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Åttonde roten, tomt 16
Kvarteret Nålmakaren

Tjugonde roten 1637–57v

Kronhusgatans södra sida

Elfte roten 1657h–70

öster om östra hamnen

Sifwert Anderssons änka (”Elin Sifwerts”)
1667–70–80
Gården såldes 26.8.1666 till Sivert Andersson, vars änka kallad ”Elin Siverts, tapperska” 1676,
nämns redan 1667. Hon var förmodligen död 1681, då
Sven Dahlbo stadsbåtsman
var åbo på gården.
Tre barn till Sifvert och Elin ärvde gården, en son och döttrarna Aleka och Materinna (Caterina?)
Den senare var först gift med skomakaren Sven Andersson, som var död 1693 och efterlämnade
två barn. 1693 gifte hon om sig med skomakaren Bengt Börgesson, som 13.10.1697 uppbjöd gård
mellan Carl Djekne i öster och Ambjörn bryggare i väster. Han uppgav, att hans hustru fått halva
gården i arv efter sina föräldrar och att han köpt den andra hälften av svågern Per Andersson för
60 rdr kurant. Fasta erhölls 1.7.1698.
Skomakaren Bengt ”Biörnsson” lånade 120 d smt i banken, vilka inprotokollerades den 19.
7.1697. Han pantade då sin tomt på Kronhusgatan mellan Carl dieknes hus i öster och Ambjörn
bryggare i väster. Den 1.3.1701 uppbjöds gården av banken.
Enligt tomtöreslängderna delade Bengt Börgesson skomakare gården med Måns Andersson timmerman, som 1715 svarade för tomten, värderad till 150 d smt medan Bengt skomakare endast
skattade för lösöre.
Alla de många, som 1717 enligt upphandlingslängden var bosatta i gården, betecknades som fattiga: Måns Andersson timmerman med sin hustru Ingeborg Persdotter, ibm soldatänkan Karin
Persdotter, avskedade soldaten Matthias Forswall med hustru Börta Helgesdotter, soldaten Nils
Lijten med hustru Karin Lijten, ibm Bengt Biörnsson (Börgesson) skomakares änka Ingeborg
Svensdotter.
1720 svarade Måns Andersson timmerman ensam för gården, 1725 ägde han och Sven Eriksson
enrollerad halva gården var.
Hantlangaren Sven Wik svarade 1730–45 för Måns Anderssons del och Sven Erikssons änka
ägde den andra halvan. Inneboende 1730 var borgaren Per Gunnarsson.
Framdelen av tomten ägdes 1755 av järndragaren Thore Joensson: Hans del värderades till 450
d smt. Där bodde också järndragarna Sven Apelquist och Jöns Svensson.
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Bakdelen av tomten ägdes av båtsman Sven Erikssons änka Margareta Tingstedt. Den sades detta
år 1755 vara belägen mellan stadsvaktmästare Grope i väster och före detta sjökonstapeln Börge
Bergström i öster. En släkting till henne tobaksspinnare Olof Tingstedt var 1765 inneboende i
gården.
Svarvaren Anders Berg bodde 1786 i gården hos järndragaren Thore Joensson, som avled
16.4.1688. Vid bouppteckning efter Thore Joenssons andra hustrun 16.3.1776 sades han äga hus
och tomt nr 16, Kronhusgatan, mellan skeppare Bergström i öster och buteljören Anders Bergman (1788 målare Bruhn) i väster, värderad 3 524 d smt, nettobehållning då 3 184 d smt. Han var
gift 1) Greta Wahrling, död 17.7.1755 [datum oklart i manuskriptet]; 2) Anna Hansdotter, död
17.10.1776 (5?); 3) Christina Bergström, som efterlevde (se Berg II:5–6, 279, GLA).
Senare uppbud av 8.16--17
målare Carl Magnus Bruhn

26.1.1824

handl Fredrik O Petschler

11.5.1857, 24.11.1873

