
En härlig vårpromenad runt Reimersholme 

  Vi var 31 SPFare som den 6 maj träffades vid pendeln och tog tåget och T-
banan till Hornstull. Där började vi vår vandring traditionsenligt med kaffe med 
dopp och steg sedan ut i den ännu inte varma luften, men solen sken i alla fall på 
oss.  

 
Margareta berättade om broarna som gått över till Liljeholmen och att den 
senaste bron uppfördes 1928 av Bergsunds Mekaniska Verkstad. Vi fick också 
veta att området Hornstull fått sitt namn från de tullar som låg i närheten av 
bron.  

 
 
  Vi fortsatte längs vattnet på Bergsundsstrand till området Bergsund. I området 
har sedan 1700-talet funnits olika typer av fabriker. På tidigt 1700-talet låg här 
en klädesfabrik, i slutet av 1700-talet ett grytgjuteri och efter det ett stärkelse-
bruk. I början av 1800-talet utvecklades gjuteriet under Samuel Owens ledning 
och då tillverkade Bergsunds gjuteri den första ångmaskinen som byggts i 
Sverige. I mitten av 1800-talet tillverkades också skärgårdsbåtar. Företaget 



byggde också broar, Liljeholmsbron och ytterligare ca 800 järnvägs- och 
landsvägsbroar. Man byggde bostäder intill fabriken för tjänstemän och arbetare. 
Men fabriken fick problem och såldes och på den rivna marken byggdes då de 
flerfamiljshus, som vi ser idag. 
 
Ön Reimersholme var länge en obebodd ö men så småningom blev den bebodd 
och en av de första invånarna var Anders Reimers. Han blev rådman, riksdags-
man och fick flera höga ämbeten inom offentliga institutioner. Han anlade en 
trädgård och en engelsk park vid sin gård.  
 
På ön fanns redan på 1700-talet en salpetersyrafabrik och fler tillkom efter hand. 
1815 byggdes den första bron. Den billiga arbetskraften fanns att få från 
fängelseön Långholmen.  

I slutet av 1800-talet kom Lars Ohlsson Smith till ön och startade en spritfabrik 
där. Hans nya metod var en helt ny reningsprocess och han sålde sitt renade 
brännvin till låga priser och lockade kunderna med fria båtresor.  

 
 
De stora konjakstunnorna på kajen erinrar om brännvinstiden på ön. Ett annat 
industriminne i form av en gammal cistern står inte långt från tunnorna  

 



 

och längst ut på udden står Galaxen, ett roterande sjömärke.  

 
 
Längs Långholmskanalen gick vi sedan på den lummiga promenadstigen och 
njöt av den fina utsikten mot Långholmen.  

   
Vi avslutade vår promenad med lunch på restaurang Klang på Hornstulls torg. 
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