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Nionde roten, tomt 31
Kvarteret Enigheten

Tjugosjätte roten 1637–57v

Torggatans västra sida från

Fjortonde roten 1657h–70

Kronhusgatan till Spannmålsgatan

Södra delen av 9.31
Bryggaren Jon Jonsson i Böö
Jon i Böe R26
1637, Jon wefuare 1638: 2 mtl, 1642, 1645–47: 4 mtl, 1638, 1640, 1641: 3 mtl, 1639: 2 mtl,
1643–44: 5 mtl
Kari Jons i Böö
Kari Jonas i Böö 1638–49:2, 1650: 1 mtl
Gunnar Olsson 1666–67: 9.31
Sven Börgesson R26 1652: 2 mtl, 1653–55: 3 mtl
1656: 2.8, 1657: 1.4 + 1.4, 1658: 2 änkan Margitta el Margareta i (Jönsdotter) Böö, 1659–60: 1,
änka 1661: 1 Sven Börges änka 1662: 1, Sven i Böös änka 1663: 1–70–75–
M1676: Margareta (Jönsdotter) i Böö, fattig änka 1 tomt
Gustavi tomtöreslängd 1670–79: 1 tomt
Enligt vad som framgår av växlingen i personlängderna var Margitta i Böö änka efter Sven Börgesson. Hon bör ha varit dotter till Jon Jonsson i Böö. Hon krävdes i kämnärsrätten den
13.8.1659 av Börge Bengtssons arvingar. I samma rätt krävde hon själv i september 1665 ”vad
folk var skyldig hennes salig man för avborgat öl”. De krävda var Erik i Gropen, Hans Talgs
hustru, hustru Anna Jörans och sal. Måns Larssons änka hustru Ingeborg Helgesdotter i Hagen,
vars hus var uppbyggda (enligt överrätten 5.2.1666 belägna) i ”nya förstaden”. Den 7 maj 1685
inkom på Margareta i Böös vägnar ”dess man, nu underofficerare av Landsregementet Johan Sigurdsson”, vilken icke kunde neka till, att ”hans hustru dock honom ovetande hade köpt tolv
skeppund stulen råd av soldater”. Margareta fick restituera det stulna och plikta tredubbla 32 daler 13 öre smt.
Den 31.1.1676 lagbjöd inspektor Daniel Svensson [Borg] (se 9.28 1685) en tomt på Torggatan
mellan Olof Joensson å södra och Hans i Kråtorps gårdar å norra sidan, som han köpt av sin moder Margareta Jönsdotter för 100 rdr. Daniel Svensson omtalas 11.9.1672 som rådman Nikolaus
Preutz (bl.a. 5.42) utskickade tjänare. Den 10.3 1676 uttalade sig Daniel Svensson om reparebanans privilegier. Den 19.6.1679 yttrade sig inspektoren över accisen och småtullarna Daniel
Svensson angående domen mellan honom och avlidne accismästaren Anders Bengtssons cautionister Johan Pehrsson, Torkel Esbjörnsson och Sven B.
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Den 24.6.1680 uppbjöd inspektor Daniel Svensson första gången en gård (5.47, kv Alströmer)
som tidigare ägts av Paul Paulin, men som David Amia tillerkänts som sin lagliga underpant.
I en skrivelse till magistraten, daterad den 14.5.1685, omtalades att hustru Anna i Böö var död.
Hennes anhöriga, som var ”syskonebarn” (kusiner) till inspektor Daniel Svensson Borg lämnade
honom den 30.3.1685 fullmakt att handla å deras vägnar med egendomen. Skrivelsen undertecknades Christina Hansdotter, A Axbohm och Catharina Axbohm (se 9.28).
I en skrivelse till magistraten den 28.5.1691 (EIIa:7) uttalade sig Daniel Svensson angående att
han arrenderat Nicolaus von Preutz utom staden liggande krog med den därtill liggande ängen.
