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Välkommen på utflykt till Söders bryggerier
lördagen den 20 oktober med början kl. 13.00.

Den Neumüllerska och den Simonssonska Släktföreningen har slagit sig ihop om en

gemensam guidad bussrundtur och träff på Söder. Det blir ett trevligt tillfälle att ses

och lära sig mer om familjernas bryggerihistoria - eftersom det var på Söder det

begav sig, liksom att våra mycket ingifta bryggerisläkter har så mycket gemensamt!

Vi träffas i Klarabergsterminalen där vår bekväma buss skyltad med “Simonsson &

Neumüller” avgår 13.00. Vår ciceron är Pontus Dahlstrand som länge guidat på Söder

som tar med oss till platserna för Bjurholms, München, Neumüllers, Nürnberg, Pil-

snerbryggeriet, C.G. Piehls bägge bryggerier och berättar om dem och ger oss lite

Söderhistorik. Efter rundturen samlas vi för möte och ännu mer historia på Siden-

väveri-museet på Repslagargatan, där vi bjuds på snittar under 1600-talsvalven (men

själva betalar dryck, t. ex öl á 50 kronor). Vi avslutar vid 17.30-tiden med T-Slussen

och många av Söders restauranger på bekvämt gångavstånd. Varmt välkomna!

Sprid denna inbjudan till Dina närmaste! Först till kvarn gäller! 
(Subventionerat) pris: Vuxna 150 kr, ungdomar 12-18 år 100 kr. Glöm inte medlems-

avgiften 50 kr för ungdomar 12-18, 75 kr för vuxna eller 200 kr per familj.

Vid anmälan till catarina.ranta@gmail.com (eller 0762501475) 
skall inbetalningen ha gjorts till släktföreningens pluskonto 6388462-1

Reklam för Gustaf Piehls nya bryggeri 1892

PS. Läs mer 
släkthistoria på 
Facebook eller 
neumuller.org

München räddades från rivning och har nu möteslokaler och restaurang

Stalands Möbler på Åsögatan är det sista som finns kvar av Neumüllers bryggerikvarter En fasad vid det f d Bjurholmsbryggeriet

Nürnbergbryggeriets gård lever vidare

      

                       
                      

                  
            

   

                        
                     

           

                          
                       
                     

 

     

     

                    
          

                      

Neumüllerska släktföreningen
grundades 1978 för att stärka sammanhåll-
ningen bland ättlingarna till bryggaren Frie-
drich Rudolph Neumüller (1824-1892) och
hans fru Emilie Reuszner (1826-1906) inom
släktgrenarna Egnell, Piehl,
Åkerlund, Riben och Neumüller.
Släkten är känd sedan 1550-

talet i Ober-Österreich och ut-
märkte sig som anförare på
den protestantiska sidan under
en utlöpare till 30-åriga kriget.
Friedrich Rudolph Neumüller kom till Sve-

rige som 21-åring och köpte så småningom
ett litet bryggeri på Södermalm i Stockholm
som han under namnet Neumüllers Bryggeri
utvecklade till ett av de storbryggerier som
till slut förenades under namnet Pripps. Neu-
müller drog sig sedan tillbaka till säteriet
Skarpnäck och ägnade sig åt jordbruk på
ägor som bland annat omfattade Nacka gård,
Bagarmossen, Pungpinan, Klisätra liksom
Ekudden, Listudden och Hästhagen som han
avstyckade till sina barn när de bildade familj.

Information om släktföreningen finns på
neumuller.org samt "Neumüllersläktingar"
på Facebook." Kontakt: info@neumuller.org

Södermalm 

på 1800-talet

Sidenväverimuseet
Repslagaregatan 15

neumuller.orgSep'18:Layout 1  18-07-18  5:39 AM  Page 1


