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Sjätte roten, tomt 53
Kvarteret Köpmannen

Artonde roten 1637–57h

Köpmangatans norra sida

Nionde roten 1657h–70

öster om östra hamnen

Anders Ersson i Ugglum
Anders Corporal
1642–75 Gustavi tomtöreslängd Anders I Ugglum 1670–75, hans dotter 1676–80, åbo 1676–80
Per (Olufsson) saltmätare, 1681 Anders Gunnarsson (besökare). De båda sistnämnda är också
omtalade i bakugnslängderna 1 tomt M1676.
Det är möjligt, att Anders i Ugglums dotter för vilken enligt en uppgift i oktober 1682 Sven
Hansson mjölnare hade varit förmyndare, blev skomakaren Lars Håkansson Lunds hustru (denne
skomakare, gift Ingeborg Andersdotter, se 6.33). I varje fall var det Lars Håkansson Lund, som
1696 sålde Anders i Ugglums gamla gård till Anders Mikaelsson, som den 5.10 s.å. begärde gravationsbevis för den gård han köpt av Lund. Samma dag pantsatte Anders Mikaelsson till banken
”gård på Köpmangatan, allra överst, in till vallen, och på östra sidan liggande intill Lars Hansson
timmermans hus” (kallas annars Lars Larsson timmerman) som han köpt av Lars Håkansson
skomakare. Redan i 1720 års tomtöreslängd står handl Torsten Edgren för gården men den ägdes
vid denna tid av (Anders Mikaelssons änka) Gunilla Jonsdotter, som 10.8.1722 till Joh. And.
Olbers för 1.000 daler i dubbla dukater pantsatte dels sin egen gård på Köpmangatan, dels mäster
Lars Håkanssons gård därstädes samt silver och guldringar i en förseglad påse, som en guldsmed
värderat till 491 d smt. Olbers uppbjöd 25.8.1729 gården på Sill- och Köpmangatorna vid vallen.
Gunilla var dotter till Jon Olufsson (bou 23.4.1639). Hon begravdes som änka 15.2.1727. Köpmannen Torsten Edgren var enligt Gustavi kyrkoräkenskaper son till Anders Mikaelsson (se 7.65
1743), vilket framgår, när han den 29.7.1720 köpte stolrum efter denne. T.E. omtalas också 7.4
och 4.7, se också 9.27.
1729 och 1733 värderas handlanden Torsten Edgrens två hus och gårdar på Sill- och Köpmangatorna.
1738 köpte hökaren Lars Bratt (som 1720 kallas Lars Andersson) Torsten Edgrens gårdar på
auktion. Efter Lars Bratts död såldes på auktion den 19.7.1748 hans hus och gård med inmurad
brännvinspanna, värderad 730 daler och inropades av inspektoren Hans Billing som högstbjudande för 1202.16 d smt. Det omtalas i årshandlingarna (EIIb:49, 10.9.1748; EIIb:52, 18.6.1749) att
inspektoren Hans Billing hade ett 80 d smt överskjutande belopp deponerat i auktionskassan utöver vad som han skulle betala för avlidne borgaren Lars Bratts på Köpmangatan belägna gård.
Martin Sandberg ville ha detta belopp sekvestrerat för en skuld på 157 d smt, som Billing hade
till honom.

© Olga Dahl 2004

2

Olga Dahl: Göteborgs tomtägare 1637-1807

Billing inlöste ej Lars Bratts gamla gård utan 6.9.1748 inropades för 801 d smt ”gård och hus på
Köpmangatan i hörnet intill och vid Larmgatan, fram till Gorgen av bastionen Johannes Rex mellan tunnbindaren Hans Strandbergs gård i väster och vallsättaren Hans Frisk i norr” av
handl. Jacob Karstedt,
som erhöll fasta 18.1.1750.
För 2 400 d smt köpte borgaren Anders Kjellberg och hans hustru Inga Stina gården. Kjellberg
hade dålig ekonomi. Han sades 1754 i fem år varit näringslös. Han uppsade den 8.3.1754
(EIIb:76) det burskap han erhållit 3.5.1745 för att flytta till annan ort. Det återstod dock för honom att betala för 10 fönsterlufter i 6.53. Samma år den 1.8.1754 sålde makarna gården på Köpmangatan till fru Christina Elisabeth Kiellander (kallas i tomtöreslängden amiralitetslöjtnant
Kjellanders änka) och hennes syster mademoiselle Anna Catharina Hell för 2 200 d smt. Läget
angavs vara på Köpmangatan i hörnet intill och framför gorgen av bastionen Johannes Rex mellan branddrängen Jonas Bohlins gård i väster och handskmakare Magnus Ahlbergs gård i norr
och öster.
Det uppstod tvist om gården. Dels lät Nicolaus Sahlgren på grund av att han ägde en av Anders
Kjellberg intecknad revers uppbjuda gården, dels begärde handlare Karstedts syskonbarn uppsyningsmannen vid Hall- och Manufakturrätten Olof Blomstedt att få börda gården, Det sades visserligen den 14.4.1762, att auktionen på fru Christina Elisabeth Kiellanders och mademoiselle
Anna Catharina Hells i hörnet av Köpmangatan vid vallen belägna hus och gård var inställd, då
skulden till dir Nicolaus Sahlgren var betald. Men Olof Blomstedt tilldömdes gården mot 5 999 d
smt och erhöll fasta den 29.11.1762.
På grund av skuld såldes gården på auktion den 5.12.1769 till järnhandlare Erik Wennerholm,
som den 25.1.1770 uppbjöd sitt på Köpmangatan emot vallen emellan Jonas Bohlins hus i väster
och gatan och handskmakare Magnus Ahlbergs gård i norr, åt vallen belägna hörnhus, som tillhört Olof Blomstedt. Fasta erhölls 27.6.1770 och priset var 3 000 d smt. Erik Wennerholm var
kvar i tomtöreslängden 1775. Han flyttade sedan till 3.27, kv. Snusmal. Se biografi där.
1785–1800 Slaktare Tobias Gerau (Gierrav)
ibm 1785 skomakaren Magnus Hare, fri
ibm 1787 målaren Olof Hagström
1807 Handelsman Jonas Hagman, uppbud 21.1.1805
Senare uppbud av 6.53
handskmakare P Hammarström

10.12.1821

vikt handl Sven Nordblom

20.10.1834

änkan Augusta Mathilda Nordblom

8.11.1841

Senare uppbud av 6.53 och 6.49–51
handl Adolf Lindström

25.6.1860

handl Aron Andersson

7.4.1862
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