Kungl. Maj:t hade lämnat N. v. P. privilegium att njuta krogen och ängen ”oqwald”, varför dessa
icke borde lämnas till någon av magistratens ledamöters enskilda nytta. Magistraten skrev den
25.4.1693 till Generallöjtnant Schönleben (Ba:7): ”Här innewlyckt följer nu inventarium över
Inspektör Daniel Svenssons egendom, vilken wi så tillvida sekvestrerat hafwa, Wi woro också i
begrepp att tillförordna värderingsmännen. Men inspektorens cautionister Assessoren Edel och
Wälborne Nicolaus von Preutz samt dess broder rådmannen i Stockholm Herr Hans Preutz (adlad
Ehrenpreuss)har redan däruppå för honom förnöjelse gjort.”
Den 5.5 1698 uppvisades inspektor Daniel Svenssons lån i banken på 125 d smt. Han lämnade i
pant hus och gård på Magasinsgatan och hörnet av Drottninggatan (alltså 5.47).
Den 15.11.1698 sände magistraten en varning till inspektören Arfvid Bratt angående hans antecessor förre inspektören Daniel Svensson, som ännu häftade i skuld till staden till en summa av
412 d 9½ öre smt. (Ba): ”När han tilltalas kommer han fram med restantier, som han försummat
att i rättan tid påtala och infordra ifrån år 1777 och fölliande åren under hela den tijden han har
warit wid tiensten.”
Det stolrum (St r f x 12) i domkyrkan, som insp Daniel Svensson erhållit den 1.5.1678 hade blivit
vakant på grund av dennes dödliga frånfälle, varför det det den 22.6.1708 övertogs av handelsmannen William Kinnaird. – Ingen av Daniel Svenssons söner fanns i staden. Den 9.7.1709 talas
om stridiga räkningar mellan inspektoren Daniel Svenssons änka Margareta Bilovia (”Billou”)
och hustru Maria Schröder. Margareta Bilovia, begr. D 6.1.1727, medförde gården 5.47, när hon
gifte om sig med proviantmästare Petter Ahlman.
Det bör vara denna gård 9.31s som
skepparen Sven Kruse
1684 köpte av insp. Daniel Svensson för 204 rdr courant. Den sades vid uppbudet den 11.2.1684
ligga på Torggatan mellan Olof Jönsson (fiskare) å södra och Anders i Björkedalen på norra sidan
(jfr 8.41).
Den 5.7.1697 värderades skepparen Sven Kruses änkas i banken pantsatta gård mellan timmerman Påvel i Ardal i söder och hustru Johanna guldsmeds i norr (annan gård). 1698 sålde Sven
Kruses änka Ingeborg Torstensdotter för 90 rdr kurant hälften av sin tomt till
styrman Mårten Band eller Banda
(se också 8.35). Han fick burskap 29.8.1701. Betalade för hemmavigsel D 21.3.1696, tydligen
med Anna Olofsdotter Hising, änka efter Måns Larsson i Kråtorp, och blev också hans änka.
Dom fälldes den 12.11.1707 i målet mellan honom och hans svåger Sven Olufsson Hising om en
gård vid Kronhusgatan (8.35: se denna gård), som de gemensamt dels ärvt, dels inlöst från sin
syster och svägerska. Skepparen Mårten Banda begravdes 25.1.1708 men bouppteckningen upp-
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rättades först 2.5.1716, då han sades ha ägt hus på Torggatan mellan Tore Stark i söder och skorstensfejare Hammar i norr, behållning 1561,5 daler. Barnen – Anna Maria (stolrum efter Ingeborg Böker 5.2.1707), Mårten, Olaus – kallade sig Banda.
