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Fjärde roten, tomt 72 
Utanför kvartersindelningen 

 

Femte roten 1637–57v Tomt under Ekeskogen utstakad  
Första Roten 1657 h–70 efter ansökan 1721 
 Hörnet av Ekelundsgatan och Norliden 

gentemot stora Krutkällaren 
 

Lago Eriksson Lengquist, död 6.5.1736, ansökte och erhöll 4.7.1721 en liten tomt under Ekesko-
gen (Gbg mag a:33). Han efterlämnade enligt bouppteckning den 6.10.1737 (1737: 392): 
412:13½ d smt, därav hus och tomt i hörnet av Ekelundsgatan gentemot stora krutkällaren, värde-
rad 500 daler. Förmyndare för de omyndiga arvtagarna sonen Erich och dotter Anna Lengquist 
var musikanten Hindric Leiditz och tygskrivare Jonas Åkerman. Svåger var Arfwid Lerum. Änkan 
Gunilla Svensdotter gifte om sig med 

stadsvaktmästare Mårten Lundstedt,  

som 21.2.1743 blev underskult efter avlidne Jonas Blom och 24.7.1744 stadsvaktmästare efter 
Petter Borgström. Mårten Lundstedt avled barnlös 1750 (bou 23.8.1751). Gunilla Svensdotter 
efterlevde även honom. När makarna gjorde inbördes testamente den 12.11.1750 ägde de ännu 
4.72, ännu värderat 500 rdr (Berg II:7–8, 41 och 195). 

1765 Skepparen Jacob Nabbstedt lånade 400 d smt den 11.4.1768 av sjömanshuskassan tillsam-
mans med sin hustru Sara C Nabbstedt och pantsatte hus och gård på Drottninggatan (EIIb:127). 

Skeppare Nabbstedts änka (1787 kallad fattig) omtalas som ägare 1775–92 av 4.72 med undantag 
av 1785, då tomtöreslängden talar om herr James Maulls träbodar. Skepparänkan Nabbstedt för-
behöll sig i köpebrevet vid försäljningen av huset 12.12.1792 till mågen vagnmakaren Anders 
Bergström att under sin livstid utan hyra få bebo hörnrummet jämte del i kök ovanpå.  

22.5.1798 utauktionerades vagnmakaren Anders Bergströms under nr 4.72 vid Ekelundsgatan 
belägna hus och gård för gäld och skuld till krögaren Magnus Ryberg. Nytt utrop 21.6.1798. Hu-
set var beläget vid Ekelundsgatan vid foten av Otterhälleberget. Såldes till handelsman Jonas 
Hagman för 791 rdr 32 sk. 

1800 tunnbindare Nils Hagman 

1.2.1807 krögaren Lars Högberg (uppbud 3.6.1805), ½ gata 

Senare uppbud av 4.72 
stadstjänare L E Elander  16.3.1868 och 12.7.1869 
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