
Tomt 1.11  1 

Första roten, tomt 11 
Kvarteret Larmtrumman 

Trettonde roten 1637–57 
Femte roten 1657–70 

Hörnet av Korsgatan och Södra Larmga-
tan 

 

Halvard Jonsson, Halvard båtsman 1661: 1, 1662: 1, 65 1.11 

Nils Larsson 1666 

Niels Hielt 

1637–49. 

1637 2 mtl, 1638, 1641–44, 1646, 1649: 1 mtl 

Elin hos Nils Hielt 1646: 1 mtl 

Elin Esbjörnsdotter 1648: 1 mtl 

Lars Hielt (Gält, Giäldt) 1653–55: 2 mtl, 1656–57v (V), 1657h -16 1658: 2, 1659: 1½, 1660: 1½, 
1661: 1½, 1662: 1½, 1665, 1666, 1667, änkan 1669 

Erich i Tåholt i samma hus (d.v.s. hos Nils Hielt) 1637: 2mtl, 1642, 1644: 1 mtl 

I Göteborgs rådhusrätts äldsta på tyska skrivna protokoll kan man läsa följande om Nils Hiälts 
hustru (reservation för felläsning från filmkopian): ”--36–08–25 Nils Hielts fraw ist heut dato vor 
Gericht erschienen und Herren Praesidenten und Rath erkennen gegeben, wie dass sie Agnes ---
Tochter, so Jungsthin allhie an die kake gestrichen, kindt bey sich habe, und weille sie das ge-
ringste nicht dazu hat, damit sie selbiges kan unterhalten, Piet sie dienstlich, dass sie dedachter 
Agnes kleider so allhie ein Gericht liggen muege bekommen und das kindt damit zu unterhalten. 
Soll kunfftigen Montag bescheidt daruff haben” 

I korthet, om det är rätt tolkat: Nils Hielts hustru hade tagit hand om den kåkstrukna kvinnan Ag-
nes barn men hade inga pengar att underhålla barnet med och begärde därför att kvinnans på råd-
huset liggande kläder skulle säljas och medlen brukas till barnets bästa. 

Från 1653 uppträder den blivande ägaren 

Lars Hielt 

i mantalslängden och nämnes i kontributions- och bakugnslängden t.o.m. 1667: hans änka omta-
las 1669. Det framgick vid rätten den 26.3.1675, att hon hette Elin Esbjörnsdotter. Hon omtalas 
första gången i mantalslängden som ”Elin hos Nils Hielt” 1646, 1648 som Elin Esbjörnsdotter. 
Hos Nils Hielt bodde för övrigt 1642–44 en ”Erik i Tåholt”, som 1670 befriades för avgift för 
grav och klockringning för sin döda hustru på grund av sin fattigdom. 

Personer nämnda enstaka gånger i bakugnslängderna före Lars Hielt: 

Anders Trumslagare 1666, Mackelerens Jon 1666, Olof Persson 1666, Olof Joensson 1666, Hal-
vard (Jonsson) Båtsman 1666 
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2  Olga Dahl: Göteborgs tomtägare 1637-1807 

Sven Toresson i Lagga 

En del av tomten ägdes ursprungligen av en Sven Toresson i Lagga, omtalad i trettonde roten 
1637–52 och sedan av ”Börta Sven Torsis”, nämnd i mantalslängden 1653. 1649 omtalas hos 
Sven Toresson en Erik Olofsson. Den 2.11.1671 tilläts lagbjudning första gången ”uppå Swen 
Toresson i Lagga tomt, som för detta till stadens Repareban till en del avbrutin och nu mera till 
Constapeln Johan Bengtsson försåld är för 17 rdr”. 

Johan Bengtsson konstapel 

(1696 kallad styckjunkare, 1711 löjtnant) död 1717 1675–1717, en hel tomt enligt M1676. 

Johan Bengtsson konstapel fick den 23.3.1675. fastebrev på den gård han tillhandlat sig av hustru 
Elin Esbjörnsdotter för 50 rdr. Den betecknas som belägen på Vallgatan vid Reparebanan. Johan 
Bengtssons tomt värderades 1715 till 200 d smt och husen till 230: där bodde då också proviant-
drängen Erik Andersson. 1717 bodde två fattiga kvinnor i löjtnant Johan Bengtssons hus: Anders 
Larssons änka Sigrid Jönsdotter och båtsmanshustrun Karin Bengtsdotter. 

Den genom branden 1721 ödelagda tomten ägdes t.o.m. 1723 av Johan Bengtssons änka och 
övergick (troligen genom arv) till skomakaremästare Anders Berg och kallas 1725 hans obe-
byggda tomt. Efter 1736 står hans arvingar för den och det kan väl inte vara en slump att en av 
dem hette Esbjörn Andersson, tydligen uppkallad efter Lars Hielts änka Elin Esbjörnsdotters far. 

Denne Esbjörn Andersson sålde 1740 tomten, som låg öde i bortåt 30 år, till 

källaremästare Johan Bertram Kitz.  

1765 var 

”Kungl. Lifmedicus och stadsfältskären Carl Diedrich Engelhardt” 

ägare av tomten. Han byggde där ett hus, som omkring 1790 hade hovslagaren Hans Clements-
son som hyresgäst. Men 1795 omtalas fastigheten som herr arkiator (arkiatern) Engelhardts tomt. 

Den 20.12.1802 och 1.11.1806 uppbjöds tomten av kopparslagaremästare Peter Henrik Klinkow, 
född 1762, död 66-årig 23.2.1828 (se Berg II:5–6, 361). Han inköpte även 1.12 (uppbud 
1.12.1806) och efterlämnade (bou 15.8.1828) ett tvåvånings grundmurat stenhus med tomter 11–
12 i första roten, hörnet av Vall- och Korsgatorna, värderat till 10 000 rdr banco. Han gifte sig 
23.11.1787 med Maria Kröpke, född 6.10.1763 som dotter till sockerbruksmästare Johan Joakim 
Kröpke, född 1723, död 1773 och Sidona Faust, född 1738, död 1781. 

Senare uppbud av 1.11-12 
skräddaren N.P. Carlander 14.12.1840 

handl. M O Gädda 16.7.1855 
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