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Tjugosjätte roten 1637–57 Sydöstra hörnet av Kronhusgatan  
Fjortonde roten 1657–70 och Lilla Smedjegatan 
 

Arfved Andersson 

1657–61 

Per Hijsing 

1657–63 

Jämför Per i Tingstad eller Per Andersson Hising på Köpmangatan 6.44. Var död april 1684. En 
spögubbe med detta namn bodde på Kyrkogatan 3.83 1696, änkan 1720. 

Per Jönsson 

1657–60 

Jacob Danken handskmakare 

1657–65 

Jacob Duncken var 1651 gift med Barbara Hanton. Vid kämnärsrätten den 19.10.och 21.11.1660 
beskylldes Lars Jonsson, Jon Nilsson och Peder Hansson för att för en tid sedan på gatan vid 
Assmund Mattessons port (sedan de hade varit tillsammans hos Anders Gustavsson till klockan 
mellan nio och tio om natten) ha tagit Jacob handskmakares hatt. Jon Nilsson skulle ha huggit 
Jacob i fingret med sin värja. 

Jacob Danken handskmakare fordrade vid Göteborgs underrätt betalning av Nils Svensson för en 
häst som Nils Svenssons svärfader Anders Bengtsson i Högen, som Nils Svensson ärvt, hade er-
hållit av Jacob. Det hävdades att det var fem år sedan svärfadern hade fått hästen och Jacob 
Duncken hade inte gett sin fordran tillkänna vid arvskiftet. 

Alexander handskmakare lovade vid kämnärsrätten den 24.1.1673 godvilligen på sal Jacob 
Dunckens vägnar att betala Erik Gustavsson 14 d 21 öre. Vid samma rätt krävde samma år den 
24.4. s.å. handskmakare Alexander Styfwerts hustru på hennes förre man framlidne Jacob 
Dunckens handskrift på 7 rdr för en oxe. Om henne sades det vid samma rätt samma år den 28 
maj ”såsom nogsamt är witterliget swaranden med sina små barn efter sin sal man Jacob Duncken 
uti månge gield och skulder utan medel och förråd till betalning war lämbnat — skulle fordran 
modereras till halft enl 17 Cap Erfd B.” 

Börge Jöransson 

1667 1 tomt 

Bengt Ulfsson stadsbåtsman 
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1637–55 1657–70 

M1676: 1 tomt,  GT 1670–81: 1 tomt 

Enligt en anteckning står han i längderna nära Per Svensson vågmästare (8.33n Gamla Teatern). 
Han kallas av Långström i yrkesregistret Bengt Olofsson: var sågare. 

Bengt Gunnarsson beskyttare 

1670–73 smeden Bengt Gunnarsson 

1676, M1681, M1676: 1 tomt kallas artillerikonstapel. 

GT: ¼ tomt 1670, 1671–81 1 tomt 

Det är stundom svårt att följa tomternas öden under den stora luckan i tomtöreslängderna 1681–
96. Detta gäller t.ex. Torsten besökare, som vi antagit varit ägare av nummer 37, en Bengt Ulfs-
son, stadsbåtsman, omtalad 1657–81, som i Gustavi tomtöreslängder sägs ha varit innehavare av 
en tomt och en Bengt Gunnarsson beskyttare, som 1670–73 kallas smeden Bengt Gunnarsson och 
i listan över mantal och husägare artillerikonstapel. 1670 säges denne Bengt Gunnarsson äga ¼ 
tomt, 1671–81 en hel tomt. Måhända har det tidigare funnits en tomt mellan 8.37–38 och 7.60–
61. 

Vi antar att gården tidigare ägts av ovan omtalade Bengt Ulfsson stadsbåtsman. 

Eventuellt finns det två smeder Bengt Gunnarsson. Se 1.50. 

 

Anders Bengtsson båtsman 

1674–78 densamme som Ulfs-Anders 1679? 

Håkan Andersson Timmerman 

1696–20. 

1696 hade gården övertagits av Håkan Andersson, ev. identisk med stadstimmerkarlen Håkan 
Dahlgren (se fältväbeln Nils Grönberg 8.37). 

Enligt 1715 års skattningslängd värderades tomten till 150 d smt, byggnaden till 200 och 
lösegendomen till 100 d smt 

I Håkan Andersson timmermans gård bodde 1717 båtsmansänkan Ingeborg Backe och styckjun-
karen Gustav Leijons änka, båda betecknade som fattiga. Ingeborg Backe var änka efter Jacob 
Backe och något av åren efter 1720 övertogs gården av hennes son 

styrman Petter Backe. 

Han levde emellertid inte länge efter övertagandet: bouppteckning 27.7.1725 upptar hus och gård 
på Kronhusgatan mellan Nils Grönberg i väster och Kungl. Artillerityggården i öster. Den näm-
ner barnen Olof, Cornelia och Petter. I bouppteckningen den 5.7.1755 efter Petter Backes änka 
Ingierd, omgift med 

segelmakaren Anders Wennerberg, (död 1761) 

omtalas att sonen Petter var kyrkoherde i Breared. Styrman Petter Backes änka står som ägare till 
gården i tomtöreslängden 1725, sedan från 1730 segelmakaren Anders Wennerberg, som dessut-
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om omkring 1745 inköpte granntomten i öster, varefter de båda tomterna erhöll gemensam histo-
ria (se 8.37). 1750–55 kallades dessa ödetomter. 

Den 1.9.1755 sades segelsömmaren Anders Wennerberg den 6 aug. s.å. till uppsyningsmannen 
vid ostindiska kompaniet Jon Forsbeck för 300 d smt försålt sina två obebyggda tomter belägna 
på Kronhusgatan i hörnet intill tvärgatan, som å östra sidan går förbi Kungl. Artillerityggården, 
emellan klensmedens Hans Wirmans halvt bebyggda tomt å södra och skräddarens Tore Bergii å 
östra sidan. Tillsammans höll bägge tomterna emot bemälda tvärgata uti längden sjuttiosju och en 
halv fot, och till Kronhusgatan uti bredden 49 fot Sveriges mått. På uppsyningsmannen Jon Fors-
becks begäran uppbjöds de två obebyggda tomterna första gången. 

1760–70 omtalas de som murmästare Carl Aug. Rex tvenne tomter, den ene bebyggd men den 
andre obebyggd. (Obs ”Carl Aug. Rex, ej Fredrik Aug.”) 

Den 20.4.1774 ”uppwistes för Magistraten then af conducteuren Herr Carl Wilhelm Carlberg 
författade Ritning til ett Stenhus, som murmästaren Gottlieb Ehrenfried Assman ämnar uppföra, 
på thess tomter, wid Kronhusgatan, häri Staden, Hwilken Ritning Magistraten approberade”. 
1775 omtalas murmästare Gottfried Christian Assman. 

Medan på 8.37 enligt 1787 års tomtöreslängd fanns murmästare Assmans änkas lilla hus och tomt 
var enligt samma källa 8.38 bebyggt med ”murmästare Assmans änka stenhus”. 

1786–1800 Murmästare Assmans änkas stenhus och hennes arvingars hus (tillsammans med nr 
37) 
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