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Nyköping 
Släktträff Lördagen den 4 april 1995 

Och samma 

Vi ättlingar, denna gång runt 25 per-
soner, samlades vid graven nr 102-
105 på Nyköpings gamla kyrkogård. 
Här vilar: 
 
Gustaf Albert & Augusta L 
1885/1902 
Carl & Lovisa L 1857 1 mån 
Gustav L  1879  20 år 
Herta L 1873  9½ år 
Harald L 1894 , 4 år (Hugos son) 
Otto & Maria L 1947/1942 
Sten L 1954 61 år 
”Lillan” Nickel-L 1941 34 år 

 
10 steg från familjegraven och snett 
över gångvägen finns grav 1226-1229 
för kontraktsprosten Harald Ahlberger, 
som var familjens präst och tillika Hugo 
Lindebergs hustrus farbror.  
(Obs! det finns en gata i Nyköping med 
hans namn) 
 
Han konfirmerade Gustaf, Hugo, Axel & 
Otto 
Han begravde Herta, Gustaf och Gustaf 
Albert. 
Han vigde Otto & Maria.  
Dock vigdes Hugo och Emma av bru-
dens far Prosten Johan Ahlberger i 

Kransnedläggning. 
T.v. Familjegraven 
T.h. HA Ahlbergers  

Familjegraven i Nyköping 
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B 

Vi fick sedan komma in på SEB-banken och i styrelserummet bese Ottos 
porträtt och fick höra om den tiden när banken gjorde egen sedlar! 

Ulf L hade ordnat allt för lördagen, dvs kyrkobesöket, 
bankbesöket, museet Nyköpingshus och även lun-
chen på restaurangen.  Och tackas här med en flaska 

Ottos Porträtt, målat av Bo Beskow 
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När Hugo och Emma möttes  var det dock i denna prästgård de sågs när 
familjen hade bjudits in av prosten. När den nya prästgården skulle byggas, 
flyttades den ursprungliga till Brunnsgatan nr 17 där vi kan se den än idag 

Detta är den nya prästgården intill kyrkan. 

Några av oss fick tillåtelse att komma in i kyrkans 
styrelserum intill St Nikolai Kyrka och där se pros-
tarnas porträtt utefter väggen.  
 
Prosten Ahlbergers porträtt var naturligtvis det 
för oss intressantaste! 
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Lindebergshuset, som vi såg det  

Och så här såg det ut vid besök våren 
2001 

Fabrikbyggnaden t h om huset är ur-
sprungligen det första bryggeriet men 
numera bostäder och föreningslokaler.  
I entrén finns reklambilder från forna 
dagar när bryggeriet  var i sin glans da-
gar. 

V:a Trädgårdsgatan 51 
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Lunch på restaurang  
Ambrosia med reserve-
rade bord för oss alla. 
 
Bure berättade initierat 
om sina barndomsmin-
nen från Nyköping. 

Ett  
axplock  
bilder 
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Besök på Nyköpingshus var nästa 
punkt på programmet. Här finns en 
byst, skapad av Carl Eldh, gällande 
Otto Lindeberg och genom att vi alla 
samlats i en stor entréhall, berättade 
Bure och Ulf ytterligare barndoms-
minnen. 

När bryggeriet i centrum 
flyttade utanför stadskärnan, 
köptes denna byggnad och an-
passades  till bryggeri. 
 
Dock är det ej längre bryggeri 


