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Artonde roten 1637–57v Norra Hamnen öster om 
Nionde roten 1657h–70 östra hamnen 
 

Lennart Tönnesson (sadelmakare?) 5.70 

1662: 3, 1663: 2½ 1665–70 Baktomt 6.4 (framtomt 5.70) 1670 1½ tomt 

Lennart Tönnesson omtalas 1641 i Tjugoandra roten och 1642–55 i rote 26 

Han tvistade vid RR i januari 1652 med brodern Johan Tönnesson om arv efter modern. Denne 
broder var bosatt på landerierna. 

Den 18.4.1672 lagbjöds första gången Lennart Tönnessons tomt, ”som han för sig och sin hustrus 
intagande i stadsens hospital givit haver, på Hospitalets vägnar. 

Den 3.6.1672 protesterade båtsmannen Pehr Torsson Swart mot sin svärfader Teonart Tönniesson 
och Gustaf v. Ackern på Hospitalets vägnar. Halva tomten den 18.5.1671 skänkt till Pehr Torsson 
och hans hustru. Gåvan borde ha bekräftats på RR. 

Det visar sig den 22.8.1672 att gåvan rörde sig om en tomt vid Torggatan mellan Sven Kråkas 
gård å norra och Lars Böcklings gård å södra sidan som enligt RR-beslut denna dag ”bör få över-
föras till hospitalet. Tomten kan inlösas för 200 rdr.” 

Den 5.12.1672 upplästes Lennart Tönnessons dotters supplik ”och henne förundtes någon hielp 
efter nödtomt, och skall hålla sig wed husen och om mannen kommer igen skall honom stå fritt 
den att igenlösa. Det Gustaf von Ackern skall draga omsorg före.” 

Carl Torsson köpman 

1672–79, änkan 1681 (en uppgift 1677 av C. T:s änka) 

M 1678 1½ tomt 

I Tjugoandra roten bodde 1637–57 en Carl Torsson, som enligt borgarlängden var bryggare men i 
källorna angående bryggare endast omtalas 1637–39 (Dymling s 9). Denne Carl Torsson var ro-
temästare 1645–57. En Carl Torsson omtalas i sammanhang med Tore Carlsson Svinhufwud i 
samma rote 1658–63. Den här ifrågavarande Carl Torsson torde vara identisk med den som omta-
las i dåvarande sextonde roten 1666–70. 

Vid Karlstads rådhusrätt besvärade sig fällberedaren mäster Hans Keyser den 10.10.1660 över 
att Carl Toresson från Göteborg på Brittmässemarknaden av Kristinehamnsborgare hade uppköt 7 
deckar bockhudar till men och förfång för Hans Keyser i hans näring. Carl Torsson erkände detta 
men menade sig icke ha gjort något förköp eller ens vetat, att Keyser önskade köpa samma bock-
hudar. Rätten förlät Toresson ”för denna gång men kommer han oftare igen, skall han plikta”. 
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1671 hade handelsmannen Carl Toresson enligt resolutionsboken den 18. september besvärat sig 
över ny inkvartering. Han slapp tills vidare ytterligare inkvartering med hänsyn till sin lidna 
brandskada och till den försträckning, som han gjort till sin förra gäst, ”en byss-skyttare”. 

Carl Torsson försökte flera gånger förgäves att få lagfart på tomter. 1669 hade han köpt Bengt 
Bergesson i Gårdshults tomt – den bördades av befallningsmannen Sven Ambjörnsson. 

Vi har ovan sett hur han sökte bli ägare till riksrådet Bengt Oxenstiernastomt öster om Erik 
Schröders (5.66). I september 1672 berättas Matthias Assmundsson vara Carl Torssons svåger. 
1679 kämpade Carl Torsson en hård kamp med Johan von Sollens änka Maria om rätten till hans 
svärfader Assmund Mattssons gamla gård: han vann kampen men sålde gården till Maria von Soll 
(en), som lagbjöd den 1.9.1679. Det är möjligen sista gången som Carl Torsson nämnes levande. 
1670 hade han också med hänvisning till sin hustrus skyldskap med Frans v Akern stritt om den-
nes avbrända tomt med Hans Matzson, som sökte börda dem. – Den 6 april 1682 berättas, att Carl 
Torssons änka var Nils Assmundssons syster. 

Den 19.8.1684 tvistade Carl Torssons hustru Ingeborg och Joen Olufssons änka (Brita Toresdot-
ter) om en gård. Det är osäkert, om icke trots allt den av Carl Toresson ägda tomten var den av 
greve Bengt Oxenstierna köpta eller del av denna: enligt Berg skulle en uppgift 1709 säga, att den 
ägdes av Carl Torssons arvingar. Carl Torssons änka nämnes i tomtöreslängderna 1696–1707. 

