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Klockan 02.06 den 27 
februari 1946 väcktes 
Reimersholmsborna 

brutalt ur sin sömn av några 
riktigt kraftiga smällar 
som sedan följdes av en elds-
våda. Explosionskraften var 
så stark att  i stort sett alla 
fönster på den lilla ön kros-
sades. 

Man räknar med att cirka 
1 500 fönster trycktes ut av 
smällarna. Även på Berg-
sundssidan och över på 
Kungsholmen märkte man 
av kraften i form av krossade 
fönsterrutor. 

Kriget var ju över sedan fl era 
år så inte kunde det vara en 
främmande makt som anföll 
huvudstaden? Nej, det var 
Vin & Spritcentralens fabrik, 
”Spriten”, som var olycksplat-
sen. 

Explosionen hade börjat i 
krotonfabriken (kroton an-
vändes som denaturerings-
medel av sprit) och tur i otu-
ren var att explosionen ägde 
rum utomhus. Inomhus hade 
konsekvenserna kunnat bli 
betydligt allvarligare. Orsa-
ken: en kemisk process som 
hade gått fel och som ingen 
hade räknat med skulle kun-
na hända. 

Katarina, Brännkyrka, 
Kungsholmens och Johannes 
brandkårer ryckte ut för att be-
kämpa elden. Ett tjugotal per-
soner fördes till sjukhus men 
mirakulöst nog dog ingen. 
Stockholmstidningen skri-
ver att ”detta torde vara den 
största branden i Stockholm 
sedan  Mjölkcentralen brann 
den 8 februari 1937”.  

Människor fick skynd-
samt fl y ur sina lägenheter, 
förhoppningsvis med några 
värmande klädesplagg mot 
vinterkylan. På marken 
knastrade det av krossat glas. 
Närmast katastrofstället låg 
det nya postkontoret som 
skulle ha invigts dagen efter. 
Av det blev inget, efter-
som delar av taket blåst av. 

Allt sedan industrimannen 
LO Smiths dagar på 1800-ta-
let hade det funnits bränn-
vinstillverkning på Reimers-
holme. På 1940-talet var det 
statliga Vin & Spritcentralen 
som fullföljde traditionen. I 
början på 1940-talet hade 
HSB anskaffat mark för att 
bygga bostäder. 

Resultatet blev punkt-
hus och lägre fyravåningshus 
(av barnen benämnda  som 
”högisar” och ”lågisar”). 

Intresset att förvärva en lä-
genhet på ön var mycket 
stort, kriget hade gjort att 
bostadsbyggandet inte var i 
takt med behoven. Den van-
ligaste lägenhetsstorleken 
var ett–två rum. 

Många var barnfamiljer 
eftersom stadsdelen kunde 
anses som särdeles lämplig 
för de små med dess vild-
vuxna natur, begränsade tra-
fik och många lekkamra-
ter. De boende hade tillgång 
till en hel del service, bland 
annat fanns diverse matbuti-
ker, färgaffär,  skomakare och 
tobaksaffär. 

HSB-området var alltså helt 
nytt och de infl yttade bar sä-
kert på höga förväntningar 
på sitt nya bostadsområde 
när explosionen skedde.

Lägenheterna behövde 
saneras från allt glassplitter 

och utan fönster som skydd 
mot vinterkylan var det svårt, 
speciellt för barnen. De från 
kriget sparade pappskivorna 
för mörkläggning kom väl till 
pass. Glasmästarna hade en 
aldrig tidigare skådad hög-
konjunktur. 

Hos Hyresgästföreningen 
förbereddes ett stort opini-
onsmöte. Ersättningsfrågan 
var inte löst, dessutom bör-
jade man att ifrågasätta 
lämpligheten av att ha en så 
pass farlig verksamhet så 
nära de boende. 

Vin & Spritcentralen i sin tur 
kontrade med att fabriken 
hade fl yttats hit 1860, alltså 
nära åttio år före det att 
Stockholms stad upplät öns 
parkområde till bostadsbe-
byggelse. 

Reimersholmsfabriken av-
vecklades inte förrän 1977 
trots kritiken. I dag är det 
inte så mycket som minner 
om den forna verksamheten 
furutom några konjakstun-
nor utplacerade längs med 
öns strandpromenad. 

Men den stora explosio-
nen på Reimersholme lär 
nog inte bli glömd i första 
taget.

Carina Ferlatti

Explosionen som skakade Reimersholme

LUGN TILLVARO. Lek-
plats på Reimers-
holme, 1946.

KVAR TILL 1977. 
Tunnor på Vin & 
Spritcentralens 
fabriksområde 
på Reimers-
holme, 1977. 
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”Allt sedan 
industrimannen 

LO Smiths dagar på 
1800-talet hade det 
funnits brännvins-

tillverkning på 
Reimersholme.”
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HÄR HITTAR
DU NYHETER
PÅ WEBBEN
På www.vartkungsholmen.se hittar du 
de senaste nyheterna från stadsdelen

.se




