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Nionde roten, tomt 40 
Kvarteret Vadman 
 

Tjugofemte roten 1637–57v Spannmålsgatan under Väder- 
Trettonde roten 1657h–70 kvarnsberget 
 

Paul Persson 1658 

Christopher Johansson stadstjänare 

1666–69 Bodde 1639–55 i rote 25; ej säkert i denna gård. Omnämnd 3.58 1647. 

Enar Andersson båtekarl, kronobåtsman 

1670–75 M1676 ¼ Gustavi tomtöreslängd 1674–81: ¼ tomt. 

Enar Andersson omtalas tidigare perioden 1666–68 i dåvarande rote 12. Den 21.5.1683 anklaga-
des båtekarlarna Enar Andersson, Anders Alebäck och Tore stadstjänare för att de hade begått 
sabbatsbrott och understått sig att tvärt emot Kungl. Maj:ts plakat och magistratens därpå gjorda 
förbud att under en söndag inskeppa ett parti järn på sina båtar. De bötade 40 mark vardera. 

Per skräddare 1673 

Gunne båtekarl 1674 

Per Månsson 1675 

David ringkarls måg 1674 David ringkarl 1675 

David Berg kronobarberare: hustrun 1676, själv 1677–79 M1676, ej tomt 

Olof Råbock 1666–68 Kallad båtsman 1649 i rote 25 

Johan Dragare 1666–67 

Carl Månsson korpral 1666 

Joen Börgesson 1670 

Berge Persson 1675 

Enar båtekarl betecknades 1697 i tomtöreslängden som ”gammal och sjuk” men ägde sin fjärde-
dels tomt ännu 1700. 1705 hade den övertagits av Pehr Matthisson besökare, vars änka omtalas 
1710. 

Magistratens protokoll berättar 1.8.1715 om en eldsvåda genom en söndrig bakugn hos Ingeborg 
Nilsdotter, framlidne besökaren Pehr Matthissons änka under kvarnberget. Hos henne bodde 
1717 avskedade soldaten Olof Wågehals hustru Ellika Eriksdotter (begr. D 14.1.1718) och fattiga 
soldathustrun Ingeborg Eriksdotter. 

Anders Myggeskytt båtekarl 

1676–79 M1676 ¼ tomt 
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Han kvarstod i tomtöreslängden 1696. Rasmus Bagge soldat hade övertagit 1697 och står kvar i 
längden 1710. 

1/2 tomt ägdes 1696 av Anders Larsson kofferdifarare, möjligen densamme som 1705 nämnes 
Anders Larsson båtsman och delar gården med Anders murmästare. Båda dessa senare tomtdelar 
försvinner ur tomtöreslängderna och torde ha uppgått i Pehr Matthissons änkas gård. 

1730 säges gården tillhöra Pehr Mattssons arvingar: kanske var pigan Lisken Persdotter en dotter; 
hon ägde gården 1737. Sedan var ägarelängden denna: 

1745: borgaren Anders Holmgren 

1755: Sjömannen Carl Hagman 

1765: Båtålderman Grefflings ödetomt 

1775: Murgesällen Helge Stuke 

1786–87 Hökaren Anders Brandtbergs hus 

1790–1807 Underskulten Claessons hus 

Göteborgs mag. Gh 28: 

”1803 den 31 januari inventerades underskulten Magnus Claessons i femte kvarteret och nionde 
roten under nummer 39 och 40 vid Artilleri- och Spannmålsgatorna belägna gård och egendom. 
Själva tomtens innehåll är 67 1/2 alnar utmed artillerigatan i väster, 25 alnar vid Spannmålsgatan 
i norr och 8 1/2 alnar i söder: ligger i väster under Qwarnberget, hwarest är anlagd en trädgård, 
som tillhörer egendomen. Från Östra Hamnen 160 alnar och finnes i Trädgården en egen brunn 
men med nödig brandredskap har ägaren ännu ej hunnit sig förse. 

Åbyggnaderna äro följande: 

1) Träbyggning af Furutimmer uppsatt år 1776 af 2ne 

våningar 23 alnar 15 tum lång, 24 1/4 aln bred och 

11 alnar hög, täckt med brutit trätak och tegelpannor, 

står på 1 1/4 aln hög stenfot med 1 hwälfd källare, 

warande denna byggning, som till en del är klädd med 

bräder i godt stånd 

Hwälfde källaren värd 150 

Grundmurade stenfoten 40 

Byggnadens undra våning består af 4 rum och 1 förstuga med utgång åt gården och gatan. Öfra 
våningen har 5 rum och 1 förstuga, hwarförutan i takbrytningen äro tvenne boningsrum. Trappor-
ne huset igenom af plankor. Hela stommen i det stånd den nu är värderas till 712 

