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Tredje roten, tomt 43
Kvarteret Hyrkusken

Femte roten 1637–57v

Ekelundsgatans östra sida

Första roten 1657h–70
En av de små tomter, som låg på Ekelundsgatans östra sida, ägdes redan 1666 av Erik Jonsson
artillerisergeant. Magistraten beslöt 1670 att han under vintern skulle förses med något kvarter
till dess hans bristfälliga hus kunde repareras.
Ägare 1696 var sergeanten Anders Lustig och 1710–15 hans änka, gården 1715 endast värderad
till 40 d smt. Hos henne bodde 1717 lärefyrverkaren Olof Berggren och hans hustru Elisabet Andersdotter. Gården tillhörde 1720 Henrik Malm visitör och 1722–30 borgaren Erik Hansson, som
1733 hade avlösts av båtekarlen Pehr Bengtsson.
Gården köptes 15.4.1735 för 200 d smt av pigan Christina (Kerstin) Larsdotter Granberg (uppbud 7.7.1735). Hon avled ogift (bou 27.10.1740) och efterlämnade då ett litet gammalt hus under
skogen, som arvingarna för 130 d smt sålde till f.d. handelsmannen. efter cession 1731 tyske
klockaren Johan Paul Greise (gift 1/ Chr 15.3.1710 med fru Maria Vogt, dotter till handl Hans
Voogt, död 1699 samt änka 1709 efter vinförlåtare Adam Johan Schwaab; 2/ med Margareta
Ekhult, född 1673, dotter till Lars Svensson Ekhult och Catharina Persdotter) som avled våren
1743 (begr. 8 maj, 67 år gammal) efterföljd blott en och en halv månad senare av sin änka (begr.
24.6.1743, 70 år gammal). Denna gård kallas endast ”baktomt”: sin huvudsakliga bostad hade
Greise 7.71v, Sillgatan. (Berg II:3–4, 438). Kyrkogatsgården övertogs av prästänkan Catarina
Lindman, som behöll den ännu 1755.
1760 ägdes gården av sjötullsbesökaren Håkan Hagberg, efter vars död 1782 (bou 26.8.1783)
hus och gård på Ekelundsgatan värderades till 191:33 rdr specie. och svenske ringkarlen Magnus
Hallström blev innehavare av hus och gård 3.43. Se också 3.44.
Den 12.3.1830 förrättades bouppteckning efter traktören Johan Gustaf Johnssons hustru Anna
Catharina Hising, död 29.12.1829. Makarna ägde ett grundmurat 2-vånings stenhus med tomter
3.43–44. Ekelundsgatan, 1 500 rdr bco (Berg II:5–6, 276).
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