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Fjärde roten, tomt 134
Kvarteret Härbärget

Sjuttonde roten 1637–57v

Fredsgatan – Ö. vallen

Åttonde roten 1657h–70

133, 134, 135: Drottninggatan 60
Samband med 3 & 4 i 5:te roten

Nils Andersson?
Sven Bengtsson järndragare
1696–1715
I gården bodde 1710 utom järndragaren sonen Carl Svensson glasmästare, masthuggaren Lille
Måns samt Olof Winblad
Sven järndragares tomt värderades 1715 till 100, byggnaden till 320 och lösöret till 100: där bodde också en Anders Pehrsson.
I Sven järndragares arvingars gård bodde 1717 dottern jungfrun Cornelia, Anders Båtedräng med
hustrun Ann Nilsdotter och Anders Börgesson båtedräng.
1720 ägdes gården av sonen Carl Svensson glasmästares änka.
1730–37 ägdes gården av
järndragaren Anders Larsson
(begr. 18.10.1741) och ännu 1755 av hans änka Brita Risling. Bouppteckning efter honom ägde
rum den 16.1.1751, då han ägde hus och tomt på Drottninggatan vid Vallen mellan löjtnant Nils
Westbergs hus i öster och skräddaremästare Wessbergs i väster med en inmurad brännvinspanna
med pipa och svartrenna, 507 d smt (nettobehållning 690,15). (Källa Berg II:7–8, 22.) Däremot
torde det röra sig om en annan järndragare Anders Larsson, vilken enligt denna notis hos Berg
var gift med Brita Ström, systerdotter till skräddare Abraham Krögers änka Anna Eriksdotter
Stuuf och vid bouppteckningen efter henne 30.5.1735 ägde hus och tomt på Kyrkogatan.)
Auktion hade den 23.8.1753 begärts av handelsmannen Lars Wetterman, som var laga förmyndare för avlidne järndragaren Anders Larsson och dess avlidna änkas dotter Maria Andersdotters på
Drottninggatan mellan löjtnant Nils Wessborgs hus å östra och skräddaren Wessbergs arvingars å
västra sidan belägna gård, värderad 600 d smt. Medgivande hade erhållits av Maria Andersdotters
myndiga broder målaregesällen Lars Andersson. Den inropades av
järndragare Petter Zachrisson för 821 d smt. Kopparslagaregesällen Johan Liedman uppbjöd första gången den 26.3.1759 denna gård, vars granne i väster nu sades vara järnkrämaren Jonas
Wessberg, sedan järndragaren Per Davidsson (alltså ej Zachrisson) enligt RR-protokoll den
16.12.1758 för samma köpeskilling överlåtit gården till Liedman såsom rätte bördeman. Liedman
står i tomtöreslängden 1760 men sedan hans hustru Brita Maria avlidit fjärdedag påsk 1761 sålde
han hus och gård på Drottninggatan näst intill avlidne löjtnant Wessborg till linnevävaren Johan
Frisk, död 4.7.1772. Men redan enligt lönelängden 1763 (Rgk 1168) hade branddrängen Bengt
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Nilsson övertagit gården med sillpackaren Julius Lellja (Lilja) och båtekarlen Ola Larsson som
inneboende. Bengt Nilsson ägde gården ännu 1790 (kallas avskedad 1786).
4.133–134 tillhörde 1800 handelsman Fr. Damms arvingar och kallas 1807 tunnbindare Gevalts
änkas ödetomt.
Se 4.133 ang fortsatta uppbud.

