
Tomt 3.9  1 

Tredje roten, tomt 9 
Kvarteret Klensmeden 

Femtonde roten 1637–57v Kyrkogatan 35 
Sjunde roten 1657h–70 Södra sidan av Kyrkogatan 
 Sträckan Östra vallen, Östra  hamnen. 
 

Förste ägare var 

Erik (Gunnersson) skräddare (kallas stadstienare 1643) R15 

1638–48: 3 mtl 

Erik Gunnerssons Enkia R15 1649–50: 1 mtl 

Hyresgäst hos Erik Gunnerssons Enkia var Sven snickare R15 1649–52: 1 mtl, 1654: 2 mtl 

Helga (Helia) Erik Gunnarssons tvistade vid underrätten den 1.9.1647 med Karin Larsdotter om 
en mössa, som Helga bar och som Karin Larsdotter sade hade tillhört henne. Den skulle ha stulits 
från Karin föregående pingsttid. Kirstin Ud Larssons, Kirstin Anders muremästares och Marit Ud 
snickares vittnade enhälligt om att mössan egentligen tillhörde Karin Larsdotter, vilket de ville 
bekräfta med ed, om så fordrades. Karin skulle ha låtit göra den hos Ud Larssons hustru, vilket 
denna också bekräftade. Karin hade nu använt den i fyra eller fem år. 

Eftersom även näste ägares hustru hette Helga är det tänkbart att Erik Gunnarssons hustru gifte 
om sig med denne. 

Olof Torstensson snickare R15 

1652, 1654: 2 mtl, 1655: 3 mtl, 1656: 1.12 1657: – 28 (VII), 1657h: 1, 1658: 3, 1659, 1660, 1661, 
1662, 1663, 1666–70, änkan 1673 

Hustru Helga Olof Torstenssons fick 1671 böta för att hennes gäst snickaren Olof Svensson mot 
förbud haft hyvelspån liggande i huset, vari eld utbrutit. Olof Torstensson begärde 1667 lindring i 
kontributionen, då han i år och dag legat på sotsäng. 

Vid rätten behandlades den 20.3.1684 ett klagomål från en Anders Arvidsson, att hans hustrus 
faster avlidna hustru Helga Olof snickares efterleverska i sin livstid hade till änkan Ingeborg 
Olofsdotter sålt en halv tomt, vari Anders Arvidsson med sin hustru genom arv ägde och bebodde 
andra hälften: Köpet gick enligt rätten tvärt emot dess den 5.9.1679 gjorda resolution. Ingeborg 
Olofsdotter och hennes man hade för köpet givit 80 rdr och ansåg, att köp bör stå och inte återgå. 
Men eftersom rätten fann att det skett ett olaga hemligt köp mot rättens förbud fick Anders Ar-
vidsson rätt att återlösa. 

Det förefaller som om Olof snickares änka Helga var identisk med den avlidna Helga Bysvens, 
vars hus och gård på Kyrkogatan östan om lilla (östra) hamnen enligt beslut 2.6.1684 skulle vär-
deras av Torkel Esbjörnsson, Anders Svensson Kruse och Sven Holländare. Att hon kallades för 
Helga Bysvens är ett indicium att hon varit gift med stadstjänaren Erik Gunnarsson skräddare. 
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2  Olga Dahl: Göteborgs tomtägare 1637-1807 

Snickaren Jöns Bengtsson 

lät den 17.8.1685 lagbjuda hus och gård som han köpt av sal Helga Bysvens arvingar för 127 rdr. 
Jöns Bengtsson behöll inte gården länge, ty redan den 10.9.1688 lät 

konstapeln Anders Andersson 

lagbjuda hus och gård på Kyrkogatan mellan stadsfiskalen Bengt Hylthenius å västra och konsta-
peln Jöns Törnegrens gård å östra sidan, som han tillhandlat sig av snickaren Jöns Bengtsson. 

Samma gård intecknades den 29.9.1697, då den ägdes av 

Esbjörn Månsson fällberedare 

och sades ligga mellan Hylthenii änkas hus i väster och Jonas Törngrens i öster. Esbjörn Fällbe-
redares tomt värderades 1715 till 150 d smt, huset till 80 och lösöret till 30 d smt. Tobaksrökande 
Esbjörn Fällberedare och hans hustru Brita Nilsdotter anges 1717 vara sjuka och fattiga. Innebo-
ende är Friedrich Kiempes av generalmajor von Essens regemente hustru Catharina Kiempe. 
Fällberedaren Esbjörn Månsson ägde gården ännu 1730, då han i tomtöreslängden betecknades 
som gammal och fattig. 

Avskedade volontören Petter Lekander 

hade tillträtt gården 1637 och ägde den 1745. Tomten var obebyggd. när ostindiefararen Andreas 
Holmberg och hans hustru Ingeborg den 21.10.1752 för 100 d smt sålde den till 

handelsman Christian Ullman 
(uppbud 26.10.1752) Den kallas 1755 

klädesmakare Johan Christian Franks ödetomt. 

Vid bouppteckning 5.5.1764 efter Franks hustru Ingeborg Jeansson (1705–63), dotter till klä-
desmakare Michel Johansson, ägde makarna hus och gård på Kyrkogatan mellan tunnbindare 
Peter Borgström i väster och boktryckare Immanuel Smitt i öster, värt 4 500 d smt, samt hus och 
gård mitt emot på Kungsgatan, sålt till tunnbindare Gottfrid Golscher för 4 500 d smt. 

Hökaren Magnus Björkman, burskap 9.9.1774. övertog 3.9, Klensmeden 1775 från Golscher. 
Ägde 1802 både denna tomt och 3.10 (köpt som avbränd tomt vid auktion, uppbud 23.6.1793). 
Hade där uppfört ett stenhus 1798. Hans änka Anna Maria testamenterade stenhuset till handl 
Peter Magnus Flobeck (uppbud 6.8.1838). 
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