Norra delen av 9.31
Peder Pedersson R26 1637 2
Hans Larsson i Kråtorp (se rote 25)
Var båtförare enligt borgarlängden 1639
1639–43, 1644–55: 2 mtl, 1652–53, 1655: 3 mtl, 1654: 4 mtl, 1656: 1.20 1657: – 26 (XIV),
1657h: 1, 1658: 2, 1659–1662: 1½, 1663: 1, 1666, 1668–70 9.31
Gustavi tomtöreslängd 1670–77
Hans i Kråtorps son 1676
Måns Kråtorp 1667: 9.31
Hans Larsson i Kråtorp var enligt förteckningen 1639 båtförare. Hans hustru krävde i underrätten
22.5.1665 Gustaf Caspers hustru för 5½ alnar små blaggarn. Hon besvärade sig enligt resolutionsboken den 27.3.1671 över att vara för högt taxerad med två d smt kontribution. I rätten den
1.7.1672 omtalas, att Hans Larsson i Kråtorp och hans hustru Sirin Eriksdotter testamenterade sin
son Lars Hansson en strömbåt med all dess gillesrättighet att omedelbart tillträdas mot det att han
försörjde sina föräldrar. Dessutom skulle han av oskipto för sin tjänst njuta 80 rdr. Hans i Kråtorps döttrar hustru Gunilla, hustru Anna och hustru Helga Hansdöttrar förelästes skriften: mågarna Anders Andersson, Oluf Svensson och Jöns Jönsson Lind (g. Helga Hansdotter: se 4.119)
klandrade den 11 juli testamentet.
Isac Klensmed 1662 ½ 9.31
Lars Hansson Kråtorp båtekarl
1677–81 M1676: 1 tomt
Gustavi tomtöreslängd 1678–81 1 tomt
Han tycks ha avlidit tidigt. 1682 vände sig Tore stadstjänare mot hustru Anna i Kråtorp (kan avse
systern Anna eller Måns Larsson i Kråtorps hustru Anna Olofsdotter Hising)
Vid Sävedals tingslag uppträder i oktober 1694 framlidne borgaren Måns Larssons änka Anna
Olofsdotter Hising tillsammans med hustru Barbro Andersdotter, framlidne borgaren i Göteborg
Sven Larsson Kåhögs efterleverska mot sina mäns broder bonden Börge Larsson i Kåhög på sina
omyndiga barns vägnar. En ännu levande broder hette Anders Larsson Kåhög. Måns Larsson i
Kåhög begravdes 19.3.1694, änkan Anna Hising D 2.4.1732. Barnen kallade sig Carlbom. Enligt
Berg (II:3–4, 12) efterlämnade han döttrarna: I Catharina Carlbom, gift 1) med handlaren (skaffaren) Johan Roth, död före 1720; 2) 1720 med sjökaptenen Fredrik Olders. Bouppteckning efter
henne gjordes 10.10.1721.
Brita Carlbom (”moster till stadskassören Nils Kollinii hustru Sara Roth och mor till språkmästare Johan Christoffer Spindlers hustru”)
Gift 1/ med Bryngel Andersson Bergmander, död 1724; 2/ bagarålderman Johan Jordan i hans
andra gifte.
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Måns Larsson Kåhög, som bodde i rote 8 1775 ägde tillsammans med hustrun hustru främst fastigheter i kvarteret Klädespressaren, tomtinnehav som änkan utökade (se 10.6–10) och som övertogs av mågarna. 1709 hade hon stämt ägaren av 10.11, grannen till hennes ödetomt Assmund
Swan för hinder, intrång och ”missbyggnad”. I sitt yttrande till hovrätten över hennes klagomål
över att hon fråndömts tomten på grund av att hon icke i tid bebyggt den skriver magistraten den
5.4.1709 bl.a.: ”Anna Kåhög kunde icke med skäl förebära någon fattigdom som orsak till att hon
icke bebyggt ödetomten eftersom hon i sitt änkestånd utom denna ödetomten har suttit väl behållen med vacker fast och lös egendom, och en god näring och änteligen kunde bebyggt tomten, om
hon så ärnat hade. Många hundrade, vilka hade varit fattigare än hon hade medlertid bygt sine
Tompter med vackre hus etc.”
