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Sedan trädgårdsmästare Sven Mattsson (burskap 19.12.1673, gift m Margareta Svensdotter) 1678 
fått avstå sin gård 2.121 söder härom till Cornelius Fischers änka återstod ett litet tomtstycke, 
som han bebodde till sin död. I tomtöreslängden 1696 sades Sven trädgårdsmästares äga ½ tomt 
tillhörande tredje roten. Margareta Sven Trädgårdsmästares änka omtalades i mag. prot 1707, 
238. 

Järndragaren Pehr Eriksson (se 2.121) blev ägare av gården genom att han dels tillpantat sig den 
genom försträckningar för 49 d 16 öre smt, dels inlöst den av andra för 60 d smt. Vid järndraga-
rens uppbud 13.5.1707 sades avlidne Sven Matthissons och hans änkas hus och tomt vara belägna 
till Ekelundsgatan mellan Pehr Erikssons gård å södra och Anders Lustigs å norra sidan. Pehr 
Eriksson begravdes 28.2.1718. Gården ägdes 1710–33 av skeppstimmermannen Sven Eriksson. 
Den värderades 1715 till 160 d smt och lösöret till 20 d smt. Sven Erikssons hustru anges 1717 
heta Brita: inneboende var då enrollerade styrmannen Helge Larsson och hans hustru Ingeborg. 
1737 ägdes gården av Sven Erikssons änka. begr. 24.5.1741. 

Hela perioden 1740–85 ägdes gården av snickaremäster Johan Ekelund (burskap 7.7.1741) och 
hans familj, först av honom själv, sedan 1776–80 av hans änka och 1785 av hans arvingar. Gran-
nen norr härom 3.44 svenske ringkarlen Magnus Hallström, var 1786 innehavare även av denna 
gård men under perioden 1787–95 betecknas den som tillhörande ägaren av hörngården 2.121 
hökaren Nils Bohlin: hyresgäster 1787–90 var puderfabrikören Nils Wännberg och skomakaren 
Nils Wennersten. Åren 1800–02 har gården återtagits av ringkarlen Magnus Hallström, som 
byggde ett nytt stenhus på tomt 3.43 (ritningarna registrerade 16.8.1805). Hans änka Margareta 
Hallström tillträdde 1812 och sålde 1819 till grosshandl Lars Wilhelm Prytz från Vänersborg. 
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