
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 

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. 

 

Tollare pappersbruk 

Från Wikipedia 

 

 
Tollare pappersbruk ca 1935. 

Tollare pappersbruk var ett pappersbruk som låg i dåvarande Boo 

landskommun (nu Nacka kommun) mellan 1922 och 1964. Det grundades av 

Johan Alfred Hedenström,
[1]

 en fabrikör från Norrköping, och dennes son 

civilingenjören Daniel Hedenström. 
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Produktionen satte i gång 1922, i början inriktad på tidningspapper.
[2]

 1926 

ombildades bolaget till aktiebolag. Fabriken låg vid Lännerstasundet mitt emot 

Östervik, och under de första åren skedde alla leveranser av råvaror med fartyg. 

Även fabrikens produkter levererades till Stockholm med båt. De första åren 

hade man endast en pappersmaskin, men från 1932 tillkom ytterligare en, på den 

tillverkades bl.a kraftpapper. I mitten av 1930-talet var Tollare ett medelstort 

journalpappersbruk att jämföra med Hylte bruk (som idag är ett av Sveriges 

största pappersbruk). 

Familjen Hedenström lämnade sitt ägande i Tollare pappersbruk i början på 

1950-talet. Från denna tid försämrades situationen för bruket. Inom branschen 

fanns en trend mot allt större fabriker, och Tollare låg inklämt mellan 

Lännerstasundet och de omgivande bergen vilket förhindrade en utbyggnad. 

Dessutom växte kritiken mot brukets utsläpp i vattnet. 1964 avvecklades 

verksamheten efter att det uppdagats att verksamheten gått med förlust i flera år. 

Detta gjorde att Skandinaviska Banken förlorade mångmiljonbelopp, och 

tidningsrubrikerna blev många om skandalen. 

Fabriksbyggnaderna finns fortfarande kvar och används i dag av småföretag. 

Flera mindre fritidsbåtvarv har drivits i lokalerna. Under 1970- och 80-talen 

byggdes där "självbyggebåtar", bland annat landets mest självbyggda båt RJ 85. 

Stora delar är dock övergiva och förfallna. Bland annat spelades scener till 

filmerna baserade på Stieg Larssons millennium-trilogi in där
[3]

. 

 

 

 

Tollares historia 

1918 köpte fabrikören Johan Alfred Hedenström pappersbruket vid 

Lännerstasunden och med honom inleddes en 
industriepok i Tollares i historia.  

 

Bruket var i drift åren 1922-1964 och var från 
början inriktad på produktion av tidningspapper. 

Under flera decennier blomstrade verksamheten. På 
40-talet förbättrades maskinparken och några år 

senare byggdes sex flerbostadshus vid 

Mellanbergsvägen för att lättare få arbetare till 
bruket, som då var en av Nackas största 

arbetsgivare.  
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På femtiotalet försämrades situationen för bruket. Trenden gick mot allt 

större fabriker och läget mellan Lännerstasundet och de omgivande 
bergen förhindrade en utbyggnad. Dessutom växte kritiken mot brukets 

utsläpp i vattnet. 1964 avvecklades verksamheten efter att ha gått med 

förlust i flera år.  
 

Filminspelning i Tollare 
De gamla, nu förfallna bruksbyggnaderna i tegel 

utgör idag ett starkt landmärke och har bland annat 
varit plats för filminspelningar. Bland annat 

spelades den sista filmen i milleniumserien 
”luftslottet som sprängdes” in här.  

Tollare gård 

I en dalgång ned mot Skurusundet ligger Tollare gård som är en herrgård i 
klassicistisk nybarock. Byggnaden fick sin ståndsmässiga prägel i mitten av 

1800-talet. Då anlades också praktfulla trädgårdar, vinodlingar, parker och en 
kägelbana som är en av de få välbevarade i landet. Sedan 1952 drivs Tollare 

gård som folkhögskola med internat 

 

 

 

 

Det var en gång ett pappersbruk - minnen kring Tollare 

pappersbruk (del 1) 

Hakon Hedström, sonson till Alfred Hedenström, grundare av Tollare pappersbruk, berättar 

om av bruket att det 1928 var ont om arbete. Familjen sålde sitt bruk i Ljusfors vid Motala 

ström och beslöt fortsätta med papperstillverkning på annat håll. Först där pappersmassan 

fanns. Men istället bruksanläggning på en plats med närhet till ett stort kundunderlag. Valet 

stod mellan Mälaren och Saltsjön och då föll valet på Tollare. 

Hakon Hedenström, född 1908, var 10 år, när familjen bosatte sig i Saltjö-Duvnäs. Hans 

farfar och farmor köpte 1919 Tollare herrgård. 

Tollare gård som då bestod av 600 tunnland hade lantbruk med kor och hästar, trädgård och 

växthus med vinodling, kägelbana och Sveriges förmodlingen första utomhustennisbana. 

