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EN rEsa TiLLbaKa TiLL sLÄKTENs rÖTTEr
Välkommen till Český Krumlov i södra

Tjeckien på en annorlunda släktresa i
höst.  Vi samlas kvällen den 23 september
och besöker nästa dag släktens hus och
minnesmärken och äter tillsammans. 

Du bokar flyg och hotell själv och kan
kombinera med besök i Prag och Wien. 

Český Krumlov, eller
Krumlau på tyska, som
anses vara Europas vack-
raste stad av den arkitektur-
intresserade  Prins Charles,
finns med på UNESCO´s
världsarvslista.

Det är en väl bevarad
medeltida stadskärna, omslingrad av flo-
den Moldau, med slott och 300 gamla hus
varav ett är känt som Neumüllerhaus.

Familjen Neumüller
Den förste Neumüller i Krumlov på

1700-talet var Franz Josef som flyttat från
Bad Leonfelden bara 4 mil bort i Öster-
rike, där familjen varit bryggare i genera-
tioner. Hans son Karl (1755-1814) var
hattmakare och ägde husen på Siroká 89
och Horni 147 (som numera är en present-

affär med pension på övervåningen). 
När Karl köpte ett 1300-tals sjukhus med

egen kyrka och byggde om det till sitt
bürgerhaus inrättade han också ett bryg-
geri. Huset på Látran 6 som var i släktens

ägo i mer än 150 år (beskrivs
i Fahrt nach Krumlau und
Leonfelden 1928 på neu
muller.org) kallas fortfar-
ande för Neumüllerhaus.  
När Harry Neumüller från

Stockholm hälsade på
innan den sista Neumüller

flyttat 1945, blev han imponerad av tornet
och hallen som var den gamla kyrkosalen.
I dag finns restaurangen Bolero i källaren.

Bryggaren Karl var framgångsrik och
ägde flera egendomar runt Krumlov, in-
klusive Kreutzberg Kapelle med flera Neu-
müllergravar. Inga släktingar finns kvar.
Kanske var det Karls framgångar som in-

spirerade Friedrich Rudolph att starta
Neumüllers Bryggeri i Stockholm?

Turistattraktioner i Český Krumlov
Det finns mycket att göra i Krumlov: Gå

runt på de smala kullerstengatorna och
njut av vackra hus, drick gott och billigt öl

på någon av de många trevliga pub-
arna, besök bryggeriet, gör en rundtur
i slottet med den vackra gamla slotts-
teatern och slottsparken, paddla på
Moldau som slingrar sig genom staden
och ät god tjeckisk mat på någon av
alla de små trevliga restaurangerna. 
Egon Schiele Museet är ett måste för

konstintresserade och evenemang som
den årliga Barockfestivalen 20-22 sep-
tember lockar många, så det kan vara
svårt att hitta rum under högsäsong. 
Bästa tiden att resa till Krumlov är för-

sommar eller senhöst. För mer info:
http://www.cesky-krumlov-ubytovani.com/en/

Vår resa till Cesky Krumlov
Birgitta Modigh och föreningens ord-

förande Anders Neumüller
hoppas få välkomna många
intresserade till Krumlov!
De har bägge varit där och
vet vilken pärla staden och
slottet är.

Anmäl intresse (senast
31 mars) till info@neumuller.
org så att vi snart ser att vi
blir tillräckligt många! Hör
av dig om du har frågor.

FLYG Man kan ta sig till
Český Krumlov från Wien,
Salzburg och Linz, men snabbast och bil-
ligast är det från Prag dit du tar dig med
Norwegian, RyanAir eller SAS.
FLYGbuss i PraG går en gång i halvtim-
men mellan flygplatsen och tågstationen
Praha Hlavni Nadrazi och tar ca 33 min
https://czech-transport.com/index.php?id=357

TÅG TiLL CEsKY KruMLOV tar ca 3 tim-
mar från Praha Hlavni Nadrazi med byte
i České Budějovice till Çesky Krumlov.
https://czech-transport.com/index.php?id=2103

buss TiLL CEsKY KruMLOV tar 3 timmar
och 25 minuter från  Praha Florenc UAN 
https://czech-transport.com/index.php?id=25567

DELaD biL TiLL CEsKY KruMLOV kan tas
från flygplatsen till hotell i Krumlov
https://czech-transport.com/index.php?id=2103

bOENDE Från 5-stjärniga Hotel Ruze till
prisvärda små privata pensioner med
frukost som tillval, finns allt i Cesky
Krumlov - men var ute i god tid! Boka på
hotels.com, booking.com, Airbnb m fl. 

Český Krumlov. Till vänster slottet och 
nedanför det vita tornet på Neumüllerhaus

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

PS. MARKERA 9 NOVEMBER
Släktföreningen planerar ett släktmöte

i Stockholm den 9 novem-
ber, så “save the date”! 

Johan Åkerlund kommer
att berätta om sin farfars
mor, konstnärinnan Pau-
line Åkerlund  (1857-1908
som var dotter till Fried-
rich Rudolph Neumüller)
och hans syster Eva Thulin
kommer att visa hennes
konst. Till höger en detalj
av ett porträtt som Carl
Larsson tecknade av Pau-
line. Hör av dig om du
har något som “Pollan” har målat efter-
som vi vill inventera hennes konst! 

Fin utsikt från Kreutzberg Kapelle


