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Tjugonde roten 1637–57v Spannmålsgatans norra 
Elfte roten 1657h–70 sida närmast östra vallen 
 

Mellan 1705 och 1710 tillkom en gård på Spannmålsgatans norra sida närmast östra vallen. Tom-
töret betalades 1710 var Per Persson klädesmakare. 

Någon förklaring varför skattningslängden 1715 i stället här nämner Joen Halls änka kan icke 
ges. Värdet av gården var obetydligt – 50 d smt för tomten och 80 d smt för huset. Tillsammans 
med änkan bodde 1717 dottern fattiga lärekonstapelhustrun Annika Hall och pigan Ingrid An-
dersdotter. 

Kanske var Annikas man redan då den förridare Jonas Lundberg, som svarade för gårdens tom-
töre fram till sin död (bou 19.2.1750) och som Annika Hall efterlevde som änka. Jonas Lundberg 
fick burskap som bokbindarfrimästare 12.12.1728. I gården bodde 1730 jungfru Catharina Barck 
och skrivaren Anders Mellgren. 

Gården pantsattes av Jonas Lundberg och Annika Hall ett par gånger: 6.11.1728 till förmyndarna 
(vad det i detta fall kan innebära) överskäraren Jonas Bierckman och skräddaren Sven Lindvall 
och den 28.2.1733 till mäster Anders Lundgren för lån av 100 d smt. Enligt bouppteckningen 
1750 ägde Jonas Lundberg hus och tomt på Spannmålsgatan vid vallen, 1/2 tomt ”utom vad som 
av Larmgatan kan vara tillagt”, värderat till 600 d smt. Bokbindareverktygen var gamla och mes-
tadels förslitna och tillsammans med boklagret, som bestod av några psalm- och ABC-böcker ej 
mer värda än 53 daler (Berg II:7–8, 160). 

Tomtöret betalades 1750 av Annika Hall men den 8.6.1752 (Gbg EIIb:71) sökte bonden Håkan 
Larsson, gården Torp, Romelanda socken inteckning i (den nye ägaren) handskmakaren Hindrik 
Ekebergs (Ekberg? Stavas Ekeberg, när han får burskap 25.9.1747) egendom på Spannmålsgatan 
för skuld på 500 d smt. Hindrik Ekberg, som avled före 1785, hade fått burskap som handskma-
kare 25.9.1747, och kan vara son eller elev till en handskmakare Abraham Ekberg (burskap, då 
namnet stavas Ekberg, 19.2.1713, begravd Gustavi 13.4.1743). En handskmakare Ekberg utan 
angivet förnamn begravdes i Gustavi 29.9.1751. 

Hindrik Ekbergs änka Elin Hansdotter var samsyster till klampare Olof Lundbergs (död 1796) 
hustru Estrid Hansdotter (död 7.3.1780). Elin Hansdotter testamenterade 6.5.1784 all sin egen-
dom till handskmakaremästare Hans Kjellberg (burskap 6.6.1777), däribland hus och gård på 
Spannmålsgatan vid vallen. En del av tomten låg på Kronans grund (Berg II:3–4, 195). Elin avled 
barnlös i nov. 1784. Hos handskmakaren Hans Kjellberg bodde 1785 hökaren Jacob Hansson 
Almgren. 

Börsvaktmästare Petter Påhlsson ägde 9.54 1800–07 som ödetomt. 
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