Grannen i söder skepparen Sven Kruse uppbjöd sin tomt den 11.2.1684, då Anders i Björkdalen
(el. Anders Joensson Björkedal) anges äga tomt, som gränsar till hans tomt i norr. Båtföraren
Anders Björkedal måste begrava barn i Gustavi 1688 och 1689: båtekarlen A. B. gjorde detsamma 1690 och 1691. Båtekarlen Anders Joensson Björkedal anklagades 20.8.1684 för att ha utfört
84 skeppund järn som skulle tillhöra en främmande man men varken ha erlagt vågpenningar eller
den främmande tolagen. Järnet skulle vara expediten Jacob Grefwes. Hans första hustru Kerstin
Gunnarsdotter begravdes den 1.3.1693, han själv 16.5.1694. I detta första äktenskap hade Anders
Joensson en dotter Rangela Andersdotter. Kerstin Gunnarsdotter och Anders Joensson Björkedal
hade enl. Gbg RR 9.5.1692 till kronosmeden Johan Sörman sålt en annan deras gård på Kronhusgatan mellan saltmätaren Hans Ambjörnsson i väster och timmermannen Påfwel i Ahrdahl i öster.
Under året mellan hans första hustrus död och hans egen hann Anders Joensson Björkedahl gifta
om sig med Maret Björn Jonsson slaktares dotter Ingrid Björnsdotter: i detta äktenskap föddes
sonen Bernt Andersson. Ingrid hade före äktenskapet en dotter Anna Margareta med en förrymd
fältskärsgesäll Daniel. ”Hon blev som ärlig hustru antagen i kyrkan.” Bouppteckningen efter båtekarlen Anders Björkedal upptog hus och gård försåld (kanske till Mårten Bandas änka) för 300
d smt, hemförarebåt värderad till 270:Båtekarlen Anders Joensson Björkedahls änka bodde n 1/2 9.31 1696–99, 1697 tillsammans med
styrman Mårten Bandas änka. De båda tomterna sammanslogs nu.
Hela tomten 9.31
1710: Skeppar Mårten Bandas änka Anna Olofsdotter Hijsing (också kallad Anna i Kråtorp) omgift med skeppar Jacob Backe (begr. D 10.7.1716).
RR den 28.8.1705: Appellation i hovrätten i tvist mellan skepparen Jacob Backe och borgaren
Tore Olufssons änka Cecilia Pehrsdotter i mål i sjösak.
Ba16, 11.9.1705: På grund av sjukdom och tillstötande ålderdom erhöll Jacob Backe (tydligen av
domkyrkoföreståndaren) 24.2.1707 den stol styckjunkaren Nils Assersson ägt men på grund av
magistratens order lämnades stolen till Nils Asserssons sonson Abraham Lillieberg den
14.2.1707. Jacob Backe begärde 19.10.1713 lindring i den nya skatten. Han hade svårt att nära
sin fattiga hustru och tre barn. Jacob Backes fattiga änka bodde 1717 i sal Sven Olsson Hisings
gård 8.35.
1715 års skattningslängd: Skeppar Mårten Bandas änka tomt 200. hus 520, lösöre 200 d smt.
1715: Den andra gården, tomt 200, Oluf Öhrn (lösöre)? 50
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1717: Mårten Bandas änka Anna Olofsdotter Hijsing Capitainen Didriksson är borta, dito Lietnanten Ingeman.
Tomtöret betalades 1720 av
Claes Frank
vars egentliga namn var Fredrik Niclas Frank, och var född 1660 och avled 1723 (begr. 21.5.).
