
”Rudalstorp” / Ryggåsstuga / ”Fagerströms”, Bötterum 15:1, Kalmarvägen 1. 

(Rudalstorp enligt generalstabskartan 1874 ) 

På samma sida som brandstationen, låg en liten grå stuga. Enligt Weine Andrées anteckningar 

skulle detta vara en Ryggåsstuga. Vidare skriver han att detta område kallas Rudahlstorp, 

vilket då bör vara ett torp under Bötterum. Stugan hade torvtak, men på fotot är det tegelklätt. 

Ryggåsstugan låg mitt emot ”Amerikahuset” säger våra guider.  

Här bodde Alfred 

Fagerström o h h Kristina 

f. 1863 i folkmun kallad 

”Kitta”. Kristina 

Fagerström dog 1941. 

Fagerström död 1929. 

Barn: Fosterflicka: Anna 

I Ingemar Gustavssons bok 

”Ruda under ett sekel” 
sid 12 står att en ägare 

tidigare, med 

benämningen: ”Glatts 

stuga” fanns här. Vi får se 

om vi finner Glatt i 

husförhörslängden. 

Våra guider minns Alfred 

och Kristina. Kristina 

drack kaffet på fat, som 

var brukligt förr, med en 

bit socker i mun. 

Likkistemakare / Sotare / 

Biodlare / Diversearbetare: Alfred Fagerström var likkistemakare till yrket, men han var 

också den som gick och hjälpte folk med att sota, cementera m m. Han var också en stor 

humorist säger våra guider. Huset revs i början på 1930-talet när Kalmarvägen skulle breddas, 

och ett större hus uppfördes något längre in på tomten.  

Likkisteverkstaden. Byggnaden ligger kvar på sin plats, är idag ombyggd till gäststuga. I 

samma länga fanns även brygghus. 

2:dra ägare: Hjalmar Svensson som vi presenterar under fastighet C.J. Carlsson som 

affärsinnehavare, köpte huset av Fagerström, men H. Svensson o h h Ingeborg, född Ström, 

bodde kvar i ”C.J-.Huset” så länge de drev affären, därefter flyttade de hit.  

Huset var uthyrt, vi minns bland annat Nils Karlsson, stationstjänsteman som hyrde här. 

3:dje ägare: Christer Johansson, bördig från Malmö, o h h Ann, dotter till Inger Mattisson, på 

andra sidan vägen. (Se fastighet Dahlsjötorp, på andra sidan Oskarshamnsvägen)  

Barn: Madelene f. 1973, Katrin f. 1978, Jessica f.1987 och Josefin f. 1990. 

Christer Johansson arbetar inom byggnadsbranschen och hustrun Ann som barndagvårdare. 

Huset har genomgått omfattande renoveringar då ägarna har såväl kunnighet yrkesmässigt och 

blick för utseendet på fastigheten. 

Kistmakare Fagerströms stuga (42-004 LHF arkiv) 



 

Karta som visar området som bröts ut från den samfällda avrättningsplatsen tillhörig Bötterums by till änkan Kristina 

Fagerström 1929 som ägde hus på ofri grund. Uppgift och karta från Ann Johansson, nuvarande ägare av fastigheten. 