Yttertaket med 4 st kopparbetäckta kurar och fenster i kittrutor samt övrigt tillbehör 342 

— — — — 

Transport 1244 

Bjälkelagen 72 
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Golven i rummen af 1 1/2 tums plankor 88.24 

Taken i dito af bräder och uti ett rum med påspänd duk samt 

i ett målad med vattenfärg 358? 11 1/2 st Fensterlufter af hwitt glas i kitt med foder, 

målade 2 alnar 20 tum höga, 1 aln och 17 tum breda 10 rdr 115 

9 st mindre dito, 2 alnar höga och af lika bredd som de förra 

7 rdr 63 

2 st än mindre dito 1 aln 16 tum höga, 1 aln 14 tum breda 

5 rdr 10 

1 par träportar med tillbehör 5 

12 halffranska dörrar med instuckna låser 10 rdr 120 

5 st halffranska dito med karmar och låsar 6 rdr 30 

Bröst och fotpanel uti 10 rum uti hela byggningen, 216 alnar 

10 sk (?) 45 

8 st Porcelainskakelugnar 28 rdr 224 

2 Pottkakelugnar 12 rdr 24 

3ne större rum med påspänd duk å wäggarne för 5 rdr 15 

1 mindre dito med duk och påklistrat Papper målat med 

vattenfärg 4.24 

2ne rum med papperstapeter 3 1/2 rdr 7 

1 st köksspis med bak- och stekugn X 

X 

1 st dito med stekugn tillsammans 195 

X 

1 st dito utan ugn X 

4 st skorstenar jämte kakelugnsnischer 80 

— — — — — — — — — — — — 

Hela byggningens värde 2432 rdr 

2) 1 grundmurat stenhus beläget utmed förenämnda brädbyggning 

in på gården uppförd 1793, består av 2ne våningar 20 alnar 

långt, 10 alnar brett och 10 alnar högt från stenfoten till takgesimsen. Har dessutom Frontespice. 
warandes huset täckt 

med brädtak och tegelpannor. Under denna byggnad är en 

hwölvd källare wärd 175 
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1 dubbel källardörr af järn med lås och beslag 36 

1 st glugg med lucka 6 

Öfwerbyggnaden. hwars yttermurar af tegel äro i undervåningen 20 tum och skiljomurarne af 
korswerke utmurade med tegel, 6 tum tjocka. har i samma våning 1 rum. 1 förstuga och kök med 
spis och bakugn. 

Öfwerwåningen. hwars yttermurar äro 16 tum tjocka och skiljomurarna lika beskaffade och i ned-
re wåningen består af 2ne rum, förstuga, kök och spis och bakugn samt 1 wisterhus. Trapporne i 
huset af plankor, windsbottnen utan tegel, 3ne boningsrum i winden, af hwilka det ena är Fron-
tespice, 1 windstrappa, 3ne skorstenar och ryggåsen samt 1 snedd (?) täckte med bly 

Hela stommen af denna byggnad med skorstenar i deras nu varande tillstånd värderad till 1425 

Yttertaket med tillbehör 159.16 

Bjälkelagen 4.8 

Golven i rummen och förstugorne af 1 1/2 tums plankor 50 

Taken i tvenne rum af gips 13 1/2 rdr 27 

De öfrige af bräder och 1 med påspänd duk 37 

Trapporne af trä 25 

3 st Fensterluftor 2 alnar 11 tum höga och 11 alnar 17 tum 

breda i kitt 6 rdr 18 

6 st dito. 2 alnar 4 tum höga lika breda med de förra 

5 rdr 24 sk 33 

5 st dito 1 aln 2o tum höga. dito 4 rdr 23, 16 

5 st helfranska dörrar (målade) med foder och messingslåsar 

10 rdr 50 

5 st fyrfyllningsdito med hammarlåsar 5 rdr 25 

1 st enkel och 1 st dubbel förstugudörr. den ena utan lås 7 

2 rum, 1 i nedra våningen och 1 i Frontespicen med bröst – och fotpanel 50 aln 6.12 

3ne st Porcelainskakelugnar med mässingsdörrar 28 rdr 84 

1 st Pottkakelugn 12 

2ne st kammarspisar 12 rdr 24 

2ne st köksspisar med bakugnar 110 

— — — — —–- 

Sålunda hela denna byggning i dess nuvarande stånd 2370.48 

No 3) 1 korswerksbyggnad klädd med bräder och struken med 

färg, innehållande 1 stor wagnbod, fähus, 2ne vedbodar 
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och andra nödiga uthus samt 1 Inträdsport i bakgården, 

Stommen värderas till 284 

Taket täckt med bräder och tegelpannor 190 

— — — — —– 

474” 
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