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Första roten, tomt 47 
Utanför kvartersindelningen 

 

Angående förhistorien till 1.47: se 1.46. 

11.1.1763 skrev ostindiefararen Olof Luthman, att han 23.11.1762 köpt hus under skogen, som 
han pantsatte till superkargören Olof Ström för lån av 250 d smt. 

1765–68 skrives amiralitetssnickaregesällen Johan Kleein (Kleen, se 1.46) för halva gården och 
ostindiefararen Olof Luthman för den andra halvan men 1770 hade Kleins halva övertagits av 
järnkrämaren Lars Giökendahl (Gökendahl, se 1.46). Giökendahl pantsatte 16.10.1771 till ”se-
delhavaren” sin på Ekelundsgatan belägna nu ograverade hus och gård för ett lån på 800 d smt. 
Om Lars Giökendahl får man av Berg (II, 3–4, 483–484) följande upplysningar: ”19.2.1761 före-
togs bou efter enrollerade sjöman Lars Gökendahls hustru Annika Knutsdotter, död barnlös 
27.6.1759 under mannens frånvaro på kronoskeppet ”Sparre”.” Hus och gård på ofri grund på 
Ekelundsgatan näst intill vallen. Giökendahl gifte sig andra gången med Sara Svanström, dotter 
av enrolleringskonstapel Anders Olofsson (var död 1744) och Anna Persdotter. Han var troligen 
densamme som den järnkramhandlare Lars Gökendahl, född 1735, död i Stockholm 18.5.1786, 
efter vilken bou gjordes 17.7.1786. Han efterlämnade då ett fjärdedels hus och tomt på Ekelunds-
gatan, bestående av tre små rum och ett litet kök i underrummen samt två små med bräder avskif-
tade visthus med 4 små vindar, inköpt 30.1.1763 för 800 d smt. Han hade varit lärstyrman vid 
Amiralitetet men hade tagit avsked för svag hälsa 24.4.1770. Han fick burskap 14.6.1771. 

1785–90 var ägareförhållandet detta: 

Järnkrämaren Lars Giökendahls änka ¼  (torde= 1.46) Säljuppbud. 4.6.1787. 

Segelduksvävaren/-arbetaren/ Peter Lundahl ⅛ (torde motsvara 1.47) 

Amiralitetsvaktmästare Erik Åberg ⅛ 

På grund av obetalade kronoutskylder utauktionerades (enligt mag. res. 1.3.1793) denne Åbergs 
”halva” hus och gård 2.6.1794. Det omfattade ett rum med kakelugn, kök med spis och vedbod 
och värderades till 100 rdr. Läget angavs ”mellan ringkarlen (Nils) Miöbergs och bokhållare 
Thorntons gårdar”. Gården inropades av diskontovaktmästare Anders Tenggren för 83:10 sp. rdr. 

Tomtöreslängden 1795 har emellertid följande nummersättning: 

1.46 och ¼ 1.47: Bokhållare Thorntons hus, ägdes 1800–02 av fröken Hedvig C Hjelmborg (se 
1.46). 

1.47 ¼: Förre segelduksarbetaren Peter Lundahl (1802 ersatt med tullpackhuskarlen Anders Jons-
son) 

1.48 ½: Ringkarlen Miöbergs (Möbergs) änka Annika (var 1802 källardrängen Fr Söderbergs 
hus). Nils Miöberg bodde 1790 4.62, Tre Remmare. 
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