
  

 

Stadsvandringen onsdag 13 oktober 2021  

 

Man slutar aldrig att fascineras över människans ohejdbara uppfinnings- 

förmåga. Under senare delen av 1800- och början av 1900-talen finns flera 

svenska uppfinnare som tillfört världen många förbättringar med sina 

slutprodukter. Som exempel kan nämnas Alfred Nobel med dynamiten,  

Gustav Dalén han med AGA-fyren, fick Nobelpriset i fysik 1912 och snilleblixten 

med dragkedjan som godkändes 1913, skapare P. Aronsson och  

G. Sundbäck och så har vi Gustav Pasch med säkerhetständstickan.  

 

Onsdag den 13 oktober var vi 12 personer som gjorde en vandring i 

Vinterviken, en vik i östra Mälaren är som en dalgång i stadsdelen Aspudden i 

Stockholm. Gränsar till Gröndal. Exempel på ett naturlandskap inom stadens 

”väggar” som aktas och bevaras. Vi tog pendeln från Bålsta till Sundbyberg och 

sedan tvärbanan till station Liljeholmen. Bara det som en härlig 

sightseeingtur via Ulvsunda, Alvik och Essingeöarna. Vi vandrade längs sjön 

Trekanten, med utmärkt vattenmiljöstandard kunde vi läsa på en skylt och såg 

faktiskt en kvinna som badade denna härliga soliga men något kalla 

oktoberdag. Passerar Blommensbergsskolan invigd 1921, byggd i 

funktionalistisk stil – frigjort från historiska förebilder och St. Sigfrids träkapell 

på en höjd ovanför skolan.  Byggdes och låg i Vasastan för över 100 år sedan 



och blev klassat som ”de fattigas kyrka”. Kyrkan flyttades senare -delarna drogs 

med häst och vagn över Slussen och gamla Liljeholmsbron till Aspudden. 

Arbetskraft var billig och byggmaterial dyrt på den tiden.  Efter ytterligare en 

kort promenad passerade vi Vintervikens koloniträdgårdar med många 

kolonilotter som såg välskötta ut och som har en fin cafeteria sommartid. Det 

var i mars 1865 och under några år framåt som Alfred Nobel uppförde en fabrik 

här vid Vinterviken utanför Stockholms dåvarande gräns. Tidigare hade han 

tillverkat sin ”sprängolja” i ett skjul på faderns egendom inne på Söder. Flera 

allvarliga olyckor inträffade och den farliga nitroglycerintillverkningen förbjöds 

innanför tullarna. I de gamla vackra fabrikslokalerna som numera är café och 

festvåning med utställnings-hallar intog vi vid vårt besök välsmakande 

soppa/smörgås. Nobel hade faktiskt under sin levnad tankar på att bli 

författare, han har skrivit i Mary Shelleys anda, hon med skräckberättelsen om 

Frankenstein. År 1866 var dynamiten en färdig produkt och produktionen 

fortsatte fram till 1915 i Vinterviken. År 1930 sätts en minnestavla upp på 

berget bredvid disponentvillan till minne av de många människor som fått sätta 

livet till under dynamittillverkningens era i Vinterviken. Nobelpriset med sin 

formulering – priset ska gå till dem som ”under det förlupne året hafva gjort 

menskligheten den största nytta”, delades ut första gången år 1901.  I 

Stockholm hittar vi hans namn i gatusammanhang alldeles intill Djurgårdsbron 

Nobelgatan med Nobelparken, här finns de flesta svenska trädslag 

representerade.  

Sammanfattning av dagen / Ann-Christine och Eva    

   

 


