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Två tomter, inköpta av sal. Jöran von Lengerken lagbjöds den 29.4.1661 av 

Mäster Jon Torinius (kyrkoherde Jonas Torinius) 

”omkostnad frigiven”, d.v.s. Torinius slapp huseköpspengar. 

Det var sannolikt tomter, som tillfallit Jörgen von Lengerken som pant: han bodde själv i den 
norra delen av staden. 

1684 sålde Jonas Torinii änka den mindre sydligare delen av denna kyrkoherdeparets privat ägda 
gård (se 2.37 norr härom). De sålda tomterna låg norr om domprostgården (2.35). 

Snörmakare Simon Stiegler 

(född 1638, begr. 31.1.1714) deponerade den 26.6.1684 i rätten en förseglad pung, varuti skulle 
ligga 140 rdr curant, som han enligt kontrakt skulle ge för en liten gård, som han köpt av sal mäs-
ter Jonas Torinii änka hustru Anna Siltman. Simon Stiegler hade blivit borgare 29.10.1683, I tom-
töreslängden 1696 anges Simon Stieglers gård omfatta två tredjedels tomt. Gift 22.8.1680 med 
jungfru Maria Künitz. Hans hustru och dotter begravdes tillsammans Chr 4.3.1710. En annan 
dotter, 28 år gammal, begravdes 17.4.1710. Snörmakaren levde ”fattig” 1712. 1714 betalades 
tomtöret av ”arvingarna” och 1716 av sonen 

Johan Zephanias Stiegler, 

burskap som snörmakare 1.2.1717. Han blev klockare vid Kristine kyrka 1720. Utom denne son 
upptar bouppteckningen efter Simon Stiegler d.ä. en dotter Catharina (gift 23.9.1720 med Mr 
Joakim Kock) och en son till en avliden dotter Casper Daniel Streit.(Gbg bou 1716:456). Johan 
Zephanias Stiegler avled redan 1721, ung, 36 år gammal (begr. 8.10.1721). Han efterlämnade hus 
och tomt på Kungsgatan vid Västra Hamnen mellan handelsman Hijsing i norr (nr 37) och dom-
prostgården (nr 35) i söder. Hans änka Catharina Rehnström gifte 26.1.1725 om sig med 

tullbesökare Anthony Ahlgren 

burskap som hökare 20.10.1722, begr. 13.4.1736. Han sades 1733 vara avviken. Catharina Rehn-
ström gifte 26.1.1738 på nytt om sig med 

klensmedsmästare Johan Christoffer Böniche (Boensch) 

(borgare 28.9.1736). Böniche gjorde konkurs 20.11.1738, alltså 10 månader efter det han gift sig 
med Catharina Rehnström, Paret köpte ett hus på Vallgatan av Cecilia Ljungvall, men sålde det 
och byggde från grunden om huset på Västra Hamngatan ”näst intill Domprostgården” med hjälp 
av lån från Erik Nissen. Makarna pantsatte gården 1770 dels till madame Maria Rancke, dels till 
Carl Friedrich Brehmer. En styvson till Böniche handelsmannen i Uddevalla Johan And. Stiegler 
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omtalas Gbg EIIb:133 den 16.1.1769. Klensmedsmästare Johan Christoffer Böniche begravdes 
Chr 18.2 1772 ”ein frommen Mann aus dem Magdeburgischen, im 68 Jahr seines Alters”. 

Catharina Rehnström, som ägde gården som änka 1773. sålde den 26.1.1774 gården till handels-
man Benjamin H. Bratt för 5 000 d smt (833 rdr 16 skill specie.) men denne överlät den för sam-
ma köpeskilling 17.5.1774 till 

stadsmäklare Thomas Carlsson (uppbud 26.7.1784: mellan domprosthuset och handelsman Oter-
dahl). 

Gift 7.12.1764 med jungfru Maria Bratt. Thomas Carlsson står för gården ensam t.o.m. 1800 och 
tillsammans med sonen stadsmäklare Carl Carlsson 1801–02 (säljuppbud 21.12.1812). 
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