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BRYGGERIER 

Årets tema är ett nu i det närmaste försvunnet inslag på Söder. Trevlig läsning!  

Grupporträtt av öltappare vid Mûnchenbryggeriet på 1890-talet 
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2022 – Ännu 
ett orosår i 
världen 
 

Äntligen igång! – utropade vår ord-
förande redan i förra årets Med-
delanden. Fast, det dröjde ända till 
1 april 2022 innan Covid-19 upp-
hörde vara samhällsfarlig och före-
ningens aktiviteter kunde komma 
igång på allvar. Tyvärr hade då nya 
orosmoln hopat sig en bit bortom 
horisonten och kastat sin skugga 
även över vårt land. 

Årsmötet 29/3 i Ekermanska 
Malmgården blev årets första akti-
vitet. Efteråt berättade Stella Fare 
om Tantos och Södra Årstalundens 
koloniföreningar som grundades 
1917-19. Det var nödår under 
första världskriget och för att lindra 
livsmedelsbristen upplät Stock-
holms Stad Tantoområdet till kolo-
nilotter. Många av odlarna arbetade 
vid sockerbruket intill. Idén med 
koloniträdgårdar hade politikern 
och aktivisten Anna Lindhagen 
hämtat från Tyskland. 

Den 24:e april besökte vi Medel-
tidsmuseet där arkeolog Marit Hol-
gersson engagerat berättade om 
Slusssenområdets historia och vi-
sade utställningen om utgrävning-
arna för Slussenbygget och av dub-
beltomten bakom S:t Paulskyrkan 
vid Mariatorget. 

Den 10:e maj ledde Topsy Bonde-
son en guidning i Västertorps skul-
turpark, där vi såg 12 av de 21 fina 
skulpturer som den kulturintresse-
rade direktören Fritz H Eriksson 
vid byggnadsfirman Olsson & Ro-
senlund finansierat. Kung Gustav 
VI Adolf och drottning Louise in-
vigde Västertorp centrum och 
skulpturerna den 2:a oktober 1955. 

Den 9:e juni hade vi en förnämligt 
somrig utflykt med SL:s båtlinje 80 
från Ropsten runt Storholmen och 
tillbaka. Denna utflykt hade vi fak-
tiskt gjort två gånger tidigare under 
pandemin, men nu var det med be-
tydligt fler deltagare och under led-
ning av Gunnar Friberg, f d sjötra-
fikplanerare på Trafikförvaltningen 
och på Waxholmsbolaget. 

Den 18:e augusti blev det så dags 
för en 1800-talspromenad på Söder. 
Maria Lindberg Howard visade oss 
sin farfarsfars värld som till stor del 
finns kvar och berättade fascine-
rande om hur det var att leva på den 
tiden. 

Den 21:e september gjorde vi ett 
besök Årsta Holmar där miljön och 
bebyggelsen under Årstabroarna är 
från 1700-talet. Topsy Bondeson 
guidade. Det är nu Stockholms 
mest centrala naturreservat och som 
bara kan nås per båt. 

Årets skördefest avåts den 13:e ok-
tober med kalasgod mat som vår 
ordförande komponerat och tillagat 
och underhållning av den begåvade 
musikern och skådespelaren Mats 
Hedén. 
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Bryggerierna på Södermalm 

Det senaste decenniet har vi fått ett 

ganska stort antal nya små brygge-

rier i Sverige. Först var det mest 

ölentusiaster som höll reda på 

dem, men mikrobryggeri har blivit 

ett etablerat och positivt begrepp 

Högst intressant var besöket den 
22:e november på det så eftertrak-
tade Pressbyråns Museum. Folke 
Lundberg och Birthe Gabrielsson 
visade och berättade om företagets 
långa utveckling från det fria or-
dets värnare på slutet av 1800-talet 
till den kedja av minisnabbköp 
som det är idag. 

Den 14:e december samlades vi för 
att uppleva det så charmiga Kata-
rina Brandmuseum. Brandmästare 
Göran Stark berättade om hur 

Stockholm fick en yrkesbrandkår 
och vilken nytta den har gjort. Vår 
egen intendent Gert Ekström före-
visade de många museiföremålen. 

Den 11:e januari 2023 avslutades 
årsprogrammet med en visning av 
filmen ”Sommaren med Monika”. 

Därutöver har styrelsen haft ett 
flertal sammanträden och produce-
rat årets Meddelanden. 

 

Johan Murray 

 
Arbete vid flaskskölj-
ningen i München-
bryggeriet, c:a 1900. 
 

och intresset för hantverksmässigt 

framställt öl växer hela tiden. På 

Söder finns nu också ett par mikro-

bryggerier. Att bryggerinäringen 

har funnits länge i vår stadsdel vill 

vi visa med årets Meddelande.     
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B5. Bjurholms Bryggeri, Maria 
Prästgårdsgata - Björngårdsgatan 8 
lär ett tag ha ägts av G. Piehl, som 
startade Gustaf Piehls bryggeri 1892. 

B13. Bjurholms Porterbryggeri AB 

låg sedan gammalt på Östgötagatan 
55. Se sidan 22. 

B8. Bryggeri AB Kronan fick sitt 
namn då Hagalunds Svagdricksbryg-
geri 1903 köpte ett bryggeri på Folk-
ungagatan 38 och ändrade namnet till 
Kronan. Omkring 1910 hade man 
också ägt Lans Svagdricksbryggeri. På 
dess adress, Vegagatan 26 i Sundby-
berg, flyttade bryggeriet in 1925-26 
och hade då 29 anställda. Snart utveck-
lades Kronan till ett av landets större 
bryggerier. I 1923 års upplaga av 
adresskalendern fanns just på Folkun-
gagatan 38 B. G. Kronbergs AB Malt-
fabrik.som alltså verkat ha tagit över 
redan innan dess. 

B1. Carlstens Porterbryggeri låg un-
der 1890-talet vid Hornsgatans slut 

mot Hornstull. Carlsten var bolagets le-
dare till 1901, då han ersattes av dispo-
nenten Axel G. H. Wirström.                
Annons i AK 1902 (i slutet av yrkesre-
gistret): Carlstens Porter, Stockholm, 
Guldmedalj London 1897. Tillkänna-
gifves för den ärade allmänheten, att vi 
från och med den 2 januari 1902 använda 
etiketter af ofvanstående med lagligt 
skyddadt varumärke. 

