
Tomt 8.6  1 

Åttonde roten, tomt 6 
Kvarteret Gästgivaren 
 

Tjugonde roten 1637–57v Kronhusgatans södra sida 
Elfte roten 1657h–70 inte långt från östra vallen 
 

Olof sågare båtsman 1675 

Denna gårds tidigast kände ägare var 

Jon Persson timmerman 

omtalad i längderna från 1666, troligen död 1676, varefter gården övertogs av stadsbåtsmannen 
Hans Rasmusson masthuggare, 

som kort därefter avled och ärvdes av sin änka, som stod för gården 1681. Troligen hette hon 
Kerstin Andersdotter. Hon gifte om sig med Sven Andersson deledragare, som var innehavare av 
gården 1696. I sitt första äktenskap hade dottern Kerstin Hansdotter. Om hennes förste man Hans 
Rasmusson kan följande berättas: Han besvärade sig vid kämnärsrätten den 28.2.1666 över att då 
han några dagar tidigare kom ned till hamnen för att såsom andre medellösa förtjäna sig en pen-
ning, då kom Anders Jönsson och ”wille honom förbiuda, skiutandes honom alltså i hampnen. 
Anders Jönsson nekar alldeles Hans Rassmusson med willia utan af wåda skiutit i hampnen”. 

Som inneboende i hennes hus nämnes 1710 enrollerade Anders Surte, 1715–17 Lars Hesselgren 
med hustru Kerstin Persdotter (yrke rotebåtsman), sergeanten av artilleriet Anders Wennerström, 
1720 målaren Sven Wenberg och 1725 fattige snickaren Hans Torgman (1724 ”hustrun svag och 
gammal, gesällen bortrest”) samt slutligen stadstimmerkarlen Anders Persson. 

Den 18.3.1728 värderades Kerstin Andersdotters gård, medan mågen f.d. konstapeln Petter 
Raddhe ämnade övertaga den. Han var gift med hennes dotter Karin Svensdotter. Raddhe och 
hans hustru ägde förut åttonde roten nummer fjorton. Raddhe hann aldrig övertaga svärmoderns 
gård, ty Karin Svensdotter betecknas som änka 1730. Denna gård nummer sex kallas 1730 Sven 
däledragares arvingars gård. Bouppteckningen efter honom och hans änka 7.7.1730 anger husets 
läge till mellan karduansmakare Petter Wolter i öster och saltmätare Per Andersson i väster, 350 
d smt (Berg II:8–10, 457). 

Skomakaren mäster Petter Fogelberg pantsatte 28.6.1734 för lån av 200 d smt av förmyndarna för 
avlidne skräddaremästare Petter Almgrens omyndiga barn målaremästare Alexander Fox och 
skräddaren Bengt Westerdahl (EIIb:18, 21.7.1738) sitt på Kronhusgatan belägna hus och gård. 

För tomtöret svarar 1737 skomakaren Petter Vogelberg och 1744 bagaremästare Nicolaus Coll-
berg (burskap 27.3.1739). Enligt bouppteckningen efter honom 9.9.1752 översteg skulderna till-
gångarna. De senare innefattade gården på Kronhusgatan, som anges ha grannarna saltmätare Per 
Andersson i väster och klensmeden Lorentz Helgesson i öster och ha inmurad kopparbryggpanna, 
921:20 d smt. Inbördes testamente med hans änka Elin hade upprättats 19.2.1752. Den fortsatta 
ägarelängden är följande: 
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1755: Bagaren Anders Apelberg 

1765: Borgaren Petter Söderström, 1775 dennes bebyggda tomt 

1786: Bagaren Magnus Dahlgrens tomt och skjul 

1790: hans kreditorers hus 

På auktion den 5.10.1790 inropade Jonas Tengberg för 245 rdr specie bagaren mäster Magnus 
Dahlgrens till kreditorerna uppgivna med bod och skjul bebyggda tomt belägen vid Kronhusgatan 
i åttonde roten under nummer sex. Vid södra änden fanns en nyligen upptimrad stor bod med 
rymlig vind, dels inom väggar av stolpar och bräder, dels under gott tak. Vid tomtens östra sida 
skjul av stolpar och bräder. 

1800: Garvaren Holmbergs ödetomt 

29.12.1800: uppbud av Snickare Peter Fredric Schmidt 

1807: Gästgivaren Johan Söderlings ödetomt (uppbud 15.2.1810) 

Senare uppbud av 8.6 
murmäst G Lindner  13.4.1818 

slaktarmäst R Kittendorff 15.9.1873, 23.2.1846 

insp P Pettersson  29.3.1847 
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