
Tomt 8.12  1 

Åttonde roten, tomt 12 
Kvarteret Nålmakaren 
 

Tjugonde roten 1637–57v Kronhusgatans södra 
Elfte roten 1657h–70 sida öster om östra 
 hamnen 
 

 

Den tidigaste ägaren, som kan spåras, är 

Sven Olofsson besökare, 

nämnd 1668–73. Han ingav 2.6.1671 en supplik ”om sin tomts restitution i Haga”. 10.5.1672 
krävde han Olof Larssons hustru i Haga på ½ års hushyra för hans hus i Haga. Efter hans död 
stod hans änka för gården 1674–78 (GT 1674–80). Den kallades länge ”Gunilla Besökares gård”. 

Omkring 1677 gifte Gunilla om sig med Anders Svensson båtsman, senare kallad Anders besöka-
re på tulljakten, slutligen skepparen på Kungl. Tullgalejan Anders Svensson (Ekman). Anders 
Ekman inköpte själv tomterna 8.18 och 8.19. Han hade också köpt en hörntomt, ”gamla gårdar på 
Kronhusgatan och västra Hamnen”. Denna gård ärvdes av styvbarnen. Dessa var Olof Bomstedts, 
Johan Sörmans och skepparen Olof Anderssons hustrur och omyndiga barn företrädda av överin-
spektören Sven Månsson. I tomtöreslängden 1696 representerades styvbarnen av deras svåger 
sedermera skepparen Olof Andersson. Tillsammans med honom bodde 1705 Hans Glantzenberg 
och Erik Oppsättare.1715 värderades tomten till 150, huset till 520 och lösegendomen till 100 d 
smt. 

Olof Andersson sades 1717 vara gift med Ingrid Svensdotter; där bodde också ”dess moder, 80 år 
gammal”. Hans änka hade 1730 övertagit gården, där hon bodde tillsammans med styrman Sven 
Alberg. 

Skräddaren Jöns Strömberg ägde gården 1745. Han pantsatte gården den 7.3.1766 till skräddar-
mäster Jonas Graf, av vilken han lånat 278 d smt. Han hade erhållit burskap den 25.9.1731 och 
avled 18.5.1766. Huset på Kronhusgatan upptas i bouppteckningen till 1 625 d smt och sades 
vara belägen mellan timmermansänkan Maria Ahlströms och saltmätare Nils Wettergrens gårdar. 
Hans änka Helena Hising avled 11.6.1769 efter 11 års svag hälsa. 

Gården övertogs av mågen skräddarmästare Anders Wetterquist, född 1737. Wetterquists änka 
Helena Strömberg (född 1739, död 27.4.1815) ägde gården 1786–90 och betecknas då som fattig. 
– Tomtöreslängden 1800 talar om änkan Wetterquists ödetomt. 

Senare uppbud av 8.12 
gästgivare Johan Söderling  (jfr 8.9–10) 5.3.1804 

hökerihandlare Johan Hallberg  24.1.1820 
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Senare uppbud av 8.12—8.13 
hökerihandlare Amant Dangotte  27.4.1835 

Göteborgs Sjukhem  8.4.1867 
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