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Andra roten, tomt 144
Kvarteret Klensmeden

Fjortonde roten 1637–57v

Norra sidan av Kungsgatan, Östra Hamnens östra sida – Östra vallen

Sjunde roten 1657h–70

2.144 & 2.145 Kungsgatan 62, Östra
Larmgatan 13

Anders på Backen 1637: 2 mtl (endast i Älvborgsversionen) 2.144.
Oluf (Andersson) på Backen
1637–44, 1646, 1649–50: 2 mtl, 1647–1648: 1 mtl
Anders Olufsson hos Olof på Backen R14 1649: 1 mtl
Dessa avlöstes 1651 av
Lars Olsson stadstjänare
(gift Elin Assarsdotter) vilken 16.5.1671 uppgjorde sitt testamente till förmån för styvdottern
Britta Magrisdotter Den 18.3.1672 klagade korpralen i kronans tjänst Lars Svensson Råtta över
att hans syster Britta ville ta all kvarlåtenskapen efter styvfadern Britta förliktes 6.5.1672 om arvet med halvbrodern
Lars Svensson Råtta korpral
1672–77, änkan 1678–81
Britta skulle njuta lön för sina 20 års tjänst hos styvfadern oskipto. Även hennes mor Elin Assarsdotter hade den 12.3.1672 utfärdat attest om 22 års tjänst.
Liksom för de föregående gårdarna saknas uppgifter om ägandeöverlåtelserna, Men håller man
sig strikt till ordningsföljden i längderna så hade gården 1681 övertagits av
en Per Nilsson, tydligen identisk med den Per Nilsson Dunder (burskap 26.2.1703) som hade
blivit ägare av gården före tomtöreslängdernas början 1696. Tomten värderades 1715 till endast
30 d smt, huset till 80 d smt och Per Dunder och ringkarlen Gottfried Nyman (inneboende 1715–
17) ägde i lösöre 20 d smt var. Per Nilsson Dunder begravdes D 26.3.1716 och hans änka Karin
Olsdotter efterlämnade enl. bouppteckningen 22.11.1733 ”en gammal gård på Kungsgatan vid
vallen” värd 250 d smt.
Ägare 1735 var länsmannen Jonas Lindquist och 1737
järndragaren Anders Andersson och hans hustru Anna Petersdotter,
död annandag jul 1755 (syster till tunnbindaremästaren i Uddevalla Bengt Pettersson och däledragaren i Göteborg Petter Pettersson). Deras efterlämnade gamla hus på Kungsgatan vid vallen
bestod av en gammal oduglig stuga och kök i undervåningen samt en gammal, ännu brukbar nattstuga och kök i övervåningen, värd 150 d smt. För detta pris inropades gården den 22.7.1756 av
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stadssoldaten och timmermannen Berendt Sandberg.
Han pantsatte för lån av 200 d smt den 2.1.1758 till herr Johan Nicolaus Backman sin gård på
Kungsgatan vid vallen. Berendt Sandberg ägde vid bouppteckningen efter sin hustru Christina
Berg 22.4.1763 ett litet gammalt, mest nedruttet hus på baktomt vid Kungsgatan mellan vallen
och inspektor Thurings hus, värt 800 d smt. Den 31.8.1763 sålde hustimmermannen Berendt
Sandberg sitt hus på Kungsgatan mellan insp. Lars Thurings gård å ena och båtekarlen Jacob
Thoberg å andra sidan till
tunnbindaren Olof Johansson (uppbud 5.9.1763)
1768 hade tullinspektor Lars Thuring övertagit även denna gård: där stod 1785–90 ”förre tulloch accisinspektor Lars Thurings sillebodar”.
1795 var här Lars Thurings ödetomt, som 1800–02 tillhörde sadelmakaren Jöns Borg.

