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KALLELSE

Välkommen på släktmöte och guidad utflykt
lördagen den 24 september med början kl. 13.00.

Vi träffas i Klarabergsterminalen där vår bekväma buss skyltad med “Neumüllerska

Släktföreningen” avgår 13.00. Utflykten med många olika kunniga guider ska ge oss

lite svensk bryggerihistoria och så mycket av vår familjehistoria som möjligt. 

Vi åker först till platsen för bryggeriet på Söder. Vi fortsätter sedan till Skarpnäck

där vi visas runt. Sedan genomkorsar vi  “Nacka-reservatet” och hör hur det blev till,

på vägen mot Nacka gård. Vi stannar till vid Nacka Gamla Kyrkogård som skänktes

av Emilia Neumüller och där hon och Friedrich Rudolph ligger bregavda i mausoleet.

Vi avslutar med en skål i lite “bubbel” och kanapeer, liksom te och kaffe med tilltugg,

på Hästhagen, där vi visas runt av Ersta Diakoni som nu äger det, innan vi sitter ned

för släktmötesförhandlingarna. Vi beräknar att vara tillbaka vid Centralen cirka 17.30.

2003 gjorde Släktföreningen en liknande utflykt. Bättre tillfälle att lära Dig om Dina

rötter ges inte - så sprid denna inbjudan till Dina närmaste! Först till kvarn gäller! 
(Mycket subventionerat) pris för bussresa och förtäring: Vuxna 150 kr, ungdomar 12-18 år 100 kr.

Och glöm inte medlemsavgiften 50 kr för ungdomar 12-18, 75 kr för vuxna eller 200 kr per familj.

Vid anmälan till ordföranden anders.neumuller@gmail.com (eller 073 6351190) 
skall inbetalningen ha gjorts till släktföreningens pluskonto 6388462-1

Neumüllers Bryggeri på en tysk litografi
från 1870 (med felaktig högertrafik) 

PS. Läs mer 
släkthistoria på 
Facebook eller 
neumuller.org

Hästhagen (eller ‘Villa Neumüller’  
i Wikipedia) uppfördes 1906

En vacker ny huvudbyggnad upp-
fördes 1865 på Skarpnäcks säteri

Listudden vid sjön Flaten blev 1886 
sommarnöje åt familjen Åkerlund 

Idag finns bara grunderna kvar till 
familen Piehls sommarnöje Ekudden

Nacka Gamla Kyrkogård (med Mausoleet
ovan) ligger på skänkt Neumüllermark

Nacka gård (med arrendatorbostaden
ovan) köptes 1888 för 80 000 riksdaler

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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