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Arkivbildare: NORRKÖPINGS TAPETFABRIK (1880 – 1969)  

 

Norrköpings Tapetfabrik startades av J A Hedenström1880 och var belägen i kv 

Kopparkypen vid Källvindsgatan. Den kompletterades 1888 med en kemisk 

http://www.visualarkiv.se/xtf/view?docId=SE/E010/BOLLEN/128.eac.xml


färgfabrik i samma fastighet. Närmast för att förse tapetfabriken med rullpapper 

grundade Hedenström dessutom 1893 Ljusfors bruk (sålt till Fiskeby Fabriks 

AB 1918). 

 

1919 överlät J A Hedenström firman till sönerna Alfred och Oscar Hedenström. 

Den förre blev efter några år ensam ägare till företaget och drev det till sin 

bortgång 1958, varefter dottern Marianne Hernelius tog över (1959). I samband 

därmed omvandlades firman till aktiebolag (Norrköpings Tapetfabrik AB). 

 

Som ett slutled i 1960-talets fusion av tapetindustrin uppgick företaget 1969 i 

Engblad & Co Tapetfabriker AB. Tillverkningen i lokalerna vid Källvindsgatan 

överfördes därefter successivt till moderbolaget och upphörde vid årsskiftet 

1970-1971.  

Josef Frank ritade flera mönster till tapeter som tillverkades av Norrköpings 
tapetfabrik. Fortfarande finns dessa mönster, så som Paradiset, Eldblomma och 
Vårklockor att köpa hos Svenskt Tenn på Strandvägen i Stockholm. 

 

 

Norrköpings Curlingklubbs Historia 

 

Till Sverige kom curlingsporten 1846 med några till Uddevalla inflyttade skottar. När 

sedan Bohusländska Curlingklubben bildades 1852 var det på initiativ av just tre 

skottar. 

Första paragrafen i den historiska klubbens stadgar löd så här: ”Bohusländska 

Curlingklubbens ändamål är, utom curlingspelet, som är dess huvudsyfte, härda vars 

och ens fysik och i alla avseenden öva ridderlighet”. 

Om det var just den storslagna formuleringen som lockade fabrikör Axel Indebetou 

att ta initiativet till Norrköpings Curlingklubb den 12 December 1917, nästan på 

dagen ett år efter Svenska Curlingsförbundets tillkomst, må vara oklart, men ett 

sammanträde på Grand Hotel fick se den nya klubben födas. 

Fabrikör Axel Indebetou själv blev NCK:s förste ordförande och övriga medlemmar 

av original styrelsen var Arvid Hök, Nils Ekengren, Nils Hallström, M. Bruno och 

August Busch. Ivar Andersson och Nils Westergren var suppleanter. 
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Redan från starten kom NCK att disponera en egen bit av idrottsparken. Först på 

sandplanen, men sedan 1924 på områdets sydöstra hörn vid ”Bergets” fot. 

Den första november 1918 hade klubben 38 medlemmar och 1923 kom den första 

stora framgången, då kvartetten Knut Bartels, Alfred Hedenström, Ernst Caap och 

Dan Arfwidsson spelade hem NCK:s första Svenska mästerskap i lagspel. 

1929 upprepades triumfen med i stort sett samma manskap; det var bara Dan 

Arfwidsson som ersatts av Ville (Villhelm) Hellman i lag uppställningen Dan 

Arfwidsson, som började spela curling redan 1918, kom på sin sida att bli en stor 

ledarprofil i klubben. Han var ordförande mellan 1937–43 och under samma period 

hann han även med att vara både banchef och kassör. 
 

 

 

 

 


