
Tomt 3.45  1 

Tredje roten, tomt 45 
Kvarteret Hästekvarnen 

Femte roten 1637–57v 
Första roten 1657 h–70 

Ekelundsgatan under Ekeskogen mellan 
Kungs- och Kyrkogatorna 

 
 

Ekelundsgatan 21 – Kungsg. 22 (tidigare 
andra roten) 

 

Järndragaren Per Ericsson 

som omtalas som död 1718, var förste kände ägare. Hans andra hustru Catarina Andersdotter, 
död 1712 (bou 6.9.1717) var född i Uppland vid Skultuna mässingsbruk. Hans tredje hustru Brita 
Larsdotter, som efterlevde honom, hade förut varit gift med vallsättare Lars Svensson, efter vil-
ken hon ärvt ”en vinguliär och ofullkomlig” tomt med hus på Ekelundsgatan, upptagen i boupp-
teckningen efter Per Ericsson liksom gården på Kungsgatan mellan avlidne skräddaren Schougs i 
öster och magister Johan Aurell i väster. När Britta Larsdotter, som gifte om sig med skeppare 
Mikael Pettersson, sålde denna gård den 16.8.1718 för 300 d smt, talas det i handlingarna om 
”hennes lilla hus och gård belägen under Ekeskogen till Ekelundsgatan mellan magister Jean Au-
rellii gård å södra och framlidne korpral Anders Anderssons änka Britta Nilsdotters hus och gård 
på norra sidan”. Köpare var 

blockmakare Anders Hansson  (Ahlbom) 

(inprotokollering 5.3.1720) 

Den 9.4.1737 lät krögaren Christian Salomon uppbjuda blockmakaren mäster Anders Ahlboms 
hus och gård på Konungsgatan under Ekeskogen för en fordran av 104 d huvudstol plus ränta. 
Den 26.11.1739 inprotokolleras ett lån av 150 d smt som Martin Weber och hans hustru Annika 
tagit hos herr Vincent Beckman för att inlösa blockmakaren mäster Ahlboms hus och gård på 
Kungsgatan. Hur det gick med detta köp är oklart men 1745 ägdes gården av 

ostindiske trumpetaren Anders Wermings änka 

och 1750 av 

skräddaren Christian Gewalt. 

Denne hade 7.9.1736 erhållit burskap som kvinnoskräddare. Enligt bouppteckningen efter honom 
7.2.1757 ägde han ett litet gammalt hus på Ekelundsgatan mellan Kungs- och Kyrkogatorna un-
der berget, värt 469 daler. Hans första hustru Brita Jungquist, död 1744, var dotter till skrädda-
remästare Jonas Bengtsson Jungquist. Den andra hustrun var skräddaremästare Arfvid Lund-
bergs syster Elin Svensdotter Lundberg, som förut hade varit trolovad med en lättmatros på Ost-
indiska Kompaniets skepp ”Riddarhuset”, som dog 1746 kort före bröllopet. 1760 ägdes gården 
av skräddare Gewalts änka: samma år gifte sig dottern Margareta Gewalt, född 1737 i skrädda-
rens första äktenskap, med änklingen (efter Johanna Hedenström) 

skoflickaren Olaus Berg, 
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som erhöll burskap 18.9.1767. Margareta Gewalt avled 13.3.1767. 

skoflikare sades äga ett litet gammalt hus med tomt på Ekelundsgatan, som tillhört hennes föräld-
rar. Tredje hustrun, som efterlevde Olaus Berg, hette Christina Catharina Schwartz. 

Före 1785 hade Olaus Berg avstått två tredjedelar av gården till bleckslagaren Anders Biörlin 
(burskap 12.6.1776, död 29.1.1799), gift Magdalena Wettling, dotter av timmerman Bryngel An-
dersson. Den tredjedel, som 1790 ägdes av skoflikaren Olaus Bergs änka Christina Catharina 
Schwartz hade 1795 övertagits av murgesällen Anders Stenström medan Magdalena Biörlin be-
höll sina två tredjedelar till sin död 19.3.1802. Biörlins dotter Johanna, född 8.11.1772, gift med 
A. Lundborg, avstod sin tredjedel den 8.7.1802 och dottern Anna Maria och hennes man Christi-
an Lindström deras andel 28.10.1803, båda till systern Helena, född 1777, gift med bleckslaga-
remästare Johan Gullberg, död 19.9.1810. 

Senare uppbud av 3.45 
grosshandlare J C Billow 13.8.1849 

häradshövding Th Berger  25.2.1856 

Senare uppbud av 3.45 och  3.42 
dir D Gallander  12.3.1821 
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