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Klubben bildas julaftonen 1947
av tre gossar på Fryxellsgatan 1

Tomte Fnisse
Bengt Sahlberg (Ohlsson)

(21 november 1938)

Tomte Prisse
Claes Rignell

(27 december1937)

Tomte Nisse
Lars-Johan Norrby

(22 oktober 1938)

Fotografierna är hämtade från Tomteklubbens arkiv



Att en klubb startas av tre nioåringar och överlever så länge 
medlemmarna gör det, hör förmodligen inte till 
vanligheterna. 

Tomteklubben bildades på julaftonen 1947 i vestibulen på
Fryxellsgatan 1 (Tomtarnas födelsehus), Engelbrekts 
församling i Stockholm.

Klubbens tre övergripande mål blev: kamratskap, 
idrottsutövande och välgörenhet. Medlemsantalet har från 
början varit begränsat till tre och är så fortfarande. Två
personer har hittills erbjudits och accepterat hederstomte-
status i klubben. 

Hederstomtarna är Astrid Lindgren och Johannes Norrby. 

Under de första åren i klubbens historia iscensattes diverse 
aktiviteter, t ex en teaterföreställning för de närmaste, 
tidningsinsamling och försäljning av fotografier i färg av 
”Lillprinsen” (nu Carl den XVI Gustaf) via dörrknackning. 
Insamlade medel skänktes till Radiohjälpen.

Sedan dess har en rad evenemang av olika slag arrangerats. 

Protokollutdraget på nästa sida berättar om 30-årsjubiléet 
1977. 

(Not: Fnisses tomtenamn var de första decennierna Jocke.)

TomteklubbensTomteklubbens
historiahistoria





Efter att som 14 åringar ha cyklat Gotland runt 1953 
beslutade tomtarna vid årsmötet 1967 att vart femte 
år cykla runt en ö. 

Öar som efter Gotland fått besök är Bornholm, 
Lofoten, Åland, Öland, Sollerön (startsträcka Sälen-
Mora i Vasaloppets spår), Howe Island i Kanada och 
Orust. 

Beslut togs vid årsmötet 2002 att sommaren 2003 
genomföra den sista ö-cyklingen. Ön som fick den 
äran blev Dagö i Estland. 

Cyklingen 1973  med Lofoten i bakgrunden

Hyrcyklarna



Ur Falukuriren fredagen den 29 juli 1988



40-årsjubiléet 1987 firades i Stockholms konserthus. 

Protokollet nedan beskriver händelsen.



I januari 1992 accepterar Astrid Lindgren att bli 
hederstomte i klubben. 

Hennes personliga svar på klubbens förfrågan 
lyder som följer.



Den 23 maj 1992 överlämnar Tomteklubben 
diplom och tomtenål till Astrid Lindgren i hennes 
våning på Dalagatan.



50-årsjubiléet firades den 6 december 1997 på
Tomteland i Gesunda utanför Mora

Inför 60-årsjubiléet kommer nu tomtarna 
tillbaka till Fryxellsgatan 1, där det hela 
började för 60 år sedan. 

Den 6 december bjuder tomtarna (med 
tomtemoror) de boende på Fryxellsgatan på
glögg och pepparkakor i vestibulen för att 
högtidlighålla klubbens 60-åriga verksamhet.

Med anledning av Astrid Lindgrens 100-
årsdag den 14 november 2007 skänker 
Tomteklubben 5.000 kronor till Astrid 
Lindgrens barnby i Afrika.



GOD JUL OCH GOTT NYTT GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅÅRR
öönskarnskar
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