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Första roten, tomt 37 
Kvarteret Biskopen 

Elfte roten 1637–57 
Första roten 1657–70 

Östra hörnet av Magasins- och Södra 
Larmgatorna 

 

Jöns Cronosmed 

Kronobetjänt under artilleriet 

1666–81 M1676: 1 tomt 

Om honom är ingenting bekant. Det bör dock vara hans gård, som låg i östra hörnet av Magasins- 
och Södra Larmgatorna och som enligt 1696 års tomtöreslängd ägdes av Olof Andersson skräd-
dare. Denne skulle enligt Wilhelm Berg märkligt nog ha en son Olof Andersson Berg junior, som 
var repslagaregesäll och innehade gården 1705–1729. Man kan förmoda, att han i stället var son-
son, styv- eller svärson till skräddaremästaren. Det senare tycks bekräftas av att Olof Andersson 
Berg juniors hustru år 1717 omtalas heta Annika Olofsdotter. 

Fr.o.m. 1715 kallas Olof Andersson junior ej repslagare utan ringkarl. Redan 1696 bor i familjen 
en David Krusborg repslagare, som väl är identisk med den föravskedade ryttare David Kruse, 
som omtalas som bosatt i gården 1717. Han och hans hustru Kerstin Andersdotter kallas då fatti-
ge och oförmögne. Där är vidare omtalade som bosatta: 1715 skeppsskrivaren Straub och jungfru 
Maria Stenia, 1715–17 fattige repslagaregesällen Nils Gunnarsson och 1717 fattiga skepparän-
kan Gunnilla Larsdotter. 

När Olof Andersson Berg den 28.6.1720 pantsatte sin gård till handelsmannen Johan Casper 
Haberman sades den ligga på Magasinsgatan ”näst vid reparbanan”. Ringkarlens dotter Anna 
Christina Berg gifte sig den 19.5.1725 med 

snickaremästare Petter Ömke, 

som står som ägare 1730–75. Ringkarlen är dock bosatt i gården ännu 1730. Då har snickaren 
Petter Ömke gesällen Lorentz Lagergren och läregossen Anders Brun. 

Snickaren Petter Ömke pantsatte 7.6.1745 för lån av Martin And. Bauch ur tyska fattigbössan 
(200 d smt) hus och gård på Magasinsgatan belägen på ”högra sidan emellan reparebanan och på 
vänstra sidan emellan tapetmakare Beckers hus. Laga inteckning beviljades 11.7.1772 i snickare 
mäster Peter Ömkes här i staden på Magasinsgatan belägna fasta egendom – till säkerhet för 
stadskvartermästare Nils Saevrins fordran 183 d 18 öre smt. 

Avlidne snickaren Petter Ömkes och dess även avlidna hustrus arvingar skomakaren Johan Bro-
man, tunnbindare Hallberg, besökare Utterklo och murmästare Joh. Paul Dolck som god man 
för jungfru Anna Dorothea Ömke sålde på auktionden 9.2.1775 hus och gård med tillhörande 
trädgård på Magasinsgatan näst intill reparebanan för åsatt värde 1 600 d smt till inspektoren vid 
segelduksfabriken Georg Jacob Spink. Georg Jacob Spink tycks dock ha varit bulvan för segel-
sömmaren Christian Beckman, som 20.2.1775 lät uppbjuda ett i stadens första kvarter på Maga-
sinsgatan beläget hus och gård med tillhörande trädgård emellan handelsmannen herr Johan 
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Schutz reparebana å södra, brandvaktmästare Edgrens hus och gård å norra och bagaren Carl 
Fredrik Brehmers å östra sidan varande gård, som han köpt av snickaren Petter Ömkes och dess 
hustrus arvingar på auktion den 9.2.1775. Det meddelades emellertid den 24.4.1775 att segel-
sömmaren Beckman den 29 mars s.å. emot köpeskillingens återfående hade avstått snickaren 
Petter Ömkes gård till 

