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Tredje roten, tomt 53
Kvarteret Sparbanken

Femte roten 1637–57v
Första roten 1657h–

Kyrkogatan 12 (väster om västra hamnen, norra sidan)

Sven åkares änka omtalad 1656–75
Börge Björnsson åkare 1676.
Han gifte sig dec 1670 med Elin Svensdotter, säkerligen dotter till Sven åkare (Gustavi C:1).
Lars Torbjörnsson skeppstimmerman
1677–81–1710, änkan omtalad 1711
Lars Torbjörnsson lät första gången 30.4.1677 lagbjuda hus och gård, som han köpt av Börge
Biörnsson (åkare) och Anders Svensson för 120 rdr. Det bör ha varit Sven åkares änkas gård. 4.16
betalades i huseköpspengar.
Inlands Nordre härad 21.1 (?) 1682: (Denne Lars timmerman?) Ärlig och välförståndig Lars Torbjörnsson från Göteborg tilltalte Simon Andersson i Höya om någon pant, som hans svärfader
Börge snickare skall för en rum tid sedan satt till bemälte Simons fader Anders Simonsson i pant
(en stor kopparkittel, 2 tennfat m.m.).
Lars Torbjörnsson timmerman beviljades 10.10.1704 fasta på framlidne Måns Larsson Lädertogares hus och gård på Kyrkogatan (3.34. Se denna gård kv. Stadsmäklaren.).
Så sent som 28.2.1710 (EIIa:22) – tydligen hans sista levnadsår – skrev Lars Torbjörnsson en
specifikation på vad han utgivit på ”Backe- och framtomten i sal Måns Lädertogares gård”. Han
presenterade räkningar från 17.11.1700 (pengar som lädertogaren själv begärde till sin begravning) till 1706.
Timmermannen Lars Torbjörnssons änka vände sig 1711 (sid. 620) mot styvbarnen. RR 1712,
456 Framlidne timmermannen Lars Torbjörnssons änka Ellika Andersdotter hade varit gift i 15
år. Hon hade haft 5 barn, varav ett levde. Styvbarnen Anna och Elisabeth Larsdöttrar – hade
tillerkänts ett möderne på 500 d smt och ville driva henne ur huset. Lars Timmermans änkas tomt
värderades 1715 till 150, huset till 400 och lösöret till 50 d smt. Inneboende var Håkan Billing,
vars lösöre värderades till 150 d smt. Det framgår av 1717 års upphandlingslängd att Ellika Andersdotter medförde gården vid omgifte med
skeppstimmerman Sven Pehrsson.
Hustrun Ellika Andersdotter var syster till båtkarlsänkan Ingeborg Andersdotter och avlidna
Christina Andersdotter. Sven Pehrsson ägde 1717 krogen Halvmånen 22.2.1717. Makarna gjorde
inbördes testamente 12.1.1726 (EIIb:2) skrev Sven Pehrsson timmerman, att han betalade sin
skatt och kontribution till staden och som timmerman tillhörde det tredje enrolleringskompaniet.
Han skulle vid alla uppfordringar till Kungl. Maj:ts tjänst vara alert och färdig, så här som i
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Karlskrona. Trots detta hade han i inkvartering pålagts en korpral av tyska regementet med hustru
och barn. Inkvarteringsrummet saknade eldstad, varöver soldaten klagade.
Perukmakaren i Lidköping Mäster Olaus Rulin skrev 28.4.1755 (EIIb:80) att han hade arv på sin
hustru Christina Rulins sida efter timmermannen Sven Pehrssons avlidna hustru Ellika Andersdotter. Christina hade brodern Magnus Hall i Hjälmared, Onsala. Christina och Magnus ägde
enligt bouppteckning efter Ellika 4.4.1755 141:23 d smt, därav 1/6 del i strömbåten Anders
Svenssons båt, värderad 450 daler, och hus och tomt på Kyrkogatan vid västra sidan av Västra
Hamnen mellan glasmästare Lundgrens änka (3.52) och Olof saltmätare, (Berg II:9–19, 31). Gården såldes 1.3.1753 till
sjötullsbesökare Anders Sandgren
för 900 daler och upptas i bouppteckning den 12.9.1755 efter honom (Änka Annika Krok). Förre
ägaren skeppstimmerman Sven Pehrsson bodde kvar 1755 (Berg II:9–10, 221).
1765: Skomakare Olof Tiäders änka Catharina Schånberg-Tieder (död 19.5.1781??, bou
22.3.1782?) dotter till skomakare Anders Schånberg och Margareta Dahlström
Olof Tjäder fick burskap den 28.9.1759 som skomakaremästare och avled 1.6.1764. Enligt bouppteckningen 4.10.1765 ägde han halvt hus med tomt på Kyrkogatan, nämligen överrummen.
Catharina Schånberg begärde 4.7.1764 (EIIb:108) att enligt tunnbindare Berendt Holmbergs förskrivning /och köpebrev undertecknat av Holmberg och hans hustru Stina Ståhlberg den
6.2.1764/ genom laga utmätning utfå 1 800 d smt såsom bristande köpeskilling för hälften av det
hus och gård som hon och hennes sal man skomakaren Olof Tieder sålt. Köpet inhiberades tydligen och Catharina stannade kvar med sin nye man skomakare Nils Utterbom (burskap
11.7.1766,död 4.9.1792). Han efterlämnade hälften av hus och tomt 3.53 vid Kyrkogatan mellan
saltmätare Börgessons änka i öster och glasmästare Gieses änka i väster, bestående i överrummen. Dessa såldes under hand för 593.16 rdr specie. Efter Catharina Schånbergs död gifte han om
sig med Johanna Britta Gellman, som efterlevde. Denna hälft kallas skomakaren Utterboms
barns hus.
Trähandlare Lars Flinkenström ägde redan 1775 och enl. bouppteckning efter Nils Utterbom
underrummen, värderade 1 460 d smt. Där bodde 1785 ibm hökaren Georg Jacob Spinck. Denna
hälft ägdes 1786 av hustimmerman Möllers änka. Enligt Göteborgs auktionskammares protokoll
1.12.1786 hölls lösöresauktion på avlidne brandvaktkarlen Olof Möllers egendom. Svärson var
skräddaren Anders Andersson.1795 var ägaren till denna hälft besökare Robert Lönberg.
1800–02 ägdes hela gården av bläckslagare Carl Friedrichsson och 1807 av sjötullsvaktmästare
Daniel Andersson, död 13.2.1814. Hans grundmurade stenhus 3.53 på Kyrkogatan var försäkrat i
Phoenix kompanie för 1 350 rdr banco, värderat 6 000 liksom ett nytt stenhus under byggnad nr
2.108 vid vägen åt Masthugget, 4 000 rdr bco. Änka Marta Ericsson.

