Tomt 5.75
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Femte roten, tomt 75
Kvarteret Kronobageriet

Artonde roten 1637–57v

Norra hamnen öster om

Nionde roten 1657h–70

östra hamnen

Kronobageriet
Om detta skriver Cederbourg (sid. 81): ”Bageriet år 1666, af Tegelsten opdragit, strax in för
Drottninge-Porten i öster, hwilket i begynnelsen före des inrättning, warit hållit uti den antagna
Krono-Bakarens egit hus, in til des det af sten blef upmuradt, deräst Krono-Bakaren har fina Logementer.”
I 1696 års tomtöreslängd tilldelas kronobageriet 1 tomt, 1697–98 3 tomter (med baktomter), 1699
1 tomt och 1700–2? 5 tomter.
Men enligt Almquist (II:482) blev det först uppförda kronobageriet otillräckligt för garnisonens
behov särskilt i krigstider. ”Schönleben föreslog därför, att det vid Nya Porten på norra sidan
belägna stenhus, som då användes till corps de garde, skulle inredas till bageri. Det var särskilt
lämpat därtill: det låg tämligen isolerat, något som var en fördel med hänsyn till eldfaran, men det
låg icke långt från slusskvarnen, så att både mjöl och vatten kunde hämtas på nära håll. Förslaget
vann konungens bifall och det får alltså antagas, att kronobageriet från 1692 var beläget på den
plats, som är angiven på C W Carlbergs karta år 1753”.
1739 behövde planket mellan kronobageriets gård och det dåvarande äldre slaktarehuset 5.74
repareras. Magistraten beslöt då, att trots att planket tidigare både uppsatts och underhållits av
kronan, låta reparera sin hälft av planket, eftersom ett slakterihus hade uppbyggts därintill.
Brandsynen 1737 underkände fem alldeles förfallna vedskjul i Kronobageriet liksom det därvid
belägna magasinshuset, som var ruttet med öppet tak.
Senare uppbud av 5.75
fältkamrer John Greiffe

31.10.1825

hökerihandl Lars Dahlander

23.3.1829

Burskap 27.4.1821. Ägde (Berg II:3–4, 87) den 10.5.1830 (enl bou efter hustrun) grundmurade
stenhuset på tomt 5.75 Norra Hamngatan, värt 6 666:32 rdr bco. G m Sofia Andersson, död barnlös 24.11.1829, dotter av änkan Anna Catarina Andersson på Åkerström.
handl Olof Lindbäck
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