B17.1905 lät man bygga ett nytt bryg-
geri (i kvarteret Hvitbetan 3 och 14) på 
Värmdögatan 16 (nuv. Malmgårdsvä-
gen) och hette där AB H. E. Carlstens 
Porterbryggeri. Axel Wirström var VD 
och disponent. Fastigheten bestod av en 
bryggeribyggnad, ett bostadshus för dis-
ponent, bryggmästare och kontorsperso-
nal samt en stallbyggnad. Bryggeribygg-
naden hade tre våningar med gavel mot 
Värmdögatan. 

År 1910 beslöt AB Stockholms Brygge-
rier om en nedläggning av Carlstens Por-
terbryggeri på fyra år. Därefter fick ingen 
öltillverkning ske i lokalerna, varför man 

Söders bryggerier 
genom tiderna. 

Karta från 1940-talet, 
siffrorna i de vita”B-
ovalerna” visar var de låg.   

Här är en lista som 
nog inte är kom-
plett, men som 
täcker in det mesta 
i vår stadsdel ge-
nom flera hundra 
år. 
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letade efter köpare inom annan 
bransch. Från den 1 oktober 1912 
lyckades Wirström få större delen av 
fabrikshuset samt bostadshuset ut-
hyrda till cigarettfabriken Ed. Lau-
rens ”Le Khédive” för en tid av tre 
år, men lagerkällarna, brygghuset 
samt ångpannehusen förblev outnytt-
jade. Vid bolagsstämman hos Carl-
stens 1915 framhöll Wirström att 
avtalet med AB Stockholms Brygge-
rier skulle utgå den 1 maj och hyres-
kontraktet med cigarettfabriken den 1 
oktober samma år. Alternativet var 
nu att återuppta bryggerinäringen 
eller att ånyo hyra ut lokalerna. På 
grund av kriget var det råvarubrist 
och företaget försattes 1916 i kon-
kurs. Fastigheten såldes till Bröderna 
Kessler för 500.000 kr. Den har se-
dan använts som kemiskt tvätteri och 
så småningom uppköptes lokalerna 
av Slakteribolaget i Stockholm. 
Samtliga byggnader revs 1963.  
Annons i adresskalendern: Tillverkning 
af porter. Erhöll Hedersdiplom och 

Guldmedaljer i London 1897, Stockholm 
1897, Hamburg 1898, Wien 1899,Paris 
1900, Bruxelles 1904, S:t Louis 1904, Liège 
1905, Portland 1905. 

B4. Engelska Porterbryggeriet låg vid 
Badstugatan 8 - Pryssgränd 8 1890 - 
1894. 

B9. Gustaf Piehls Bryggeri AB låg i 
kvarteret vid Ringvägen/Götgatan /
Ölandsgatan/Älvsborgsgatan, idag 
affärscentrumet Ringen och bostäder. 
Firman etablerades 1901, var i verk-
samhet 1892-1941 och hade i början 
adressen Götgatan 66, från 1939 num-
merändrat 102- 106. Blev AB 1897 och 
hade ännu 1926 C.G.I.. Piehl som VD 
1927 blev bryggeriet dotterbolag till 
AB Stockholms Bryggerier. Det hade 
dessförinnan varit det enda större bryg-
geri i Stockholm som inte köpts upp av 
bryggeritrusten i början av seklet. Det 
bestod bl.a. av brygghus mot dåvarande 
Älvsborgsgatan, stall för 30 hästar, 
smedja, tunnbinderi och personalbostä-
der. Byggnaderna började rivas 1977. 
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B10. Pilsenerbryggeriet, se Österman 
& K:ni. 

B11. S:t Eriks bryggeri, se s. 12. 

B11. Stjärnans bryggeri, se s. 12 

B14. Ströms  och Willmans brygge-
rier, Bjurholmsgatan 1 – 11. Se s. 19—
21. 

B12. Södra Maltfabriken omnämns i 
Stockholms adresskalender 1901 med 
adressen Tjärhovsgatan 19 och ägdes 
då av änkefru Maria Sjöstedt, som bodde 
på Folkungagatan.. 

B11. Tyska bryggeriet. Se s. 9 och 
Neumüllers bryggeri. 

B11. Underjord brygghus, Kocksga-

tan 19. Nutida mikrobryggeri. 

B6. Vasabryggeriet, se Piehls bryggeri. 

B10. Österman & K:ni hette en bryg-
gerifirma på dåvarande Götgatan 76, 
verksam 1847-1896. Fritz Dölling senior 
och junior från Nürnbergbryggeriet 
köpte 1896 med några affärsvänner det 
föråldrade bryggeriet billigt Man lät 
uppföra ett nytt modernt storbryggeri på 
den stora tomten vid Ringvägen och gav 
det namnet AB Pilsenerbryggeriet. 
Adressen blev Götgatan 76-78 - Ring-
vägen 98. 1911 uppgick det i trusten AB 
Stockholms Bryggerier och hade då kap-
ten Gustaf Östberg.som VD. Varuadres-
sen var Södra station och dess speciali-
teter Pilseneröl, Pilsenerdricka och Häl-
soöl (alkoholfritt). Bryggeriet upphörde 
före 1915, då AB Stockholms Glödlamp-
fabrik (senare namnbyte till AB Elektra-
verken) övertog den stora fabriksfastig-
heten som låg där Söderledstunneln idag 
mynnar ut vid Skanstull. 

 

B17. AB H. E. Carlstens Porterbryg-
geri, se Carlstens Porterbryggeri. 

B2. Hembryggeriet, Heleneborgsgatan 
15, se s. 18. 

B15. Lindau bryggeri, Skånegatan 

82A, nutida mikrobryggeri. 

B3. Münchenbryggeriet, se s. 13 

B11. Neumüllers bryggeri, se s. 11. 

B7. Nürnbergbryggeriet på Högbergs-
gatan 69-75 startades 1862 av två tyskar. 
Bryggerihus uppfördes mellan 1870 och 
1903. Kring 1889 hade den tyske brygga-
ren Fritz Dölling tillsammans med sina 
båda söner och en svärson familjeföreta-
get Nürnbergs Bryggeri, som de sålde 
till det nystartade konsortiet AB Stock-
holms Bryggerier på 1890-talet (redan ca 
1890?). Företaget sammanslogs 1902 
med Vasa Bryggeri på Björngårdsgatan 
8 och tillverkningen lades ned 1916. 
Större delen av kvarteret är nu bebyggt 
med bostadshus från 
1982-84. Nürnberg-
bryggeriet har lokala 
traditioner från 1670-
talet. Se även s. 10. 

B18. Nya Carnegiebryggeriet. 

Ljusslingan 15 – 17. I Sofia församling, 
men inte på Södermalm. 

