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Tomtens sociala engagemang var något som tre nioåringar, födda i 
samma hus i Stockholm, tog fasta på inför julaftonen 1947. Då bildades 

den numera anrika Tomteklubben. Goda gärningar, välgörenhet, 
inbördes vänskapsband och idrott blev klubbens ledmotiv. 

Tomte Fnisse
1938-11-21

Bengt Sahlberg

Tomte Nisse
1938-10-22

Lars-Johan Norrby

Tomte Prisse
1938-12-27
Claes Rignell

Tomteklubben bildades i klubbmedlemmarnas födelsehus  
Fryxellsgatan 1, Engelbrekts församling, Stockholm.

Att en klubb bildas av tre nioåringar och överlever så länge medlemmarna gör det, hör 
förmodligen inte till vanligheterna. Medlemsantalet har från början varit begränsat till 
tre och är så fortfarande. Tre personer har erbjudits hederstomtestatus i klubben. 
Johannes Norrby 1989, Astrid Lindgren 1992 och Jenny Nyström postumt 2016. 
Grundare och ständiga medlemmar i klubben är:
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Prisse

2 1

3

Fryxellsgatan 1



Som 14-åringar beslutar sig tomtarna för att 
cykla runt Gotland. Den första föräldrafria 
resan bortom hembygden. Drygt 50 mil på en 
vecka med tält. Cykeläventyret ger mersmak 
varför tomtarna skriver in i klubbens stadgar 
att vart 5:e år organisera en cykeltur runt en 
ö. Första ön på listan (efter Gotland) blir 
danska Bornholm följd av Lofoten i Norska 
havet, Åland, Öland, Sollerön i Siljan, Howe
Island i St Lawrencefloden i Kanada, Orust på 
Västkusten och Dagö i Estland. 

Någon kanske tycker att Sollerön i Siljan var en väl liten ö att cykla runt. Det tyckte 
även tomtarna, som därför bestämde sig för att genomföra det första Vasaloppet på 
cykel mellan Sälen och Mora med avslutning Sollerön runt och ett besök på Tomteland 
i Gesunda. Det första officiella öppna Vasaloppet på cykel skulle genomföras först 
tjugoett år senare, 2009.

Artikel i Falukuriren 29 juli 1988



Bland klubbens idrottsaktiviteter kan nämnas att klubben hyrde Stockholms Olympiastadion 
vid Valhallavägen för friidrottstävlingar i samband med klubbens 30-års-jubileum 1977.  Färre 
tävlande (3), hade man aldrig sett på Stockholms stadion. 

Utdrag ur verksamhetsberättelse för år 1977:
”Idrottsårets höjdpunkt kom så i medio september, då klubben, enligt tidigare beslut, 
avslutade sitt friidrottande med tävlingar förlagda till Svensk friidrotts högborg nr 1, 
självaste Stockholms Olympiastadion! Det var med mycken stolthet som Tomtarna, nu 
medlemmar i Sveriges Riksidrottsförbund, sprang in på den världsberömda arenan.”

Området bollsporter representeras av 
tennis, bordtennis, badminton, 
squash, golf, minigolf, bowling, boule, 
biljard och krocket. I vintersporterna 
ingår längdskidor, alpint, nordisk 
kombination, skidskytte, skridskor, 
konståkning, och curling . 
Skyttegrenarna omfattar gevär, pistol, 
lerduveskytte och bågskytte. Och så 
annat som cykel, gång, segling, kanot, 
motorsport, orientering, varpa, 
stångstörtning, pilkastning, 
pimpelfiske, casting, frisbeegolf, 
sparkstötting och schack.

Tomteklubbens idrottsverksamhet inleddes i 
G.I.H-badet med tävlingar i simhopp  (fot-, 
huvud- och skämthopp) samt 75 m medley  
(rygg, bröst, frisim). Klubbens tävlingsverk-
samhet har sedan omfattat samtliga kast- och 
hoppgrenar samt ett antal löpgrenar inom 
friidrotten.



Stockholms konserthus har varit något av ett andra hem för tomtarna. Nisses pappa 
var konserthuschef och både Nisse och Fnisse har varit aktiva musikanter. 
Konserthuset blev platsen för 40-årsjubileet.

Utdrag ur verksamhetsberättelse för år 1988:
”Firandet av TK:s 40-årsjubileum inleddes på ett minst sagt extraordinärt sätt … i 
konserthusets stora sal … (med) Stockholms Filharmoniska kör och orkester. Nisse 
var en av körsångarna. Fnisse och Prisse hade ombetts intaga sina platser på första 
radens högra sida iklädda smoking och med tomteluvorna i beredskap … Stefan 
Parkman, konferencier och dirigent … äskar tystnad och meddelar att man just fått 
ett telegram från Nordpolen som säger att Tomteklubben firar sitt 40-årsjubileum 
just idag … Stefan Parkman presenterar tomtarna … och anbefaller orkester, kör och 
hela publiken att sjunga TK:s signaturmelodi ”Hej Tomtegubbar…” … Hundratals 
musiker på scenen och 1500 personer i publiken spelar och sjunger med full volym.”

År 1989 valdes f d konserthuschefen Johannes 
Norrby till Tomteklubbens första Hederstomte.

Johannes Norrby 1904 -1994



Diplom till Hederstomten Johannes Norrby



År 1992 valdes författarinnan Astrid Lindgren till Tomteklubbens andra Hederstomte.

Brev från Astrid Lindgren där hon tacksamt säger ja till att bli Hederstomte i Tomteklubben.

Astrid Lindgren (1907-2002) och tomtarna i våningen på Dalagatan 23 maj 1992.

Uppläsning av diplomtexten
(Prisse, Astrid, Fnisse)

Tomtenålen utdelas
(Prisse, Astrid, Nisse)



Diplom till Hederstomten Astrid Lindgren

Tomtarna hamnar i 
världsminnesarkivet



Tomteklubben inbjuds av Tomteland i Gesunda/Mora att där fira klubbens 50-årsjubileum

Vid årsmötet den 6 december 2015 beslutar Tomteklubbens styrelse att år 2016 
postumt, 70 år efter konstnärinnan och illustratören Jenny Nyströms bortgång, 
utse henne till hederstomte i klubben. Vid besök på Jenny Nyströmutställningen i 
Kalmar Läns Museum den 13 juni 2016, på Jenny Nyströms födelsedag, 
överlämnar tomtarna Jenny Nyströms hederstomtediplom till  Antikvarie Fil.dr. 
Barbro Johnsson vid ”Jenny Nyström och Curt Stoopendaalstiftelsen”.

Jenny Nyström 1854-1946



Diplom till Hederstomten Jenny Nyström
Uppsatt i Jenny Nyströmutställningen på  Kalmar Läns Museum







Tomtarna och moror med Santa Run’s arrangör Kiana Moberg 



Santa Run i Kungsträdgården

Kamratgänget sprang för 
cancersjuka barnKamratgänget sprang för 

cancersjuka barn
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