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Tjugosjätte roten 1637–57 Kronhusgatans södra sida 
Fjortonde roten 1657–70  
 

Bengt Radde (Rade) 

1639–40. Köpte 3.12.1732 100 stenar tegel. 

Bengt Raddes son 

Christopher Bengtsson (Radde) 

1657–60 

Måns Esbjörnsson småköpman 

1666–96, M1676: 1 tomt, änkan 1700–1723 

Måns Esbjörnsson finns med redan i den första bevarade bakugnslängden 1666. I M1676 svarar 
han för en tomt. Han betecknas som småköpman. Han levde 1696 men var död 1700, då tomtö-
reslängden talar om Måns Esbjörnssons änka 

Barbro Sahlfelt. 

Enligt 1715 års skattningslängd värderades tomten till 150, huset till 400 och lösöret till 100 d 
smt. Före bouppteckningen efter Måns Esbjörnssons änka Barbro Sahlfelt 29.8.1723 värderades 
hennes gård på Kronhusgatan. Förmögenhet var 2 081 d smt. Döttrarna Maria och, Brita Måns-
döttrar var döda 1722. – Britas man handlanden Anders Larsson Liedbom (död före 1736) sålde 
tillsammans med de övriga arvingarna kyrkoherde Georg Montin och lektor gymnasie Jonas 
Montin det efter deras föräldrar och svärföräldrar ärvda huset och tomten mellan sal Mårten 
Bands änkas hus i öster och fältväbeln Nils Grönberg i väster för 1 030 d smt till skräddaren Sven 
Lindvall den 23.8.1723, uppbud 23.9, fasta 16.11.1723, areal 75′×23½′. Anders Liedbom var 
också talesman för Barbro Sahlfelts dotterson Lars Carlsson, son till dottern Maria Månsdotter, 
som varit gift 1/ dannemannen Carl Larsson på Brännö; 2/ handlanden Jacob Graupner f. 1693, 
död 1726 (Berg I:3, 41). 

Den 24.8.1723 skrev skräddaren Sven Lindvall att hos honom innestod efter gårdsköpet av sal 
Måns Esbjörnssons sterbhusarvingar ännu dottersonen Lars Carlssons arv efter mormodern 200 d 
smt i gården. Förmyndaren tilläts att inteckna gården. Cautionist var Anders Strömgren.1725 
hade Lindvall läregossen Anders Skarman. 

Den nye ägaren var första gången gift med Anna Kröger, dotter till skräddaren Abraham Kröger 
och hade tidigare varit bosatt i svärfaderns fastighet. Efter Anna Krögers död (bou 20.10.1727) 
gifte Sven Lindvall om sig med Johanna Schuberg, som efterlevde. Vid bouppteckningen 1727 
angavs samma grannar som vid uppbudet 1723 men vid bouppteckningen 30.1.1740 efter skräd-
daremästare Sven Lindvall angavs han äga hus och tomt på Kronhusgatan mellan stadsbetjänten 
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Granberg i öster och järndragare Lars Holm i väster, värt 649 d smt. Mågar skräddarna Thore 
Bergius och Helge Liljendahl. 

Gården övertogs av mågen skräddaremästare Thore Bergius i samband med köp av granntomten 
i öster. Burskap 13.3.1743, var död 1775, gift med Brita Lindvall (bou 10.6.1763). En dotter 
Anna Bergius född 1745 var gift med skräddarmästare Sven Hörlin. 15.3.1746 lånade Thore 
Bergius 200 d smt av direktören över Barnhuset Tomas Andersson. Han pantsatte då sina två 
tomter på Kronhusgatan mellan segelmakaren mäster Wennerberg å västra sidan och herr Suhrs å 
östra sidan. I gården bodde 1755 perukmakare Lars Swart. 1760 betecknas båda tomterna som 
öde Thore Bergius ägde 1763 två avbrända ödetomter på Kronhusgatan värda 800 d smt, som 
utauktionerades 14.6.1763 i likhet med granntomten i öster till handelsman Nils Collander för 
605 daler men kallades dock fortfarande i tomtöreslängden 1765 skräddaren Thore Bergius öde-
tomt Den övergick i motsats till denna av handelsman Johan Gerhard von Öltkens ägda gård till 
kommerserådet Patrik Alströmer, en anteckning 1786 sade att den tillhörde komedihuset. Alströ-
mer var ägare 1787–1800. 1807 ägde källarmästare L. H. Crohn tomten. 