Han fick burskap 15.2.1714 som handelsman efter att förut ha verkat som skeppare. Den
24.7.1706 hade han gift sig med Catharina Gercken, döpt 8.4.1686, begr. 26.4.1734, dotter till
handl Jockum Gercken, död 1730 och Christina Andersdotter. Här i denna gård 9.31, kv. Enigheten måste han ha bott högst tillfälligt som hyresgäst. Han hade nämligen tidigare ett hus på Köpmangatan (6.29 ö) som brann 20.2.1715 liksom slaktaren Berndt Petterssons (6.29v) och Maria
Johansdotters gårdar (se magistratens registratur 5.5.1715) Det framgår av en skrivelse den
25.4.1720 bland magistratens årshandlingar (EIIa:32), att Matthias Schildt hade upplåtit en helt
annan tomt på Torggatan, nämligen 7.28, den ödetomt, som Matthias Schildt den 15.6.1716 köpt
av kronan, nu belägen i kv. Högvakten mellan kapten Christopher Hedenbergs nybyggda hus å
södra och slaktarålderman Sven Thorssons å norra till Claes Franck emot dennes ägande tomt på
Köpmangatan belägen emellan källarmästare sal Johan Buchaus arvingars hus och gård å östra
och Berendt Petterssons å västra såsom byte mot byte. I samma årshandling förvaras Claes
Franks yttrande angående det klander slaktaren Sven Torsson gjort på den tomt Franck tillbytt sig
av assessor Schildt.
Anna Banda pantsatte 24.11.1725 för lån av 100 d smt till madame Strömner gård och grund på
Kronhusgatan (d.v.s. 8.35) intill sal. Måns Esbjörnsson. Samma år betalades tomtöret för denna
gård 9.31 av
Kommissarie Augustin Hohenthal.
Han omtalas 1720 gift med Elisabeth Knutsdotter, änka efter ägaren 1703–15 av gården 5.63 (se
denna gård) vid Stora Hamnen (bror till Mårten Bandas änka) Sven Olofsson Hijsing, begr.
31.12.1715, bou 1717:46 (syster Catharina Band och svåger till Johan Ban(d) d.y.och kallad
morbror av hans barn). Krigskommissarie A. Hohenthals systerson Abraham Hägg begravdes D
15.1.1730, han själv 8.4.1740. 1740 värderas avlidne (garnisons-, ränte- och proviantmästare)
Augustin Hohenthals hus på Stora Hamngatan. För 2 100 d smt i plåtar samt en diskretion av 100
d smt sålde Augustin Hohenthals änka Agnes Elisabeth de Silentz (född 22.10.1706) gård på Stora Hamngatan mellan handlanden Jacob Liedgren i väster och jungfrurna Kinnaird i öster till
handlanden Magnus Wetterquist, uppbud 1.12.1740. Hon gifte om sig 26.5.1741 med packhusinspektör Magnus Sparrman och 1746 med kronofogde Olof Borgström.
Den 6.7.1734 lånade Anna Banda 250 d smt av krigskommissarie Augustin Hohenthal och pantsatte då åter hus och tomt 8.35 med tvenne inmurade kopparpannor belägna på Kronhusgatan
mellan handelsman Adolph Suhr å östra och skräddaren mäster Swen Lingwalls gård å västra
sidan. Ännu 1737 tillhörde gården 8.35 Anna Banda men sedan övertogs den av krigskommissarie Augustin Hohenthal som 1738 sålde gård på Kronhusgatan till stadsbetjänten Nils Granberg.
Wilhelm Berg berättar att stadsbetjänten Nils Granberg 1738 köpt (Hohenthals efterträdare i äktenskapet) packhusinspektor Magnus Sparrmans gård på Kronhusgatan men 1741 då han inte
kunde betala skulle gården säljas på auktion. Av uppbud av gården väster härom 1740 framgår
det att det var denna gård 8.35 stadsbetjänten Granberg köpt.
1730: Handelsman Christian Bagge Davidsson, kallad fattig 1732.
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1735: antogs Christian Bagge Davidsson som justerare av mål, mått och vikt. Det bestämdes
25.4.1738 (Ba:43, 98–99) att i justeraresysslan skulle Christian Bagge Davidsson få vikariera för
Torsten Lohm vid förfall. Den 18.6.1740 anhöll han att åtminstone interimsvis få förrätta justeraresysslan utan att som Kungl. Maj:ts förordning av 29.5.1739 stadgade undergå examen på
Kungl. Lantmäterikontoret i Stockholm Han var så till åren kommen, att han näppeligen uthärdade att resa till Stockholm (Ba:44).
