Natten mellan 9-10 augusti 1788 brände de invaderande
ryssarna ner eller skadade svårt följande Råå-hus.
Råå nr 5

Hus som låg innanför nuvarande låga Patrullgatan 14. Här bodde Johan
Nilsson och sonen Pehr med familjer.
Råå nr 6
Hus som låg på samma grund som nuvarande låga Patrullgatan 6. Kallat
Joachims hus. Här bodde fiskaren och storsmugglaren Lars Jönsson.
Råå nr 7
Hus innanför nuvarande Patrullgatan 2. Där bodde Lars Jönssons föräldrar
Jöns Larsson och Sissa.
Råå nr 8
Hus innanför nuvarande Patrullgatan 4. Där bodde Ohla och Karna
Svensson
Råå nr 9
Litet hus som efter branden reparerades och 1827 blev 1:a hamnkrogen.
Husets grund fanns vid flaggstängen i trädgården Patrullgatan 2. Där
bodde Nils Svensson med familj.
Råå nr 10 Hus på samma plats som nuvarande ”Kronohuset” Patrullgatan 1. Huset
uppfört i början av 1800‐talet för tullarna. Det nedbrända huset låg med
gaveln mot Patrullgatan.
Råå nr 11 Hus med läge ungefär Fiskaregatan 7. Här bodde fiskaren Sven Nilsson,
han hade fått ”städjobrev” tack vare sin skicklighet som fiskare.
Råå nr 12 Hus innanför dagens Patrullgatan 9–11. Här bodde familjen Isac Jonasson.
Råå nr 13 Hus cirka Fiskaregatan 8. Där bodde Reinhult Jochumsen med familj samt
Reinhults föräldrar Jochum Persson och Maria Cecilia (Klerk‐släkten).
Råå nr 14 Hus i vägskälet Patrullgatan/Fiskaregatan. Pehr Larsson med familj.
Råå nr 15 Hus på samma grund som Långgatan 8, ”Lyktetändarens hus”. Vid husets
renovering 1986‐87 påträffades brandlager från tiden för Ryssbranden.
Flera mindre föremål, samt kraftig brandskadade bjälkar togs om hand.
Råå nr 16 Hus innanför nuvarande Patrullgatan 3‐5.
Råå nr 17 Stommen i norra längan av nuvarande hamnkrogen, Råå Wärdshus, här
bodde Christian Borman, som tillsammans med Reinhult Jochumsen, togs
som gisslan av ryssarna.
Råå nr 18 Hus med läge ca Varvsgatan9/Patrullgatan 20, där bodde Hans Göransson
med familj.
Råå nr 19 Hus som föregick Kajgatan 5‐7. Där bodde Christian Bormans far Bengt.
Råå nr 20 Hus på grund och med stomme som ingår i gårdshuset Patrullgatan 18. Vid
renoveringsarbete har brandskadad bjälke, samt brandlager, påträffats.
Råå nr 22 Tveksamt läge men Sven Larsson står som husägare.
Råå nr 23 Tveksamt läge, husägare Johannes Pehrsson.
Råå nr 30 Hus i hörnet av Långgatan/Kaptensgatan. Huset skadades men kunde
Repareras och återuppföras på samma grund.
Råå nr 31 Hus som var föregångare till Kustgatan 22, mitt emot skolan. Familjen
Israel Davidsson bodde där.
Råå nr 37 Hus bakom nuvarande Matrosgatan 4. Där bodde Nils Pålsson Sjöström
med familj. Det lär ha varit här som hustrun Pernilla gömde sig och sonen
Pehr i skorstenen. 7 ”veggarum” brändes ner. Skorstenen stod kvar.
Råå nr 44 och nr 53, båda husens läge är tveksamma. Pehr Olsson och Pehr Pehrsson
stod som husägare. Dessutom drabbades några icke identifierade hus.

Ett fåtal hus, främst på ”Backen” och Övre Läget, skonades då
Ryssbranden ödelade större delen av Råå.
Råå nr 1

Råå nr 2
Råå nr 3

Råå nr 4
Råå nr 21
Råå nr 28
Råå nr 40

Det första huset som byggdes på Råå. Här bodde kungens tillsynsmän. En
av kungens tillsynsmän hovjunkern Magnus Starchhufvud och efter honom
har hörnet Rååvägen/Kaptensgatan kallats ”Starkens hörna”. Kvar från
tiden före Ryssbranden är en länga, Rååvägen 13.
Gamla kroghuset, föregångare till nuvarande ”Hörnan” mitt emot
”Starkens”.
Gård på ”Backen”, rester finns kvar i grunden till Skonaregatan 17. Gården
var den första bosättningen på Råå för ”vanligt folk”. Här fanns en
fiskarbod 1597. Vid tiden för Ryssbranden bodde sockenskomakaren Nils
Nilsson på gården, vilken troligen klarade sig för sin placering norr om
Salthon.
Hus med delar kvar i gårdshuset Patrullgatan 8, kallat ”Roddaregården”.
Här bodde rusthållare Lars Ingelsson.
Hus som var föregångare till Skonaregatan 4.
Hus med innanmäte i Varvsgatan 8.
Hus med innanmäte i Varvsgatan 6 ”Backegården”.
De tre senare husen låg, som Råå nr 3, på ”Backen” och skyddades troligen
av den vattenfyllda Salthon.
Ytterligare något/några hus lär ha skonats vid branden.

