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Fjärde roten, tomt 130
Kvarteret Härbärget

Sextonde roten 1637–57
Åttonde roten 1657–70

Drottninggatans norra sida mellan Östra
Hamnen och vallen
4.129, 4.130 Drottninggatan 56

Oluf Holländer
1668–69 (begr. 3 okt. s.å.) änkan 1670.
Åren 1662–65 var Olof Holländare skriven 6.40 hos Hans Stensson. Vid kämnärsrätten 1673
uppträdde hustru Kerstin Olof Holländares 1673 vid ett par tillfällen. Den 9 juli klagade hon över
att hon av Per Månsson hade skällts för trollpacka, när hon skulle fordra 1 d kmt. Den 12 nov.
krävde tenngjutaren Mikael Rasmusson hustru Kerstin Månsdotter Olof Holländares på reparation av det hus hon hade hyrt av honom.
Olof Persson böcker
1676–77
Han omtalas åren 1660–63 i rote 7 (c:a 3.76). Vid underrätten 23.10.1667 tvistade Börta Germunds med Olof Persson Böcker om en pant, som han påstod sig ha lämna henne två år tidigare
för borgat öl. Panten sade sig Börta ha haft i fem år och inte angå denna hennes pretention. Vid
rådhusrätten den 9.7.1691 begärde avlidne borgaren och mästaren av det lovliga bötkerämbetet
Olof Pederssons änka ärliga och gudfruktiga hustru Anna Månsdotter bördsbrev för sin son Gabriel Olofsson som var född i äkta säng den 1.12.1672 och ville lära det lovliga sadelmakareämbetet.
Erik Andersson Panke
1670
Troligen son till en Anders Panke omtalad i Rote 16 som rotemästare 1646–55. Vid kämnärsrätten 5.3.1684 anklagade pigan Kerstin Eriksdotter genom Jonas Blomberg Erik Pankes hustru
Kerstin Bengtsdotter för överfall och slagsmål. Vid samma rätt den 6.4.1692 vände Kerstin
Bengtsdotter mot boktryckaren Jöns Ramms hustru som beskyllt henne för att ha tagit en silverbägare.
Per Jacobsson tobaksbesökare
1670
Anders Böcker
1674
Tore Andersson skräddare
Från 1667. Gustavi tomtöreslängd 1670–75, änkan 1676–81.
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Enligt justitiekollegiets protokoll den 23.1.1669 ansåg sig Tore skräddare icke ha erhållit sin
hustrus fulla arv. Hennes syster tjänade hos Martin Perssons änka. Tore skräddares änka omtalas
fortfarande i tomtöreslängden 1696. Hos henne bodde då Bryngel järndragare (begr. 31.10.1721
D)
Korpralen av överste Sinklairs regemente Nils Månsson Winberg hävdade att Bryngel järndragares 13-årige son Andreas hade här utanför porten vid Böfwelslyckan tagit en häst, som Nils Månsson köpt av åkaren Johan Tysk för 7 1/22 rdr. Pojken hade egentligen tänkt fara med hästen till
Kungsbacka eller däromkring för att få hyra på någon båt. Smeden Carl Nilsson i Anderstorp i
norra Halland hade enligt vad pojken uppgav men smeden förnekade övertalat honom att sälja
hästen för 4 d smt, som pojken skulle få nästkommande lördag. Pojken hade tagits i arrest. Hans
mor hustru Ingel Börgesdotter beklagade pojkens odygd. Det var inte första gången han tog hästar. Hon hade förut med stor omkostnad fått hämta honom från Alingsås. Den gången hade gossen hade varit med ryttaren Hans Lorentsson, som velat pantsätta ett par mässingsspännen pojken
hade i sina skor. Ännu en gång fick Ingel Börgesdotter företräda sin son Andreas Bryngelsson vid
rätten nämligen den 21.6.1710. Andreas Bryngelsson hade låtit värva sig till stadsbåtsman i Karlstad och fått 20 d smt lega. Han kommenderades att tillsammans med de övriga värvade stadsbåtsmännen resa till Örebro, där de mönstrades av landshövdingen Baron Cronhielm. Tvist om
legan uppstod, då Andreas Bryngelsson kasserades och återvände till Karlstad, där han tog tjänst