Magistraten funderade (enl. Ba:45) 18.6.1740 på bifall, ”helst her lantmätaren Lohm hela tiden
bortåt skall ha varit och ännu skall vara så sjuk, att han måste sköta sysslan genom en gosse”.
Magistraten ansåg att Bagge ägde all nödig erfarenhet och behövde något att försörja sig med på
gamla dagar. Följande år anfördes att den gamle justeraren Christian Bagge Davidsson borde
förse sig med några trovärdiga och pålitliga vittnen om sin kapacitet att sköta justeraresysslan,
vilket han erhöll i lektor Matheseos och B W Carlberg (Ba:46).
Det framgår av detta, att Christian Bagge var en gammal man. Den 30.8.1706 (EIIa:16) klagade
Petter v Egmont över att Christian Bagge löpte omkring i staden och hemligen sökte prejudicera
honom i hans mäklarämbete. Han bör kunna vara identisk med den borgare och köpman Christian
Bagge, som i en skrivelse (EIIa:20) 17.2.1708 anförde, att han hade sökt bosätta sig här i Göteborg sedan han måst ”quittera sin fädernesort för fiendesinvasionen, Narvas öfvergång och andra
flera olyckliga tillfällen”. Han bodde nu här på femte året och hade sökt livnära sig med sina
”små desseiner”. Han ville öppna gästgiveri i ett ”stort vackert och bekvämt hus” som han funnit.
Magistraten svarade, att om han kunde skaffa sig det huset ville den inte motsätta sig hans värdshus. – 1717 var Christian Bagge utomlands. Hustrun var då bosatt 7.19.
1733–37 – Herr Doktor Boethii gård.
ibm 1733–34 Herr Arfwid Bengtsson, gammal och fattig. Pigan Annika Gadd 1733, pigan Ingrid
Halvardsdotter 1734.
1745 Köpmannen Anders Hedenström
Anders Hedenström och Catharina Margareta Norling hade lånat 666 d 2 1/3 d smt av kapten
Adolf Ram. Pantsatte deras på Torggatan nybyggda ograverade hus och gård den 12.8.1746.
7.11.1747: Herr Sven Kullman hade erhållit dom och exekution på Anders Hedenström, som lånade 150 d smt av Göteborgs barnhus för att avbörda sig skulden och pantsatte sitt hus på Torggatan.
Hedenström lånade 2.12.1747 av dannemannen Anders Amundsson i Kleva på Inland och Spekeröds socken 300 d smt. Pantsatte sitt nybyggda hus och gård i staden på Torggatan bestående av
två tomter.
Bland konkurshandlingarna den 8.1.1749 finns följande: 29.1.1748 pantsatte Anders Hedenström
för lån av Jacob Dahlgren (för inköp av salt, lin och hampa) 343 d smt sitt nybyggda hus och
gård på Torggatan med tvenne där tillhöriga tomter, i inventarieförteckningen upptagna till 3 000
d smt. I ett brev 1749 talade Hedenström om att han i anseende till den sista olyckliga vådelden,
som lade norra delen av staden i aska inte hade annan tillgång ”än den nybyggnad, hwar på iag
använt all min timmeliga wällfärd”.
Enligt magistratens beslut hölls auktion den 21.2.1749 på köpmannen Anders Hedenströms på
Torggatan belägna hus och gård till kreditorernas betalande. Fastigheten bestod av tvenne tomter
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och höll i bredden 53 fot och i längden 64 fot: den inropades av handelsmannen Petter Bagge för
1 825 d smt.
