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Detta var ursprungligen en gård, ägd av av stamfadern till släkten Drakenberg, den kände presi-
denten Nils Börgesson. Han sålde den till 

Peder Haraldsson Bieder 

som betalade huseköpspengar beräknade på 300 rdr köpeskilling den 4.11.1650, Peder Haralds-
son Bieder var notarie hos magistraten 1642–1.1.1656, då han blev rådman. Utöver rådmanslönen 
erhöll han 1662–67 150 d smt extra om året för sin tjänst som underrättens ständige sekreterare. I 
en odaterad inlaga klagade han över att han hade hoppats att få lön för allt sitt rättegångsarbete 
och för sitt arbete med inkvarteringen. Han satt med många barn och stort hushåll i rådande svåra 
tid. Nu hade i stället Jacob von Akern för avsikt att avkorta lönen för honom för tiden 1665–68. 
varför han begärde att få övertaga Bengt Nilssons tjäruhovsarrende vid Stigberget. Han avled 
31.1.1674. Den 10.4.1698 omtalas begravningen av Per Haraldssons hustru i Gustavi räkenska-
per. I en supplik daterad någon vecka efter moderns död berättade Britta Bieder, att modern ej 
lämnat något efter sig, som kunde användas till hennes jordfästning och begravning. Magistraten 
beslöt den 14.4.1698, att modern kostnadsfritt skulle få klockringning m.m. Den 24 oktober s.å. 
betalade Britta Per Haralds avgift för ett stolrum uti nummer nio ovanför korsgången i svenska 
kyrkan. 

Niclas Tornbyggare 

d.v.s. byggmästare Niclas Müller, erhöll fasta den 16.4.1703 på den gård, som han för 575 d smt 
och en diskretion av 25 daler hade köpt av Per Haraldssons arvingar belägen ”på Kungsgatan 
mellan sal. Matthias Assmundsson i öster och räntmästare Hans Staaf i väster ”. Redan den 
6.2.1705 sålde han den till 

byggmästare Jacob Feigel (fasta 9.3.s.å.) 

Feigel lät bygga upp ett nytt hus på tomten och kunde därför sälja fastigheten för hela 2 800 d smt 
till 

tullnären Hans Krafft (uppbud 14.2.1710 – granne i väster lanträntmästare Wandelin. Hans 
Krafft, som sedermera blev kämnär, var första gången gift med Margareta Jönsdotter Ekequist, 
död 11.6.1710. dotter till accismästare Jonas Ekequist och Brita Söfringsdotter. Han avled lik-
som sin andra hustru Sara Böker (dotter till rådman Hans Svensson Böker och Helena Bieder) år 
1738. Gården övertogs då av dottern Brita Catarina Krafft, änka efter handelsmannen (senare 
kontrollören) Georg Jürgen Insulander. 

Makarna Insulander hade tidigare ägt gård vid Östra Hamnen som för gäld och skuld utauktione-
rades 1737. Efter änkans död (bou 31.7.1758) sålde sterbhusdeltagarna (mågen bagaremästare 
Johan Ahlgren och hans hustru Sara Magdalena samt ogifta dottern Caisa Magdalena Insulan-
ders förmyndare handelsmännen Johan Anders Lamberg och Carl Jönsson) den 20.9.1759 för 
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5 000 d smt hus och gård på Konungsgatan mellan Avlidne handelsm. Daniel Wetterlings gård å 
östra och handelsm. Carl Jönssons tomter å västra sidan till 

sadelmakare mäster Anders Edberg (uppbud 14.2.1763) 

handelsbokhållaren hos Johan Carl Böker Anders Swalin,  

som erhöll burskap 12.10.1764. Swalin behöll dock icke gården länge, ty före 1765 övergick 
äganderätten till 

Petter Lauterbacks f.d. handelsbetjänt 

handelsmannen Carl Wilhelm Buckou (Buchau) 

(burskap 19.12.1760), som ägde gården 1770.Enligt tomtöreslängden var ägaren 1775 

handelsmannen Johan Bäck, 

som tillsammans med sin hustru Gunborg Christina Palm den 10.11.1783 för 3 000 rdr specie 
sålde gården till 

handelsmannen Christian Carlsson 

som hade fått burskap 17.12.1764 och avled redan 6.7.1786, varefter hans änka Anna Rydbeck 
ägde gården fram till branden 1802. 
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