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Tredje roten, tomt 81 
Kvarteret Perukmakaren 

 Femtonde roten 1637–57v 
 Sjunde roten 1657h–70 

Kyrkogatans norra sida Fredsgatan –
Ö.Vallen 

 3.80, 3.81 Kyrkogatan 56, Fredsgatan 8 
 Gamla Badstugugården 
 

Anders (Olofsson) i Giöpås 

1637–40: 2 mtl. Enl borgarlängden 1639 dragare 

1641, 1643, 1646, 1648: 2 mtl, 1642: 3 mtl, 1644–45, 1649: 1 mtl 

Anna och Maret ibid 1646, 1648 

Ambjörn böker 1647: 2 mtl 

Torbiör (Andersson) hos Anders Olofsson i Giöpås 

1645, 1648: 1 mtl, 1647: 2 mtl (huseköpspengar betalade 29.6.1649). Densamme som Torbjörn 
Böcker 1649–50, 1654–55: 2 mtl, 1651–52 3 mtl Torbjörn Böcker står först t.o.m. 1655 på sam-
ma plats i längden som Torbjörn hos Anders i Giöpås. Sedan 3.77 1656:–26 1657 v–26 (VII), 
1657h?1, 1658: 2. 

En Torbjörn Andersson bosatt rote 26 1639 och tjugoförsta roten handlade enligt Långströms 
yrkesregister med salt och fisk. Torbjörn Andersson böcker och Per Rasmusson böcker bötade i 
april 1648 i kämnärsrätten för slagsmål. Bland Göteborgs årshandlingar EIIa:17 ligger en den 
7.7.1704 daterad fullmakt för styrmannen Evert Meijer att mottaga något arv i Amsterdam efter 
Gunnar Torbjörnssons död för dennes syskon. ”Denna stadens invånare” Torbjörn Andersson 
(böckaren eller fiskhandlaren? Eller var de identiska?) och hans hustru hade lämnat efter sig sex 
barn:  

1) Denne ogifte Gunnar Torbjörnsson, som ”elliest brukat det namnet Gowert (Torbiörnsson) 
Ley” hade nyligen avlidit på holländska fregattskeppet Jungfru Gertru, som fördes av kapten 
Claes Johansson Krotties. Han skulle resa till Carson i Västindien. Sedan följer i fullmakten en 
lång förteckning på saker, som han lämnat efter sig i Amsterdam hos sin värd Petter Jürgensson 
och hans hustru Annica Pettersdotter. Han hade också lämnat tillhörigheter hos kapten Boldewin. 
Arvtagare var hans syskon: 

2) Per Torbjörnsson, som inte var hemma 

3) Johan Torbjörnsson 

4) Bengta Torbjörnsdotter 

5) Kerstin Torbjörnsdotter 

6) Ingeborg Torbjörnsdotter 
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Petter Rasmussons gård (rote 5 1655) såldes 1658 till Torbjörn Andersson för 200 daler. Huse-
köpspenning 6 daler betalades den 20 september samma år. Torbjörn Böckers gård i denna dåva-
rande sjunde rote såldes för 108 daler till 

Olof Håkensson Fagg (smedh) 

1652: 1, 1654–55: 2 mtl, 1656: 1.4 1657:–18 (VII), 1657h:  18 1658: 2, 1659–60: 1 1/2 1662–63: 
1 1/2 1666–78 änkan 1679 

som betalade huseköpspenning 4.16 den 27.6.1659. 

Han omtalas i femtonde roten 1652–55 (en annan Olof smed se 7.71 v). Han kvitterar räkning 
15.2.1671: ”Haver jag arbetat åt kvarnen den 8 mars”. Han omtalas 15.2.1672 som förmyndare 
för Olof Carlsson svärdfejares två barn 

Erik Fagg 
1681–96 

Möjligen är det hans dotter den Ingrid Eriksdotter, som 1713 och ännu 1721 ägde gården. Hon 
bör vara identisk med den Gustaf stadssoldats änka, som omtalas i tomtöres- och skattningsläng-
derna 1715. Som hyresgäster där anges 1714 Per skräddares änka och 1715 

Anders Grönvall. Den sistnämnde kallas 1730 artillerisergeant och delade gården med timmer-
mannen vid fortifikationen Erik Strömberg och hans bror kaplanen Zacharias Strömberg. Zacha-
rias, som ensam tillskrevs halvan 1731, kallades då på landet bosatt hjälppräst: i gården boddes i 
stället lille tullbesökaren Tobias Smitt. 