skomakaren Johan Broman 

såsom närmaste arvinge och bördeman.Johan Broman uppbjöd därför gården enligt 5 Kap. 1 par. 
Jordebalken den tredje gången. Broman, som var styvson till soldaten Frantz Köster, hade bott på 
Kronhusgatan hos denne (8.41). Inteckning begärdes och beviljades den 9.10.1776 i skomakaren 
mäster Johan Bromans på Magasinsgatan belägna hus och gård till säkerhet för 40 d 21⅓ öre smt 
såsom dess omyndiga söners Johan Anders och Jordan Bromans mödernearv. 

Tomtöreslängden för 1785–87 berättar om ”förre skomakaren Johannes Broman” att han var 
”åldrig, fattig och befriad”. Hos honom bodde 1787 vaktmästaren Gabriel Bolin. 1790 delade han 
gården med skräddaregesällen Petter Svensson. – 1795 ägde Bromans änka ¾ och skräddarege-
sällen ¼. 

Den 13.9.1796 företogs på rekvisition av skomakareänkan Christina B Broman auktion på hennes 
i första roten vid Magasinsgatan under nummer 37 belägna halva hus och gård bestående av 
tvenne våningars åbyggnad åt gatan med trädgård, tvenne vedbodar och ett avskilt avträde. Går-
den insattes till 500 rdr rgs men förblev osåld. 

Före september 1797 övergick äganderätten till halva gården 1.37 till hökaren, f.d. bouteilleuren 
Nils Jonsson Bohlin (se 2.121 och 3.44). 

Den 21.9.1797 såldes på auktion på begäran av avlidne hökaren Nils Bohlins änka Margareta, 
myndige sonen vice pastor Nils Christian Bohlin (död 1828 som prost i Mykleby, se Skarstedt s. 
381) och förmyndarna deras i stadens första kvarter och rote belägna halva hus och tomt betående 
av en apart byggnad inuti gården med tre rum i övra och två rum och kök i undra våningen, av-
träde jämte plats till varubodsupprättande i dess ställe, som nyligen blivit nedtagen och nyttjorätt 
till det lediga gårdsrummet lika med ägare till framdelen. Insättningssumman var 166 rdr 32 sp. 
Gården inropades av kämnären Niclas Blomsterdahl för 160 rdr. 

Gården står emellertid 1800–02 skriven på hårfrisören Gabriel Bohlin (kallad hökare 1801 och 
förre hökare 1802). Vid branden 1804 ägdes gården av hattmakaren J C Wetterling. 

Vagnmakare Frantz Sporrong uppbjöd gården 21.1.1805. Han hade fått burskap 21.6.1791. När 
han avled barnlös 6.6.1817 efterlämnade han enl. bou 9.9.1817 ett litet grundmurat envånings 
stenhus med tomt nummer 37 i hörnet av Magasin- och Larmgatorna vid vallen. 

Gården såldes 8.2.1818 till vagnmakaregesäll Knut Landgren för 1 000 rdr bco samt fritt rum, 
uppehälle och passning åt förre ägaren (Berg II:9–10 sid. 348). Knut Landtgren avled 1.11.1824 I 
bouppteckningen den 17.1.1825 värderades det grundmurade stenhuset med tomt nummer 37 i 
roten till 666:32 rdr bco. Knut Landgrens änka hette Cecilia Sahlberg (Berg II:7–8, 14). 

Senare uppbud av 1.37 
stadsaktuarie Joh.Rothmark 19.12.1825 

tunnbindare P S Rosenquist 21.11.1846 

 tunnbindaremästare P S Rosenquist 23.11.1846 
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 målare Emanuel Jonsson 17.5.1858 

 mur- och byggmästare J W Ullrich 30.7.1860 

 värdhusidkare Per Persson 6.8.1860 

 8.12.1873 

 bleckslagare J A Hallberg 29.12.1873 
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