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Konstapeln Petter Siöman av amiralitetet 

omtalas som ägare 1715 (tomt 29, hus 120, lösöre 100 d smt) 1717 nämnes hans hustru Kierstin 
Larsdotter. Ibm bor där då föravskedade löjtnanten Johan Svensson (gift 1) Barbro Olofsdotter 
Friis) med sin hustru Maria (el Magdalena) Simonsdotter Schultz. (Johan Svensson var död 
1739: se 9.8. Tenngj. Son t. skepparen Sven Biörsson och Karin Nilsdotter) 

Men detta år 1717 berättade magistratsprotokollet den 21 augusti, att 

däledragaren Lars Andersson 

(burskap 4.5.1713) hade köpt löjtnant Petter Siömans gård under Ekeskogen på Kungsgatan mel-
lan skeppstimmerman Christopher Olofssons änkas hus å västra och soldaten Erik Hvitlocks hus 
och gård å västra sidan för 300 d smt och en diskretion av ett kjortelkläde. Enligt magistraten var 
de tomter, som låg under skogen, icke fria tomter utan upplåtna av kommendanterna blott i den 
mån de icke behövdes för fästningsarbetet. ”Men som Kungl. Maj:t frigivit alla tomter här i sta-
den, [till dem] som dem besuttit och de[ssa] tomtören för desamma betalt, så beviljades dem fas-
tebrev att få dem nyttja och behålla så vida de till fästningsarbete icke skulle vara nödiga.” Lars 
Andersson ägde gården 1737 och hans änka ännu 1750. Lars Andersson bodde 1717 ibm 6.42 
med sin hustru Kerstin Olufsdotter. Han begravdes 3.7.1741.–1755 hade 2.62 övertagits av 

”ostindiske brandvaktskarlen” Nils Månsson, 

död i mars 1784. Bouppteckningen, uppgjord i maj samma år, omtalar att han ägde undervåning-
en i ett hus vid Hästetorget mellan skomakare Wikbergs änka och hökare Thunbergs hus, som 
han märkligt nog sägs ha köpt först för 2½ år sedan för 100 rdr. Hans änka Christina Jonsdotter 
ägde den halva gården 1787 med arbetskarlen Peter Gundberg som inneboende Dottern Marga-
reta var gift med artillerihantlangare Olof Arvidsson. 1790 hade ägaren av övervåningen 

sjötullsvaktmästare Anders Sundberg 

övertagit hela gården som han behöll fram till branden 1804. 
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