Tomtöreslängden 1696–1707 upptar Carl Torssons änka som ägare. Sedan står Carl Torssons 
arvingar som ägare till gården ännu 1737. 1730 bor handelsman Wetterling och handelsman Lo-
rentz Mattsson i gården, som före 1745 har övertagits av handelsman Peter Ekman. 

Handelsmannen Isac Gunnarsson 

låter den 11.8.1746 första gången uppbjuda ett vid Stora Hamnen emellan fänrik Pontan å västra 
och Herr Jacob Schutz gård å östra sidan beläget hus och gård sig sträckande med bakgård till 
Köpmansgatan, som han köpt av handelsmannen Peter Petersson Ekman för 3 400 d smt och 50 
daler dito mynt i 6 öres stycken. Köpebrev 6.8.1746. 

Fabrikören Olof Schånberg 

gjorde ett misslyckat försök att bli ensam ägare av gården, vilket ledde till auktion den 1753 d 
18.9. ”å Fabrikören Olof Schånbergs på Stora Hamnegatan mellan herr hovsekreterare Valtins-
sons hus å östra och fänriken Reinhold Pontans å västra sidan bebyggda gård bestående av 2 tom-
ter för skulds betalning till fänrik Pontan såsom återstående gårdeköp”. Värderad t 4 300 d smt. 

Uppskov trots 1 000 d smt avdrag. 

Enligt Berg skulle supercargeuren Abraham Hülphers vara ägare 1757 av denna gård 

1755 Handelsman Lars Kullman 

Tobaksmanufaktoristen Olof Schånberg 

– Enligt Berg skulle supercargeuren Abraham Hülphers vara ägare till denna tomt 1757– 

1765–75 Handelsman Lars Kullman 

17.1.1763 Första gången lät handelsman Lars Kullman uppbjuda dess på Stora Hamnegatan mel-
lan handelsmannen herr Martin Holtermans hus å östra och handelsman Zachrissons gård å västra 
sidan belägna hus och gård, som han köpt av fabrikören Olof Schånberg och dess hustru Johanna 
Christina för 4 000 d smt samt 100 daler diskretion. 
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Berg I:2, 360. Lars Eriksson Kullman (död 8.5.1780) torde varit äldre än brodern handelsmannen 
Sven Kullman eftersom han redan 2.5.1745 erhöll burskap som handlande. Efterlämnade enl bou 
12.6.1780 en förmögenhet av 52 230 d smt. Ägde hus och gård på Stora Hamngatan mellan Di-
rektör Holtermans och kontrollör Petter Svalins hus ut till Köpmansgatan, vilken inlöstes av so-
nen Erik Kullman. 

Lagret utgjordes av pommersk råg, skånskt korn, tyskt malt, salt, lin m m. Gift 23.5.1749 med 
Cornelia Schultz döpt 12.10.1727, död 12.7.1777, dotter av handlanden Martin Schultz, född 
1674, död 1755 och Elisabet Prunck (?) f 1690, död 1747. V:70 

1785 Handelsman Erik Kullman 

1790 Handelsman Erik Kullmans kreditorers hus med baktomt i sjätte roten nr 4 1803 den 15 dec 
4574.40 1718 4de kvarteret 

Auktion 5.70 VI:4 

14.12.1790 ägde auktion rum på framl Erik Kullmans gäldbundna bo: hans vid Stora Hamnen 
mellan dir Holtermans å östra och herr kontrollören Swahlings å västra sidan liggande under nr 
5.70 och under nr 6.4 åt Köpmansgatan belägne till kreditorerna uppgivne hus och gård. 

Handelsbetjänten Bengt Wittsson köpte gården med tillhörande bakgård på Köpmansgatan på 
auktion 1791 (enligt Wilhelm Berg). 

Uppbud den 17.1.1791. 

Senare uppbud av 5.70 
handl Birger Strömberg 21.9.1801 

handl Bengt Bredelius 23.1.1804 

handl C.F.Diener 7.2.1820 

handl O P Andersson 25.2.1839 

– 

Ägarelängd: 

1696 Carl Torsson änckia 

1710 Carl Tors Erfwingar 2 1/2 tomt 1710–1737 

(1730 omtalas där Sahl Carl Thorssons arvingar 

handelsm Wetterling. Handelsman Lorentz Mattsson) 

1737 Carl Thors arvingars 

1745 Handelsman Peter Ekman 

1755 Handelsman Lars Kullman 

Tobaksmanufaktoristen Olof Schånberg 

1765–75 Handelsman Lars Kullman 

1785 Handelsman Erik Kullman 
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1790 Handelsman Erik Kullmans kreditorers hus med baktomt i sjätte roten nr 4 
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