B6. Piehls bryggeri låg på Prestgårds-
gatan, senare Maria Prästgårdsgata, 8. 
Det lär ha ägts av Gustaf Piehl, som 1892 
startade Gustaf Piehls bryggeri. Det ef-
terträddes av Vasabryggeriet, som enligt 
adresskalendern 1901 låg just på Maria 
Prästgårdsgata 8. Se vidare Nürnberg-
bryggeriet. 

Öletikett från Nürn-
bergs Bryggeri 

https://sv.wikipedia.org/wiki/AB_Stockholms_Bryggerier
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Av Maria Lindberg Howard 
 

Med dagens raka sträckning kan 
det vara svårt att tänka sig den 
backiga höjd som tidigare fanns i 
Götgatans södra ände. Den låg mel-
lan nuvarande Blekingegatan och 
Gotlandsgatan och kallades Post-
mästarbacken efter tysken Johan 
von Beijer (1606-1669) som flyt-
tade från Berlin till Stockholm. Av 
rikskansler Axel Oxenstierna ut-
sågs han till rikspostmästare för det 
nystartade postverket och han var 
även förste utgivare av Post- och 
Inrikes Tidningar, Sveriges äldsta 
officiella tidning. 

Johan von Beijer ägde en fastighet 
på Storkyrkobrinken 4, som finns 
kvar ännu. Han var även ägare till 
två tomter på Södermalm, den ena 
låg närmare sjön Fatburen vid nu-
varande Medborgarplatsen och den 
andra i nuvarande kvarteret Obelis-
ken mellan Katarina Bangata, Ble-
kingegatan, Götgatan och Östgöta-
gatan. I mitten av 1800-talet locka-
des stora skaror stockholmare hit 
till Beijerska trädgården för att roa 
sig och dricka ”bäjerskt”. Utflykts-
platsen blev så populär att många 
trodde att öltypen var grunden till 
trädgårdens namn. Mer om det se-
nare. 

Underjäst öl förändrade 
bryggerinäringen 

 

Götgatan söderut vid Postmästarbacken med Beijerska trädgården till vänster 
och Blekingegatan till höger. (Kasper Salin 1885, Stadsmuseet) 
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Det här lär ha bekymrat löjtnant 
Fredrik Rosenquist af Åkershult 
(1805-1872), en adelsman från Små-
land som beslöt sig för att lämna det 
militära för att lansera öl av bayersk 
typ. Det svenska överjästa ölet sma-
kade inte alltid gott och med ett un-
derjäst öl av högre kvalitet hoppades 
han bidra till ett sundare drickande. 
Givetvis såg han även affärsmöjlig-
heterna med att skapa en unik pro-
dukt på den svenska marknaden och 
beslutet skulle med tiden förändra 
bryggerinäringen i Sverige. Men som 
svensk ölpionjär stötte Rosenquist på 
flera svårigheter. 

En av dem var att han inte visste ett 
dugg om ölbryggning. Så 1842 reste 
han till Tyskland för att lära sig mer 
om tysk tillverkning av underjäst öl. 
I Spandau utanför Berlin träffade han 
Franz Adam Bechmann (1813-1859) 
som var bryggmästare på ett bayerskt 
bryggeri. Ägaren hette Conrad Bech-
mann, en av hans sex bröder som alla 
hade lärts upp till skickliga ölbryg-
gare av fadern Johann Bechmann, 
som var tunnbindare. 

Den adliga ätten 
Rosenquist af Åkers-
hults heraldiska va-
pen (Wikipedia) 

Franz Adam Be-
chmann (Biz Sto-
ries) 

I de södra delarna av von Beijers 
forna hemland gällde sedan 1516 
de tyska renhetslagarna – Rein-
heitsgebot – vid öltillverkning med 
enbart humle, malt och vatten som 
godkända råvaror. För att bilda al-
kohol behövs även jäst men jäs-
ningsmetoderna skilde sig åt. I 
Bayern infördes lagar för öltill-
verkning långt tidigare. Redan på 
1400-talet hade munkar där börjat 
brygga Münchener, ett underjäst öl 
som får jäsa vid en temperatur av 
ca 6–12oC och sedan kyls ner. När 
jästen sjunker till botten tål ölet 
lagring bättre, därav namnet lager. 

När ölet istället får jäsa vid en tem-
peratur av ca 14-20oC blir det över-
jäst och får en fylligare smak och 
doft. Men förr behövde den typen 
av öl drickas färskt för att smaka 
bra. Först under senare delen av 
1800-talet utvecklades kunskaper-
na om jästens betydelse för lagring 
av överjästa öl och idag hör ale, 
porter, stout och veteöl till popu-
lära sorter av den varianten. 

I Sverige ökade alkoholkonsumt-
ionen och på 1700-talet dracks 
stora mängder brännvin. Över hela 
Stockholm fanns många krogar och 
bara i kvarteren runt den södra de-
len av Götgatan låg 16 utskänk-
ningsställen. Bland dem var kro-
garna Ekorren vid Ölandsgatan, 
Erhardt vid Gotlandsgatan och För-
gyllda sängen vid Blekingegatan. 
Så Postmästarbacken gick även 
under ett annat namn, till vardags 
kallades den ”Fyllebacken”. 
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Tillbaka hemma i Stockholm hade 
Rosenquist sedan fullt upp med att 
försöka lösa andra svårigheter för 
att kunna förverkliga sin affärsidé. 
Fram till 1846 styrdes det svenska 
näringslivet av skråväsendet och då 
han inte tillhörde bryggarämbetet 
måste han söka särskilt tillstånd för 
att få brygga öl. Ett sådant lycka-
des han få 1843 av Politi-, bygg-
nings- och ämbetskollegiet och 
samma år anlände Franz Adam Be-
chmann till Sverige. 

På Tullportsgatan 42 (nuvarande 
Östgötagatan 52) hade Rosenquist 
köpt ett gammalt bryggeri som Ma-
ria Helsingius ärvt efter sin make 
Henrik Daniel Helsingius (1783-
1841), ålderman i bryggarskrået. 
Bechmans första arbetsuppgift blev 
att bygga om lokaler och utrustning 
för tillverkning av underjäst öl. Nu 
kunde Tyska Bryggeriet äntligen 
starta sin verksamhet. 

Nästa svårighet visade sig vara de 
tilltänkta kunderna då stockholmar-

na inte alls var särskilt intresserade 
av nymodigheten som de tyckte 
smakade konstigt och dessutom var 
dyrare än svenskölet. Men då Ro-
senquist hade importerat bayerskt 
öl till Sveriges tyskfödda kronprin-
sessa Josefina av Leuchtenburg 
(1807-1876) blev hon snart kund 
och en viktig influencer. Och man 
lyckades även övertyga Sundhets-
kollegiet (Medicinalstyrelsen) om 
att det tyska underjästa ölet var mer 
hälsosamt. 