1760 Skräddaren Thore Bergius ödetomt 

Berg II, sid 233: Skräddarmästare Thore Bergius på Kronhusgatan belägna tvenne ödetomter, 
värderade 800,-. Till Herr Nils Collander för 605 d smt. 

1770 Köpmannen Anders (bör vara Nils) ödetomt med materialbodar 

5.10.1771. Handelsman And. Flobeck hade ansökt om inteckning i handelsman Nils Collander 
Johanssons twenne på Kronhusgatan belägna tomter med åbyggnad för en fordran på 1 500 d 
smt. 

Handelsman Nils Kollanders tomt med bodar 

1775 inlöste skräddare Sven Bergius sin avlidne faders gård på Kronhusgatan. Efter Sven Bergius 
död (före 25.8.1775) såldes gården till ene medarvingen studenten Johannes Lundborg. Se RR:s 
resolution 30.10 1776. (Enligt Bergs husägare och tomter). 

1780 Handelsman Nils Kollander 

(kontrollör Thore Gabriel Walcke se väster härom) 

1786 Commercierådet Herr Baron Patrik Alströmers tomt med åbyggnad 

1790 Commercerådet Herr Baron Patrik Alströmers tomt med åbyggnad 

1800 Herr Commercerådet Alströms tomt 

1807 Källaremästare L. H. Crohns tomt 

Avl. skräddaren mäster Sven Bergius hade den 15.5.1775 i skuldebrev erkänt att han, till att från 
handelsmannen Nils Collander Johansson inlösa sin avlidne faders, på Kronhusgatan belägna 
tomt, av hovsekreteraren, häradshövdingen Christian Wilhelm Walcke hade lånat 302 d smt 16 % 
smt. Även Bergius hustru var avliden, varefter samtliga arvingarna 25.8.1775 avstått tomten till 
ena medarvingen dåvarande gymnasisten numera studenten Johannes Lundborg. Denne hade 
tillerkänts rätten till tomten genom utslag i RR 30.10.1776. (AIIbb:7, 226–27). 

6.10.1783. Första gången lät handelsman Joh. Gerhard von Öltken för 116 rdr 32 – specie köpe-
skilling uppbjuda en vid Kronhusgatan, stadens femte kvarter och åttonde rote, belägen ödetomt 
mellan handelsbetjänten Cornelii Skarins å östra och herr Johan Fr. Podolins å västra sidan, vil-
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ken tillhört handelsman Nils Collander Johansson och denne sålt den 11.9.1783, 30 penning 3 rdr 
42 – specie. 

Auktion 21.3.1775: Murmästare Anders Jungmackers på Kronhusgatan emellan murmästare Got. 
E. Assmans tomter å västra och handelsman Nils Collanders tomt å östra sidan belägna tomt med 
därå befintlig åbyggnad, 24½ fot i bredden och 78 fot i längden, svenskt mått. Till kontrollör 
Thure Gabriel Walcke för 360 (åsatt värde 300:-). 

12.10.1778: Första gången lät kontrollören herr Thure Gabriel Walcke uppbjuda en vid Kronhus-
gatan emellan murmästaren Ashmans Tomter å västra (37 o 38) och handelsmannen Nils Collan-
der Johanssons å östra (35 o 36) sidan belägna tomt som håller 24½ fot i bredd och 78 fot i längd 
svenskt mått, vilken hade tillhört numera utrikes förresta murmästaren Anders Jungmarker och 
till gäldande av herr kontrollören Walckes i samma tomt intecknade fordran å 200 – smt eller 33 
R- 116 – Specie gått i mät enl. Magistratens utslag 18.1.1775 samt inropats av herr kontrollören 
Walcke den 21.3.1775 för 360 d smt (60 rdr specie). 30-penning 2 rdr specie. 

1780 (under samma nummer 40 som handelsman Nils Kollander) 

Controllör Thure Gabriel Walcke 

13.1.1783. Första gången lät herr Johan Fredrik Podolin för 150 rdr specie uppbjuda en i stadens 
norra del och dess femte kvarter vid Kronhusgatan belägen tomt med åbyggnad mellan herr Nils 
Collander Johanssons obebyggda tomt å östra och avl. murmästaren G. E. Ashmans hus å västra 
sidan som tillhört herr Controllören Thure Gabriel Walcke och denne den 5.10.1782 sålt. 30- 
penning 5 rdr specie. 
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