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2.1.1709 omtalas Joakim Dunkers hus väster om Bengt vävares hus 2.66 

Målaren Jockum Dunckens fattiga änka Margareta Danielsdotter ägde gården 1696–1726 (huset 
1715 värderat 120, tomten 10 d smt) Hos henne bodde 1717 sjuka och fattiga Jonas Stankman 
och dess hustru Cathrina Duncken. (En Jacob Dunck gifte sig 31.8.1651 med Barbara Hanton.) 
Hustru Margareta Dunckert fick stolrum i domkyrkan södra sidan bak dörren den 22.6.1717 efter 
Anders Hansson repslagares hustru Malin Arfwedsdotter. 

Halva gården ägdes 1722–23 av skräddaren David Fischer, ”ny mästare” (burskap 14.10.1723, 
begr. D 2.10.1727), vilken 1723 hade gesällen Jürgen Wicksell. (se också hans ödetomt 4.39ö 
som 1720 såldes till assessor Matthias Schildt). David Fischer pantsatte 22.1.1722 sitt halva hus 
och gård på Kungsgatan mellan Pehr Lustigs hus på norra sidan och Hasselgrens å östra sidan för 
lån av 100 d smt av rådman Jacob Bratt av sterbhusfattigpenningar (väderstrecken stämmer inte 
med tomtöreslängderna). David Fischers hustru Catharina Donken (Duncken?) begravdes D 
mars 1731. Målaremästare Joakim Duncken hade en dotter Maria som begravdes i D i maj 1731. 
Man kan misstänka att Duncken, Dunkert och Donken är olika stavningar av samma namn). I så 
fall kan David Fischers hustru vara dotter till Margareta Danielsdotter, varför mågen David Fi-
scher och hans hustru 1722 fick lov att pantsatta halva gården. 

Rotebåtsman Anders Gråå 

övertog därefter gården, sedan 1740 hans änka, som ägde gården 1750. 

”Gråens änka” begravdes D 9.4.1760. Sjömannen Anders Grås döttrar begravdes 1730 och 1751. 
Hos Anders Gråå bodde 1735 avskedade rotebåtsman Johan Norenberg, orkeslös och fattig: hos 
änkan 1753 brandvaktskarlen Sven Svensson. 

Innehavare 1754–60 var linvävaren Jonas Frisk, burskap 25.10.1754. 2 barn begravdes D 1759. 

Åren 1765–87 ägdes halva gården av brandvaktskarlen Rasmus 

Zellström. nästa år av änkan, som avled detta år 1788. Halvan innehades av sonen fram till 1790. 
Bouppteckningen efter brandvaktkarlen Erasmus Zellström den 8.5.1790 upptog ett litet hus vid 
Käppslängareliden, 2.65. intill metallarbetare Martin Winterstein. 

Den andra halva gården hade 1665 övertagits av 

metallarbetaren Johannes Martinus Winterstein 

(son av Abraham Winterstein och Christina Lund), vilken av Wilhelm Berg erhåller följande bio-
grafi (Berg I:3, 480): Född i maj 1725, död 3.8.1790. Erhöll magistratens bördsbrev 1748 för att 
lära guldsmide. Blev sedermera metallarbetare med burskap 8.12.1780 och slutligen ålderman för 
Pinsbacks och metallarbetarna, Efterlämnade enligt bou 9.6.1803 en förmögenhet av 312 rdr rgs, 
varav hus och gård nr 65 i andra roten vid Käppslängaregatan, vilken inlöstes av sonen Johannes. 
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2  Olga Dahl: Göteborgs tomtägare 1637-1807 

Gift med Catharina Wedin, född 17??, död 8.4.1803, dotter av soldaten Olof Wedin (bou 1737) 
och Maria Ivarsdotter Krabbe. Sonen Johannes Winterstein avled 26.3.1804. Fick 23.7.1776 
gesällbrev av Handels- och Manufakturrätten i Göteborg som metallarbetare. Gift med Ingrid 
Isacsson, död 7.4.1804. Makarna efterlämnade enligt bou 24.5.1804 en förmögenhet av 333 rdr 
banco, därav 2.66.32 i hus och gård nr 65 på Otterhällan vid Käppslängaregatan, bestående av ett 
rum och kök samt källare i den undre våningen och två rum med vind i den övre. Gården, som 
var försäkrad i Brandförsäkringsfonden i Amsterdam brann vid den stora eldsvådan 1804. Alla 
verktyg övertogs av sonen Abraham Winterstein. 
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