalt kom föreningen
i Norrköping att spela en
viktig social roll. Historiken som sammanställdes
till 100-årsjubileet för tio
år sedan finns på nätet och
här kan man läsa om underavdelningar som föreläsningsbyrån, sångkören,

Stipendier
Vi träffas i NT-huset. Kontoristföreningen har sedan
1960 ingen egen lokal, så
sammankomsterna brukar hållas på någon styrelsemedlems arbetsplats.
Ingen 110-åring är opåverkad av tidens tand, inte
heller Norrköpings kontoristförening. De senaste decennierna har man
huvudsakligen delat ut
stipendier och gåvor ur de

+ Vad är det?

■ Namn: Norrköpings
kontoristförening.
■ Fyller: 110 år i år. Den bildades 29 november 1902,
men jubileet firades redan
för ett par veckor sedan.
■ Ändamål: En ideell intresseförening för ”merkantilt”
verksamma kontorister, det
vill säga personer inom det
privata näringslivet.
■ Gör: Delar ut stipendier
och bidrag ur de fonder som
föreningen förvaltar.
■ Huserar: 1903 flyttade
man in i en lägenhet i konst-

Röststark. När kontoristföreningen var som mest livaktig rymde den mängder med
olika underavdelningar. Föreningens kör, här i Hörsalen 1914, var den som levde
kvar längst.
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sjuk- och begravningskassan, Kontoristtidningen, diskussionsklubben,
språkkurserna, orkestern,
schackklubben och kvinnliga sektionen.
Kvinnor sedan 1936
Apropå den sistnämnda
så var alltså kontoristföreningen de första åren en
rent manlig angelägenhet.
Kvinnliga sektionen bildades 1936 för att handha ”de
kvinnligas speciella intressen inom föreningen”.
– Kören levde kvar
längst. Den lades ned förra
året. Nu sjunger de enbart
under namnet W 6 i stället, det var ungefär samma
personer i båda körerna,
berättar Lars Falkenlind.
I dag låter kanske en fö-

handlare Jan
Lawskis hus
på Hamngatan
2.
1924
blev
den
nu rivna Du
Rietzska fastigheten
i korsningen Kungsgatan/
Bråddgatan föreningens
hem, och där höll man till
fram till 1960. Sedan dess är
man utan lokal.

rening för kontorister lite
ålderdomligt.
– Ingen kallar sig kontorist i dag. Men vi får fortfarande nya medlemmar
varje år, mellan tio och
femton stycken. Ofta yngre personer, säger Lars
Falkenlind.
Hans förklaring är enkel:
– Som medlem kan man
få resestipendier för att
utvecklas i jobbet. Upp till
25 000 kronor.
Redan tidigt fick föreningen donationer och det
är dessa man nu delar ut
stipendier och bidrag ur
varje år, föreningens numera enda verksamhet.
Nästa större händelse blir
årsmötet i vår, ”sedan brukar det vara ganska lugnt”,
för att citera ordföranden.
Norrköpings
kontoristförening 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 jubileum om
tio år har vi säkert bytt ordförande.
JOHAN
EKFELDT

Reporter
011-200 14
49
johan.ekfelldt
@nt.se

■

Ordförande
sedan
1986:
Lars
Falkenlind,
65-åring
med rötterna
i Värmland som
kom till Norrköping
1974 och framför allt har
arbetat som bankjurist. I dag
är han pensionär.