Någon uppbudshandling eller annan skrivelse, som omtalar hur det kommer sig att tomtöret redan
1750 betalades av Fru Johanna Beata Palmencrona har icke påträffats. Hon var änka efter handelsmannen
Christian Ludvig Gieseke (döpt 14.6.1698, död 1731). Denne hade 1725 inropat handelsmannen
Nikolaus Lakes gård 4.111 för 3 257 d smt – ett förlustbringande köp, eftersom handelsmannen
Johan Bornander junior köpte gården den 30.10.1730 för endast 2 500 d smt. Johanna Beata Palmencrona hade 1755 som inneboende sonen sockerkonditor Herman Gieseke.senare ägare av
gården Denne var döpt den 2.11.1724, död barnlös i juli 1779, 55 år gammal. Johanna Beatas far
var källarmästare Jonas Bryngelsson Radhe (född 5.3.1659, död 12.9.1706) och modern hette
Ingrid Torbjörnsdotter Berling. Madame Ingrid Radde köpte 23.10.1709 stolrum i domkyrkan åt
sin dotter Johanna Beata efter systern Johanna Catharina. Modern Ingrid Torbjörnsdotter Berling
gifte om sig med Lars Båthman (se 5.58, Gamla Tullen), som 8.7.1718 adlades Palmencrona
tillsammans med sina styvbarn – några egna barn hade han inte. Han slöt sitt liv för egen hand
17.10.1724 enligt uppgift i förtvivlan över att se sig inblandad i Marstrands överlämnande till
Tordenskiold.
När Christian Ludwig Giesekes och Johanna Beatas dotter Johanna Christina döptes den
12.12.1723 var ”die Fr Capitain Palmencrona des kindes Grossmutter” dopvittne, liksom Johanna
Beata själv var ett halvår senare den 10.7.1724, när Volrath Tham döpte sonen Gustaf. Det framgår av sockerbagare Johan Roths nedan citerade skrivelse i mars 1751 till Göteborgs magistrat,
att sockerbagare Herman Gieseke fick en styvfader – onämnd till namnet – genom modern Johanna Beatas omgifte efter Christian Ludwigs död.
EIIb:35, 15.3.1751: I en elva sidor lång inlaga yttrade sig sockerbagaren Johan Roth angående
gesällen Herman Gieseke d. y.:s ansökan att få slå sig ned i Göteborg som sockerbagare. Han
korrigerade Giesekes påstående att han utövat yrket i 13 år till 9 år och 10 månader – tre år skulle
ha blivit honom efterskänkta på lärotiden av Johan Roth. Roth hade tillbringat en tid av några och
20 år, innan han begärde burskap. Avsättningen var många hundra procent ringare än när Johan
Roth tjänade gesäll hos Lindhult. Johan Roths avlidne svåger var Herman Giesekes styvfader:
Johan Roth och denne hade uppgjort, att Herman Gieseke under Roths och dennes hustrus tid
icke skulle få söka att slå sig ned i staden – 1737 hade Johan Roth besvärat sig över att madame
Anna Catharina Strandberg också fick idka sockerbageri tillika med Johan Roth: då hade friheten
betagits henne. Trots Roths protester fick Herman Gieseke burskap 13.7.1753. Han gifte sig
19.6.1753 Chr med Johanna Catharina Ruuth (döpt 7.12.1713, död 21.4.1796, gift 1/ 16.11.1740
med målaremästare Lars Säfdahl). Hon var dotter till snörmakaremästare Johan Olufsson Ruth,
född 1660, död 1761. Svärmoder till Gieseke var snörmakareänkan Emerentia Ruth, begr. Chr
24.9.1761, 93 år gammal. Johanna Beata Palmencronas dotter Anna Catharina Säfdahl var gift
med överskulten Anders Linderberg. Giesekes köpte efter 1755 undervåningen av 3.38a: denna
undervåning vid Korsgatan såldes 1.10.1768 till kämnären Enoch Anders Grönlund (uppbud
5.12.1768, se också 6.47), d.v.s. jungfrurna Säfdahls gård, som Gieseke köpte våren 1773 men
mot vängåva avstod till fabrikören Albrecht Skarman (säljuppbud 19.5.1773). Bouppteckningen
efter sockerkonditor Herman Gieseke den 9.8.1780 upptar hus och gård på Drottninggatan i hörnet intill assessor Schultzen i väster och handlaren Greig i öster (1 250 rdr specie).
