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HÖSTUTFLYKT TILL SLÄKTGÅRDARNA
Nästa Släktstämma, som preliminärt är
bestämd till lördagen den 17 september
2016, kommer att bli något alldeles extra,
om allt går i lås. Styrelsen tänker upprepa

GLÖGG 6 DECEMBER
Söndagen den 6 december öppnar Birgitta Modigh sitt hem på Sibyllegatan 77 i
Stockholm för släktföreningens traditionsenliga glögg. Hela släkten är välkommen,
så påminn dem som kanske inte fått inbjudan (därför att vi inte har deras emailadress) och bekräfta hur många ni kommer
till anders.neumuller@gmail.com!

Både Skarpnäck och Hästhagen (som man
nu kan läsa om som “Villa Neumüller” på
www.Wikipedia) besöks vid Släktstämman

den populära utflykten till Skarpnäck som
gjordes 2003 med historiska utvikningar
till platser med betydelse för familjen.
Skarpnäck, som Friedrich Rudolph Neumüller lät bygga, och Hästhagen som hans
son byggde är idag institutioner som kan
vara svåra att få tillträde till, men informationsstrategen Eva Thulin och f.d.
museiintendenten Johan Åkerlund,
arbetar på att göra det till verklighet.
Vi letar också efter kunniga guider
så Släktstämman blir något alldeles
extra. Markera datum nu och läs
mer om byggnaderna på neumuller.org.

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

KONSTNÄREN
Klas Fredrik Neumüller, vars
tavlor visades på Släktstämman
på Öråker, har nu fått en minnesbok (ovan) som kan beställas av hans
dotter Pa (neumullerpa@hotmail.com).

DAGS ATT FLYTTA BRYGGARKÄRRAN

RESA TILL CESKY?
Tre timmar söder om Prag ligger den lilla
staden Cesky Krumlov som den arkitekturintresserade Prins Charles tycker är den
vackraste i Europa. Nedanför slottet ligger
ett kvarter som innefattar St. Jost kyrkan
(vitt torn i bilden) som ägdes av bryggaren
Karel Neumüller, så nu vill släktföreningen
undersöka hur många (emaila info@neu
muller.org) som är intresserade av en släktresa dit. Mer om Cesky på neumuller.org

Glöm inte
∂ Glöggmottagningen den 6e december

Flygvapenmuseum i Linköping är ett av
landets mest populära museer, men Sveriges första flygplan fattas i samlingen.
Nu vill släktföreningen att “Aeroplanet
No. 1” (till höger) som donerades av Otto
Emil Neumüller får en
permanent plats på museet.
Bland alla de unga män som
drömde om att flyga i flygets barndom fanns sjöofficeren Fredrik Neumüller
och hans svåger Olof Dahlbeck. Fredrik
tjatade på sin far att han skulle köpa ett flygplan och till slut gav Otto Emil Neumüller
efter, men bara om hans son lovade att inte
flyga själv innan han hade en son.
1911 tog Konungen nådigt emot gåvan
av ett nytt Nyrop-Bleriot plan, med stipulationen att Flottan lät utbilda Olof Dahl-

Otto Emil (insatt), Urban, Thord och Magnus Neumüller framför Bryggarkärran när
den var på Flygvapenmuseum 2011.

beck till flygare i England. Han blev en av
landets främsta pionjärpiloter och planet
med smeknamnet "Bryggarkärran"
blev starten för Sverige som
en mycket viktig flygnation.
När det två-sitsiga spaningsplanet
pensionerades, deponerade Sjöhistoriska
Museet det på Tekniska Museet i Stockholm där det hängt i taket - förutom 2011
när planet var utlånat till Flygvapenmuseet
(www.flygvapenmuseum.se). Vi tycker att
Sveriges första militärflygplan borde deponeras permanent på Flygvapenmuseum
och vädjar nu till berörda myndigheter att
flytta Bryggarkärran dit den hör hemma.

∑ att uppdatera dina närmastes namn, adress, och framförallt email adress på
info@neumuller.org- eftersom vi annars inte kan skicka nyhetsbrev och få tag i dem!
∏ att “save the date” för Släktstämman och utflykten den 17 september 2016
π att betala in medlemsavgiften till släktföreningens pluskonto 638 84 62-1 (50 kr för
ungdomar 12-18 år, 75 kr för vuxna, eller 200 kr per familj och ange samtliga namn)

