
Tomt 8.9  1 

Åttonde roten, tomt 9 
Kvarteret Gästgivaren 
 

Tjugonde roten 1637–57v Kronhusgatans södra 
Elfte roten 1657h–70 sida öster om östra vallen 
 

I grannskapet bor: 

Anders Ersson besökare 1667–70 

 

Lars Gunnarsson saltmålares änka 1681 

Anders Andersson 1675 död 

Olof skräddare M1676: 1 tomt 

½  Joen Swensson mastpalmare R20 

1644–55: 2 mtl, 1656: 1.20 1657: 1.16 (XI ), 1657h: 1, 1658: 3, 1659–60: 2, 1666–70 8.9 

Joen Svensson mastpalmare upptages i mantalslängderna från 1644 och står som ägare till denna 
gård 8.9 i Gustavi tomtöreslängder. I bakugnslängderna förekommer han t o m 1679. 

Christopher Larsson båtsman M1676: 1 tomt 

1688 äges gården av Joen Svenssons arvingar. Redan 1681 bodde där en Håkan Månsson strand-
ridare, och 1696 kallas den Håkan Månssons gård. Den beboddes 1697 av Isak besökare. 

Gården synes länge ha varit delad. 1705 stå Pehr Svensson deledragare och Jonas båtsman för 
gården. Under många år – 1710–1725 – samsades Bengt Eriksson åkare och Per Joensson båte-
karl om gården, som 1715 värderades sålunda: tomt 150, hus 240, lösegendom 50 d smt. 1717 
var de båda gårdsägarna gifta med varsin Anna (Olofsdotter resp Pehrsdotter). 

Den 10.5.1725 kunde emellertid den ene av dem, nu kallad borgaren Pehr Joensson, uppbjuda 
hela gården ”emellan avlidne regementsväbeln Olof Röhammars änkas hus och gård å östra och 
kofferdibåtsmannen Gunne Helgessons å västra sidan”. Han berättade, att han ”sig för detta hälf-
ten eller baktomten acqvirerat och i långlig tid bebott” – mera exakt uttryckt hade Per Joensson 
enligt sitt fastebrev köpt baktomten den 13.3.1712 av åkaren Bengt Eriksson för 200 d smt. Fram-
tomten hade han köpt den 1.4.1725 av densamme för 260 d smt. 

Den 16.3.1730 lät Per Joenssons kreditorer uppbjuda gården. Såväl båtskepparen Per Joensson 
som hans hustru Anna Persdotter hade avlidit med kort mellanrum 1728, och gården hade ärvts 
av sonen Per Persson Backe, som erhöll burskap som båtekarl 6.10.1730 och avled 1738. Inbör-
des testamente upprättade han med sin hustru Catarina Beckman 10.4.1738 (Berg II:1–2, 150). 

Det förefaller som om denna Catharina Beckman var densamma som Catharina Beck, dotter till 
minören vid Kungl. artilleriet Anders Beck. I så fall skulle näste ägare av gården, postbetjänten 
Olof Lindström – gift med Catharina Beck, ha erhållit gården genom giftermål med Per Persson 
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Backes änka. Bouppteckningen efter Olof Lindström upptar hus och gård på Kronhusgatan mel-
lan saltmätare Olof Svenssons änka i öster och båtekarlen Anders Olsson i väster. Änkan Catha-
rina ägde gården till sin död i juli 1771 – grannarna anges i bou efter henne 2.9.1771 vara Knut 
Andersson i väster och konstapeln Grund i öster, och värdet av gården angavs till 1 850 d smt. 

Gården ärvdes av två döttrar. Dottern Brita Lindström, född 1745, död 3.11.1803, var först Gift 
med buteljören vid Ostindiska Kompaniet Anders Tegelmark, som avled på hemresan med skep-
pet Terra nova den 6.5.1779. Brita Lindström gifte sedan om sig med hökaren Magnus Tådén, 
också han nämnd som ostindisk bouteilleur. Han står för gården ännu 1790. 

1800 Hökaren Jädéns (Thodéns?) änka 

1807 Gästgivaren Johan Söderling (uppbud den 23.5.1803, 5.3.1804) 

Senare uppbud av 8.9 
hustru Ulrica Gustafva Nordbom Kindberg 22.5.1826 

Vikt handl Amant Dangotte 24.?.1828, 27.7.1857 

handl Anders Larsson  2.11.1857 

gästgiv J Nilsson  11.4.1863 

svarvare A Henricsson 25.1.1869, 6.7.1863 

bryggare J Nilsson  8.3.1869 

privatlärare J W Lundstedt  13.1.1873 
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