Söder Mälarstrand 19/10 2016
Vi börjar vandra vid Centralen bort mot och över Riddarholmen förbi
Riddarholmskyrkan denna gång och kommer då fram till Hebbes
trappor bredvid Hebbeska huset. Båda har fått sina namn efter
kommerserådet Simon Bernhard Hebbe, som var direktör för
Ostindiska kompaniet. Huset var fideikommiss i släkten Hebbe till
1865 då det köptes av staten. Det är idag statligt byggnadsminne och
inrymmer nu Kammarrätten.
(Som lite kuriosa kan nämnas att Wendela Hebbe var gift med en
brors sonson (Clemens) till Simon. Släkten härstammar ursprungligen
från en adlig ätt i Siebenbürgen i Transsylvanien. Hebbeska villan i
Södertälje var sommarhus till Wendela.)
Vi kommer då till Hebbes bro, som leder fram till Munkbrohamnen
och vidare till Södra Järnvägsbron för att komma till Söder
Mälarstrand.
Vi fortsätter denna strandgata, som sträcker sig längs Riddarfjärden
från Centralbron i öster till Pålsundet i väster och är ca 2,2 km lång.
Så sent som 1997 färdigställdes en ny strandpromenad. Kajsträckningen längs hela Söder Mälarstrand har renoverats sedan dess med
cykel- och gångväg. Innan dess har det mest varit oordnade bryggor
och kajer där det tidvis har legat mer eller mindre sjödugliga båtar
förtöjda. Det har dock blivit bättre.
Några byggnader vi kan beskåda medan vi tar oss mot Pålsundet är
först Laurinska huset, även kallat Mälarpalatset, som ju faktiskt ligger
på Bellmansgatan men reser sig mäktigt uppe på Mariaberget. Huset
med röda tegelfasader i holländsk renässans och sitt dominerande
hörntorn är ritat av arkitekten Valfrid Karlsson och invigdes 1891.
Namnet fick huset efter en av sina första hyresgäster,
konsthistorikern och pedagogen Carl Gustaf Laurin (bror till Torsten L.
som lät bygga Villa Ekarne på Djurgården). Han flyttade in 1892 och
bodde kvar där till sin död 1940. Bland övriga personer som bott i
huset kan nämnas hovsångaren Martin Öhman, konstnärerna Hilding

Linnqvist och Bengt Hegethorn, skådespelaren Åke Grönberg och
musikanterna ”Putte” Wickman och Rune Öfwerman.
Framför detta hus ligger Mariahissen. Den ritades av arkitekt Gustaf
Dahl och uppfördes 1885. Byggnaden finns kvar men hissen är
nedlagd sedan slutet av 1930-talet. Därefter förföll huset men i slutet
av 1970-talet renoverades det efter ritningar av Sune Malmquist. Den
28 meter höga hissen förband Mariaberget med Riddarfjärdens södra
strand.
Nästa byggnad vi kan uppmärksamma är Münchenbryggeriet
(ursprungligen Münchens bryggeri). Lokalerna hyste fram till 1971 ett
bryggeri. Öltillverkningen startade 1857 i lokaler som tidigare varit
klädesfabrik mellan 1740 och 1803. Efter en stor brand 1893 återuppbyggdes bryggeriet snabbt i renässansstil och fasaden mot Riddarfjärden utgör idag ett inslag i Stockholms gatubild. Efter att öltillverkningen flyttat till Bromma i slutet av 1971 hotades byggnaden av
rivning. Under 1971-72 flyttade en del småindustrier, kontor och
fritidsverksamheter in i de gamla bryggerilokalerna. Stockholms stad
köpte in lokalerna 1974 i syfte att riva dem och bygga lägenheter på
tomten. Detta gav upphov till en våldsam folkstorm. Flera kända
kulturpersoner skrev under ett upprop om att bevara byggnaderna.
Trots detta röstade Stockholms kommunfullmäktige för rivning med
EN rösts övervikt. Valet 1976 räddade byggnaden! Den borgerliga
oppositionen hörsammade folkstormen och efter att ha vunnit valet
gick de opinionen till mötes. Elva dagar efter valet skulle rivningen ha
påbörjats. Idag är Münchenbryggeriet ett mäss- och konferenscenter
men inrymmer bl.a. även Kungliga Svenska Balettskolan.
Det sista huset vi ska uppmärksamma denna gång är Heleneborg,
som är en malmgård belägen vid Pålsundsbacken.
Tomten inköptes 1669 av Jonas Österling, hovkamrer och chef för
Tobakskompaniet. Efter många byten av ägare, bränder och annat
köpte grosshandlare W.N. Burmester Heleneborg år 1861. Han hyrde
i sin tur ut lokaler till fabrikören Immanuel Nobel d.y.. Hit kom
dennes son Alfred Nobel och här utfördes många experiment som

ledde fram till upptäckten av dynamit. Den 3 september 1864 skedde
dock en stor explosion på Heleneborg i samband med experiment
med nitroglycerin. Sex personer dog, bland dem Alfreds bror Emil
Nobel, som bara var 21 år gammal. Explosionen blev senare ett
talesätt och man brukade under många år i Stockholm datera
händelser till före eller efter den ”Nobelska smällen”. Skadorna på
husen blev ansenliga, hela fabriken flög i luften. Huvudbyggnaden
står faktiskt fortfarande kvar trots rivningshot i början av 1920-talet.
Vi fortsätter nu mot Hornstull där vi ska gå ner i en av tunnelbaneuppgångarna och titta på en ”underlig” pelare.