Grönvalls halva, d.v.s. baktomten ägdes detta år av tobaksrullaren hos Herr Holmberg (5.9) An-
ders Andersson. Enligt bouppteckningen efter honom 1745 sades vara bebyggd med några små 
gamla hus, som övertogs av Bengt Andersson (Utström) för 155:14 d smt. 

Bröderna Strömbergs halva med tomt till gatan liggande del av det gamla huset, kallat Badstugu-
gården, värderades 1745 inför arvingarnas utlösen efter Zacharias död till 200 d smt plus 89.9 
daler i reparationer men ansågs vid bouppteckningen efter Erik Strömberg 6.5.1747 vara mera 
förfallet och icke värt mer än 240 d smt. Brödernas kusin var skolmästare Anders Brinck. 

– Detta att gården kallades gamla badstugugården är märkligt. På 1600-talet bodde badaren 
Christoffer Rist i dessa kvarter mellan Kyrkogatan och Drottninggatan men han var först bosatt 
3.77 och sedan 4.12. Kanske hade han sin bostad på en annan tomt än badstugugården. 

”Fattige extra fortifikationstimmermannen” Erik Strömbergs änka Maria Hermansdotter, som var 
död 31.8.1760, gifte först om sig med järndragare Hans Andersson (bou 15.10.1748 och sedan 
med 

brandvaktskarlen, efter 1761 hustimmermannen Erik Brovall. 

Med Erik Strömberg hade hon sonen Johannes Strömberg, som efter moderns död 16-årig kom i 
skomakarelära i Skara. 

1750–1760 ägde alltså brandvaktskarlen Erik Brovall halva gården och hustimmerman Bengt 
Utström hälften. 1765 hade branddrängen Jöns Granberg övertagit Utströms del. 

Vid bouppteckningen efter Maria Hermansdotter ägde makarna 778 d 18 öre smt: deras gårdshal-
va värderades nu till 1000 daler. 



Tomt 3.81  3 

Erik Brovall gifte om sig med Magdalena Hansdotter, död 12.3.1788,tidigare gift med en Wahl-
berg. Hon var syster till Anna Britta Hansdotter, gift med skeppare Lars Rydberg i Onsala. Till 
säkerhet till numera myndige Anders Wahlbergs arv beviljades den 23.11.1774 inteckning i hans 
styvfaders timmermannen Erik Brovalls och moders Magdalena Wahlbergs hus och gård på Kyr-
kogatan.(för 213 dt, 23 1/6 öre smt). Bouppteckningen 5.7.1782 efter Erik Brovall, död 3.5.1781, 
betecknade gårdsinnehavet som ”1/2 gård på Kyrkogatan mellan branduppsyningsman Jonas 
Malm i öster och järndragare Jonas Malmberg i väster till gatan” ( handlanden Lars Peter Qwi-
ding ägde halva tomten uppe i gården.) 

På rekvisition av avlidne hustimmermannen Erik Brovalls änka hustru Magdalena Hansdotter 
utbjöds den 11.7.1782 på offentlig auktion dess på Kyrkogatan mellan järndragaren Sven Malm-
bergs å ena och grosshandlare Jacob Ullmans å andra sidan liggande gårdar belägna halva hus 
och gård för 1 500 d smt. Handelsmannen Anders Lenbom bjöd 1 602 d smt eller 277 rdr specie, 
vilket klubbades. 

1785 ägde fortifikationstimmerman Jöns (Jonas) Börgesson framtomten. Den ägdes 1790 av hö-
karen Nils Holmberg. Bakgården ägdes båda åren av branduppsyningsmannen Jonas Malm. Efter 
storbranden övertog grannen i väster järnbärare Sven Malmgren en fjärdedel av tomten, som han 
ägde 1807. Resterande tre fjärdedelar ägdes 1799–1807 av krögaren Lars Lindbom.(Uppbud 
18.2.1799). 

 

Senare uppbud av 3.81 
skomakaren Erasmus Trenning  4.12.1809 

målaren Ludvig Sahlberg  27.11.1843 

 

Senare uppbud av 3.81–82 
reg.väbel Johan Peter Kindberg 9.9 1833 
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