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Varmt Välkomna till

Neumüllerska Släktföreningens Glögg
söndagen den 4e december 14-17
hos Birgitta Modigh

Sibyllegatan 77 nb - Porttelefon
(mellan Valhallavägen och
Östermalmsgatan) i Stockholm

OSA senast 1 december till info@neumuller.org
Glada Neumüllersläktingar på yttertrappan
till utflyktens slutstation: “Villa Neumüller”
i Hästhagen i Nacka. Per Nygren tog kortet
som också finns på www.neumuller.org

UTFLYKT TILL NEUMÜLLERMARK
Lördagen den 24 september ordnade
släktföreningen en mycket uppskattad
rundtur till släktens gamla bryggerier och
gårdar i södra storstockholm. Dubbeldäckaren var för stor för att ta sig
till Neumüllers f d bryggeri vid
Östgötagatan, däremot var
det möjligt att stanna
vid Skarpnäcks gård,
Nacka gamla kyrkogård med släktens mausoleum
och Hästhagen.
Med hjälp av mycket

Glöm inte

instruktiva kartor kunde vi konstatera att
det var stora områden – som nu till större
delen ingår i Nackareservatet och Flatens
naturreservat, men också förorterna
Björkhagen och Skarpnäck – som
hörde till familjen. Under vägen
var det sakkunnig guidning
om platser med släktanknytning och i Hästhagen blev det tillfälle
till förfriskningar. På hemvägen hölls årsmötesförhandlingar och styrelsen valdes
enhälligt om - i bussen.

Neumüllerska släktföreningen
grundades 1978 för att stärka sammanhållningen bland ättlingarna till bryggaren Friedrich Rudolph Neumüller (1824-1892) och
hans fru Emilie Reuszner (1826-1906) inom
släktgrenarna Egnell, Piehl,
Åkerlund, Riben och Neumüller.
Släkten är känd sedan 1550talet i Ober-Österreich och utmärkte sig som anförare på
den protestantiska sidan under
en utlöpare till 30-åriga kriget.
Friedrich Rudolph Neumüller kom till Sverige 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. Neumüller 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

HITTA RÖTTERNA!
Visste Du att det finns ett släktträd som
följer familjen Neumüller ända tillbaka till
1633 i Leonfelden i Österrike? Fyra generationer har arbetat med
familjeträdet som nu tack
vare Jens Neumüller (till
höger) i Düsseldorf finns
som Excelfil eller PDF
(från info@neumuller.
org). Kolla att Du och
de Dina verkligen finns
med! Annars får Du emaila
jens.neumueller@ arcor.de (som talar engelska) så uppdaterar han släktträdet.

∂ att anmäla Dig till Glöggen 4 december (per email till info@neumuller.org)
∑ att uppdatera dina närmastes namn, adress, och framförallt email adress på
info@neumuller.org - eftersom vi annars inte kan skicka nyhetsbrevet till dem!

