
 

Simonssonska och Neumüllerska släktföreningarnas gemensamma släktträff 20 oktober 2018 

I lördags, den 20 oktober 2018, gick den stora släktträffen tillsammans med Neumüllerska 

släktföreningen av stapeln. Båda släkterna var väl representerade. Tre avlägsna och långväga 

Neumüllersläktingar från Düsseldorf kom för att vara med. In i det sista var det ett väldigt driv på de 

båda släkternas medlemmar att få en av de 70 eftertraktade platserna till bussturen på Södermalm.   

Avfärd från Cityterminalen kl. 13. Den eminente guiden och ”byggnads- och bryggerinörden” Pontus 

Dahlstrand lotsade oss från det moderna City i Stockholm genom en historisk färd som tog oss 

tillbaka till 1800-talets mitt och vidare in i 1900-talet.  

På vägen till Södermalm passerade vi Slussen, den 5:e i ordningen. Innan vi kom fram till 

Neumüllerska bryggeriet, som idag huserar Stalands möbler, fick vi veta att i korsningen Götgatan-

Hornsgatan fick de dödsdömda stanna till och ta sig ett sista glas i Källaren Hamburg innan det 

definitiva slutet på galgbacken. Glasen sparades och finns att beskåda på Stockholms stadsmuseum. 

Området runt Östgötagatan (f.d. Tullportsgatan) var i slutet av 1800-talet ett nav för bryggerier, men 

även annan industri fanns där, såsom tobaks- och cigarettfabriker. T.ex. låg cigarettfabriken Orient i 

kvarteret intill Neumüllerska bryggeriet. Tre fabriksskorstenar finns kvar i Stockholm idag, en är 

Neumüllerska bryggeriets och en Münchenbryggeriets.  En påminnelse om förfluten tid är lekparken 

Bryggeritäppan på Gotlandgatan. På 1870-talet kom öl på butelj i stället för i tunna och kapsyl ersatte 

korken. Anders Bjurholms bryggeri introducerade öletiketten och 33 cl-flaskan. Pionjären Tyska 

bryggeriet var så framgångsrikt att där startades även ett tivoli som säkert bidrog till dess framgång 

genom att locka kunder.  

Vi lämnade området runt Östgötagatan genom en oöverträffbar bussmanöver då chauffören 

lyckades vända bussen på bredden av en vanlig gata. Jubel uppstod efter denna nervpress. Färden 

fortsatte mot Ringvägen och Carl Gustaf Piehls bryggeri, idag köpcentret Ringen. Mitt emot, där 

Åhléns Söder ligger idag, låg Fritz Döllings Pilsnerbryggeri.  Via Hornsgatan och en avstickare till 

Reimersholme, där Brännvinskungen Lars Olsson Smiths spritfabrik fanns, passerade vi Heleneborgs 

gård med Alfred Nobels dynamitfabrik innan vi kom fram till Münchenbryggeriet. I 30 år leddes 

bryggeriet av disponent Nicholaus Magnus Simonsson och var det största i Sverige med 300 anställda 

och en byggnad med 1,2 miljoner tegelstenar i fasaden. Var 4:e ölflaska som såldes i Stockholm kom 

från Münchenbryggeriet.  Det var svårt med tyskan och bryggeriet kallades i folkmun Munkens 

bryggeri. Bryggeriet hade eget glasbruk och på området fanns också Wikanderska korkfabriken. Det 

är denne Wikander som testamenterade Harpsund i Sörmland att disponeras av Sveriges 

statsminister. Sista bryggeristoppet var Nürnbergbryggeriet på Högbergsgatan. Till 

Nürnbergbryggeriet hörde något så märkligt som ett häststall i flera våningar. Intill 

Nürnbergbryggeriet ligger Oscars I:s Minne. Uppfört av drottning Josefina för att vara "ett hem för 

mindre bemedlade fruntimmer af ståndsklassen". 

Efter denna 2-timmarstur var vi framme vid Sidenkällaren på Repslagargatan. Innan vi begav oss ner i 

källarvalven förevigade vi oss på foto, men även på video då stora släkten var svår att tränga ihop för 

att få plats på ett enda foto. Väl nere i källarvalven tog mingel med dryck och snittar vid. Än var det 

inte slut med öl- och bryggerihistoria utan där fanns samlaren Sören Clavebring som berättade och 



visade en mycket liten del av sin samling av öletiketter, böcker och annan bryggerirekvisita. Det 

förstod vi när ha sa att hans samling upptog ett 40 kvm stort rum i bostaden.   

Vår släktmedlem Jon Kahn berättade om sin släktforskning och sitt skrivande som lett till boken 

Simons längtan, om vår förfader Simon Simonsson. Deltagande släktmedlemmar fick ett exemplar av 

boken av släktföreningen.     

Sedvanliga släktmötesformaliteter genomfördes i rasande fart för att få tid till umgänge och 

intressanta samtal innan vi lämnade Sidenkällaren strax innan kl. 18.         

              


