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Fjärde roten, tomt 62
Kvarteret Tre Remmare

Femte roten 1637–57v

Ekelundsgatan under skogen

Första roten 1657 h–70

4.61, 4.62, 4.63 Drottninggatan 1

Per Gunnarsson Bomslutare
Omtalas i bakugnslängderna 1668 och 1670. 26.3.1677 berättas i domboken, att Per Bomslutares
hustru hade bett en båtsman ”Dubbel-Börge” att fly henne ett buldan-tyg [säckvävsliknande tyg]
till ett par byxor, när han vid ett tillfälle kom in i bomslutarens hus för att sticka eld på en pipa
tobak. Detta efterkom han sedan genom att ta ett stycke segel på varvet och gå därmed till bomslutarens hus. Då var denne själv inte hemma. Bomslutaren betalade hälften med 8 öre, resten
betalade en piga, som bodde hos honom. Per Bomslutare visste inte att tyget var stulet utan Dubbel-Börge hade sagt sig fått det.
Den 20.8.1683 beviljades Per Gunnarsson Bomslutare en liten tomt uppe i Ekeskogen ovanför
Nils snickares tomt. Den höll i längden 24 fot och i bredden 12 fot. Det sades, att det skulle vara
på hans eget äventyr att bebygga den, om tomten skulle befinnas vara emot design. Tomtöreslängder från 1682 t.o.m. 1696 saknas, så vi kan inte avgöra, om Per bomslutare vågade bebygga
den lilla tomten. i varje fall följer inte hans eller någon efterföljares tomt direkt efter Nils snickares utan
Vaxmakaren Anders Åkerman
(kallad fackelmakare i M1676)
Denne hade tidigare varit ”åboende” i avlidne krämaren Hans Tiehls gård (se 3.62). När han och
hustrun hade lämnat den beskylldes de den 3.7.1667 för att ha åstadkommit att ”uthi det som hafver kunnat giöras, var på många penningar ruinerat”, varför ny värdering begärdes och Anders
Åkermans hustru erbjöd sig att låta reparera, vad hon och hennes man hade skadat på gården. I
november 1674 uppmätte Hans Persson Otrill och Guldbrand Andersson timmerman en plats,
som Anders Åkerman hade anhållit att få. Den var belägen mellan Nils Svensson snickares plats
å norra och Helge Larssons plats å södra sidan. ”Hållandes bemälte plats i bredden på västra sidan upp till berget tjugo fot” etc.
Enligt Göteborgs stads räkenskaper 1690 (Gbg drätse nr 879, 401) erhöll vaxmakaren Anders
Åkermans änka betalt för vaxljus enligt räkning.
Sal. vaxmakaren (-stöparen) Anders Åkermans döttrar Ingeborg och Britta Andersdöttrar Åkerman hade den 31.1.1696 pantsatt gården till
soldaten Håkan Persson
1697–1706
för 16½ rdr och hade senare erhållit ytterligare 1½ rdr. Håkan Persson blev ägare till gården den
9.4.1697 genom att öka köpeskillingen med 42 daler 24 öre. Gården var belägen utom dessein,
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varför man inte visste om fästningen behövde marken. Därför kunde fasta inte erhållas utan
gårdsköpet inprotokollerades endast.
1710–15 Stadstjänaren Erik Stolpe. 1/3 tomt 1715: tomt 10, hos 40, lösöre 20, hans fattiga änka
1717
1720 Per timmermans änka
1723 [Korpral] Anders Holms andra gård med lilletullvisitören Bertil Bock. 1730 korpral Holms
änkas hus öde
Sedan timmerman Sven Svenssons gård, kallas 1745 stadstimmerman (densamme som 1755 kallas trumslagare?). Enligt bou 19.8.1762 efterlämnade stadstimmerman Sven Svensson en gammal
mest förfallen gård med hus på torget av Ekelundsgatan, som såldes för 730 d smt till sjötullsbesökare Johan Wennerström (ägare 1765).
Sven Svenssons änka Gunilla Bengtsdotter hade i sitt föregående gifte sonen segelmakaren Bengt
Gabrielsson. Döttrar Maria och Anna Christina Svensdöttrar (Berg II:9–10, 485).
1775 Sjötullsbesökare [senare hökare?] Carl Malmgren. Han antas vara densamme som
10.1.1783 fick burskap som hökare. Gift med Maria Linroth, död 6.10.1781 (bou 12.1.1782),
förut gift med brandvaktskarlen Magnus Kjellberg (bou 1769). De ägde ett litet hus på Otterhälleberget näst intill hökare Anders Lundgren vid gatan som vid handelsman Johan Schütz bakgård
går uppåt berget, bestod av en stuga, tre små avskiftade kammare och kök i undervåningen och
två små nattstugor ovanpå. Värderad 175 rdr specie (Berg II:7–8, 237). Pantsatte gård på Sillgatan 3.4.1775. Pantsatte sept (?) 1782 gård på Otterhälleberget mellan packhuskarlen Sven Elfströms gård å västra och hustimmerman Ahlgrens å östra sidan för skuld till hökaren Peter Carlsson och bryggaren Bengt Gustaf Björk på 50 rdr specie.
1785–90 Ringkarlen Nils Möberg. Gift Annika Jansdotter, arvinge Matthias (se 1.47–48).

