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Andra roten, tomt 77
Utanför kvartersindelningen

Kyrkogatan under skogen
En Anders Hansson enrollerad står som ägare av en halv tomt här 1710.
Det är möjligt att det är densamme som i en supplik 2.10.1702 (EIIa:16) berättade sig ha uttagits
till stadsbåtsman men ha lejt en annan i sitt ställe i avsikt att vinna burskap, vilket han misslyckats i. Han hade byggt upp ett hus på landet, vilket han tänkte sätta upp i Göteborg om han erhöll
en liten plats i Ekeskogen.
Anders Hansson pantsatte 10.12.1709 till Oluf Persson Ekmarck sin gård på Kyrkogatan under
skogen mellan Lars Wanholm (bör vara Lönholm) smed och [namnet saknas i manuskriptet].
Redan i skattningslängden 1715 omtalas hans änka. Hos henne bodde 1717 lärekonstapeln av
artilleriet Hellberg med sin hustru Elsa Barck. Anders Hanssons änka är kvar ännu 1740 men har
1745 ersatts av sin måg artillerikarlen Sven Hallberg. Britta Palm, avlidne artillerihantlangaren
Sven Hallbergs änka skrev 11.9.1754 (EIIb:78) att hon efter pingst hade försålt den lilla gård på
Kungsgatan under skogen för 90 d smt, som hennes avlidna mor skänkt henne. Köpare var
brandvaktkarlen Jonas Möller. Hon hade fått lov om fritt husrum under sin livstid. Hon hade tre
omyndiga barn: Sven Hallberg, Cornelia Catharina och Maja. Sven var i lära hos snickarmästare
Diedrich Lohman. Nils Klingberg hade gjort sig till barnens förmyndare och tagit hand om 35 d
smt av köpeskillingen.
Tydligen hade Jonas Möller 1748 misslyckats att få positivt svar på följande supplik: Hustimmermannen Jonas Möller hade hört att under Ekeskogen eller Otterhällan skulle vara av den ädle
och högt ärade magistraten upp- eller lösgivne några platser till byggningsplatser för de fattiga,
som ej förmådde köpa någon tomt eller hus nere i staden. Möller ville ha plats till ett litet hus
antingen uppe omkring saltmätaren N. N. eller uppe omkring Oluf Janssons arvingars lilla hus.
Möller hade 1763 ”tjänt staden i några och femtio år”. Som stadstimmerman i nio år, som hustimmerman i sex år och sist vid brandvaktscorpsen i femton år. Jonas Möller ville på grund av
olycksfallsrisken på grund av sin svaga hälsa åter bli hustimmerman.
Några år mellan 1775 och 1780 inflyttade i stället segelduksarbetaren Anders Hiernberg (Jernberg) i gården. På rekvisitionen av dennes änka Olena Jernberg och hennes måg artillerihantlangaren Mikael Ahlberg å sin hustru Elisabeth Jernbergs vägnar utbjöds deras på Otterhälleberget vid Kyrkogatan uti andra roten under nummer 77 belägna hus och gård. Utbudssumman
var 600 d smt men änkan Olena inropade gården själv för 658 d smt (109:32 rdr specie.)
11.2.1790.
En tid därefter inropades gården av överstelöjtnant Carl Gegerfelt för 125 rdr specie efter auktion
begärd av avlidna häcklareänkan Lena Jernbergs fordringsägare kyrkoherde Fr. Ad. Silvander
och sterbhusdelägaren volontören Mikael Ahlberg. 1795 står gården skriven på änkan Lena Jernbergs arvingar.
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1800–01 anges murgesällen Eric Sandberg som ägare och 1802 hans änka Maria som miste gården vid branden. 1807 hade gården samma ägare som nummer 78 nämligen krögaren Börge Pettersson.
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