
Tomt 8.48  1 

Åttonde roten, tomt 48 
Kvarteret Tenngjutaren 
 

Tjugonde roten 1637–57 Kronhusgatans norra sida 
Elfte roten 1657–70 öster om östra hamnen nära vallen 
 

Börge Reggertsson däledragare eller båtekarl R20 8.48 

1649–55: 2 mtl, 1663: 1, 1665–66: 2, 1667–76 

Gustavi tomtöreslängd 1670–81 1 tomt 

M1676: 1 tomt 

Han bör vara den ”Börge Rickardsson”, som 11.11.1664 vände sig mot Erik i Gropen, som skulle 
ha kallat honom ljugare och bedragare. 

Bryngel Andersson 1670 

Sigge Börgesson däledragare 

1679–81 

Anders i kammaren: i dito Anders Svensson 1696 

Anders Svensson båtekarl 

1700–14 

Observera att det vid denna tid fanns flera båtekarlar Anders Svensson: en omtalas 1715 vara 
bosatt 10.43 med sin son Pelle: hans änka Ingiäl Månsdotter avled 1717. 

6.4.1713 Anders Svensson hade barnen Brita Andersdotter, Kerstin Andersdotter, gift Abraham 
Svensson Dahlbeck och Ellika Andersdotter, gift Sven Olsson, vilkas mor hade avlidit. Anders 
Svensson ville avträda både fäderne- och mödernearv till barnen, så att den nya hustrun Britta 
Månsdotter efter hans död skulle få sitta i orubbat bo otilltalt av barnen. Han ägde hus och gård 
på Kronhusgatan, värderat till 330 d smt. Efter värderingen hade gården förbättrats till ett värde 
av 30 d smt. (Vittnen till denna handling var Erik Nilsson och Per Larsson däledragare). Redan 
1715 var Britta Månsdotter änka och hennes tomt värderades till 150 och huset till 120 d smt. 
(Var det Anders Svenssons änka Britta Månsdotter som begravdes 29.7.1717? Knappast: jfr ned-
an 1722.). 

Hos Anders Svenssons fattiga änka bodde 1717 

Per Joensson (Bagge) båtedräng 

och hans hustru Kerstin Andersdotter (vilka betalade tomtöret 1720–30) och det ”fattiga” paret 
Anders Andersson båtedräng och hans hustru Kerstin Hansdotter. 1722 värderades avlidne rote-
mästaren Anders Svenssons änkas hus och gård på Kronhusgatan mellan tunnbindare Erik Nils-
son i väster och skräddare Abraham Kröger i öster. 1724 års avkortningslängd upptar båtekarlen 
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Per Bagge, fattig och av ringa villkor. Hos båtekarlen Per Jonsson Bagge bodde 1725 stadstrum-
slagare Torkel Persson. 

1733 kallas gården Abraham (Kröger?) skräddares änkas gård och tillhörde fr.o.m. 1732 

enrollerade båtsmannen Thore Börgesson (Bergström), 

vilken 1732–34 omtalas som ”fattig och näringslös”. I rgk 1741 var han kommenderad i kronans 
tjänst. 1745 kallades han ”ostindisk arkliemästare” och 1750–55 erhöll han efternamnet Berg-
ström. Bouppteckning efter hans avlidna hustru Gunilla Persdotter (begr. D 8.5.1734) företogs 
den 21.3.1735. ”Närvarande var änkemannen i egen person och å dess hemmavarande myndige 
styvson Petter Dahls vägnar dess läromästare Mäster Joakim Kröger” men den äldste sonen ge-
sällen Hans Dahl (uppenbarligen identisk med kopparslagaren i Vänersborg Nils Bergmans måg) 
berättades vara bortrest och befanns egendomen ”bl. a. vara ” hus och gård på Kronhusgatan be-
läget, gammalt och mycket förfallet, inköpt av hustru Anna Maria Staf (Stuuf?) eller hennes son 
David Kröger. Börgesson hade skulder bl.a. på köpeskillingen 100 d smt. till kommissarie Ho-
hentahl Isac Hultengren, Torsten Larsson, Anders Ahlroths änka Catharina Sillander, Sven An-
dersson. I en supplik den 13.4.1744 (EIIb:31) berättade Thore Börgesson, att han sedan 30 år var 
en stadens skatt- och inkvarteringsdragare. Han hade tjänat kronan son enrollerad i 25 år. Han 
ville efterträda avlidne Erik Andersson som famnmästare. 1753 kallas han gammal och fattig. 

Tomtöret betalades 1760 av ”besökaren Lars Wallmark” möjligen felskrivning för lanttullbesöka-
ren Olof Warnmark, som den 12.4.1761 första gången lät uppbjuda hus och gård på Kronhusga-
tan beläget mellan skräddaren mäster David Krögers hus å östra, besökaren Simon Ahlboms å 
västra och tunnbindareålderman mäster Bengt Smedbergs å norra sidan, som han köpt av avske-
dade arkliemästaren Tore Börgesson [Bergström] och dess (andra) hustru Estrid Eriksdotter den 
11.6.1757 för 600 d smt och därjämte utfäst att säljaren och hans hustru under deras livstid utan 
hyra skulle få bebo trenne överrum åt gatan. 30-penning 20 d smt hade erlagts den 5 januari s.å. 

Ägare 1765–86 var snickare Jonas Wennerstedt, död 2.6.1788, och 1790 hans änka Helena Beata 
Ahlgren. Jonas Wennerstedt, som fått burskap 10.6.1763, efterlämnade enligt bou 4.4.1789 hus 
och tomt 8.48 Kronhusgatan mellan snickare Möller i öster och hökare Löfgren i väster (Berg 
II:11–12, 200). 

1800 ägdes gården av arbetskarlen Harald Eriksson Den uppbjöds den 7.1.1805 av 

postkontorsvaktmästare Olaus (Olof) Gullbrandsson, 

död 21.6.1819, efterlämnande änkan Inga Brita Rydell. Bouppteckningen den 9 okt 1819 upptar 
utom stenhus och tomt 8.48, Kronhusgatan, värderat 1250 rdr bco tomterna nummer 8 och 9 i 
nionde roten (Berg II:3–4, 467). 

Senare uppbud av 8.48 
handl Arfvid Carlsson 12.3.1821 

skomakare Carl Andersson 24.8.1829 

Johan Fredrik Tilgner 11.12.1837 

Senare uppbud av 8.48--50 
handl Andreas Jonsson 1.6.1863 
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