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Tredje roten, tomt 39 
Kvarteret Hyrkusken 

Femte roten 1637–57v 3.38, 3.39 Kyrkogatan 3 
Första roten 1657h–70  
 

Hos Hans (Hagman) boktryckaregesäll bodde 1710 ”båtsman Jürgen [Persson] enrollert”. Gården 
är 1715 skriven på Hans boktryckaregesäll: huset värderas 40 d smt, lösöret till 20 Jürgen Pers-
son enrollerts hustru Ingrid Olofsdotter omtalas 1717: han själv kallas sjöman 1737. Stadstim-
merman Erik Hellman var ägare 1740: hos honom bor 1741 Lille tullbesökaren Anders Giöthen-
berg. Enligt bou 25.1.1744 efter Hellman utgjorde hans till 120 d smt värderade fasta egendom 
av en stuga och ett litet kök med två avskiftade små nattstugor därovanpå på Kyrkogatan under 
skogen mellan skomakaren Almgren och lärkonstapeln Anders Werre.. 

Hellmans efterföljare som ägare var repslagare Olof Pehrsson, också kallad brandvaktskarl och 
hustimmerman. Hans änka ägde gården 1768–70, därefter packhuskarlen Torsten Andersson 
1775–80 (⅛ tomt). 

Vaktmästaren vid Ostindiska Kompaniets magasin Sven Boman, 

död 28.6.1788, hade före 1785 övertagit gården. Han efterlämnade ett litet hus med tomtnumret 
39, Kyrkogatan mellan hökaren Petter Essberg i v. och handl. Valentin Leiditz i ö. Undervåning-
en bestod av en stuga och kök och övervåningen av en liten kammare och kök, värd 245 rdr spe-
cie. Hans änka Eva Maria, född Ryman, gifte om sig med bouteilleuren Nils Ahlgren. Tillsam-
mans med de utsedde gode männen för Bomans barn Hans Magnus och Magdalena Christina lät 
de den 29.11.1791 utauktionera gården, som inropades av 

båtskepparen Carl Forsell 

för 400 rdr specie. Forsell erhöll den 28.10.1785 burskap att handla med sill och storfiske. Han 
avled 6.3.1801 och hans änka Helena och sonen Magnus förmyndare sålde på auktion den 
12.2.1802 övervåningen i huset. bestående av två rum och kök, två skafferier. vind och gemen-
sam nyttjanderätt av bakugnen i nedre våningen för 400 rdr till mätaren Jacob Lundberg. Lund-
berg blev efter branden ägare till den avbrända tomten liksom till granntomten 3.38, som 1816 
övertogs av baron C Hamilton. Gbg hj I:168. 
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