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Femte roten, tomt 73
Kvarteret Kronobageriet

Artonde roten 1637–57v

Norra hamnen öster om östra

Nionde roten 1657h–70

hamnen

Olof Bengtsson Högen
1659–63: 2, 1665–69 Begr. 5.5.1688 D. Gift Emerentia Svensdotter, troligen dotter till den Sven
Jonsson, vars gård i tionde roten Olof Bengtsson köpte för 50 rdr 1650 (huseköpspenning 1 d smt
betald 5.5.1650). Om honom se 6.42, där han omtalas som tomtägare av halv tomt från 1675.
Inga andra noteringar finns om honom dessförinnan. Även skriven 5.71.
396 Jöns Andersson i Högen,
1663: 1, 1665–70–96 ½ tomt 1674–75, därefter 1½ tomt
M 1678 1½ tomt
Död före 1710
Han köpte enligt Gustavi kyrkas räkenskaper 1694 en grav i Gustavi kyrka av amiralen friherre
Ankarstierna. Hans första hustru Cecilia Svensdotter skulle vara syster till ringkarlen Torsten
Svensson (g m Anna Andersdotter Hising, se 2.51) enligt Bergs antagande (Genealogierna 1 vol
2, 283) men det förefaller som om Torsten Svenssons svåger hette Joen Andersson i Höga, ej
Jöns Andersson i Högen. Ovisst är alltså om Jöns Andersson hade någon mer hustru än den Annika Wilhelmsdotter, som efterlevde honom och som begravdes i Gustavi kyrka 1712. Bouppteckning efter henne gjordes 1714, då hon sades äga två hus och tomter. En dotter Christina Jönsdotter, gift med Hans Wulff (hans första äktenskap), som var död den 18.12.1707, då hennes stolrum
i domkyrkan övertogs av dottern Elisabeth Wulff. Dottern Maria, efter vilken bouppteckning
gjordes 18.12.1705, var gift med handlanden och rådmannen Lars Hansson Liedgren, död 1726.
1710 Jöns i Högens Enkia 2½
Kaptenen, senare kommendören vid amiralitetet Hans Wulff som omnämnes i 1703 års tomtöreslängd bodde sannolikt i svärfadern Jöns Andersson i Högens bakgård 6.1 vid Köpmangatan. Hans
Wulff själv var död, när Marcus Levesen övertog hans stolrum 2.9.1712. Jöns Anderssons gård
övertogs senare av Christoffer Hedenberg Skattningslängden för 1714 omtalar att på Hr Hedenbergs bakgård bodde sal Kapten Hans Wulffs fru.
1715: Jöns i Högens sterbhus betalade enligt skattningslängden 1715 för en tomt värd 630 och ett
husvärde 600 d smt. Kaptenen Christopher Hedenberg skulle skatta för lösöresvärdet 2 000 d smt.
Han står tillsammans med hustrun Elisabeth (båda skattande 18 daler var), drängen Anders Persson och pigan Kerstin Eriksdotter.
1720 står Christopher Hedenberg skriven för gården men den ägdes 1728 av Jöns Anderssons
arvingar. (Då värderas avl Jöns i Högens hus och gård vid Drottninggatan”)
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1730: Handelsman Johan Pettersson
1737: Köpman Oluf Pettersson
1745: Köpmannen Herr Johan Pettersson
1755: Handelsman Olof Pettersson ”baktomt i 6te roten nummer 1”
1765: Köpman Olof Petterssons (arvingar)
Berg II:9–10s 52: Olof Pettersson burskap som handl 16.6.1735, död 3/5 1763 (son till handl
Johan Pettersson). Efterlämnade (bou 22.1.1765) 14 597:19 d smt, därav hus och 3 tomter mellan
Stora Hamngatan och Köpmangatan (övertogs av dottern Johanna Margareta f 1743 och hennes
blivande man handlanden i Ystad Gustaf Bernt Santesson, som (1765) ämnade bosätta sig i staden, för 14 400 daler) (Berg II:9–10, 52). G m Maria Elisabeth Wallman som efterlevde, syster
till sjökapten Carl Wallman (se 5.68) och Abraham Wallman (se 5.54).
Angående handelsmannen Olof Pettersson och hans eventuella härbärge
Enligt politieprotokollet den 20.2.1739 ”45”: ”Inkallades handelsmannen Olof Pettersson och av
Magistraten föreställtes, om han icke skulle vilja åtaga sig gästgiveriet för de till staden ankommande resande personer, helst åtskilliga främmande ändock pläga logera hos honom. Men Pettersson ursäktade sig därföre, dels för det han ej skall vara van att unna accomodera främmande
och dels för det hustru skall vara sjuklig av sig”.
1775–85 Handelsman Gustaf Bernhard Santesson,
som 1779 den 1 februari första gången lät uppbjuda ”ett här i Göteborg på Norra sidan i staden
