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Fjärde roten, tomt 64
Kvarteret Tre Remmare

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

Ekelundsgatan under skogen (ej nummer)

Detta förefaller vara en förut ej registrerad tomt.
Förste bebyggare verkar vara amiralitetsstyrman Sven Ahlin (se 8.41), som med sin hustru uppträder i upphandlingslängden 1717 och i 1720 års tomtöreslängd De hade barn, som begravdes D
i jan 1715 och dec 1717. 1730–37 uppträder Sven Ahlins änka som ägare av denna tomt.
Styrman Sven Alins första hustru Christin fick stolrum efter Anders Holms (styv-?)dotter
28.3.1721. I en restlängd för 1744 förekom styrman Sven Ahlins änka Catharina Reinsdorf med
kommentaren: förmenas bo i 8.53 (1790 kallad 8.41, EIIb:37, 18.10.1745).
Catharina Reinsdorff var född Kråka (om hennes släkt se 9.24, kv. Polismäst.). Hon hade före
okt. 1727 gift om sig med styrmannen och skepparen Hans Reinsdorf (g 1/ Christina Torbiörnsdotter, begr. Örgryte 4.8.1719) och hade i detta äktenskap sonen Sven Reinsdorf, kanske uppkallad efter Reinsdorfs företrädare i ä. Sven Ahlin. Styrman Hans Reinsdorffs änka Catharina klandrade det testamentet hennes avlidne bror skolmästaren Johan Kråka den 28.3.1741 gjort till hennes ogifta (styv)dotter Johanna Catarina Rensdorf (Reinsdorf) av gården 8.41 (en tredjedels tomt
på Kronhusgatan) i belöning för gjord tjänst och skötsel uti dess höga ålderdom och bräcklighet.
(se EIIa:35, 17.4.1745). Skolmästaren Johan Kråka betecknades i Rgk 1734 som krympling och
fattig och avled (begr. 5.4.1741) i stor fattigdom enl Rgk 1741, varför Johanna Catharinas insats
säkert ej var obetydlig. Enligt Rgk 1741 bodde i gården styrmannen Sven Ahlins fattiga änka
Catharina Kråka-Ahlin-Reinsdorf. Hon begravdes D 19.6.1744, kallad styrmansänka. Ibm bodde
under hennes sista år där lille tullbesökarna Rasmus Bolin och Anders Kiellberg. Ytterligare en
person med samma yrke hade bott där, ty i Rgk:s avkortningslängd 1740 upplyses om att lilletullbesökaren Olof Zellström var bortrest till Stockholm ”först på året 1740, då varken någon
taxering begynt eller skattningssedlarna i staden utdelats. Warandes jämväl ovisst, om han vidare
kommer tillbaka”.
Det upplyses i en årshandling 5.6.1749 (EIIb:56) om att
deledragaren Sven Olufsson
och dess hustru Elin Svensdotter 17.6.1741 hade köpt Johanna Catharina Reinsdorfs (avlidna)
styvmoders Catharina Reinsdorfs gård (4.64); Sven Olufsson hade blivit skyldig 200 d smt på
köpeskillingen (betalte 50 + 140 d smt). Den 10.8.1741 hade Sven Olufsson pantsatt sin gård på
Ekelundsgatan ”under norre skogen” till Kristine kyrkas föreståndare apotekaren Mart. And.
Bauch för lån av 100 d smt. Hos däledragaren bodde 1755 järndragaren Olof Jonsson 1762 sålde
däledragaren Sven Olufsson för 1 410 d smt gården till
ringkarlen i tyska kyrkan Olof Bryngelsson (Ryberg)
Vid bouppteckningen efter hans hustru Magdalena Nilsdotter Wallström, död 5.6.1762 (bou
6.3.1763) ägde han ett litet hus med tomt på Berget och Ekelundsgatan. Han gifte om sig med
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Anna Andersdotter, död 11.5.1783. Han omtalas fortfarande i längden 1787 men avled 15.4.1789
och efterlämnade då hus och tomt på Ekelundsgatan mellan packhuskarlen Magnus Hökenberg i
norr och sjömannen Gullberg i söder. I tomtöreslängden 1790 avlöses han av sina döttrar (Berg
II:9–10, 185, och 1–2, 438).
1800 Arbetskarlen Hans Olsson
1800: Hamnvaktaren N Söderbergs ödetomt

