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Kvarteret Gamla Teatern 
 

Tjugosjunde roten 1637–57 Hörnet mellan Lilla Smedjegatan och 
norra sidan av Sillgatan 

Fjortonde roten 1657–70 8.40  
 

Peder Pedersson eller Pelle Persson 

1647, 1653, 1654, 1657–67, död sistnämnda år, änkan 1668–81 

M 1678 Pelle Perssons änka tapperska ½ tomt 

Gustavi tomtöreslängd Pelle Pers änka 1670–81 ½ tomt 

Peder Persson (1678 ibidem) 

1677–79 

Pelle Persson fattig borgare 

M 1678 1/2 tomt 

Den äldste Peder Pedersson är okänd till yrket. Det enda man vet om honom är att han var rote-
mästare. 

Den yngste Peder Persson bör vara den Pehr båtekarl som delade gården med Olof /Larsson/ 
båtekarl 1696. Troligen var det han som förnekade sin underskrift på en revers den 3 juli 1683: 
”Jag bruukar aldrig Boomärke utan kan läsa och skriva och brukar P. P, när jag skrifwer, hvilket 
finnes på allt mitt teen och tallrickkar, när jag sätter något Boomärke, elliest skrifwer jag alltid 
mitt namn med fulla Bookstäfwer.” 

1704 står ännu Pehr båtekarl för gården men 1710 hans arvingar. 1715–20 svarar Olof Larsson 
båtekarls änka för gården; saknade 1715 lösöre, tomten värderad 180 d smt. En del ägdes 1726 av 
handelsmannen Anders Ahlroth, som bör vara död 1737, då gården var skriven på ”madame Ahl-
roth” dvs hans änka Catharina. syster till handelsmannen Johan Sillander, som bodde där inne-
boende 1730 (dräng Lars Pehrsson). Kallas 1765–75 kronhusorganisten Horns ödetomt ½. 

I bouppteckningen efter Catharina Sillander 30.9.1757 anges hon ha ägt hus och gård på Kyrko-
gatan vid västra hamnen värt 6 000 d smt samt en ödetomt på Sillgatan vid Kronhuset värt 250 d 
smt samt hälften i strömbåten Lindon med tillhörande skrårättigheter 1 600 d smt. Sedan tycks 
grannen och kronhusorganisten Horn ha övertagit åtminstone halva gården och kallas då hans 
ödetomt. 
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