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Fjärde roten, tomt 125
Kvarteret Härbärget

Sjuttonde roten 1637–57

Drottninggatan 50

Åttonde roten 1657–70

Fredsgatan 4 – Östra vallen tills. med
4.124

Huseköpspenning 3 d smt betalades den 8.6.1646 för Sven (Larsson) skräddares gård såld till
Lars Persson smed i Säfwenäs el. Lars smed den yngre (4.125 samt Brita Allers bakgård 4.116 el
4. 117)
1644: 4 mtl, 1645–55: 3 mtl, 1656–57v (VIII), 1656h: 2.16, 1658: 5, 1659: 2½, 1660: 2 ½,
1661: 1½ , 1662
(samt 4.117, ev. Brita Allers bakgård 4.117) 326 Lars smed i Sävenäs 1644: 4 mtl, 1645–55: 3
mtl, 1656–57v (VIII), 1656h: 2.16, 1658: 5 1659: 2½, 1660: 2½, 1661: 1½, 1662: 1½, Lars
Persson smed 1663 2½, 1666
Lars smeds änka 1667–75, Per Larsson ibid. el Per Larsson smed 1669–70
Att Lars smed i Sävenäs var klensmed framgår, då han i underrätten den 29.11.1665 ingav räkning på arbete han utfört åt Börge Bohms fader Anders Eriksson. 1666 då Lars Pedersson avled,
klagade han den 22 mars över att han av underrätten var ”condemnerat worden” att betala skräddaren Sven Larssons hustru Anna Pedersdotter i Djupet 20 rdr för de smedjeredskap, som följde
med den gård han köpt av Sven Larsson. Några dagar senare visade hustru Anna Pedersdotter i
rätten inventarium efter hennes avlidna moder hustru Ragnila Andersdotter i vilken smedjeredskapen värderades särskilt och för 20 rdr.
Per Larsson smed (i Säfwenäs) ibid
1669–70 (se 4.116 ovan längre väster ut i roten)
åbo 1676–1679 Henrik (Carlsson) skomakare (se 2.145)
1680–81 Daniel (Joensson) åkare
Daniel Joensson åkare fick burskap i Göteborg den 8.12.1681. Detta framgår av resolutionsboken
den 4.4.1671, där följande förmäles: ”Efter såsom en vådeld är nu nyligen hend uthur Per Larssons smedja östan till på Drottninggatan. Så hafwer Rätten sig företagit der öfwer att rannsaka,
frågandes hans grannar Sewerin Nilsson och Swen Hansson Mölnare, hwars gårdar i samma wådeld uppbrunne äre, om dhe wisste någon wårdslösheet och otidigt smidande med bemälte smed
Per Larsson: Hwar om Sewerin Nilsson intet kunde säya. Men Swen Hansson sade sig Per Larsson ofta warnat att afstå med sitt smidande seent och otidigt på qwällarna men Per sådant alz intet
låtit hoos sig gälla. Hustru Lisbeth, som eljest Tydske Lisbeth kallas, sade sig intet hafwa Per
Larsson i denne måttan att beskylla. Sitt godz hade hon och reeda bergat, innan det klemtade.” –
Denna vådeld 1671 hos Peder Larsson Sävenäs omtalas också bland supplikerna den 15.1.1674
(EIIa:4), där det omtalas, att Per Larsson Sävenäs med anledning av denna vådeld hade belagts
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med dryga böter, som han ännu icke varit mäktig att erlägga. Per Larsson ville ha lindring med
hänsyn till att han var en ”ung bohagskarl” och hade nedlagt all sin förmögenhet i sin nyss uppbyggda lilla gård.
Tydligen är det denna gård, som Lars Pederssons son smeden Per Larsson i Sävenäs sålde till
Erik Henriksson glasmästare för 100 rdr och som denne uppbjuder första gången den 21.1.1678.
Om glasmästaren se 4.129.
Det bör vara detta hus, som i tomtöreslängden 1696 ägdes av Sven besökare (1700 kallad Sven på
galejan och 1710 Sven Jonsson).
1720 kallas gården Johan Lund perukmakares gård.
Petter Svensson Brandt hade för det sig tillhandlade huset på Drottninggatan enligt obligation
28.1.1727 blivit skyldig konsistorienotarie Jonas Alander en summa av 1 200 d smt och pantsatte
huset. Petter Brandt kallas i tomtöreslängden 1730 skeppare.
Handelsmannen Olof Holmgren uppbjöd den 10.12.1733 första resan skepparen Petter Brandts på
Holländaregatan belägna hus och gård för den rest, som återstod på de 1 200 d smt, som Brandt
låntagit av konsistorienotarien Jonas Alander den 28.1.1727, vilken obligation transporterats på
Holmgren.
Enligt konkurshandlingarna 1734 hade Anders Thorsson d.y. i Nödinge den 14.5.1720 till sin
avlidne broders styrmannen Petter Thorssons änka (?) hustru Elin Mårtensdotter lånat 160 d smt
mot 8 % dalers ränta. Han begärde inteckning i hennes och hennes man skepparen Petter Brandts
på Drottninggatan belägna fasta egendom. Petter Brandts styvbarn var Jonas Andersson och Maja
och Anna Andersdöttrar.
För 20 d smt uthyrde fru Elin (Mårtensdotter) Brandt på ½ år till kvartersmästare Salomon
Blomberg i en gård på Drottninggatan alla sina underrum, ”så till framgård som attergård af
hwardt namn det må wara samt stall och wederum, så föroblierar jag mig att derest gården längre
kommer under hyra skall ingen wara närmare än bemälte Salomon Blomberg sampt rum till hö åt
en kos foder”. – Blomberg uppsades men ville bo kvar (EIIb:41, 4.10.1746).
1745 ägdes gården av skepparen Petter Brandts änka.
Den 12.12.1746 (EIIb:41) begärde Elin Mårtensdotter Brandt auktion på sin gård på Drottninggatan, då hon inte kunde betala sina kreditorer på annat sätt.
1750 Sal Doctor Boethii fru 1755–75 Doktorinnan Boethias bakgård – framtomt 5.9–1785 hennes
arvingars hus
1786–87 Framlidne Doktor Boethii döttrar
1790 Framlidne Doktor Boethii dotter, sedan amiralitetsfältskär Boethii änkefru
Snickare Lars Zettergren uppbjöd 4.125 den 9.3.1795.
Senare uppbud av 4.125
Se 4.126.