Som vid alla nylanseringar krävs 
intensiv reklam och här hade Ro-
senquist och Bechmann en mängd 
idéer för marknadsföring och för-
säljning av sitt bayerska öl. Tyska 
Bryggeriet var först med annonse-
ring och man delade ut flygblad 
samt stämplade varumärket på 
flaskkorkarna. Distributionen sköt-
tes av ambulerande bryggarkärror 
och man öppnade även ett antal 
Bierstuben runt stan. Och när 
stockholmarna erbjöds möjligheten 
att beställa öl genom tidningskon-
toren ökade intresset för tyskt öl 
snabbt. 

Men det som fick kunderna att 
börja vallfärda till det backiga Sö-
dermalm var Södra Tivolit, den 
nöjesplats som Tyska Bryggeriet 
startade i Beijerska trädgården i 
augusti 1847. Inspirationen hade 
man troligen fått från Tivoli i Kö-

Dagerrotypi av Drottning Josefina 
(J.W. Bergström, Wikipedia) 



penhamn som öppnat några år tidi-
gare men även från de traditionsen-
liga festligheterna kring Oktoberfest i 
Tyskland. Om nöjessatsningen skrev 
Aftonbladet: 

”Det är ganska nätt och omsorgsfullt 
inrättat och erbjudes allmänheten i 
en sund och frisk trakt med musik, 
dans, lekar samt från en upphöjd 
platå en rätt täck utsikt över den 
kringliggande trakten. Servering utan 
spirituosa erhålles även på stället. 
Man kan ej nog erkänna varje försök 
att bereda åt folket inrättningar, som 
befordra samhällsklassernas gemen-
samma begagnande av anständiga 
nöjen samt därigenom fördelaktigt 
inverka till även det större folklivets 
behag.” 

Södra Tivolit var Stockholms första 
nöjespark med karuseller, gungor och 
prickskytte samt musik och dans. I 
trädgården fanns en liten sommartea-
ter där dansöser, akrobater och panto-
mimartister uppträdde. Man bjöd 
även på mycket annat som fyrverke-
rier, fackeleldar och karnevaler och 
drottningens namnsdag den 21 au-
gusti firades med en ”Josefinafest”. 
Hit gick hästdragna omnibussar från 
Norrmalm och nöjesparken blev en 
stor succé. Så kanske är det inte så 
konstigt om många trodde att träd-
gårdens namn stavades ”Bayerska”. 

Franz Adam Bechmann beviljades 
svenskt medborgarskap 1848 och i 
hans ansökan hade Rosenquist läm-
nat referensen: ”… alltid på det mest 
hedrande sätt sig uppfört, samt att 
han i öfrigt är en i alla afseenden 

utmärkt redlig, duglig och akt-
ningsvärd man, hvars framtida 
lycka är mig lika kär som min 
egen.” 

Hans bror Georg Adam Bech-
mann flyttade till Stockholm 1856 
och fick jobb hos Friedrich Ru-
dolph Neumüller som några år 
tidigare hade kopierat Tyska 
Bryggeriets koncept till sitt bryg-
geri längre upp på Östgötagatan 
(se nästa sida). Men så i mitten av 
1850-talet uppstod en konflikt 
mellan Rosenquist och Bechmann, 
som lämnade Tyska Bryggeriet 
och istället startade Bayerska 
Bryggeriet på Sveavägen tillsam-
mans med brodern. Här blev deras 
landsman Fritz Dölling lärling och 
när Franz Adam Bechmann avled 
1859 tog han över driften. 

Men hur gick det för Södra Tivo-
lit? Efter tre framgångsrika sä-
songer konkurrerades man ut av 
Norra Tivolit som öppnades 1848 
på Norrtullsgatan i närheten av 
den tomt där Fritz Dölling tjugo år 
senare startade Hamburgerbrygge-
riet. Då hade han några år tidigare 
startat Nürnbergbryggeriet vid 
Högbergsgatan. Flera äldre 
svenska bryggerier byggdes nu 
om när det tyska underjästa ölet 
tog över den svenska marknaden. 
Då svenskt vatten är mjukt lämpar 
det sig bra för underjäst öl som 
idag är den allra vanligaste sorten. 
Ölpionjären Fredrik Rosenquist af 
Åkershult lyckades därmed nå sitt 
mål. 
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Redan på 1670-talet existerade mellan Åsö-
gatan och Kocksgatan ett bryggeri som 
grundades av Per Hentzig från Linköping. 

Från år 1843 hade, som vi 
läst, Tyska Bryggeriet en 
enorm framgång med sitt nya 
bayerska öl. Inspirerad av 
detta förvärvade i oktober 
1853 sockerbruksmästaren 
Friedrich Hentzigs gamla 
bryggeri från den dåvarande 
ägaren Gustava Djurberg. 

Friedrich Neumüller var född 
i Tyskland 1824 och kom till 
Sverige 1845, där han först 
arbetade på sockerbruksfir-
man Ahlberg & Fagerberg. 
Helt utan erfarenhet av öl-

Neumüllers Bryggeri -  
inspirerat av Tyska bryggeriet  

Neumüllers personal 1888  

F. R. Neumüllers bryggeri, 
Östgötagatan 30 1870 

Redigerat av Hans Björkman efter uppgifter bl.a. i Wikipedia 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kocksgatan,_Stockholm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tyska_Bryggeriet
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bryggning och utan eget kapital star-
tade han tillverkning av underjäst 
bayersk öl, så kallad lageröl som hade 
blivit mycket populär i Sverige vid 
mitten av 1800-talet. Till bryggmäs-
tare hämtade han Georg Bechmann 
från Bayern, vilken var bror till Franz 
Adam Bechmann, bryggmästaren på 
Tyska Bryggeriet. 