Bruksbyggnaderna förlades till Lännerstasundet och uppbyggnaden skedde relativt snabbt. 

Produktionen var redan i gång vid årets slut 1922. 

Vid starten fanns på kontoret 4-5 man, en direktör, en konstruktionsingenjör och ytterliggare 

två man samt vid maskinerna 100 man. Enligt Håkan Winberg (Nackaboken 1976) kördes 

1922 tre skift med en tillverkning på 8000 ton tidningspapper. Maskinerna körde på treskift 

dygnet runt i veckorna men stannade på söndagsmorgonen och startade på nytt måndag 

morgon. På senare år kördes fyra skift. 



1926 övergick bruket till att bli aktiebolag men förblev fortfarande privatägt. Marken 

styckades och en del tillföll bruket, en del tillföll gården och en del avsattes för egnahem till 

de anställda. De kunde köpas till ett rimligt pris. 

På Tollare bruk rådde gott förhållande mellan ledning och personal. Grundaren Alfred 

Hedenström och hans son Daniel ville stå nära sin personal. Så länge de båda levde, stod 

ledningen utanför Arbetsgivarföreningen och därigenom kunde lönerna ligga högre än på 

marknaden. Arbetstiden för kontoret var från klockan 9 till klockan 5. Lördagarna slutade 

man klockan 2. På varje skift fanns en förman, en maskinförare, torkare, pastare, glättare, 

hjälpglättare, rullare och hjälprullare.  

Först köpte man den färdiga massan men efter att eget sliperi hade satts upp, köptes från 

Mälarområden årligen 35 000 m3 massaved. Veden kom från bondeskog och skulle levereras 

till öppet vatten, läggas ca 50 m från stranden, så att lejda skutor kunde hämta den. Den enda 

egna båten Alfhild fraktade det färdiga papperet till Stockholm. Med kran lyftes sedan veden 

från skutorna och fördes med linbana upp på land, där den stuvades i en ordentlig hög för att 

sedan av två man köra in till barkeriet. Där barkades veden och kapades i längder på 1.10 

meter, lagom till slipstolen. Färdigbarkade gick så veden in i slipmaskinen och pumpades 

efter till massakar, kasuner, i holländeriet, där massan färgades och diverse ingredienser 

tillsattes, t.ex. lim, lera och minst 20% sulfit. Massan pumpades så till pappersmaskinerna. 

I ”ettan” kördes tidningspapper och i ”tvåan” omslagspapper och påspapper. Papperet 

packades sedan en förman med upp till fyra man till hjälp, s.k., hjälprullpackare. När 

pappersrullarna var färdiga, rullades de ut på kajen och lades under presenning i väntan på 

båten Alfhild för transport in till Stockholm 1-2 gånger i veckan. Senare skedde transporten 

dagligen med lastbil. 

 

Vår historia,Tollare Herrgård 

Tollare känner sin historia från 1403. Då köpte Jöns Pedersen Daen gården som 
omfattade 550 tunnland. Som borgmästare i Stockholm tog han sig namnet 
Johannes Petri. Hans änka Margit Laurensdotter skänkte 1465 Tollare till 
Gråbrödraklostret i Stockholm. Efter reformationen 1527 drogs kyrkans gods in. 
Gustav Vasa förlänade Tollare till Jakob Bagge, amiral i kungens flotta. Under de 
kommande århundradena ägdes Tollare av olika ståndspersoner. När ryssarna 
härjade och brände i skärgården 1719 nådde de aldrig Tollare. Huvudbyggnaden från 
1600-talet klarade sig. 

1834 köptes Tollare av järngrossisten Anton Frestadius. Han byggde på Herrgården 
med en andra våning och försåg huset med balkonger och fönsterkupor. Hans barn 
förskönade huset ännu mera så att det blev ett rätt förnämligt corps de logi. 

1895 var det dags för en ny ägare Fredrik Carlson, grosshandlare och hattfabrikör 
som 1918 sålde Tollare till Johan Alfred Hedenström. Han grundade Tollare 
pappersbruk och bodde på gården till sin död 1931. Arvingarna sålde den till Conrad 
Åhlberg som kort därefter sålde huvudbyggnaden med 17 tunnland mark till 
Stockholms distrikt av Godtemplarorden, en del av nuvarande IOGT-NTO. 
 



1878 anlades här Sveriges första tennisbana som numera är nedlagd. Ungefär 
samtidigt byggdes kägelbanan som fortfarande är i drift. Ångbåten från Stockholm 
lade till vid Tollares brygga. Här drevs en omfattande kurs och 
pensionatsverksamhet. Sommartid bodde flera hundra ungdomar i en särskild 
tältstad. 
 
1945 beslöts att Tollare skulle bli IOGTs folkhögskola. Den första vinterkursen 
började 1952. 

 

 

 

 


