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Tionde roten, tomt 2
Kvarteret Klädespressaren

Tjugonde roten 1637–57v

Lilla Klädespressaregatan

Elfte roten 1657h–70

intill östra vallen och
och bastionen Gustavus Primus

Gården ägdes 1709 av Lorentz klädesmakare (se 10.3).
Den förste bebyggaren av denna tomt var köpmannen Gustaf Båhrkull (Bårakulla), som fick burskap 9.9.1709. 1710 års tomtöreslängd låter honom bo hos sin klädesmakaren, senare åldermannen i klädesmakareämbetet, Lars Svensson (Ek-)hult. Skattningslängden 1715 tilldelar honom en
egen tomt, värderad 60 dm smt, och ett hus, värderat till 120 daler. Lösöret värderades till 50 daler.
Utom Gustaf Bårekulla och hans hustru Christina Ekhult bodde 1717 i gården klädesmakaren
Sven Holm (lösöre 30) och gesällen Simon Nilsson (lösöre 10 d smt).
Det förefaller som om det vid slutet av 1600-talet bodde två bröder Bårekulla i Göteborg: Sven
och Pehr Joenssöner.
Stadssoldaten Sven i Bårekulla frikändes vid kämnärsrätten 29.5.1686 från att ha druckit med
rackarna. Den 4.4.1704 klagade han i en supplik till magistraten över sin svåra belägenhet. Han
hade i 45 års tid varit stadssoldat och aldrig svikit i tjänsten. När han på grund av hög ålderdom
fick avsked hade han utlovats underhåll, men han hade icke erhållit en styver. Nu begärde han
hjälp för ”blygdh och kiöldh skull, som hwarken linne eller usla kläder äger, migh att skyla min
syndiga kropp med”. Kassören Östring kommitterades att låta förfärdiga för supplikanten en
vadmalsrock och byxor och en blaggarnsskjorta. Betalningen skulle hämtas ur fattigbössan.
Pehr och Peder Joensson Bårekulla köpte 1686 10.44. Han avled någon gång mellan 12.2.1691
och 8.3.1691. Hans änka Ingeborg Olufsdotter gifte 1692 om sig med Gert Damesson (begr.
21.1.1698). Ingeborg Olufsdotter ägde 10.44 år 1704. Peder Joenssons och Ingeborg Olufsdotters
barn var Gustaf (se ovan), Catharina (som köpte 10.43 och gifte sig med murmästaren Anders
Nilsson, död före 6.2.1729 i hans andra gifte), Maria (g 1. Jonas Carlsson, bou 2.1.1723, 2. Jacob Jonsson Stigman).
Vid sin död (bou 6.2.1728) efterlämnade Gustaf Bårekulla 523 d smt, därav en gård vid Lilla
Bommen mellan Sven Håkansson i öster och klädesmakare Lars Svensson Hult i väster, som hyresgäst hade Gustaf Bårekulla 1725 haft linvävaren Zander Spectin, som bodde kvar 1730 hos
Bårekullas änka Christina Ekhults nye man, apotekaregesällen Daniel Floberg: denne fick burskap som hökare 27.2.1728 och gifte sig med Christina Ekhult den 31.3. s å (Berg II:3–4, 322).
Daniel Floberg var styvfar till den på ostindiska skeppet Friedrich Rex Svetzia avlidne Johan
Jacob Bårekull (EIIb:50, 9.11.1748). I en skrivelse till magistraten sommaren 1745 hänvisade
Hans Coopman till klädesmakaren och hallmästaren Måns Ström, som skulle ha angivit att den
avsigkomne borgaren Daniel Floberg ”förmedelst dess fattigdom tillika med sin hustru redan en
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rumb tid med skärande och skroblande vid vårt klädesmanufaktur och uti dess värkstad arbetet
och ännu dagligen arbetar”. Han begärde tillbörliga förmåner och friheter för honom enligt
Kungl. Maj:ts privilegier.
När Christina Ekhult den 12.4.1756 avled på Ingareds gästgivaregård på väg till Alingsås, var
hon änka på nytt men kan inte ha varit det länge, ty borgaren Daniel Floberg står för gården i
tomtöreslängden 1755. Bouppteckningen den 28.4.1756 efter Christina Ekhult upptar 665 d smt,
därav hus och gård på Kvarnbergsgatan vid Lilla Bommen vid vallen näst intill färgar Bissmarks
hus, värt 650 daler, som hennes systerbarn upptas klädesmakare Johannes Apelman och enrolleringsbåtsman Sven Hjerpes hustru Christina Apelman.
1757 hade gården övertagits av fabrikören Friedrich Erasmus Bissmarck, som sedan en tid var
ägare av granngården i väster, med vilken tomten i fortsättningen kom att dela historia.
Tillägg beträffande Gustaf Bårekulla:
Kämnärsrätten 17.4.1716: Gustaf Bårekullas svärfader upplyste om att Bårekulla utkommenderats med Kongl Maj:ts Gallejor.
Om Gustaf Bårekullas mor Ingeborg Olofsdotter: se kämnärsrätten 15.3.1715. Den 5.4.1717 omtalas att Gustaf Bårekulla och hans svåger Jonas Carlsson hade förlikats i sina arvspretentioner
efter Halfwar Jonsson i Bårekulla. Tvisten med svågern Jonas Carlsson fortsatte dock vid samma
rätt (kämnärsrätten) den 20.12.1717. Vid ingående av sitt äktenskap med Gustaf Bårekullas syster
(Maria) skulle Jonas Carlsson ha åtagit sig att betala all den gäld och skuld som då fanns, eftersom han skulle besitta den fasta egendomen och åtnjuta moderns tillfallna arv, dock på villkor att
försörja henne och hederligen låta beledsaga henne till graven. I sitt domslut frikände dock rätten
Jonas Carlsson från att behöva betala den skuld som Gustaf Bårekulla av rätten den 22.12.1704
hade dömts att betala till Arendt Henrik Reimers och som han nu fordrade att Jonas Carlsson
skulle betala. Gustaf Bårekulla hade själv nyttjat det gods han uttagit på kredit hos Reimers, och
det hade icke upptagits i inventarium. Gustaf Bårekulla fick betala rättegångsexpenserna.
Gustaf Bårekullas hustru Christina Larsdotter anklagades vid kämnärsrätten 20.2.1716 för att ha
köpt tjuvgods.

