
 

 

Ägare till Rydebergsstugans (Kalle mä pipas stuga) vänstra del (mot gatan) från 1809 till 1946. 
 
Jag har gjort en sammanställning över ägare till parstugans vänstra del, dvs. delen mot gatan. I lista nedan är alla ägare från 1809 
till 1946 noterade. Efter 1946 har hela stugan ägts av en ägare. Hur och när ägarbytena har skett är angivet i listan, antingen 
genom köp eller arv och arvet kan vara genom arvsordning eller genom testamente. För varje ägarbyte finns en bilaga med 
dokument, som styrker ägarbytet. Det är dokument fotograferade på Landsarkivet i Vadstena och bouppteckningar med 
testamenten från ArkivDigital. De ibland svårlästa dokumenten har jag haft professionell hjälp att tyda. Den tolkade texten och 
dokumenten finns i bilagorna 1-11 i den här artikeln. 
 
I fastighetshandlingar, bouppteckningar, husförhörs- och mantalslängder, etc. anges inte vilken del av stugan som avses, utan det 
vanliga är att man anger ”halfva gården under port No 31 i Hospitals qvarteret”. Om det är den vänstra (mot gatan) eller den högra 
(mot tomten) framgår inte av dokumenten, märkligt nog.  
 
Jag har dock funnit ett dokument från 1809 som anger vilken del som avses, nämligen förre Lifgrenadjären Bengt Nystens anhållan 
om lagfart för: ”…hälften af wår här i Staden och Hospitals Qvarteret under Port Nummer 31. ägande och å Hospitalsgrund 
bebyggda Gård, bestående af en Stugubyggnad åt Gatan, med halfwa förstufwan och ett därtill hörande Contoir, jämte nyttjande 
rätt af halfwa Tomten…” Här är det knappast någon tvekan om vilken del av stugan som avses, Stugubyggnad åt gatan kan inte 
vara annat än den vänstra delen. Bengt Nysten och hans hustru Catharina Månsdotter ägde och bodde alltså i den vänstra delen. 
Jag vet dessutom, genom en släktberättelse, att familjen Rydeberg ägde och bodde i den vänstra delen. Anna Karolina född 1873 
och yngsta dottern till makarna Rydeberg har för sin dotterdotter berättat om livet i stugan och den berättelsen har jag fått ta del av. 
 
Alla ägare har inte varit kyrkobokförda på fastigheten, några har aldrig bott i stugan. Jag har i ägarlistan noterad om personen varit 
kyrkobokförd eller inte och under vilken tid. Eftersom husförhörslängder och församlingsböcker inte alltid anger in-och utflyttningsår 
blir de i listan angivna åren ungefärliga. 
 
Ägarna Bengt Nysten och Carl August Rydeberg är de två ”hållpunkter”, som gjort det möjligt att sammanställt listan över ägare till 
vänstra delen. Se listan med bilagor i den här artikeln. 
 
Uppsala i juli 2021 
Christer Eklund 

 
 
 



 

           
 
 
                    Lista över ägare till Rydebergsstugans vänstra del (mot gatan) från 1809 till 1946. 
                                (Bilagor som styrker varje ägarbyte är blåmarkerade och kan ses på kommande sidor). 

 

 

 

 



 

Bilaga 1  
 
Bengt Nysten ansökan 1809 om lagfart för ½ Hosp 31 anger Stugubyggnad åt gatan (alltså vänstra delen)  
 
 
…hälften af wår här i Staden och Hospitals Qvarteret under Port Nummer 31. ägande och å Hospitalsgrund bebyggda Gård, 
bestående af en Stugubyggnad åt Gatan, med halfwa förstufwan och ett därtill hörande Contoir, jämte nyttjande rätt af halfwa 
Tomten och halfwa Kryddgården, emot en betingad och öfwerenskommen Köpeskilling FemtioNio Riksdaler Tolf Skillingar Fem 
och Ett Tredjedels Runstycken Banco. 

 

  



 

Bilaga 2.  
 
Bengt Nystens bouppteckning, inbördes testamente.  
Söderköpings rådhusrätt och magistrat (E) Fl:15 (1811-1814) Bild 336 Sida 341  
 

År 1813 den Tjugutredje Februarii uti Söderköpings stad förrättades af 
undertecknade Magistratens Ledamöter, Laga boupteckning och 
wärdering, efter förre LifGrenadieren Bengt Nysten, som genom döden 

afled den Tolfte i denna månad, samt efter sig lemnade dess hustru, 
Enkan Catharina Månsdotter, samt en med henne sammanaflad dotter, 

Enkan Inga Greta Nysten, hwars wistande är obekant, men hon äger 
trenne omyndige barn, hwilkas Förmyndare, Bonden Lars i Benntorp, 
Styrestad socken och Lösings härad, behörigen blifwit om denna 
Bouppteckningsförrättning underrättad, men dock war frånvarande. 