hos rådman Bööngren.
Jacob Jönsson Lind,
som fick burskap som handelsman den 2.9.1701, hade uppenbarligen i egenskap av måg 1700
övertagit gården (1715 värderad 320 d smt). Hans hustru Catharina Toresdotter fick stolrum i
domkyrkan (på södra sidan framför korsgången) 9.10.1713 efter sin syster Ester Toresdotter (Enligt Berg (I:2, 469) skulle hustrun ha hetat Catarina Torsson och ha varit dotter till handlanden
Anders Torsson och änka efter handlanden David Kinnaird, en sammanblandning med en annan
Catharina). Catharina Toresdotter (eller Töresdotter) begravdes D 16.3.1717 och Jacob Lind står
utan hustru i upphandlingslängden.
Längden över omyndiga barn och deras förmyndare 1718 anger följande:
”Borgaren Jacob Lind utsagt sine Egne 5 Barn af förra giffto 600 d smt i Huus och Gård som han
behåller till deras myndige åhr utan intresse och desamma sörier för deras uppforstring.”
Stolrummet i domkyrkan ärvdes den 23.3.1717 av dottern Margareta (senare Gift med kvartermästaren vid det indragna Bohusländska skvadronens södra kompani Salomon Blomberg, avsked
1720).
Jacob Linds andra hustru Johanna Dammis erhöll stolrum på södra läktaren 8 den 17.9.1718.
Bland magistratens årshandlingar 1721 finns ett par brev daterade resp. 1.7.1720 och 14.7.1720
angående Jacob Linds sterbhus. Jacob Lind (begr. 5.10.1720) hade tillsammans med avlidne Per
Hansson Frossberg gått i borgen för amiralitetskassören Lars Idström, som också han var död.
Där finns även ett brev från Jacob Linds änka ”Jana Damsdotter” angående delningen mellan
henne och styvbarnen. Enligt ett summariskt inventarium 24.5.1720 hade Jacob Lind efterlämnat
hus och gård på Drottninggatan värderat 730 d smt mellan skräddare Johan Lohman i öster (Olof
järndragares gård) och Sven Lake i väster. Bland bohaget förekommer 5 silverkannor.
1723–30 års tomtöreslängder anger
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mågen avskedade kvartermästaren Salomon Blomberg
som ägare till avlidne köpmannen Jacob Linds gård men först den 12.4.1736 låter Blomberg uppbjuda den på grund av en hos honom innestående fordran på Jacob Linds barn på 441 d 20 öre
smt. Blomberg hade 10.7.1727 fått burskap som handlande. 1735 kallas han näringslös. Ett tag
var han gillesbud för handelsgillet.
Enligt magistratens registratur den 5.10.1736 (Ba:41) hade avskedade kvartermästaren Salomon
Blomberg begärt fri lejd hem från Fredrikshald i Norge, dit han begivit sig på grund av sina kreditorers hårda medfart. Det klagades över att Blomberg icke hade ingivit förteckning över kreditorerna. 6.4.1737 framgick det att en av dessa var borgmästaren Jacob Strömdahl i Strömstad.
Den 13.1.1750: Salomon Blomberg och Margareta Lind lånade 300 d smt av buntmakare Lars
Qwiding. De pantsatte sin lilla gård på Kungsgatan under skogen mellan rustmästare Nils Klingberg å södra sidan och repslagare Jacob Pettersson å norra (d.v.s. 2.97) samt lösegendom.
Kvartermästare Salomon Blomberg skrev 8.1.1752 från Gårda och begärde bevis av magistraten
om sitt välförhållande. På grund av sin tjänst hos Kungl. Maj:t ämnade han där söka hjälp för sin
ålderdom (EIIb:69). Litet senare samma år (4.5.1752) anges det i årshandlingarna (EIIb:74) att
(svågern?) löjtnant Jacob Lind hade antagit avskedade kvartermästaren Salomon Blomberg i sin
tjänst vid sina bruk men att de blivit oense (EIIb:74).
