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Fjärde roten, tomt 116 
Kvarteret Arkaden 

Sjuttonde roten 1637–57 
Åttonde roten 1657–70 
 

Drottninggatan 40 
Östra hamnen – Östra vallen 
Samb. m 5.16 

 

Hans Neffwendal 1627–37 5.16 el 4.116 

Om hans tomt berättar Wilhelm Berg i ”Samling till Göteborgs historia”, s. 107, att första gången 
namnet Sanct Jacobs gata förekommer i handlingarna är ”när Kongl. Mj:ts hofråd och Kommis-
sarie i Göteborg, riddaren Jacob van Dyck till Salnecki den 28 maj 1627 lämnar gåfvobref till 
borgaren Hans Neffwendal på en tomt belägen på östra sidan vid Östra borgvallen, hållande i 
bredden 36 fötter, i hörnet på norra sidan af S:t Jacobs gata, näst intill Jan de Boer på norra sidan, 
men i längden 87 fötter sträckande i öster mot Olof Torssons. Häraf är tydligt, att huset låg i hör-
net af sedermera Drottning- och Östra Larmgatorna, eller på en del av den tomt som 200 år sena-
re intages av Haglunds hôtel.” Så långt Wilhelm Berg. (Olga Dahls kommentar: Så långt österut 
som till f.d. Haglunds hôtel byggde man ännu ej. Troligen rörde det sig om 4.116, vilken tomt var 
baktomt till 5.16.) 

Jacob Herweghs baktomt, fri från tomtöre efter branden, 1657h: 6.16, 1658: 16, 1659–63: 5, 
1666–70, Gustavi tomtöreslängd 1670 

Anders Jonsson åkare 1669–70 

1696: Johan Herweghs baktomt 

Gården var under hela 1700-talet bakgård till 5.16. Sålunda betecknas den 1785–87 som Lars 
Kåhres bakgård 1685 både 5.116 och 5.117 och 1790 som Lars Kåhres kreditorers bakgård.  

Uppbud av landskamrer F M Åkerman den 24.1.1791 

Handelsman Zacharias B Roos ägde 1802–1814 bl.a. hus och gård under 5.16 och 4.116 vid Öst-
ra hamnen och Drottninggatan belägna med åbyggnader bestående av åtskilliga våningsrum, bo-
dar, en välvd och tvenne andra källare med flere bekvämligheter 

Senare uppbud av 4.116 
med dr Charles Dickson 1.7.1844 

grossh Joseph Heyman  3.3.1856 
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