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Sjuttonde roten 1637–57 
Åttonde roten 1657–70 

Drottninggatan 46 
Östra hamnen – Östra vallen 

 

Hans Torstensson 

1676–75 

Han omtalas inte här 1666–70 men väl i 4.122 sjuttonde roten 1649–55. Han var efter 1670 rote-
mästare i fjärde roten. Den 12.7.1676 förmanades han av magistraten att klarera den rest han var 
skyldig på uppbörden. Ursprungligen ägde Hans Torstensson denna större tomt 4.120 men sålde 
den till sin svärson skepparen Berge Olofsson Donsö, som lät uppbjuda tomten den 21.6.1675. 
Den 10.9.1677 beslöt man om värdering av avlidne rotemästaren Hans Torstenssons halva gård: 
en tid därefter angavs denna vara värd 80 rdr.  

Börge Olofsson (Donsö) båtsman, senare skeppare  

1670–81–96 

Han bodde kvar här i fjärde roten 1696 på en hel tomt, som enligt längden låg väster om Anders 
Olsson skomakares änkas (4.121). Fastebrev på den gård han köpt av sin svärfader Hans 
Torstensson erhöll han 11.9.1676. Man kan följa Börge Olofssons befordran i bakugnslängderna: 
han kallas båtsman 1670, styrman 1671 och skeppare 1674. Magistratens protokoll den 14.8.1693 
ger en intressant inblick i Börge Olofssons släktförhållanden. Då begärde han tillsammans med 
Gudmund Olufsson Donsö magistratens hjälp att utkräva arvet efter deras broder och morbroder 
fordom borgaren och styrmannen i Stockholm Jon Olufsson och dess änka av deras avlidna syster 
Karin Olufsdotters son Joen Larsson Brännö på sina bröders löjtnanten vid Kungl. Amiralitetet 
Olof Larsson Brännö, Hans Larsson Brännö och borgaren i Göteborg Jacob Carlsson Rydelius 
på deras syster Helga Larsdotters vägnar och fadern Lars Jonsson Brännö på yngste omyndige 
sonen Matthis Larssons vägnar. 

Enligt bouppteckningen 10.2.1716 ägde Börge Olofsson Donsö hus och tomt på Drottninggatan, 
617:16 d smt. 

1710 ägdes gården av Börge på Donsö änka Annika Hansdotter: hos henne bodde skeppar Olof 
Börgesson (Hilledo), som 1715 svarade för gården, vars byggnadsvärde var 360 d smt och 1717 
anges gift med Marta Otterdahl, som efterlevde honom. (Hon härstammade från Anders Olofsson 
skomakare 1651: 1 (c:a 3.60) 9.22–23). 

Han fick burskap som skeppare 27.7.1705. Vid bouppteckningen efter honom 4.5.1732 ägde han 
gård på Drottninggatan mellan skeppare Hans Kierr och glasmästare Peter Friberg, värderad 800 
d smt. Nettobehållningen var 802,24 daler (Berg II:5–6, 129) 

Den 3.6.1717 lät borgaren och skepparen Olof Börgesson lagbjuda sin svåger bryggaren Thol 
Otterbäcks (var död 1721) och sin syster Maria Börgesdotters (bou 15.6.1734) andel i framlidne 
Börge Donsös hus och gård belägen på Drottninggatan mellan köpmannen Jöns Linds i väster 
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och tullskrivaren Jacob Sjöbergs arvingars hus å östra sidan, vilken Olof Börgesson hade enligt 
köpebrev den 26.4.1717 tillhandlat sig för 218 d smt à 32 öre på var daler. 

Så gott som omedelbart sålde skepparen Börge Olofsson Hilledo denna gård för 1 000 d smt och 
en diskretion till sadelmakaren Johan Ludvig Scholmeijer, som för samma köpesumma och dis-
kretion den 15.2.1718 uppdrog och transporterade den till kopparslagaren mäster Hans Wohlfart, 
som uppbjöd den andra gången den 11.2.1718 (grannen i väster angavs nu vara Jöns Linds änka). 
Inte heller i Wohlfarts ägo stannade gården länge utan han sålde den 28.5.1720 gården (för 100 d 
smt mindre, d.v.s. för 900 d smt plus en diskretion av 100 daler) till 

skepparen Hans Larsson Kierr,  

som den 30.5.1720 lät uppbjuda gården belägen på Drottninggatan mellan Jöns Linds arvingars 
gård å västra och skepparen Olof Börgessons å östra sidan. – Olof Börgesson Hilledo hade alltså 
flyttat till granngården öster härom. 

Skepparen Hans Larsson Kjerr fick burskap den 17.3.1710. Hos honom bodde 1730 skomakaren 
Petter Grope. Den 15.9.1742 pantsatte Hans Larsson Kierr för lån av 100 d smt av skepparelådan 
sitt ograverade hus och gård på Drottninggatan mellan hökaren Lars Wettermans hus å västra och 
avliden skepparen Olof Börgessons å östra sidan. Skulderna översteg tillgångarna efterlämnade 
enligt bouppteckningen den 22.5.1744 efter Hans Larsson Kjerr: bland de senare var hus och 
tomt på Drottninggatan mellan Lars Wetterman i väster och skeppare Olof Börgessons änka i 
öster.  

Grannen i väster köpmannen Lars Wetterman lät den 9.9.1745 uppbjuda denna gård, som han 
med andra dess tillhörigheter den 11.7.1745 för 500 d smt köpt av Hans Larssons änka Helena 
Kjerr. Han ägde den ännu 1750 men köpmannen Lars Mellenbergs änka var ägare 1755. 

Den 17.9.1749 lät hustimmerman Anders Ryberg uppbjuda sitt uppå Drottninggatan mellan av-
lidna Madame Hilledos arvingars gård å östra och herr kaptenen Schaffraths å västra belägna hus 
och gård, som han köpt av bemälte kapten den 5.6.1757 för 2 600 d smt. – Anders Ryberg ägde 
gården 1765.  

1775–90 avlidne styrman Pois änka 

Uppbud av 4.120–121: 

Gelbgjutaremästare Erland Fogelberg 

Uppbjöd 4.121 den 6.7.1795 och tomt 4.120 den 29.8.1796. Gelbgjutaremästare Erland Fogel-
berg avled 5.2.1811 och begravdes i en murad grav i Örgryte. Enligt bouppteckning den 5.4.1811 
efterlämnade han 16 106 rdr banco, därav ett grundmurat stenhus i fjärde roten nummer 120, 121 
och 122, Drottninggatan, värt 10 000 rdr banco. Hans änka Greta Maria Lind avled 2.2.1829. 

Makarnas son var  

bildhuggaren professor Bengt Erland Fogelberg som uppbjöd 4.120 den 19.5.1845. 

Senare uppbud av 4.120 
handl C F Arvidsson  20.4.1857 
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