Neumüller hade stor framgång, han 
byggde om och till och modernise-
rade anläggningen. År 1860 installe-
rades en ångmaskin och på 1870-talet 
sysselsattes 36 personer i bryggeriet. 
Under 1873–1874 byggdes ett nytt 
brygghus, nya jäs- och lagerkällare 
samt nya tappningslokaler. Han blev 
miljonär och god vän med kung Karl 
XV. Så småningom övertog sonen 
Otto Neumüller verksamheten. År 
1889 ingick Neumüllers bryggeri i 
det nybildade konsortiet AB Stock-

F. d. bryggeribyggnaderna vid Kocks-
gatan/Östgötagatan från gårds- och 
gatusidan. Foto Topsy Bondeson. 

holms Bryggerier. Då hade företaget 
101 anställda. Efter en tvist mellan 
Otto Emil Neumüller och konsortiet 
fick namnet Neumüller inte längre 
användas på etiketterna. Nu kallades 
ölet för “Stjärnan” efter den stjärn-
formiga flasketiketten. 1929 övertog 
bryggeriet namnet från det ner-
lagda S:t Eriks Bryggeri som fanns 
på Kungsholmen och hette seder-
mera “S:t Eriks bryggeri”. Bryggeri-
verksamheten 
vid Åsögatan 
lades ner 1959. 
Mälteriet var i 
drift till 1962. 

Hissknappar som 
ännu påminner om 
den tidigare verk-
samheten. Foto 

Topsy Bondeson. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bayern
https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_XV
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_Bryggerier
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_Bryggerier
https://sv.wikipedia.org/wiki/S:t_Eriks_Bryggeri
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungsholmen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Malt


En av Söders främsta karaktärs-
byggnader är utan tvekan det pam-
piga Münchenbryggeriet vid Söder 
Mälarstrand. Vem har inte varit på 
konferens, dansat folkdans eller 
besökt någon udda mässa i den 
stora tegelborgen? Byggnaden intill 
Riddarfjärden är en självklar del av 
södersiluetten och ingen kan väl 
tänka sig att föreslå en rivning 
idag. Men 1976 var läget ett annat. 
Stadsbyggnadskontoret lade då 
fram ett förslag om ”en serie sam-
mankopplade husvolymer med 

10 våningars hushöjd motsva-
rande 38 000 kvm våningsyta” 
som skulle stå på det gamla brygge-
riets plats. Glömd var almstriden 
som 1971 räddat Kungsträdgården 
från förödelse och glömd var den 
betydande opinion som fick politi-
kerna att backa den gången. Men 
allmänheten vaknade till liv igen 
och efter valet 1976 fick Stockholm 
en borgerlig majoritet som beslöt 
att dra tillbaka beslutet om rivning-
en. Det var en stor seger även om 
bryggeriets stall några meter bort 

Münchenbryggeriet        
på Söder Mälarstrand 

Münchenbryggeriet  ser ut så här från Söder Mälarstrand. Foto Holger Ellgaard. 

Av Stella Fare 

13 
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senare offrades i ett fult spel av 
politiska kompromisser. 

Ölets historia 

Ölets betydelse i stockholmarnas 
mathållning kan knappast illustre-
ras tydligare än i Münchenbrygge-
riets ståtliga industrianläggning 
från 1894. Historien om öl i Sve-
rige går dock långt tillbaka i tiden. 
Såväl vikingar som nunnor 
bryggde öl. Vikingarna tillverkade 
det söta och alkoholstarka mjödet 
bryggt med honungsjäst och örter. 
På medeltiden anses Vadstena 
kloster vara den största tillverkaren 
av öl i landet. Under senare medel-
tid blev det en borgerlig rättighet 
att själv brygga öl för husbehov. 
Det så kallade svenskölet domine-
rade dryckesbägarna till Gustav 
Vasas dagar då det nordtyska ölet 

Demonstranter på väg hem, München-
bryggeriet 1976. Foto Hans Björkman. 

med rykte om sig att ha en högre 
alkoholhalt började importeras. 
Kungen som var en stor älskare av 
öl, det syns förresten på kroppshyd-
dan, influerade adeln som kom att 
bli storkonsumenter av öl på sina 
slott och herresäten. På 1600-talet 
blev särskilt örlogsflottan en stor 
upphandlare av öl och tusentals 
tunnor levererades varje år till den 
växande sjökrigsmakten. Trots pro-
tester från stadsborna som ville 
brygga sitt eget öl, inrättades ett 
nytt skrå för ölbryggare 1635. Det 
innebar att vanligt folk kunde köpa 
öl direkt från producenterna. Nack-
delen var att bryggarskrået fick mo-
nopol på den populära drycken, vil-
ket påverkade såväl pris som utbud. 
Efter det trettioåriga kriget mins-
kade ölkonsumtionen kraftigt när 
brännvinet slog igenom i alla sam-
hällsklasser. Först i samband med 
att skråväsendet upphörde 1846 
kom ölet på modet igen. För den 
växande befolkningen i Stockholm 
spelade öl en allt viktigare roll ef-
tersom vattnet gjorde många sjuka 
och bidrog till den höga barnadöd-
ligheten. Alkoholen i ölen mins-
kade bakteriernas tillväxt och vatt-
net man använde i tillverkningen 
kom i regel från Brunkebergsåsens 
källor. 

Industrierna vid Riddarfjärden 

Vid den gamla mälarstranden fanns 
vid denna tid många industrier. En 
kakelfabrik i kvarteret Skinnarviken 
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Münchens bryggeri 1864, målning av August Roesletiff. 

Münchens bryggeri expanderar 

När det gamla bryggeriet ödeläggs i 
en förödande brand 1893 och byggs 
upp igen får Münchenbryggeriet en 
nystart. Tack vare villigt kapital 
kan man investera i den modernaste 
tekniken och anläggningen växer 
till landets största bryggeri år 1900 
med 350 anställda. Genom inkorpo-
rering av Ludwigsbergsbolagets 
byggnader på Skinnarviksberget 
växer företaget ytterligare. Nu till-
verkas en fjärdedel av Stockholms 
ölproduktion i anläggningen. Läget 
vid Riddarfjärden underlättar för 
transporter av råvarorna malt och 
humle som förvaras i lagerkällaren 
i ett undre plan. För att kyla ölen 
under jäsningen används is från 
fjärden. Arkitekten Hjalmar Kum-

Yttersta inköps 1855 av grosshan-
delsbolaget Brusell & Co. Här 
fanns en ångmaskin som blir den 
första att användas inom bryggeri-
näringen. Bolaget anställer tyska 
bryggmästare som lärde ut hur 
man framställde bayerskt öl av god 
kvalitet. Det tyska ölet bryggdes 
med en ny teknik, så kallad under-
jäsning där jästen avsätter sig på 
jäskarets botten. På så sätt kan ölet 
lagras längre och bli mer hållbart. 
Smaken påverkas av att kolsyran 
blir rikare och färgen klarare än 
det överjästa ölet. Det gamla 
svensk-ölet hade ofta en fadd och 
obehaglig beska, eftersom det inte 
tålde lagring. Nu blir öl en dryck 
som till och med Drottning Josep-
hine, Oscar I:s maka unnar sig. 



lien formgav den långa tegelfasaden 
där trappgavlar och murar är influe-
rade av nygotik vilket var på modet 
inom industriarkitekturen under 
denna tid. Den mäktiga fasaden är 
skålformig på raffinerat sätt och gör 
den långa fronten mot vattnet min-
dre enformig. Det tycks som om 
Ragnar Östberg medvetet skapat det 
nya Stadshuset som en pendang till 
bryggeribyggnaden. Temat går igen 
i Prinsens Galleri där freskomål-
ningen av Prins Eugen avbildar 
Münchenbryggeriets fasader. 