Dessutom ägde den afledne i förra giftet trenne barn, dottren Enkan 
Ingeborg Nysten, dottren Anna Nysten, gift med afskedade båtsmannen 
Jacob Tillkråka, och afledne sonen Jacob Nysten, som i lifstiden med 
dess Hustru Lisa Gudmundsdotter sammanaflat fyra ännu omyndige 
barn, hwilkas rätt bewakades af deras förut tillförordnade Förmyndare, 

Bonden Anders i Skjorstad, Tåby socken och Björkekinds härad. De 
öfriga arfwingarne, nemligen Tillkråka och dess Hustru Anna Nysten 
woro personligen tillstädes. Enkan Catharina Månsdotter upwiste wid 

denna förrättnings början, ett emellan henne och dess nu mera afledne 
man, förre LifGrenadieren Bengt Nysten uprättadt Inbördes Testamente af den Ellofte sistledne Februarii, som den 

Femtonde i samma månad, wid Rådstufwu Rätten härstädes, blifwit behörigen bewakadt, och har den 
efterlefwande Makan i följe däraf blifwit tillagdt nyttjande rätten af hela Ägendomen, men efter båda makarnes 
död, träda arfvingarne å ömse sidor till deras lagliga arfsrätt. Enkan som upgaf ägendomen, tillsades, att icke 
något däraf undandölja, och blef den antecknad och wärderad, i följande ordning: 

 
 
 
 



 
Bilaga 3.  
Bengt Nystens änka Catharina Månsdotters bouppteckning och testamente 1822.  
Testamenterar halva gården (vänstra del) till Jan Jonsson och dess hustru Maja Gretha Jonsdotter.  
Söderköpings rådhusrätt och magistrat Fl:17 (1820-1824) Bild 327 Sida 324  
 
År 1822 den 28 October infunno sig undertecknade Magistratens Ledamöter för att uprätta laga 
upteckning och värdering uppå qvarlåtenskapen efter aflidna LifGrenadieren Bengt Nystens enka 
Catharina Månsdotter som med döden afled den 13de sistlidne September och såsom arfvingar 
efterlemnat LifGrenadieren Anders Eggbergs med enkans aflidna dotter Inga Greta Nysten 
frammaflade barn, sonen Anders och dottern Maria Charlotta, vilkas förmyndare, Bonden Lars 
Svensson i Bentorp befullmägtigadt nu närvarande Trädgårdsmästaren Rosengren att å hans 
vägnar öfvervara denna Boupteckning, Inga Eggberg gift med klädväfvare????? Askenberg i 
Norrköping var personligen tillstädes. Arbetskarlen Jan Jonsson och dess hustru Maja Gretha 
Jonsdotter upgifva boet och upvisa nu så lydande afhandling.  
 
Som jag undertecknad gamla och ålderbräckliga enka efter aflidna LifGrenadieren Bengt Nysten 
saknar all tillgång till lifsbergning under min återstående lefnad, och icke har någon som mig vårdar, 
har jag med arbetskarlen Jan Jonsson och dess hustru Maja Gretha Jonsdotter öfverenskommit, att 
han hyresfritt får bo hos mig så länge jag lefver med förbindelse för honom och hans hustru att mig 
wårda och med daglig föda förse, som under 5te Januari förlidet år tagit sin början; hwaremot han 
efter min död såsom ersättning skall erhålla all efter mig befinteliga egendom, nämligen: halfwa 
gården port No 31 i Hospital Quarteret, samt all min lösa egendom, enligt den förteckning ????, som nu kommer att uprättas, hwaremot Jan Jonsson, 
jämte mitt wårdande och födande under min återstående lefnad skall ikläda sig min, af Wällofliga Rådstufvu Rätten under den 31 Martii 1819 fastställda 
skuld till min förre förmyndare klädmäklar Hagberg Fyra Rd 24 Shilling Riksgälds sedlar samt till herr Borgmästare Cederborg Två Rd Riksgälds sedlar. 
Skulle efter min död någon af mina arfwingar, mot förmodan, klandra denna öfwerenskommelse så att Jan Jonsson och dess hustru icke skulle komma i 
åtnjutande af den ersättning, som honom har förut blifwit tillagd, så skall Jan Jonsson af min egendom åtnjuta så wäl ersättning trettio två shillingar 
Banco för hvarje wecka Jan Jonsson och dess hustru mig wårdat och födt som alla för gårdens utbetalda onera (pålagor) och underhållskostnader, Men 
skulle Jan Jonsson icke redligt fullgöra hwad han härigenom sig till förbundit, utan bevisligen mig wanvårda, eller försätta mig i saknad af lifwets 
nödtorfliga bergning, så ???????ha ?????? af samma disposition och ersättning.  
Söderköping den 16de Januari 1821.  
Catharina Månsdotter  
Såsom enkans förmyndare förklarar jag mig härmed nöjd.  
Ander Sjöberg  
Med förestående öfverenskommelse förklarar jag mig till alla delar nöjd och förbinder mig att den samma redeligt fullgöra.  
Jan Jonsson Margaretha JonsDotter  
BOMÄRKE  
Såsom härvid närvarande vittnen att enkan Catharina Månsdotter Nysten  
med sundt förnuft och otwungen wilja förestående öfverenskommelse ingådt, under skrifva  
Lars Odén J.W. Odén  
Rådman i Söderköping 