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I bouppteckningen efter Johanna Catharina Ruth den 17.5.1796 sägs hon ha ägt hus och tomt
4.40, Holl. och Dompr. i hörnet av Drottninggatan och Lilla Kyrkogatan, som övertagits av Herman Gieseke före 1775. Behållningen i boet var 5 589 rdr specie. Tre fjärdedelar i boet tillföll
genom testamente hennes arvinge och dotterdotter Sara Johanna Linderberg och en fjärdedel fru
Ingerd Ruth. (Berg I, vol.2, 23)
1775 Sockerbagare Herman Gieseke
Sockerbagare Herman Gieseke och hans hustru sålde den 10.2.1777 till
Skomakaren Hans Borggren
23.10.1777 pantsatte Hans Borggren och hans hustru Maria Bornander för 166 rdr och 22 skill
specie deras gård på Kronhusgatan samt de 2 därinvid och på Spannmålsgatan belägna tomter,
som de för nämnda summa köpt av sockerbagare Herman Gieseke, vilken fastighet de mot återfående av köpeskillingen den 28.3.1781 sålde till magasinsinspektoren vid Ostindiska Kompaniet
herr Anders Boethius för 166 och 2/3 rdr specie. Denne uppbjöd den 8.12.1783 tvenne i stadens
femte kvarter belägna tomter mellan blockmakaren Rundquists hus å norra och bagaren Skarins
tomt å södra sidan–30-penning 5 rdr 26 skill 6 runstycken hade betalts (bakgård 8.40).
24.5.1784: Vaktmästaren vid Kronobränneriet Carl Gustaf Låssberg lät för 1 783 rdr 16 skill specie köpeskilling uppbjuda fyra stycken uti stadens norra del och femte kvarter vid Kronhus-,
Torg- och Spannmålsgatorna belägna tomter med därå befintlig åbyggnad av stenhus och bodar,
som tillhört magasinsinspektoren vid Ostindiska Kompaniet herr Anders Boethius och denne med
sin fru Justina Catharina Maria Mannerstråle den 20.2.1784 försålt. Av dessa tomter var den vid
Kronhusgatan belägen mellan Kungl. Maj:ts och Kronans ödetomter å västra och en inplankad
hörntomt å östra sidan, till vilken senare Hans P Scharin rest bördeklander mot ägaren därav förenämnda magasinsinspektor Boethius. De tvenne tomterna på Torggatan är belägna mellan
nyssnämnda hörntomt å södra sidan, och blockmakaren Rundquists å norra sidan samt den vis
Spannmålsgatan är baktomt åt den å Kronhusgatan.
1785, 1790: Boethii eller brännerivaktmästare Carl Låssbergs hus med murmästare Olof Dahlgren och traktören Olof Landtman
Enligt en uppgift skulle Johan Fredrik Bauer 1786 äga denna tomt som ödetomt: se not 9.32.
1800 ½ förre vaktmästare C G Låssberg
½ kyrkoherden G L Siwertsson
1807 Handelsman S E Warbergs hus
Senare uppbud 9.30–31
handl N P Bolmer

29.5.1815

traktör Jöran Sjöberg

7.4.1823

Logevaktmästare Lars Andersson 25.8.1823. Han ägde (enligt Berg II:1–2, 94) hus och tomt nr
31 i nionde roten 31. Torggatan, värderad 3 500 rdr banco. Gift med Anna Christina Nyman, död
16.8.1634 (bou 20.3.1735), troligen dotter av packhuskarlen vid Stora sjötullen Anders Nyman,
död 29.5.1787 och Maja Lisa Kindberg.

Tomt 9.31
Senare uppbud av enbart 9.31
Revisor Eric Winberg 18.11.1799
Handl S E Warburg & Comp 17.1.1.1803
Handl Börje Rydgren 25.6.1849
Handl A W Ohlin 20.2.1865
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