Starkölet förbjuds 

Ölkonsumtionen i Sverige kom att 
förändras över en natt då starkölet 
förbjöds 1917. Radikala kretsar 
inom nykterhetsrörelsen flyttade 
fram sina positioner och med sikte 
på totalförbud tilläts endast folköl. 
Den kände näringslivshistorikern 
Edward Blom som själv härstam-
mar från en tysk ölbryggarsläkt me-
nar att folkölet som bara fick ha 
max 3,5 alkoholprocent till en bör-

16                          

jan var blaskigt och långt sämre 
smakmässigt än sina föregångare. 
De gamla ölstugorna ersattes nu av 
så kallade ”nykterhetskaféer” som 
till en början omhuldades av nyk-
terhetsvännerna. Detta är början till 
ölkafé-epoken i Stockholm. För 
ölbranschen innebar starkölsförbu-
det ett dråpslag och många brygge-
rier lades ner i hela Sverige. Mün-
chenbryggeriet hade redan 1910 
gått samman med AB Stockholms-
bryggerier som nu fick ett förödan-
de monopol i huvudstaden. Till-
verkningen vid Riddarfjärden fort-
satte dock ända till 1971 då hela 
produktionen flyttade till Pripps 
fabriker i Bromma. 

Kvinnor gör slitgörat 

Öltillverkningen var innan mekani-
seringen mycket personalintensiv 
och kvinnlig arbetskraft hade tidigt 
en viktig roll i produktionen. Den 
stora arbetsuppgiften bestod i att 
skölja flaskorna och tappa dem 
med nytt innehåll. Tidigare tappa-
des ölen direkt från ölfat men på 
1800-talet började man använda 
buteljer. Arbetet var tungt och hårt 
och bestod av många tunga lyft då 
flaskorna skulle packas i särskilda 
korgar som ölutkörarna transporte-
rade ut till kaféer, krogar och livs-
medelsaffärer. På många bryggerier 
var dalkullor en viktig del av ar-
betskraften. De gjorde sedan många 
år tillbaka säsongsvisa arbetsvand-
ringar till små och stora städer där 
de kom att utgöra en viktig arbets-
kraftsreserv. Kullorna hade en sär-
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skild status i Stockholm och hade 
rykte om sig att klara de många 
tunga arbetsuppgifterna i industrin. 
Bakgrunden till kullornas ar-
betsvandringar hade att göra med de 
magra jordlotterna i Dalarna som 
inte förmådde föda sin befolkning. 
Kullorna klädde sig i sina bygde-
dräkter till vardags och utgjorde på 
så vis en väl synlig del av Stock-
holms säsongsarbetare. 

 

Källor: 

Arne Munthe Västra ”Södermalm från mit-
ten av 1800-talet” 

Henrik O. Andersson, Fredrik Bedoire, 
”Stockholms Byggnader” 

Per Kallstenius och Lennart Ploom, 
”Stockholm ett världsminne” 

Edward Blom, ”Tyskarna som industria-
liserade Sverige” 

Münchenbryggeriets gård med 
bryggeriarbeterskor i början av 
1900-talet. Foto N. Nilsson.  

Münchenbryggeriets gård med utkör-
ningsklara hästekipage 1905. 



Kris och nedläggning[ 

Den kris bryggerinäringen drabba-
des av i början av andra världskri-
get slog hårt mot AB Hembrygge-
riet. Fortsatt drift blev omöjlig. 
Samtidigt avled Oskar Adolf Berg-
ström och sonen Helge Oskar blev 
tvungen att sälja bolaget 1941. Kö-
pare var AB Stockholms Brygge-
rier, men de använde sig av ett an-
nat bolag som bulvan. I och med 
köpet (och den omedelbara ned-
läggningen) av Hembryggeriet fick 
Stockholms Bryggerier under ett 
drygt decennium monopol på öltill-
verkningen i Stockholm. Företaget 
ansåg att lokalerna på Heleneborgs-
gatan var för små för ölframställ-
ning och ändrade verksamheten till 
läkemedelstillverkning. Sedan 
1920-talet hade man nämligen dri-
vit Stockholms Bryggeriers Cen-
trallaboratorium, där kunskaperna 
gjorde att man 1931 knoppade av 
Kärnbolaget Aktiebolag Biokemisk 
Industri (namnändrat till Kabi år 
1951). Forskningen inriktades mot 
B- och C-vitaminer, d v s mot läke-
medel, och man lärde sig avance-
rade torkningsmetoder. Verksam-
heten flyttades på 1950-talet över 
till AB Stockholms Bryggeriers 
lokaler i Hornsberg. Kabi var alltså 
något så unikt som ett läkemedels-
bolag med sitt ursprung inom bryg-
gerinäringen. 
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Från bryggeri till 
läkemedelsbolag 

AB Hembryggeriet  bedrev fram 
till 1941 sin verksamhet på Hele-
neborgsgatan 15. Byggnaden, som 
uppfördes 1911, är idag ett flerfa-
miljshus och drivs som en bostads-
rättsförening, Brf. Hembryggeriet. 

Från svagdricka till öl klass II 

Hembryggeriet grundades år 1900 
av bryggaren Carl Oskar Bergström 
i en lokal på Krukmakargatan 4. 
De första åren tillverkades främst 
lagrad svagdricka och läskedryck-
er. På 1910-talet flyttades verksam-
heten till gårdshuset på Helene-
borgsgatan 15 och bryggeriet bo-
lagiserades 1916. 

