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Kullbergs Bok och Pappershandel, Nyköping
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Christian Henric 
des Reaux
(1836-1847)
 
1836 startade kaptenen Christian Henric 
des Reaux en bokhandel i Nyköping, 
som förutom böcker sålde matvaror, 
tobak, hampa och läder. 
 
Han ägnade sig också åt att göra egna 
översättningar, trycka böcker och gav 
även ut tidningen ”Tidning för 
Södermanland”. Nyköping stad hade då 
c:a 4 000 innevånare.

Christian Henric des Reaux drev sin bokhandelsverksamhet i elva år. 
År 1847 överlät han rörelsen till en av medhjälparna i företaget, C .S. 
Söderberg, som tre år senare i sin tur överlät företaget vidare.
 
1850 tog Per-Erik Winge över bokhandeln. Han var väl insatt
i branschen då hans far var bokbindarmästare Per Winge. Den 
välkända boktryckarsläkten Winge drev rörelsen vidare fram till 
1862, då Emil Kullberg övertog företaget.
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Christian var en man med kunskaper inom många områden och efter 
att ha sålt bokhandeln ägnade han sig åt andra yrkesverksamheter. 
Han blev kamrer i den nyöppnade Mälare-Provinsernas Bank.
Christians kunnande i bokföring togs även i bruk av Nyköpings stad 
vars hela räkenskapssystem han organiserade om.

År 1862 togs ett riksdagsbeslut om 
kommunalt självstyre. Det innebar att 
1863 skulle man välja stadsfullmäktige
i Nyköping. Christian Henric des Reaux 
fick mot sin vilja flest röster. Han 
protesterade till befattningen och när 
han uteblev från sammanträdena 
bötfälldes han. 

När stadsfullmäktigeinstitutionen 
genomfördes i Sverige 1863 accepterade 
dock Christian Henric des Reaux att bli 
Nyköpings första ordförande. Nyköpings 
stad hade nu c:a 5 000 innevånare.

Tidning för Södermanland 1839

Foto från Sörmlands Museums arkiv
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Emil 
Kullberg
(1862-1897)
 
År 1862 skedde nästa ägarbyte. Den nya 
innehavaren hette Emil Kullberg och var 
alltså den man efter vilken företagen 
fortfarande har sina namn. 

21 december 1864 kunde man läsa i en 
tidningsannons om att Emil Kullbergs 
Pappers- och Diversehandel hade ett stort 
”Lager af skrif- och ritmateriel, parfymer 
(fransyska och svenska), steroescoper, 
thermometrar och skinnarbeten”.

Emil Kullberg, som även tjänstgjorde som rådman i Nyköping drev 
företaget fram till sin död 1897, då frun Jenny övertog företaget.
År 1909 inträdde sonen Gustaf Kullberg som ägare.

Vid denna period finns noterat att personalstyrkan hos Kullbergs 
Bokhandel bestod av 3 handelsbiträden, en bokhållare, 1 kassörska 
samt 2 pigor. Under familjen Kullbergs tid som ägare hade också
Kullbergs Bokhandel filialer i Flen och Oxelösund.
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Kullbergs Bokhandel på 1950-talet
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Gustaf drev bokhandeln till 1923 då han sålde företaget till Esselte. 
Den nya ägaren ombildade företaget till ett aktiebolag och anställde 
Gustaf som verkställande direktör. Året därpå 1924 efterträdde Gustaf 
av Adam Levin. Direktören Levin ledde bokhandel till 1960 då han 
pensionerades.

Foto från Sörmlands Museums arkiv



Bo
Eriksson 
(1979-1985)
 
År 1972 
anställdes 
Bo Eriksson 
som disponent i företaget. 
Bo hade tidigare tjänstgjort 
på Sandbergs Bokhandel i 
Eskilstuna och även som 
handelsresande på Esselte. 
 
1979 tillträdde Bo Eriksson 
som ägare och bildade då ett 
nytt bolag, Kullbergs 
Kontorsvaror AB. 1985 avled 
Bo och företagen drevs vidare 
av hans hustru, Ulla Eriksson 
fram till 1990 då hon 
pensionerades.
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Kullbergs 125 år
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Wiking
Kvant
(1960-1972) 

Adam Levin efterträddes av bokhandlare 
Wiking Kvant, som förestod bokhandeln 
till 1972. 1963 flyttade bokhandeln från 
sina lokaler på Västra Storgatan 31 till 
Västra Storgatan 32.  
 
Wiking var en framgångsrik affärsman 
som utvecklade bokhandeln till en butik 
med två plan och 800 kvm. Kvant införde 
i bokhandeln ”se-säljning” dvs att alla
varor var öppet exponerade så att 

kunderna kunde titta och välja själva.Tidigare hade de flesta varor 
funnits bakom en expeditionsdisk. Vid flytten 1963 var Kullbergs 
Bokhandel en av landets största boklådor. 
 
År 1971 inträdde direktör Sven Liljedahl som ägare. Sven var bara 
21 år gammal då han ägde Tidaholms Bokhandel och han blev också 
ägare för bl.a. Sandbergs Bokhandel i Eskilstuna. 

1    979

Kullbergs Bokhandel på 1960-talet
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Krister 
Eriksson
(2003-)
 
Sönerna Tomas och Krister Eriksson
övertog Kullbergs Bokhandel AB och 
Kullbergs Kontorsvaror AB efter sin mor 
1990 och drev dem tillsammans till 2003. 
Tomas Eriksson var verkställande direktör 
för bokhandeln och Krister verkställande 
direktör för kontorshandeln.
 
År 2003 tog Krister över bägge företagen 
och sedan 2007 driver han företagen
tillsammans med hustrun Anette. 

År 2003 blev Krister invald i Handels-Societeten i Nyköping.
Denna sammanslutning av köpmän inom enskild handel i Nyköping 
instiftades redan 1792. Även Emil Kullberg, Gustav Kullberg,
Wiking Kvant och Tomas Eriksson har varit medlemmar i denna
sammanslutning.

Kullbergs Bokhandel AB är sedan 1986 medlem i Bokia, en av landets 
ledande bokhandelskedjor.

Kullbergs Kontorsvaror AB ingår sedan 2004 i NioFem, en fristående 
kedja av kontorsfackhandlare. Kullbergskoncernen är idag ett av 
Nyköpings äldsta verksamma företag och Kullbergs Bokhandel AB är 
en av Sveriges äldsta boklådor.

Kullbergs Bokhandel 2011



Besök bokhandels jubileumssida:
www.kullbergsbokhandel.se
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Källor:
- Sörmlands Museum
- Kyrkoböcker
- Nyköpings stads historia del 2
  av Uno Westerlund och Sven Hedenskog
- I våra kvarter Nyköping på 50-talet
  av Mats Karlsson
- Kullbergs eget arkiv

“Livet är som en oskriven bok,
man vet inte vad som händer på nästa sida” 

(okänd)

Foto:
- Sörmlands Museum arkiv
- I våra kvarter Nyköping på 50-talet 
  av Mats Karlsson
- Thomas Anderberg
- Kullbergs eget arkiv


