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Sjätte roten, tomt 21
Kvarteret Lilla Berget

Femtonde roten 1637–57v

Köpmangatans norra sida

Sjunde roten 1657 h–70

mitt emot Museitomten

Arfwid Andersson båtsman
1667–69
Rotemästaren i 27 roten 1637–38 hette Arfwed Andersson: hans änka Bengta omtalas 1639–40.
En Arwid Andersson Snus förkom 1642 i 23 roten. Vidare fanns det en Arfwid Andersson 1675 i
elfte roten.
Nils Assarsson styckjunkare (se 6.20)
Det förefaller som om Nils Assarsson styckjunkare hade avstått en av de två tomter han ägde
1678 till
löjtnant Bengt Storm,
kallade sig skeppare, då han enligt magistratsprotokollet 1681 berättade sig ha varit i Kungl.
Maj:ts tjänst förleden ofred och därför hade att fordra en post pengar av kronan.
Hans änka Christina (Kerstin) Larsdotter Storm innehade en tomt här enligt tomtöreslängderna
1696 och kvarbodde ännu 1704. 1710 hade hon flyttat till sin föräldragård öster härom. Hon begravdes D 7.4.1723. I denna gård bodde 1710 i stället hennes måg styrman Evert Jacobsson Meijer (burskap 23.6.1705, gift första gången med hennes till namnet okända dotter). Evert Meijer
hade dock uppenbarligen som änkeman 1712 flyttat till sin moders bakgård. (Se 6.24 om honom
och hans omgifte.) Evert Meijer gifte sig andra gången den 20.2.1714 i Christine m Anna Catharina Wessman, som var änka efter Evert Meijer redan den 16.1.1715, då hon var fadder hos Gottfried Jungberg, när denne döpte sin dotter till just Anna Catharina. Hon hann med ytterligare tre
äktenskap med 2/ den 29.2.1716 m bryggaren Gustaf Roth; 3/ 30.8.1719 med länsman Jöns Larsson Renström; 4/ Johan Christoffer Boensch.
(Se RR 1715, 850 om sal. Evert Meijer och hans släkt. Ett par av hans barn begravdes i Domkyrkoförsamlingen 1711 – resp i mars och juni.)
Skepparen Evert Meijer hade i sitt äktenskap med Bengt Storms änka Christina Storms dotter N.
N. en son Jacob Meijer d.y. Enligt RR prot. 1711 (sid 470) ville Evert Meijer att hans son skulle
antagas till stenhuggare. Det nämns i en handling 1716 (bou 1716:402) att hustru Christina
Storm, Jacob Meijers mosterman handelsman Olof Kullberg och hans morbror styrman Lars
Storm skulle överse de förmyndareräkningar, som hans förre förmyndare Erik Edman lämnat.
Enligt en bouppteckning 8.12 1732 hade guldsmedsgesällen Jacob Meijer morbrodern styrman
Lars Storm, mormodern hustru Christina Storm och kusinen Magnus Larsson Storm (vars mor
var Annika Månsdotter). Arkliemästare Lars Storm begravdes i svenska församlingen den
27.3.1726. 1714 har
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Anders Arfwidsson visitör
inflyttat i gården. Han var först bara hyresgäst, ty 1717 talas om Bengt Storms änkas gård (ibm
sonen Carl Bengtsson enrollerad och pigan Ingri Larsdotter). Anders Arfwidsson bodde där
1720.
1723 värderas avl. löjtnantskan Storms två gårdar på Lilla Berget.
Skövde magistrat behandlade 13.4.1724 sal. Kullbergs barns andel i
dess moders Anna Catarina Storms arv efter hennes moder Christina Storms två tomter, vilka
borde värderas.
Tomtöreslängden 1725 talar om ”guldsmedsgesällen (Jacob) Meijers gård, ibid visitören Anders
Arfvedsson, pigan Karin” men
Anna Christina Storm gift med borgaren i Skövde Jonas Starck och konstapeln Lars Starck sålde
på offentlig auktion för 425 d smt framlidna löjtnantskan Christina Storms hus och gård vid
Köpmangatan och på Lilla Berget mellan Lars saltmätare å ena och arvingarnas andra gård å
andra sidan till visitören vid Stora sjötullen Anders Arfwidsson, uppbud 29.11.1725.
Tomtöreslängderna 1737–55 talar om ”avskedade sjötullsbesökaren Anders Arvidsson” och
1755–65 om hans arvingar.
1770 hade halva gården övertagits av mågen skepparen Olof Jönsson Hultin (död barnlös före
1771). Efter hans död ägdes halva gården av hans änka sjötullsbesökare Anders Arvidsons dotter
Cornelia Andersdotter Liljenberg, död 12.3.1791. Hon efterlämnade (bou 9.5.1791) hälften i hus
och gård nr 21 på Lilla Berget mellan packhuskarlen Olof Forsells änka i öster och vaktmästare
Bousteds änka i väster.
Den andra hälften ägdes av Cornelia Andersdotters bror, bokhållaren i Stora Sjötullskontoret i
Göteborg Arvid Andersson, som också kallade sig Liljenberg. Hans första hustru Märta Catarina
Enander avled barnlös 24.3.1763. Hon var dotter av sjötullsvisitören Anders Enander och Christina Åberg. Vid bou efter henne 22.12.1767 ägde makarna ⅓ i föräldrarnas hus på Lilla Berget,
mellan sjötullsvisitören Boustedts och fältväbeln Wikmans gårdar, värd 600 d smt.
Arvid Liljenbergs andra hustru Ingeborg Skog född 1745, död 17.5.1792 var dotter av åkaren
Elias Pettersson Skog och Anna Ahlbom. Arvid Liljenberg avled död barnlös 14.4 1788 ( bou
30.4.1788) och gårdshalvan ägdes sedan av hans änka Ingeborg Skog. (Berg II:5–6, 197 och Berg
I:2, 463). Vid bouppteckningen efter honom levde ännu grannen i väster vaktmästare Boustedt.
Ingeborg Skog efterlämnade den förut nämnda halva gården nr 21 på Lilla Berget. mellan packhuskarlen Olof Forsell i öster och vaktmästare Boustedts änka i väster. Den andra hälften tillhörde fortfarande skepparänkan Cornelia Hultin (död 12.3.1791). För det oförtrutna nit och den trohet hon visat på dödsbädden gav Ingeborg Skog henne med varm hand hela egendomen även den
fasta.
Förre kofferdiskepparen Jöns W-son Hult var ägare 1800.
Änkan Christina Blomberg gav uppbud 12.4.1802.
Senare uppbud av 6.21
vinhandl G N Borgert (stärbhus)
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värdshusföreståndaren T J F Mülenboch 4.7.1864
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