uti dess fjärde kvarter eller del vid Stora Hamnegatan, emellan handelsmannen Jacob Karstedts
hus å västra och Nya gatan vid slagtarehuset å östra sidan, beläget hus och gård, som med bakgården sträcker sig och löper igenom till Köpmansgatan och tillsammans består av trenne tomter
med därå varande åbyggnader, vilken tillhört avlidne handelsmannen Olof Pettersson, och vid
arvskiftet efter honom i januari månad 1765 är vorden i anseende till dess bofälliga tillstånd, allenast värderad till 9 400 d smt eller 1 566 riksdaler 32 skill species men Petterssons måg Herr G
B Santesson enligt överenskommelse med samtliga sterbhusdeltagare på sig övertagit emot en
fastställd och erlagd köpeskilling 14 400 d smt eller 2 400 riksdaler specie 30 penning, 80 riksdaler species”.
1790 Handelsman Gustaf B Santessons änka med baktomt i sjätte roten nr 1
Brandförsäkringsuppgifter 1804 den 1.10.1776 F208.36.
4de kvarteret
Handelsmannen Tobias Lundgren, uppbud 25.6.1804 av 5.73
”Hörnet av Norra Hamnen och Slakthusgatorne.
Själva tomten håller i längden 96 och i bredden 27 alnar, är belägen 26 alnar från Norra Stora
Hamne Canalen.
2ne Stegar, 2ne brandhakar, 2 handsprutor, 6 läderämbar, 2 svabbar.
Åbyggnaden är följande
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1. En Träbyggning av furu- och grantimmer uppsatt 1776 av 2ne våningar, är 26 1/2 alnar långt ut
med gatan, 24 dito brett och 10 3/4 alnar högt, täckt med understrukne tegelpannor på läkten, står
på en stenfot murad av flensburgersten 1 aln 9 tum hög som upptages till 3212ne källare med bjälkar 484.16
Byggnaden i gott stånd och fodrad med bräder och gulmålad med oljefärg Transport
805.16
Byggningens undra våning består av 2ne förstugor, 1 handelsbod, 4 boningsrum, 1 kök med spis
och bakugn, 1 väggfast skåp och 1 skafferie
Övra våningen har 1 Svale, 1 sahl, 5 boningsrum, 1 kök med spis- och stekugn samt 1 väggfast
skåp. Trappgången från gatan är av huggen sten och trapporna huset igenom av plankor med utarbetat handrede
Hela stommen i det stånd det nu står 1307.21.
No 2. Ett trähus av furu- och grantimmer, uppfört år 1780 av tvenne våningar 10 3/4 alnar långt,
4 alnar 8 tum brett och 8 1/2 aln högt, fordrat med bräder samt rödmålat, täckt med bräder under
pannorna. I gott stånd.
Har stenfot 1/2 aln högd som upptages t 31.24
Byggningen undre våning består av en utbyggd trappgång av plankor, 1
förstuga, 1 boningsrum och 1 skafferie. Övra våningen har 1 svale, 1 visterhus.
Hela Stommen i det stånd det nu är värderas till 171No 3 En träbyggning av furu- och grantimmer vid Köpmangatan, uppsatt år 1778 av 2ne våningar, byggd i 2ne vinklar, hvaraf tvärbyggnaden är 26 1/2 aln lång och 14 3/4 alnar bred, Östra vinkeln 47 alnar lång och 9 alnar bred samt västra dito 47 alnar lång och 7 1/2 dito bred, höjden över
allt lika eller 9 1/2 alnar, täckt med bräder under pannorna över vinklarna med understrukne pannor på läkten, över tvärbyggnaden.
Hela huset som är i gott stånd fordrat med bräder och rödmålat, utom stenfoten, som är 1/2 aln
hög och värderas till 214.20.
Är en ofvan jord hvälvd källare med 2ne järndörrar i 2ne delar samt 3 gluggar med galler och
järnluckor som ej till något värde upptagits eller i värderingen ingått. Byggningens undra våning
består av 3ne utbyggda trappgångar, av plankor, 1 förstuga med väggfast skåp, 2ne handelsbodar,
2 boningsrum, 1 saltbod, invändigt klädd med bräder, 1 brygghus med spis och bakugn samt inmurad kopparpanna, 1 bagarstuga, 3 packbodar, 1 stor vagnbod, 2ne hallar, 1 vedbod och 1 avträdeshus.
Öfra våningen har 2 utbyggda svalar av bräder med 4 trappor av plankor till vinden samt en överbyggd gång av timmer och bräder,
10 spannmålsloft.
Hela stommen i det stånd det nu står 4 780.24.”
Senare uppbud av 5.73
grosshandl Ferdinand Körner

© Olga Dahl 2004

17.12.1849

4

Olga Dahl: Göteborgs tomtägare 1637-1807

grosshandlare Alexander Ählström

27.12.1852

AB Ohlsson och Petersson

14.4.1856

handl Jonas Ohlsson

8.11.1858

handl Carl Aug Andersson

16.2.1863