 
 
Bilaga 4.  
 
Enkan Catharina Månsdotters testamente oklandrata. Jan Jonsson och dess hustru ärver 1⁄2 Hosp 31, vänstra delen.  
Deras dotter Anna Catharina Jansdotter ärver samma del och säljer till Sven Södergren.  
 
1829 den 5 October, Närva-  
rande Borgmäst S M T Ce-  
derborg, Rådmännen Oden  
Widberg och Kjellborg  
 
            § 2  
 
 
 
Som enligt företedt, wid denne RådhusRätt under den 21 Oct 1822 bewakadt och 
oklandradt lemnat testamente af den 16 Januarii 1821, aflidne LifGrenadieren Bengt 
Nysténs Enka Catharina Månsdotter efter sin död öfwerlåtit halfwa gården  
under Port No 31 i Hospitalsqwarteret på Arbetskarlen Peter Carlbergs swärföräldrar 
Arbetskarlen Jan Jonsson och deß hustru Maija Greta Jönsdr och i följd af arfsrätt efter 
deße testamentstagare samma gårds andel efter deras död tillfallit dottren, Arbetskarlen 
Carlbergs hustru Anna Catharina Jansdotter; så aktade RRn skäligt att meddela laga 
upbud tredje gången å förnämnde halfwa gård unde Port No31 i Hospitalsqvarteret som 
de sistnämnde försålt till numera aflidne 
Auctionswaktmästaren Södergren för 80 riksdaler riksgäld.  
 
 
1829 den 12 October, Närwarande  
Borgmästaren S.M.T. Ceder-  
Borg, Rådmännen Odin och Wid-  
Berg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Bilaga 5.  
Jean Jonssons bouppteckning 1828, dottern Anna Catharina Johansdotter ärver ½ Hosp 31 (se bilaga 5) 
Söderköpings rådhusrätt och magistrat Fl:18 (1825-1829) Bild 395 Sida 385  
Jean (Jan) Jonsson (i HFL) kallas Johan Johansson (i BOU) och dottern Anna Cajsa (i HFL och Skärkinds födelsebok) kallas Anna 
Catharina Johansdotter (i BOU).  
 
 
 
 
År 1828 den 16 augusti förrättades Boupptecknin g efter afledne 
Arbetskarlen Johan Johansson som afled den 10de dennes. Hemma-
varande dottren Anna Catharina Johansdotter biträdd af sin man Johan 
Peter Carlberg. Boets tillgångar uppgafs af Hushållerskan Regina 
Svanberg som uppviste en Testamentarisk Disposition emellan afledne 
Johan Johansson och Regina Svanberg och underrättades hon om sitt 
åliggande vid Boets uppgifwande att ingen ting undandölja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fastigheter 
 
           Halfwena gården tomt No 31 Hospitals qvarteret 
 
 
 
 
 
 



 

 
Bilaga 6.  
 
Sven Södergrens bouppteckning. Hans hustru Eva Sophia Sjögren Södergren behåller del i Hosp 31 (vänstra delen).  
Söderköpings rådhusrätt och magistrat (E) Fl:19 (1830-1834) Bild 73 Sida 70  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Mellan Enkan i Sterbhuset och hennes Svärföräldrar träffades den 
öfverenskommelsen, att den förra får under full ägande rätt bibehålla 
Svärföräldrarnas i bakarf erhållne ¾ del i Gården å Hospitals grund 
under Port No 31. I Hospitals qvarteret, samt gagnande rätten af 2ne 
Tomtbitar emot Tomtören”  
 
 
 
 
 
”Fastigheten, halfva Gården under Port No 31. I Hospitals qvarteret…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Bilaga 7.  
 
