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Tjugosjunde roten 1637–57 Köpmansgatans norra sida mitt emot 
Museitomten 

Femtonde roten 1657–70  
 

(Norra hörntomten mellan Köpmangatan och Stora Smedjegatan tillhör sjunde roten. Se 7.51–
52.) 

Nicolaus Dreizigacker (Dressacker) skräddare 

1637–46, 1648 

Åldermannen för skräddarna Niclas Dreissigacker klagade den 2.3.1637 i överrätten på en skräd-
darmästersven Hans Påfwelsson, som brukat bönhaseri här i staden mot deras skrå. Niclas Dreis-
sigacker begärde, att Hans Påfwelsson måtte plikta efter lag. 

Den åklagade (”beklagte”) förevände, att han hade arbetat hos gott folk för sin skuld, som han 
ville betala med arbete. Han begärde, att han för denna gång måtte förskonas. Eftersom man av 
andragna skäl hade funnit, att Hans Påfwelsson här i staden hemligen hade brukat bönhaseri mot 
Dreissigackers skrå, dömde rådhusrätten den 2.3.1637 Hans (står Andreas) Påfwelsson att vara 
förpliktad att allena för kost och ingen arbetslön under en hel månad arbeta hos åldermannen eller 
någon annan, som billigt kunde påläggas honom. 

Den 27.3.1646 betalade Nils Svensson huseköpspenning 1½ d smt för Nicolaus Dreissigackers 
hus. 

Nils Svensson 

1647–53 (rote 14 1656–58) 

Oluff Bagge 

1646–57 Var timmerman och omtalas hos Nils Svensson 1649 

Henrik styrman 

1656–58 

Paul Persson 

1656–58 

Nils Assersson styckjunker 

1671–74 M1678 2 tomter (1696 i tomt) T.o.m. 1704 

Han är väl den Nils Assersson beskötter som omtalas i 28 de roten 1649. Den 27.5.1651 betalade 
han tre daler i huseköpspengar för ”Jon Svens gård” som han köpt för 70 rdr. Det är ej bekant var 
den låg. 
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Nils Assarssons gård uppbjöds av banken 13.5.1699 och 11.3.1701. Det omtalas 15.6 1699 (A II 
b:4) att Nils Assarsson ägde hus och gård på Köpmangatan, som han pantsatte banken för ett lån 
på 50 d smt. Cautionister var Anders Hansson och sergeanten under artilleriet Anders Lind. 

Bland dem som den 18.7.1692 omtalas ha bakat åt kronan under ofriden befann sig styckjunkaren 
Nils Assarssons hustru Åsa Svensdotter. Vid förhöret om kronobakningen meddelades det att alla 
hade levererat 10 lisspund torrt bröd och i gengäld erhållit 6 d smt för var tunna råg och de hade 
själva förutom sitt arbete och ex proprio bekostat alla medföljande utgifter kvarntull, accis, mjöl-
narlön, bränneved, körsle- och förslelön till dess brödet levererades till Schuman. 

Eftersom Nils Assersson den 15.3.1670 nämns i sammanhang med med sal. styckjunkaren el. 
fänriken Stephan Nilssons (begr. D. 3.6.1669) änka Maria Johansdotters styvdotters man Chris-
tian Mattsson styckjunkare och Margareta Stephansdotter kan han tidigare ha varit ingift i den 
familjen. 

Nils Assersson ägde gården fram t.o.m. 1708: 1710 och 1714 omtalas hans änka. Hon avlöses i 
tomtöreslängden 1715–20 av sergeant Anders Johanssons änka Britta Nilsdotter, som hade den 
lilla krogen Ängelen (3 d smt i accis). Hos henne bor 1717 avskedade soldat Sivert Bergander 
med hustru Kierstin Siwertzdotter, fattige. Här tycks då också bo målaren Lars Hörig och hans 
hustru Elsa Olufsdotter. 

1720–34 ägdes gården av saltmätareåldermannen Lars Larsson. Lars Larsson efterlämnade en-
ligt bou 7.8.1734 hus och tomt på Köpmangatan mellan sjötullvisitören Anders Arvidsson i öster 
och avl. bagare And. Jacobsson i väster, värderad t 876 d smt. (Berg II:7–8 s.29) Hos honom 
bodde 1730 kontorsskrivare Simon Åkerström. I sitt äktenskap med Brita Lindgren hade Lars 
Larsson dottern Catarina Larsdotter Gröndal. Hyresgäster hos Brita Lindgren var 1734 stadsbu-
det Erik Lissander, sjötullsbesökaren And. Sandberg och saltmätaren Bengt Joensson (kvar 
1741) och 1735 uppsyningsman Wassén. Brita Lindgren var 1737 omgift med sjömannen Magnus 
Rhodin (bosatt här 1735) och efterlevde också honom (bou 18.12, 1741, se. Berg II:9–10 s.127) 
Han efterlämnade hus och tomt på Köpmangatan vid Lilla Berget, nu endast värt 505 d smt. 

I dagligstugan fanns ett ekebord. värt 1 daler i stugan åt gården ett dyl, 1 daler i överrummet ett 
målat bord, ett målat ekebord, 2 små bokhyllor, ett sängställe. Ett gammalt contrefait av Carl XII 
24 öre, en målad låda m. årtal 1717. 

För 546 d smt uti plåtar sålde änkan Brita Lindgren och hennes dotters förmyndare saltmätareål-
derman Jöns Andersson den 30.3.1747 gården till 

visitören vid Stora Sjötullen Peter Boustedt 

som den 6.4.1747 första gången lät uppbjuda en på Köpmangatan och Lilla Berget belägen öde-
tomt emellan avskedade sjötullsbesökare Anders Arfvedssons hus och gård å östra och bakaren 
mäster Peter Printz å västra sidan. Besökaren Petter Boustedt kallas 1765 avskedad. Han avled 
barnlös 8.8 1783 och efterlämnade hus och tomt på Lilla Berget, Köpmangatan, mellan bagare 
Bruhn och Herr Liljenberg, 833,16 Rdr specie, där änkan kvarbodde till sin död. G. 1740 m. Elin 
Pettersson död barnlös 11.11 1793 (bou 4.3.1794). Hon testamenterade 26.5 1785 hus och tomt 
nr 20 Köpmangatan till sin systerdotter jungfru Ellika Pettersdotter (syster till Carin Pettersdot-
ter i Partille vars son Anders Bogren 1794 var faktor vid Lilla Edet) (Berg II:1–2, 366). 

1800–25 Kofferdiskepparen Johan Martin M Wallis. F.d. sjökapten Johan Martin Wallis avled 
27.9.1825. Ägde trähus o tomt nr 20 i 6 roten Köpmangatan på Lilla Berget 3700 rdr bco (Berg 
II:11–12, 137). 



Tomt 6.20  3 

Gården uppbjöds den 19.19.1857 av änkan Sara Sophia Larsson. 
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