Vid bouppteckningen 1760 sades Blomberg äga en stuga med kök och en liten hage samt gårdsrum på Otterhällan mellan änkan Ingeborg Dimberg i söder och repslagare Jacob Pettersson, värt
316:22 d smt. Margareta Lind efterlevde sin man.
Den 23.12.1738 upplyser magistratens registratur (Ba:43) om att glasmästaren Petter (Larsson)
Friberg hade varit förmyndare för avlidne borgaren Jacob Linds barn. En annan nära anhörig till
barnen i Jacob Linds första äktenskap var dennes måg trädgårdsmästare Rasmus Grönbom (vars
hustru Britta Lind fick stolrum i domkyrkan 25.11.1718).
Borgaren Lars Eriksson ägde den ena av pupillerna Helena Jacobsdotter Lind till hustru. Lars
Eriksson, som tydligen övertagit svågerns rätt i gården, sålde denna den 20.7.1736 till
tobaksspinnaren Thure Lundgren
(uppbud 19.11.1744). Magistraten behandlade 3.12.1735 tobaksspinnaren Thure Lundgrens ansökan om privilegium på anläggandet av ett spinneri (Ba:40, 401).
Hans andra hustru Wendela Stridbeck (begr. 23.1.1753) avled som änka utfattig. Bouppteckningen företogs den 27.8.1751: han efterlämnade 546 d smt. Dottern i andra äktenskapet Johanna
Christina var vid auktionstillfället änka efter regementsväbeln vid Lentinghausens regemente
Peter Johan Frondell.
Thure Lundgren hade tre söner: 1) Tobaksspinnaren mäster Johan Georg Lundgren; 2) omyndige
sonen Anders Lundgren (förmyndare segelsömmaren Carsten Gaijen; 3) Carl Fredrik Lundgren
på resa till Ostindien (GAK 8.2.1754).
Hus och tomt på Drottninggatan sades vara beläget mellan glasmästare Linde och hustimmerman
Erik Bruhn. Det utbjöds på auktion 18.2.1754 och inropades av
järndragare Olof Setterberg
för 907 d smt. Setterberg behöll inte gården länge. Tomtöreslängden 1755 talar om Thure Lundgrens arvingars gård.
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Bouppteckningen efter e.o. fortifikationstimmerman Peter Feldts hustru Catharina Linderot
21.3.1757 upptar gården som dessa makars tillhörighet; gården värderas till 1 100 d smt (hela
behållningen var 347:29 d smt). I stället för Erik Bruhn anges hökare Björkman som granne. Petter Feldt var 1745–55 bosatt 7.17, en gård, som han övertagit genom sin hustru Catarina, dotter
till arkliemästare Erik Lindrot och Brita Andersdotter och styvdotter till skomakare Carl Wiklund. Vid mormoderns död 7.5.1763 var Petter Feldts dotter Anna Christina Feldt (född 1743)
gift med sjötullsbesökare Bengt Petersson. Övriga barn var skomakaren Johannes Feldt, född
1745, Helena Feldt född 1751 och Erik Feldt född 1753 (Berg II:3–4, 302).
Vid uppbud av granngården i öster 4.131 i febr. 1762 omtalas denna gård 4.130 som tillhörande
f.d. sjötullsbesökare Carl Lundgren men numera borgaren närmare bestämt
hökaren Nils Flint,
som fick burskap 13.7.1753 men som hade uppsagt detta burskap före 1787. Han ägde gården
1790. En läderhandlare Nils Flint inropade 10.49 den 17.7.1792.
Slaktaremästare Gabriel Bernhard Grunsky
född 1748, uppbjöd 4.130 den 15.2.1796. Han avled den 2.10.1804 och vid bouppteckningen den
20.12.1804 sades han äga grundmurat stenhus med tomt samt en därtill belägen ödetomt nr 129–
130 i fjärde roten, värd 4 444:214 rdr banco. Han hade 7.12.1780 gift sig med Anna Margareta
Berg, döpt 10.5.1756, död 27.5.1783. Hon var dotter till gördelmakareålderman Carl August
Berg, född 1716, död 20.11.1784 och Anna Margareta Knape, född 1732, död 1762 (Berg II:3–4,
451).
Senare uppbud av 4.130
slaktare J B Wollenberg

15.9.1823

löjtnant Johan Anders Jungmarker

26.9.1836

målare C.J.Ahlin.

22.9.1856

