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Andra roten, tomt 90
Utanför kvartersindelningen

”Otrilleberget, längst upp”

Sörliden

Åkaretomt
Borgaren och åkaren i Göteborg Anders Elgström (också stavat Elfström) skriver i en supplik
1761 (EIIb:100, 4.9.1761) att han bodde tillsammans med sin svåger åkaren Elias Schoug på en
liten tomt ovanför krutkällaren och näst intill framlidne kompaniskrivaren Jöns Sandbergs änkas
hus, ”vilken tomt var alltför trång för tvenne bolekar eller hushåll och helst för den som skulle
hålla nödvändige hästkreatur såväl vinter- som sommartiderna för denna stadens borgerskap”.
Anders Elfström begärde därför av magistraten en något större tomt belägen längst upp vid Ortrilleberget ovanför stadsbetjänten Nordströms hus och gård till att uppsätta nödiga hus av timmer
för honom och hans familj samt stall och höränne för hästkreaturen.
Nu flyttade Anders Elfström ej till någon förut obebyggd tomt utan till en gård, som tidigare bebotts av åkaren Isak Rahm. Någon gång mellan 1745 och 1750 hade denne bebyggt tomten men i
en supplik 18.8.1762 (EIIb:102) uppsade denne sin åkarerättighet på grund av foderbrist och iråkat änkestånd. Han ville dock förbli borgare. Han bodde numera utom staden på Gamla varvet.
Gården hade han sålt för 260 d smt sedan hans hustru Brita Joensdotter avlidit i december 1761.
Åkaren Anders Elfström blev inte långvarig på platsen. Redan 1768 hade åkaren Johan Pehrsson
denna tomt. När han drunknade på en resa från Marstrand 1785 ägde han såväl denna som 1.78
och 11.84 (se 11.78).
Änkan hade kvar denna tomt ännu vid branden 1804 och ännu 1807.
Gelbgjutaren Abraham Winterstein (född 1789, död ogift 15.5.1823) uppbjöd tomten 10.4.1820.
Han var både metallarbetare och gördelmakaremästare. Han övertog faderns verkstad 1804. Vid
sin död ägde han ett litet korsvirkeshus på Otterhällan i andra roten, vilket såldes på auktion
8.1.1824 för 700 rdr banco (Berg I:3).
Senare uppbud av 2.90
Maria Christina och Sara Catharina Winterstein

8.5.1826

handelsbetjänten Anders Jonsson

24.12.1855
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