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Nionde roten, tomt 37
Kvarteret Enigheten

Tjugofemte roten 1637–57v

”Tvärgatan mellan Kronhus- och

Trettonde roten 1657h–70

Spannmålsgatorna”

Olof Berendtsson Kock R25
1647–55: 2 mtl, 1656:–26 1657: – 13 (XIII), 1657h–26 1658: 1, 1659–63: ½
Hans gård bör ha köpts av
Olof Trost
1666–70
En styrman Severin Jonsson Trost omtalas i Göteborgs domböcker 1666–67: han var bosatt i
Kungälv.
Olof Trosts gård uppbjöds första gången den 4.7.1672 köpt av
Bengt Rasmusson båtekarl (ägare 1674)
som den 22.3.1670 gift sig med Ingerd Olufsdotter.
Bengt Rasmussons båtekarls änka
M1676 1/4 tomt
Gustavi tomtöreslängd 1675–81
Arfwed Andersson R25 1648: 2 mtl
Anders Skomaker R25 1648–49: 2 mtl
Olof Olofsson R25 1655: 2 mtl
Norra delen av 9.37
Halva gården ägdes 1696 av Olof Anders änka och 1710 av Truls timmermans änka Karin Olofsdotter, som gifte om sig med enrollerade timmermannen Anders Svensson. Parets tomt värderades
1715 till 60, gården till 120 och lösöret till 10. Hos paret bodde 1717 artillerikarlen Gustaf Rydberg och hans hustru Margareta Persdotter. Karin Olofsdotter var änka på nytt 1720. Vid bouppteckningen efter henne själv den 29.10.1739 omtalas att hennes då avlidna dotter Nilke Trulsdotter hade efterlämnat en dotter Catarina Ambjörnsdotter i Amsterdams barnhus. Karin Olofsdotters hus och tomt ”i Spannmålsgatans rote” sades vara värt 150 d smt. Gården ärvdes av dottern
Ingeborg Andersdotter,
död i september 1743 och gift med styrman Johan Rundsten, som sedermera blev kapten. Johan
Rundsten gifte om sig först med Margareta Wising, död 8.3.1750 och änka efter källaremästare
Johan Smedberg och sedan med Ulrika Selle, omgift med bruksförvaltare Lars Jongberg (Berg
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II:9–10, 463). 1741 omtalas ostindiske styrmannen Johan Runstens hustru ”fattig” och mannen
avseglad till Ostindien. Innan kapten Johan Rundsten förhyrdes av kapten Eric Morén att gå med
honom för styrman åt Kanton i Kina erhöll han ett bodmerilån av handelsman Henrik Bratt i Göteborg kontant 195 d 26 öre enligt förskrivning 22.1.1743. Vid hemkomsten återbetalade han icke
lånet, icke heller avstod han från sin del av det från skeppet Göteborg bärgade godset enligt bodmeribalken, femte kapitlet (EIIb:9, den 29.8.1748). Hans andra hustru Margareta testamenterade
av sin kvarlåtenskap till sin mor Catarina Löttig (20.6.1750).
Brandvaktskarlen Nils Andersson Flint
ägde gården 1750. I bouppteckningen den 4 mars 1752 efter hans hustru Gertrud Engren sades
den utgöras av ett litet hus på Smedjegatan med en fjärdedels tomt mellan artillerikarlen Kiällert
Tallström och fältväbeln Lund, värt 600 d smt. 1752 ansökte Nils Flint om att få bli borgare och
hökare. Han berättade, att han i åtta år hade tjänat åtskilliga stadens invånare som dräng (O.
Holmgren, Martin And. Bauch, Robert Parkinson, Andr. Ahlbom), försörjde sig i två och ett halvt
år som hustimmerman och hade sedan av magistraten antagits till brandvaktssyssla ”med vilken
syssla han uthärdat i trenne år” (EIIb:69, 14.2.1752). Det begärda burskapet erhöll han 13.7.1753.
1765–70 omtalas borgaren Nils Flints ödetomt.
Före 1780 övertogs gården av
fortifikationstimmerman Johannes Lundell,
död 14.8.1813, vilken också övertog den andra fjärdedelen av tomten. I bouppteckningen 1799
efter hans första hustru Annika Toresdotter, död i april 1797, säges gården ligga i hörnet mellan
f.d. underskultens änka i norr och hökareänkan Johanna Bergman i söder.
Enligt bouppteckningen den 3.11.1813 ägde han ett litet korsvirkeshus på Spannmålsgatan 9.37
med tre rum och kök.
Lundells änka hette Greta Torstensdotter, död barnlös 2.1.1822 (Berg II:7–8, s. 173).
Anders Joenssons änka 1676
Södra delen av 9.37
Per Swart 1662–63: ½, änkan 1665: 3
Börge Pehrsson
Gustavi tomtöreslängd: 1/4 tomt 1675
Han är okänd men det vore naturligt, om han vore identisk med Börge Pehrsson Kolja i granngården 9.36.
Den andra fjärdedels tomten ägdes 1696–05 av Anders ringkarl(s änka?). I tomtöreslängden skrives tomten på Anders ringkarls änka ännu 1710. Om henne, som hette Ingeborg Andersdotter se
10.28. Det fanns också en Anders Ringkarl 1.13 1696–1715, en Anders Börgeson ringkarl 1.41
1705–13, änkan 1714–15 samt en Anders Persson ringkarl och en Anders Svensson ringkarl.
Ingeborgs fjärdedel hade 1715 övertagits av Per Persson, som då taxeras för 30 d smt tomt och
40 d smt hus. 1720 kallas tomten Olof Hisings gård och 1725 slaktaren Olof Hisings gård: ibm då
konstapeln Leopold Werner. I 1725 års rulla över fyrverkarkompaniet omtalas denne vara en 41årig gift glasmästare från Danzig.
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1730 tillhörde gården lille tullbesökaren Gunne Persson och dennes änka 1732. Enligt bouppteckningen 1738 efterlämnade han dottern Clara, änkan Anna Stina Suthner samt hus ”med fjärdedels tomt på tvärgatan mellan Kronhus- och Spannmålsgatorna med åbyggnad av en stuga, en
bod, en liten kammare utan gårdsrum och husen merendels förruttna, värde 60 d smt”. 1735 omtalas båtekarlen Magnus Liedgren (Lindgren?) och 1737 hade tobaksrullaren Nils Andersson
övertagit gården enligt tomtöreslängden. Han anges 1741 arbeta och vara taxerad hos A. Damm i
5.2.1745 var gården i artillerilöjtnanten Nils Strandbergs ägo.
Artillerihantlangaren, sedermera hustimmermannen Kieller Tallström nämnes ägare 1750–75:
om honom se 9.2 (kv. Strykjärnet), dit han sedan flyttade.
Efter Tallström inflyttade färgaren Axel Hägers änka. Häger var under större delen av sitt verksamma liv bosatt på fästningens grund vid slutet av Köpmansgatans norra sida (se kv. Köpmannen).
Omkring 1786 sammanslås tomtdelen med norra delen av 9.37.
Senare uppbud av 9.37
klockare Joh. Dahlander

2.10.1826

bagare J A Dahlgren

6.11.1837

änkan Brita Maria Otterström

9.11.1840

(se också tomt 9.35)
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