Efter Carl Oskar Bergströms död 
övertogs chefskapet av sonen 
Oskar Adolf, som då redan skött 
produktionen i flera år. 1921 fick 
man tillstånd att tillverka malt-
drycker klass II och bryggeriet 
byggdes om för detta. I och med 
ombyggnaden lyckades man fyr-
faldiga bryggeriets kapacitet. Det 
innebar att det blev så fullt med kar 
och maskiner att man på vissa stäl-
len i lokalen inte kunde komma åt 
att göra rent väggarna. På 1930-
talet byggde man en våning till 
ovanpå den gamla byggnaden och 
inrymde där en mineralvattenfa-
brik. Trots de båda utvidgningarna 
var bryggeriet i förhållande till sina 
konkurrenter mycket litet. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Andra_världskriget
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_Bryggerier
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_Bryggerier
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hornsberg
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Här låg Stockholms 
största bryggeri 

Kvarteret Tegen omges av Got-
landsgatan i söder, Brännerigatan i 
öster, Katarina Bangata i norr 
och Bjurholmsgatan i väster. Kvar-
teret består av en enda fastighet, 
Tegen 2. som är bebyggd med kul-
turhistoriskt värdefulla hus från 
1740-talet.  

Kring 1700-talets mitt fanns här 
Stockholms största bryggeri - kvar-
teret ligger på en sandås med riklig 
tillgång till gott och färskt vatten, 
som gjorde området lämpligt för 
bryggeriverksamhet. Enligt AB 
Stadsholmen, som äger anlägg-
ningen, är bebyggelsen ”ett unikt 
dokument över 1700-talets brygge-
rimiljö med samtliga stenhus beva-
rade”. Invändigt finns spår efter de 
verksamheter som bedrivits genom 

Kvarteret Tegens gård mot 
norr. Foto Lars Ternblad. 

åren, både från 1700- och 1800-talet 
samt moderna ytskikt, kök och wc 
från 1900-talets andra hälft. 

Ströms bryggeri. Omkring 1720 
samlade handelsmannen och brygga-
ren Olof Ström ihop flera mindre 
tomter till kvarteret Bondetorpet 

Bjurholmsgatan norrut c:a 1900. 

https://www.wikiwand.com/sv/Katarina_Bangata
https://www.wikiwand.com/sv/Bjurholmsgatan
https://sv.wikipedia.org/wiki/AB_Stadsholmen
https://sv.wikipedia.org/wiki/AB_Stadsholmen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Olof_Ström
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Mindre. Här etablerade han en 
bryggeriverksamhet som utökades 
med tiden och fick sin nuvarande 
form och volym under 1740-talet. 
Ström byggde först i kvarterets 
södra del, med ett brännhus (nuva-
rande Bjurholmsgatan 1A), bo-
stadshus (Bjurholmsgatan 1B och 
C), och ett brygghus (Bjurholms-
gatan 9). Sedan utvidgade han 
verksamheten på tomtens norra del 
och lät uppföra ett spannmålsmaga-
sin och ett mälthus (Bjurholmsga-
tan 3) samt en uthuslänga med 
bland annat stall, vagnshus samt ett 
fähus (Bjurholmsgatan 5–11). Till 
flera av byggarbetena anlitade han 
den från Tyskland inflyttade mur-
mästaren Gottfried Franck (död 
1759). I princip var hela kvarteret 
bebyggt med sammanhängande 
längor som bildade en fyrkant 

kring en långsmal innergård. Infar-
ten var från nuvarande Bjurholms-
gatan. Mot öster (nuvarande Brän-
nerigatan) vilade längan på en hög 
sockel av gråsten och mot dagens 
Gotlandsgatan fanns en liten träd-
gård. Från 1980-talet fanns här en 
senare rätt nedgången lekplats. 
Istället för en vanlig upprustning 
föddes idén att skapa en liten del 
av 1800-talets Södermalm i minia-
tyr med Per Anders Fogelströms 
roman "Mina drömmars stad" som 
tema. Namnet Bryggartäppan på-
minner om Bjurholms Bryggeri (se 
s. 22) som låg i kvarteret Täppan 
intill samt Ströms och Willmans 
bryggerier och Katarina kronobrän-
neri som fanns på 1700-talet i kvar-
terets norra del. På 1740-talet sys-
selsatte Ström elva drängar, en 
pojke och åtta pigor. Kort därefter 

Kvarteret Tegen norrut från Gotlandsgatan/Brännerigatan. I förgrunden finns 
nu Bryggartäppan. Foto Lars Ternblad. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bjurholms_Bryggeri
https://sv.wikipedia.org/wiki/Katarina_kronobr%C3%A4nneri
https://sv.wikipedia.org/wiki/Katarina_kronobr%C3%A4nneri
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utvecklade sig Ströms bryggeri till 
Stockholms största i sitt slag och 
han blev en av stadens rikaste bryg-
gare, inte på grund av bryggeriet, 
utan genom affärer som han bedrev 
vid sidan om. Bland annat ägde han 
flera fastigheter och hade aktier 
i Svenska Ostindiska Companiet. 
Han var delägare i 16 skepp, ägde 
guld och silver och ett stort antal 
böcker. Han samlade förmögenhet 
uppgick till över en och en halv 
miljoner daler kopparmynt. 

Willmans bryggeri. 

År 1764 avled Ström, sjuk, ogift 
och utan barn, men förmögen. Ar-

vet gick bland annat till syskon och 
syskonbarn, välgörenhet och en av 
hans medarbetare, betjänten Anders 
Willman med hustru, som ärvde 
själva bryggeriet. Då ingick samt-
liga byggnader, hela bryggeriutrust-
ningen samt tolv hästar, tolv kor, 
höns och tre svin, dessutom råvaror 
och färdiga produkter, bland annat 
54 fat öl, dricka och starköl. Han lät 
reparera och modernisera anlägg-
ningen och bland annat uppföra ett 
lusthus i trädgården. Under hans tid 
tillkom den fortfarande existerande 
portbyggnaden i nyantik stil med 
portal och smidesgrind från nuva-
rande Bjurholmsgatan. Ansvarig 
arkitekt var murmästare J.W. 
Dimling. Willmans bryggeri hade 
ungefär samma omfattning som det 
Strömska. Till arbetsstyrkan hörde 
tretton drängar och nio pigor. 

Kvarteret Tegens portalbyggnad mot 
Bjurholmsgatan c:a 1900.  

”Bryg-
garen 
Will-
mans  
stora 
fina 
tomt” 
c:a 
1780. 

Artiklarna på s. 18—22 sammanställda av 
Hans Björkman efter uppgifter från bl.a.. 
Wikipedia, Riksarkivet och brf Täppan. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Ostindiska_Companiet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Daler_kopparmynt


Sedan början av 1700-talet fanns 
flera mindre bryggerier i kvarteren 
omkring Tegen, vissa kom att ut-
vecklas och levde vidare på 1900-
talet. I ett av dem hade bryggts öl 
sedan 1706. Då höll brännvinsbrän-
naren Mårten Våland i verksamhet-
en och bryggeriet hade bara några 
få anställda. Det hade sedan skif-
tande ägare, under 1700-talet den 
stockholmska bryggarfamiljen 
Rhen och i början av 1800-talet i 
riksdagsmannen Henrik Daniel 
Helsingius.  

