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Andra roten, tomt 55
Utanför kvartersindelningen

Tomter utanför kvartersindelningen utstakade 1670.
Väster om Ekelundsgatan mellan Vallgatan och Kungsgatan.
Efter branden den 1.11.1804 inköpt av
staden och utlagd till friplats.
Anders Torsson stadstjänare
1670–81 M 1.2.1667 tomt G 1675–81 1/4
Enligt resolutionsboken beviljades stadstjänaren Anders Torsson den 20.3.1671 en d smt av stadens kassa att därmed betala svenska kyrkan för hans moders gravplats. Han gifte sig med underskulten Lars Grafs änka Britta Andersdotter Barck, som vid ingåendet av detta äktenskap avvittrade sina barn Britta, Anders och Lars Graf den 30.3.1683 (se 4.51). Av Göteborgs drätselkammares handlingar 1690 (nr 870, 341) framgår det, att stadstjänaren Anders Torsson 1690 fick lön
från 1 jan till 1 april ”då han i herranom avsomnade”. Bouppteckning företogs icke förrän 1707
(1707:469).
Per Svensson Fiskare 1681.
Enligt bouppteckningen hade Anders Torsson stadstjänare en dotter Ingiel Andersdotter från sitt
första äktenskap, som var gift med en Per Svensson, som bör vara identisk med den stadsbåtsman
Per Svensson Fiskare, som 1673–79 bodde i 1.42. Tydligen har Per fiskare övertagit svärfaderns
gård i samband med att denne flyttade till Drottninggatan vid sitt omgifte med Britta Barck.
En halvsyster till Ingield Andersdotter, Karin Andersdotter (kanske född i Anders Torssons äktenskap med Britta Barck) var gift med visitören Jöns Andersson. Ingield Andersdotter var död
före 21.2.1718, då bouppteckning gjordes. En annan Karin Andersdotter var Per Svensson fiskares brorsdotter., som enl. Berg (II:9–10, 479) den 17.7.1707 mottog gården med halv tomt på
Ekelundsgatan – resten av arvet fick hon dela med de övriga brorsbarnen, Denna Karin Andersdotter var 1718 änka efter lille tullvisitören Olof Lund.
Konstapeln, styrmannen Hans Silius (se 2.54) köpte 11.6.1718 sal Ingierd (Ingield) Andersdotters
gård på Ekelundsgatan mellan Nils glasmästare å södra sidan och Hans Lunds änkas å norra sidan
för 450 d smt. I första uppbudet 14.7.1718 anges säljaren vara lilla tullvisitören Olof Lunds änka
Karin Andersdotter, som utom försäljningssumman 450 d smt och en diskretion på 50 d smt hade
förbehållit sig en kammare att vara i så länge hon var oförsörjd. Försäljningssumman skulle utbetalas i den händelse hon skulle vilja utflytta (Se EIIa:30, 4.8.1718). Gevaldigern Carl Ekeroth (se
1, 40 Art stall 1715) tillerkändes emellertid lösningsrätten, sedan han klandrat Silius köp under
hänvisning till att säljarinnan var ”hans hustrus farbroders hustrus halvsyster”. Han lät uppbjuda
gården den 1.9.1718. Tomtöreslängderna omtalar honom som bosatt i gården t.o.m. 1728. Hustrun begravd 19.3.1742. Rotebåtsman Carl Ekeroth begravdes 8.1.1742.
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Grannen i söder (2.54) famnmätaren Olof Larsson Kullman (begr. D 15.3.1751) ägde gården
1729–50
Den 7.2.1751 lånade konsistoriepedellen Peter Fallén och sjötullsvisitören Olof Enebom 300 d
smt av barnhusmedel. De pantsatte hus på Ekelundsgatan mellan Bengt Lunds änka på norra och
Olof Kullmans gård å södra sidan, som de tillhandlat sig av famnmätare Olof Kullman. Petter
Fallén och Olof Enebom ägde var sin fjärdedels tomt 1755. Den 8.1.1765 fick sjötullsbesökaren
Olof Enebom av bouteilleuren Helge Enebom (se 1.71, död 1794, änka Ingrid Rosenberg) låna
1 000 d smt. Helge Enebom fick inteckning i Olof Eneboms och hans hustru Maria Collbergs på
Ekelundsgatan under skogen belägna hus och gård.
Före 1775 hade gården övertagits av lanttullbesökaren Magnus Upström (se Berg II:11–12, 85).
Han blev 16.1.1773 stadsbud efter Zacharias Dahlgren. När han avled 18.4.1777 (bou 2.2.1780)
efterlämnade han ”ett litet mycket gammalt och mest förfallet hus” på Ekelundsgatan på ofri
grund, bestående av stuga, kök och ett gammalt vedskjul i undervåningen samt två nattstugor och
ett bråterum ovanpå, värt 120 rdr specie.
Magnus Upströms änka Catharina Sivertsdotter var syster till hemmansbrukare Carl Sivertsson i
Skårby. Hon gifte 1780 om sig med stadsbudet Carl Wilhelm Fuhrman, som övertog gården.
Hans änka ägde den 1790. Grannen Claes Godhe hade övertagit den 1795 och Godhes änka ägde
den tillsammans med klädesvävaren L. Liljendahl 1802.

