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Tredje roten, tomt 87
Kvarteret Perukmakaren

Femtonde roten 1637–57
Sjunde roten 1657–70

Kyrkogatans norra sida Fredsgatan –
Ö.Vallen
Östra Larmgatan 7

Per Andersson R15 1637 5
Sven Cronans båtsman R15 1649: 1 mtl
Torsten Bengtsson i Gaddås R15
1655: 2 mtl, 1656:–18 1657: –9 (VII), 1657h: 16
1658–62: 1, 1666–70–81
I november 1655 omtalas i kämnärsrätten Torsten Bengtsson och hans hustru Anna Börgesdotter
i mål mot Anders Arfwedsson från Halland, som fullmäktiggjorts av Mikael Jonsson i Köpenhamn. Anna Börgesdotter krävdes på betalning för två tunnor äpplen, som hon köpt av Mikael
Jonsson. Den 28.5.1660 krävde Torsten Bengtsson i kämnärsrätten Hans Horn.
Vid underrätten den 11.5.1666 anklagades Sven Bengtssons dräng Joen Joensson för att med en
sten ha slagit Torsten Bengtssons ko, så att den därefter endast ”själva bloden mjölkar”. Men
Joen Joensson ”nu som tillförne” sade enständigt, att han inte hade träffat kon med en sten utan
med en mullkoka. Torsten Bengtssons i Gaddås hustru begravdes den 6.1.1669 men Torsten var
snart omgift ty den 8.11.1669 processade Torstens hustru och båtekarlen Erik Andersson mot
båtsmannen Christiern Andersson. Torstens hustru hade på vägen mellan Vänersborg och Göteborg förlorat 11 mark silvermynt ur en kista i Erik Anderssons båt, som Christiern hade satts att
vakta. När Erik Andersson och Torstens hustru återkom till båten från stugan, där de hälsat på,
fann de kistan uppbruten och söndrig. När de började forska i saken sprang Christiern åt skogs.
Båtsmannen förelades sexmannaed.
Torsten i Gaddås anklagade den 9.2.1672 tobaksbesökaren Joen Olufsson för att ha förtörnat och
hårdragit honom Peder Jacobsson hans hustru och skomakaren Anders Eriksson vittnade, Joen
Olufsson skulle ha tryckt bordet mot Torsten i Gaddås.
Det framgår vid uppbud 6.2.1688 av gården väster härom, att 3.87 någon gång efter 1681 bör ha
ha övertagits av en Lars i Gaddås, som 1688 redan var avliden.
Gudmund Orm lät 1686 första gången lagbjuda hus och gård på Kyrkogatan öster vid vallen
emellan Börta i Flogens hus å östra och Anders Ulfs å västra sidan, som han tillhandlat sig av
avlidne Torsten Bengtsson i Gaddås dotter Karin Torstensdotter för 80 rdr. Den 9.7.1688 avhandlades i underrätten en tvist mellan Gudmund Orm och korpralen under rytteriet Pehr Andersson,
som begärde ytterligare 20 rdr, eftersom Orm bjudit 100 rdr men ej gett mer än 80. Orm, som
företedde köpekontraktet i original, sade sig icke ha med korpralen att göra utan med dennes
hustru (Karin Torstensdotter) och de andra, nämligen skulten Anders Bengtsson och Petter Sörman, såsom fullmäktig av herr rådman David Amia till att efter dom avfordra betalning av kor-
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pralens svärfader avlidne Torsten i Gaddås, i vars hus och gård Amia var immitterad. Huset var
nu lagbjudet och lagståndet.
Orm åberopade sig på korpralens signet och namn som konfirmerat köpekontraktet. Han hade
visserligen bjudit 100 rdr men under förutsättning, att de kunde hemula honom gården, vilket de
inte kunde göra, eftersom en alarmgata skulle dras fram där, varför platsen var osäker för att husen skulle rivas. Orm hade reparerat och utvidgat gården för 60 rdr. Om korpralen ville betala
honom 100 rdr skulle Orm cedera gården och återlämna den.
Den 14.9.1688 klagade skulten Anders Bengtsson och Gudmund Orm över att de inte fick gå i
fred för korpralen Peder Andersson på gatan. Han sade sig icke ha något emot dem men förmenade, att ”de tvenne Ekeswiller, som låg i hans avlidne svärfaders gård” tillhörde honom som
arvinge under det att de andra ansåg dem tillhöra dem.
När tomtöreslängderna börjar 1696 ägdes gården av:
Sven båtekarls änka
och 1710 av
Anders Nilsson båtekarl
med inneboende Anders Svensson. Denne Anders Nilsson båtekarl vigdes hemma den 2.11.1697.
Märkligt nog säges tomten vara öde enligt 1715 års skattningslängd. 1717 hade Anders Nilsson
båtekarl, som var död 1720, hustrun Ingrid Gunnarsdotter. Änkan bodde kvar i gården tillsammans med
Håkan Gunnarsson Beck båtekarl,
som fram till sin död står som ägare av gården. Han kallas båtekarlen Håkan Gullmarsson, när
hans och Catharina Svensdotters son Magnus Håkansson, född 1716, får bördsbrev 20.10.1736
för att bli hattmakare. Då var båda makarna i livet. Gården betecknas i bouppteckningen efter
Håkan Gunnarsson den 1.4.1758 som ”ett litet gammalt och förfallet hus på Kyrkogatan vid vallen med 1/2 tomt värt 350 d smt”. Den 22.5.1759 utropades på auktion avlidne båteredaren Håkan Gunnarsson Becks änka Catharina Svensdotters på Kyrkogatan belägna halva tomt med
åbyggnader, värd 600 d smt. Högstbjudande var
snickaremästare Johan Hindrik von der Heide.
Denne skrev den 23.7.1770, att han av sin svåger Lars P. Qwiding hade lånat 2 000 d smt, varför
han pantsatte dels hus på Drottninggatan (4.4: såldes på auktion 13.1.1778), dels hus på Kyrkogatan vid vallen. 1775 anges han här äga ¾ tomt.
1785–90 ägdes gården av hökaren Oluf Ahlberg och var 1795–1800 hans ödetomt och ägdes
1807 av hans arvingar. 1787 hade han som hyresgäst bläckslagare Friedrichssons änka.

