
Tomt 2.56  1 

Andra roten, tomt 56 
Utanför kvartersindelningen 

Tomter utanför kvartersindelningen ut-
stakade 1670. 
Väster om Ekelundsgatan mellan Vallga-
tan och Kungsgatan. 
Efter branden den 1.11.1804 inköpt av 
staden och utlagd till friplats. 

 

 

Jöns Andersson däledragare 

1671–81 M1.2.1676 tomt 

Den 27.7.1670 beviljades däledragaren Jöns Andersson ”en tomt under Ekeskogen sunnan till 
Jöns Inköpares tomt belägen”. Det är ovisst om det är denne Jöns Andersson däledragare eller en 
samtida 

Jöns Pedersson däledragare, som avses, när det den 25.3.1684 heter i magistratsprotokollet, att 
Olof Bryngelsson i Karleby vid Falköping krävde arv efter sin syster Jöns däledragares hustru. 
Olof Bryngelssons omyndige brorson var i tjänst hos Olof Larsson skräddare. Gården måtte ha 
inlösts med naborätt av Per fiskare, ty 1696 ägs den av Per fiskare ”yngre”. På denna gård omta-
las 1697–1710 Per fiskares änka. 1710 innebodde där Carl Berg stadsbåtsman och Hans Lund. 
1711 ägs gården av Hans Lunds änka Karin, som ej skall förväxlas med tullvisitören Olof Lunds 
änka Karin Andersdotter i granngården söder härom. 1717, då Hans Lunds änka betecknas som 
fattig, bodde där också kanslidrängen Israel Håkansson av amiralitetet med sin hustru Britta 
Andersdotter. 

Hans Lunds änka avstod 1723 en tredjedel av gården till korpral Sunnerbergs hustru, vilken tred-
jedel 1726 innehades av Sven trädgårdsmästare. Hans Lunds änkas återstående två tredjedelar 
ärvdes 1727 av skeppstimmerman Bengt Lund, kallad Hansson Lund i bördsbrev 1742 men 
Lundberg 1738, då hans änka omtalas. Barnen kallade sig Lund. Ännu 1765 innehade ”timmer-
mästare Bengt Lunds änka” denna större delen av gården men 1775–1800 var ostindiske bouteil-
leuren Isac Hultman ägare (kallas ”förre” 1800). 

Den av Sven trädgårdsmästare tidigare ägda mindre delen av gården beboddes 1730 av avskedade 
soldaten Lars Södergren. Den hade 1755 övertagits av banekarlen vid herr Johan Schütz repare-
bana Anders Svensson, död vid Mikaelitiden 1772. Han efterlämnade enligt bou 13.4.1776 ett 
litet hus mellan Ekelundsgatan och Hästetorget på en fjärdedels tomt. I sitt första äktenskap med 
Märtha Hansdotter hade Anders Svensson sonen skomakaregesällen Sven Andersson. 1775 ägdes 
den lilla tredjedelen av Anders Svenssons änka Karin Hulthin, därefter 1780 och 1790 av ostin-
diske packhuskarlen Mårten Spångberg. 
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