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Åttonde roten, tomt 2
Kvarteret Gästgivaren

Tjugonde roten 1637–57v

Kronhusgatans södra

Elfte roten 1657h–70

sida nära östra vallen

Olof Andersson stadstimmerman
1666–74, M1676: 1 tomt
Gustavi tomtöreslängd 1670–76, änkan 1677–81
Bosatta i närheten: Påfwel Persson båtsman 1669–70 och Anders i Önnes 1667
1696 års tomtöreslängd upptar här
Nils Torsson (eller Torbjörnsson) Kock.
1700–07 nämnes hans änka.
Bosatta här är 1710 korpral Olin och styrman Petter Bagge. Den senare omtalas i 1724 års restlängd för åttonde roten som ”båtekarlen Pehr Bagge, fattig och av ringa villkor”.
Som ägare till gården anges 1715 och 1717 sal Johan Sörmans arvingar: tomten värderas 1715 till
150, huset till 320 och lösegendomen till 100 d smt. Där bodde båtsmannen Hindrik Joensson
(gift med Ingrid Rasmusdotter) och enrollerade Bengt Ifwarsson (gift med Karin Rasmusdotter),
vidare fattige Anders Svensson lädertogare med sin hustru Karin Jonsdotter, 1715 Jacob Skåhl
och Anders Börgesson båtekarl samt 1717 stockmakaren Zacharias Ollenberg med sin hustru
Margareta Bengtsdotter (kallade fattiga).
En av arvingarna till Johan Sörman, skräddaregesällen Erik Kröger, gift med Anna Maria Sörman, hade flyttat hit 1720. Eftersom Erik Kröger tillhandlat sig en annan gård sålde han den
10.11.1723 med sin hustru Anna Maria Sörmans samtycke hustruns i arv hemfallna gård på
Kronhusgatan överst på vallen å ena och Anders Björkquists gård å andra sidan till sin svåger
skräddaremästare Anders Strömgren och dennes hustru, Eriks syster Christina Kröger, mot 870 d
smt. Strömgren köpte först framdelen av gården – de 400 d smt, som behövdes för köpet av bakdelen av gården, lånade Strömgren av madame Sara Herwegh. 1725 hade Strömgren läredrängen
Sven Blekander. Vid bouppteckningen den 1.9.1743 efter Christina Kröger (död 10.2.1743) ägde
Anders Strömgren 444:3 d smt, därav hus och tomt på Kronhusgatan vid vallen med två små inmurade brännvinspannor och en gammal kittel, värd 700 d smt, samt 1/8 i ordinarie strömbåten
Emanuel med skrårättighet, värd 400 d smt. En gammal gård på Kronhusgatan vid Kronhuset
hade Strömgren i säkerhet för ett lån till svågern skräddaren Erik Kröger.
Den 13.6.1744 pantsatte Strömgren gården till kommissarie Johan Busck för ett lån av 300 d smt
(till 6%), En tjock packe papper rörande mäster Strömgrens borgenärer finns i magistratens arkiv
(EIIb:40). Gården såldes på auktion och inropades av handelsmannen Hans Busck men betalades
ej. Carl Margraff hade i det längsta bevakat sina fordringar men fann sig förekommen av Busck.
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Kommissarie Johan Busck var ägare till gården 1750–55 och hans änka 1760. 1755 bodde där
skräddaren Abraham Boye.
Bakre delen av gården fortsätter att vara skräddargård: 1765 nämnes där skräddaren Petter Carlström, 1770 skräddarmästare Zacharias Bauer och 1775 skräddarmästare Sven Lagerberg, död
22.10.1796.
Lagerberg, som hade fått burskap 28.9.1759, efterlämnade enligt bouppteckningen 13.3.1797 hus
och tomt nummer 2 i åttonde roten Kronhusgatan med fyra boningsrum och två kök, värt 200 rdr
specie. Hans änka Catharina Örnberg, född 1731, var 1797 intagen på hospital. Hon var dotter till
skräddaren Olof Örnberg och Helena Hörnberg. Makarnas dotter Brita Christina Lagerberg,
född 11.7.1763, var gift med f.d. handskmakare Matthias Sjöberg.
Resten av gården, d.v.s. framtomten, ägdes 1765 av avskedade soldaten ostindiska kompanipackhuskarlen Friedrich Merius. 1780 sägs 3/4 av gården tillhöra Friedrich Merius’ änka ”men
numera karduansmakare J. Björkman”. Den 11.10.1781 begärde karduansmakare Jonas Björkman auktion på sitt ägande ”åt gatan vid vallen på Kronhusgatan eller i åttonde roten under
nummer två belägna halva hus”. 1786–90 tillskrives denna del av gården ”bonden i Ale härad och
gården Grönås Lars Pettersson”.
Liksom nummer ett ägdes 2/3 av nummer 2 år 1800 av snickaren Bengt Carlbergs änka. ”Artilleristen Martin Sjöberg”, död 24.7.1800, efterlämnade (enl. Berg II:9–10, 312) gården, som såldes
på auktion 20.8.1801 för 400 rdr. Han var tydligen identisk med den ovannämnde mågen till Lagerberg f.d. handskmakare Matthias Sjöberg, ty 1/3 av gården tillskrivs 1800 skräddaren Lagerbergs arvingar. På rekvisition av änkan Brita Sjöberg och dess omyndiga barns förmyndare stadstjänaren Anders Landtbom och krögaren Peter Arfvidsson utauktionerades 20.8.1801 avskedade
artilleristen Mårten Sjöbergs efterlåtna under nummer 2 vid Kronhusgatan i åttonde roten belägna
2/3 tomt med därå varande åbyggnad av mycket förfallet tvåvåningshus m.m. Det utbjöds för 500
rdr men inropades av garvaren Johan Peter Kindberg för 400 rdr. Kindberg ägde en tredjedel av
gården ännu 1807. Resten ägdes detta år av sadelmakare C. P. Wibom.
Senare uppbud av 8.2
garvare Johan Peter Kindberg

18.3.1805

sadelmakare Joh.Peter Widbom

18.3.1805 [datum?]