1832 tog Anders Bjurholm över 
fabriken, som snabbt expanderade. 
Konsten att brygga öl hade han lärt 
sig av brodern Pehr. Anders Bjur-
holm var en driftig man, han över-
satte tyska bryggeriböcker, införde 
öletiketten (1877) och standardise-
rade den ljusbruna 33 cl ölflaskan 
(1884), den s k knoppflaskan, som 
blev världens första standardflaska. 
Han skapade även Svenska Brygga-
reföreningen och var länge dess 
ordförande och förgrundsgestalt. 

Bryggeriet låg i kvarteret Täppan 
direkt väster om kvarteret Tegen, 
adress Östgötagatan 55.  

1858 började man med stor fram-
gång att brygga bayerskt öl, dessu-
tom porter och svagdricka. 1875 
ombildades rörelsen till aktiebolag, 
fick namnet Bjurholms Bryggeri 
AB, vilket gav nytt kapital som 
möjliggjorde utbyggnad av verk-
samheten och inköp av moderna 
tyska bryggerimaskiner. Med tiden 
blev portertillverkningen en bety-
dande huvudprodukt. Bjurholms 
porter höll mycket hög kvalitet: på 
världsutställningen i Paris 1878 
fick man en bronsmedalj i konkur-
rens med engelska tillverkare. 
1889, när kartellen AB Stockholms 
Bryggerier bildades, sålde Anders 
Bjurholm sitt bryggeri till detta 
konsortium. Fabriken hade då som 
mest 97 arbetare. 1904 producera-
des endast porter samt Pale Ale, 
samtidigt ändrades bryggeriets 
namn till Bjurholms Porterbryg-
geri. År 1910 lades verksamheten 
ner och AB Stockholms Bryggerier 
upphörde med all produktion av 
porter. Kring 1960 revs de flesta 
byggnaderna, några mindre stod 
kvar till 1980. I början av 1960-
talet byggde HSB bostadsrättslä-
genheter i kvarteret.  

Anders Bjurholms bryggerier 

Bjurholms Porter-
bryggeri på Östgöta-
gatan 55 1912. Foto 
Frans G. Klemming. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Pehr_Bjurholm
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Bryggaref%C3%B6reningen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Bryggaref%C3%B6reningen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lager%C3%B6l
https://sv.wikipedia.org/wiki/Porter
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svagdricka
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aktiebolag


Styrelse under 2022 har varit:  

Topsy Bondeson, ordförande 

Iohan Murray, sekreterare, hemsida, GDPR 

 Inger Sandkil, kassör, medlemsregister 

 Hans Björkman, ledamot, Meddelanden 

 Stella Fare, Annelie Holst, Jesper Brunius, ledamöter.  

Hedersledamot: Sture Holmbergh. 
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Kallelse  

 

Postadress: Föreningen Södermalm, c/o Inger Sandkil,  

Götgatan 107 B, 116 62 Stockholm 

Årsavgiften är från 2023 150:- och sätts in på vårt 
plusgiro 50 56 31 - 2. Ange namn, adress och E-post.  

Mer information på hemsidan foreningensodermalm.com.  

Föreningen Södermalm 

Onsdagen den 15:e mars kl. 15:00 

ÅRSMÖTE  
Södergårdens blåa salong, Götgatan 37, 1 ½ tr. 

 
Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna berättar Felicia Strålin för 
oss om hur Södergården kom till och om dess verksamhet. Kaffe och 

kaka finns att köpa. 

Föreningens ändamål är att verka för bevarandet av Södermalms kultur- och skönhets-
värden samt att väcka och vidga intresset för Södermalms historia och minnen, bl. a. 

genom denna tidskrift och genom att arrangera medlemsmöten och utflykter. Förening-
en samverkar med Sofia Hembygdsförening och Högalids Hembygdsförening. 



 

Onsdagen den 19 april 12.45 

Besök hos Almgrens Sidenväveri 
Första våningen är en autentisk fabriksmiljö med fungerande vävstolar. I dessa kan man 
producera sidensjalar och tyger efter historiska förlagor. På tredje våningen visar man 

sidenväveriets snart 200-åriga historia i Sverige och ger rikliga exempel på det produce-
rade. 

Repslagargatan 15 A, 1 tr. Hiss finns. Närmaste T-bana: Slussen, uppgång Göt-
gatsbacken, Medborgarplatsen mittuppgången. 

Entré 100 kr att betala i kassan. En visning börjar 13.00. 

—————— 

Torsdagen den 4 maj 12.00 

Besök på Ersta Museum med visning av Ersta Kyrka 

Ersta museum skildrar Ersta diakonis historia och nutid i utställningen "I starka kvinnors 
sällskap". Om Ersta Kyrka är tillgänglig gör vi även ett besök i den. 

Erstagatan 1M nära Fjällgatan. Åk blå buss 2 från Katarinavägen (en bit upp i 
backen) till hållplats Ersta Sjukhus på Erstagatan. 

Avgift 50 kr att betala på plats. 

Max 20 deltagare. Anmälan före 2 maj till medlem@foreningensodermalm.com 

—————— 

Onsdagen den 17 maj 14.00 

Utflykt till Hagalunds tvätterimuseum 

Här vid Albysjön har det tvättats, manglats och strykts året runt åt stadsborna i Stock-
holm i åtskillig tid. Det var ett kvinnogöra och en viktig biinkomst för torpen runt staden. 

Masmovägen 20-22 i Vårby. Åk T-bana till station Masmo på röd linje 13. End-
ast en utgång. 450 m promenad ner till Albysjön. 

Avgift 50 kr att betala på plats. Max 20 deltagare. Anmälan före 15 maj till   
medlem@foreningensodermalm.com      

—————— 

Torsdagen den 17 augusti 15.00 

Guidning i Kronohäktet, Långholmen 

Det före detta Kronohäktet från 1840 är nu vandrarhem och har ett fängelsemuseum. 
Topsy guidar oss och visar även den stiliga Valkasken, uppmärksammad redan av Carl 

von Linné. 

Samling vid entrén till Kronohäktet. Närmaste bussar: Linje 54 och 66, hållplats 
Bergsunds Strand. 

Entré 50 kr att betala i kassan. Max 25 deltagare. Anmälan före 10/8 till Topsy på 
telefon 08-84 84 06. 

 
 
 
 
 

PROGRAM FÖR VÅREN OCH SOMMAREN 2023 


