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När den nya huvudbyggnaden på Skarp-
näck var tio år, samlade Emilie och Fried-
rich Rudolph sina sex barn framför en
ditkallad fotograf på Corps de Logiets
trädgårdssida. Med på den historiska bild-
en från fotografiets barndom fanns  också
Emelies mor och en vän till familjen. 
Fotografiet kan sägas vara Släktförening-

ens utgångspunkt med alla
grenar, förutom den Loo-
strömska som tyvärr dog ut. 
Sjuttio år efter den historiska

bilden togs ett nytt fotografi
vid samma trappa av en av
släktgrenarna. Inspirationen till
en förening kanske föddes då?
När den sista släktöversikten

gjordes 1996 fanns det nära 1,500 ättlin-
gar. Det finns ännu fler nu tror Jens Neu-
müller i Düsseldorf som gjort det nya

släktträdet (som finns som Ex-
celfil och PDF och som Du kan
få från info@neumuller.org). 
Birgitta Modigh och stryrelsen

arbetar nu med en ny släktöver-
sikt och framförallt med att
hitta emailadresser till alla. Vi
har inte längre råd med portot.

Den Neumüllerska Släktför-
eningen är unik eftersom den
startade  sent och omfattar släk-
ter som också kan ha egen
föreningsverksamhet. Trots en

allt hektiskare tidsperiod som inneburit
svårigheter för alla föreningar så har Neu-
müllerska Släktföreningen fortsatt samla
många intresserade till sina program.
Men i takt med att släkten växer, så måste
vi verkligen kunna nå alla med vår hem-
sida, FB och fungerande emailadresser.
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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
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med en from förhoppning om att Dusnart mailar Din och de Dinas email-adresser till info@neumuller.org så attvi når ännu fler med våra kostnadsfria ut-skick, släkthistoria och gemenskap.

Ättlingar till Otto Emil: Marianne och
Lennart Angelin med nyfödda Louise, Klas-

Fredrik, Jan, Agneta (född Horn af Åminne),
Fredrik-Magnus, Emmy (född Lind) och Hans
Fredrik. Den lille i mitten är Släktföreningens

ordförande Anders Neumüller

1877
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SLÄKTMÖTET
Den 9e november samlades ett 35-tal

släktingar i alla åldrar på ett lite annor-
lunda och mycket trevligt släkt-
möte i Stockholm. Först träffades
vi i Eva Thulins vackra hem för
bubbel, mingel och Pauline Neu-
müllers konst. I en trivsam lokal
väntad sedan en buffé, vin och ett
intressant föredrag av Johan Åker-
lund om Paulines konstnärsskap. 

Vid släktmötesförhandlingarna
berättade Birgitta Modigh om  släkt-
resan till Chesky Krumlov. Mau-
soleet på Nacka Gamla kyrkogård
har äntligen fått tak efter koppar-
stölden. Förutom att Johan Piehl överlåtit
sin plats till brorsonen Gustaf, består Sty-
relsen som tidigare av Anders Ekman (Eg-
nell), Margareta Piehl, Gustaf Piehl, Johan
Åkerlund, Eva Thulin (Åkerlund), Anders
Neumüller, Lottie Neumüller, Pia Zätter-
ström (Riben) och Birgitta Modigh (Piehl).

“L’Inconnue, Paris”
(detalj) av Pauline

Neumüller

Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2020 till släktföreningens pluskonto 6388462-1
(50 kr för ungdomar 12-18, 75 kr för vuxna, eller 200 per familj och ange samtliga namn!)


