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Sjätte roten, tomt 11 
Kvarteret Kronobageriet 
 

Artonde roten 1637–57v Köpmangatans södra sida 
Nionde roten 1657h–1670 öster om Östra Hamnen 
 Baktomt till 5.63 
 Köpmangatan 9 tillsammans med 6.12 
 

Anders Hansson, 

vars änka överlät denna bebyggda baktomt på 

David Andersson 

som överlät den på 

1696 handl Hans Hansson, 1699 änkan Maria Svensdotter 

19.7.1697 inprotokollerades Hans Hanssons obligation till banken på 960 d smt caroliner. Han 
pantsatte dels sitt hus vid Östra Hamnen, dels det andra, näst intill Daniel Landers hus belägna 
bakgård. 

Den bebyggda baktomt, som David Andersson hade erhållit i betalning av Anders Hanssons änka 
och överlåtit på handlaren Hans Hansson sålde dennes änka Maria Svensdotter för 340 d smt till 
(svågern) handlaren Lars Hansson, uppbud 18.9.1699. Gården sades ligga mellan båtekarlen 
Lars Bryngelsson i öster och avlidne Matthias Börgesson i väster. Lars Hanssons arvingar sålde 
den för 400 d smt och en diskretion till handlaren Sven Olofsson Hijsing, som erhöll uppbud 
24.10.1704. Sven Olufssons änka var ägare 1718. 

1700 Lars Hanssons gård 

1704 Lars Hanssons änkas gård med Petter Ysings änka 

1704 RR sid 213. Handelsman Daniel Lander inlämnade i rätten en förseglad skinnpung med 400 
d smt för att klandra det gårdsköp, som Sven Olufsson Hijsing hade ingått med sal Lars Hanssons 
arvingar, representerade av Anders Hamner. Tomten hade tidigare hört till den gården, som Lan-
der nu bebodde ”och hans tomt jämväl med ändan stöter där intill”. Tomten ifråga var (s 231) 
belägen mitt emot Sven Olssons hus. Daniel Lander ingav samtidigt rättens exekutorial av Anno 
1690 den 28 nov ”under sal stadssekreterare Bökers hand” varmed Lander (enligt rätten) velat 
visa, att denna tomt i förra ägarens tid varit ”en appartinentie till hans gård och för densamma är 
skattat omistelig efter han elliest bor för trångt”. Magistraten hade låtit besiktiga denna omtvista-
de tomt, vilken lägenhet ”såsom baktomt för detta lytt och legat till hans [Daniel Landers] hus 
och gård till Östra Lilla Hamnen beläget”. Besiktningsmännen fann, att Hijsing bodde mitt emot 
till Stora hamnen, men (att) Landers gård med sin ena ända stötte intill den omtvistade tomten. 
Tvisten löstes genom att Lander förklarade sig villig att emot 20 dalers diskretion låta Hijsing 
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behålla tomten på det villkoret att själv få vara den förste att få inlösa, om Hijsing ville sälja tom-
ten. – Landers tjänare Helge Bengtsson omtalades. 

Den 24.10.1704: Första resan lät handelsman Sven Olufsson Hijsing lagbjuda hus och gård på 
Köpmangatan, som han köpt av sal Lars Hanssons arvingar för 400 d smt. Genom detta blev 6.11 
baktomt till 5.63” 

1718: sal Sven Olofsson Hijsings änka. Hon gifte om sig med 

räntmästare Hohenthal vars bakgård 6.11 var 1730–37 

1745: handelsman Herr Magnus Wetterquists bakgård, 1755 dennes änkas bakgård 

1765: Komminister magister Gadelii bakgård. 

1785: Inspektor Aurells bakgård, 1790 dennes änkas bakgård. 

1800: Kofferdi Capitainen Carlings bakgård, avgifterna var inbegripna med framtomten 5.63: 
Handl Jacob Carling, död 21.11.1805, burskap 15.6.1795, Efterl. (bou 12.3.1806) trähus med 
tomt 6.11 värd 1 800 rdr banco, Gift med Anna Brita Skog 

1807: Änkan Anna B Carling, född Skog f. 1774, omg. 2.4.1807 med handl Jonas Andersson 
Edin f 1775 (som uppbjöd 6.10 den 15.11.1813 liksom ä A B Edin 6.11.1843 Felmärkning av 
tomterna?) 

Senare uppbud av 6.11 
hökare S A Möllerström  14.9.1807 

änkan Maria Forsell  12.3.1810 
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