Eva Sophia Södergren född Sjögren bouppteckning 1832, efterlämnar arvinge Beata Lovisa Hagström.  
Söderköpings rådhusrätt och magistrat (E) Fl:19 (1830-1834) Bild 
250 Sida 245  
 
 
 
 
 
 
 
”…qvarlåtenskapen efter Enkan Eva Sophia Södergren, född 
Sjögren som afled härstädes den 19 innevarande månad och 
efterlämnar dottern i förra giftet, Beata Lovisa Hagström…”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastighet:  
Halfena gården No 31 i Hospitals  
Qvarteret………………………………………53.16 Riksdaler Banco 
 



 
 
 
 

Bilaga 8.  
 
Söderköpings rådhusrätt, förhör hållna under sanningsed med tre vittnen angående äganderätten till Bergkvarter Port No 
57 Charta No 21 (den tomt som idag kallas Trekanten). Vittnena intygar att Erik 
Andersson köpte Hospitalskvarteret Port No 31 (och två tomtedelar) av Gästgivare 
Broberg vars hustru (Beata Lovisa Hagström) ärvt fastigheten av sin avlidna moder 
Enkan Södergren.  
 
 
 
 
”…2ne förstnämnde vitnena sammanstämmande intygat, det Erik Andersson och hans 
hustru Christina Nilsdotter i många år och alltintill deras död egt och häfdat berörde tomt 
hvilken de jämte gården Port No 31. i Hospitals sig tillhandlat sednast år 1836 efter ???? 
aflidna Enkan Södergren.”  
 
 
 
 
 
 
3. Anna Rydström: Att efter hvad vitnet vill påminna sig år 1836, Erik Andersson köpt 
gården Port No 31. I Hospitals qvarteret, jemte dertill hörande andel i Rehnboms lyckan 
samt ifrågavarande del af tomten Port No 57 och ChNo 21. i Bergs qvarteret av 
Gästgifvaren Broberg på Hälla och hans hustru, som var enda dotter af då mera aflidna 
Enkan Södergren efter hvilken Brobergs hustru ärft alla dessa fastigheter samt att Erik 
Andersson allt sedan intill sin död egt och häfdat berörde tomtedel.  
 
 
 
 



 

 Bilaga 9  
 
Testamente från bouppteckning förrättad 1854 den 1. Mars efter arbetskarlen Erik Andersson som avled den 4. November 
1853. Efter båda makarnas död ärver dottersonen Carl August Rydeberg ½ Hosp 31. 
Söderköpings rådhusrätts och magistrat Fl:23 (1850-1854) Bild:225 Sida:219  
 
 
 
Härefter uppvisades ett af den afl 
(aflidne) och hans efterlämnade enka 
Stina Nilsdotter den 25. November siste 
år upprättadt Testamente, som förordnar 
att, efter båda makarnas död, all deras 
quarlåtenskap skulle tillfalla deras 
dotterson Bokhållaren Carl August 
Rydeberg, med förbihåll likväl att om 
dottern dem öfverlefva hon under sin 
lifstid skulle få fritt husrum i deras lilla 
gård.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Bilaga 10  
 
Söderköpings rådhusrätt.  
Brita Christina Andersson klandrar inte sonen Carl August Rydebergs arv genom testamente.  
 
 
4. Ett af Erik Andersson och hans hustru Christina Nilsdotter den 
25. Nov 1853 upprättadt och därefter den 6. Maj 1854 bevakadt 
testamente, enligt hvilket de till deras dotterson Carl August 
Rydeberg, gifvit all deras fasta och lösa egendom varande å 
berörde testamente teknadt följande bevis:”Att en med å andra 
sidan kända gåfvobrefv likalydande vidimerad afskrift denna dag 
blifvit undertecknad tillställd, och förklarar jag mig med detsamma 
till alla delar nöjd hvaraf allt klander å min sida deraf frånträdes, 
det varder härmed till bevis lemnadt.  
Söderköping den 14.April. 1862.  
 
Brita Christina Andersson  
Med hand på papperet  
 
På en gång närvarande vitnen  
J. M. Enelius Carl Gustafsson” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 11  
 
Annons Söderköpings Posten.  
Söderköpings kommunarkiv, fattigvårdsstyrelsen.  
 
 
 
 
 
På offentlig auktion den 23 augusti 1915 såldes makarna Rydebergs hälft (den 
vänstra) av gården portnr 31 kartnr 56 i Hospitalskvarteret  
 
 
 
Köpare blev Stenarbetaren Nils Magnus Karlsson.  


