
Tomt 6.38  1 

Sjätte roten, tomt 38 
Kvarteret Köpmannen 
 

Artonde roten 1637–57h Köpmangatans norra sida  
Nionde roten 1657h–70 öster om östra hamnen 
 

Jöns Carlsson 1653–54: 2 mtl, 1655: 1 mtl, 1656–57v ****IX*** 

1657h: 1.18 1658: 3, 1659–63: 2, 1665–69 6.38 

Han fick vid underrätten den 24.11.1665 svara en Anders Nilsson i Ale härad 8 på dennes fader 
Nils Månssons vägnar) ang. betalningen för en oxe. 

Helge båtsman ½ 

Henrik Raas 1663 

Anders i Hålan 1666–68, begr. 9.5.1690 

Hindrik Hanton handskmakare 1667–70 

Ola Artillerikonstapel M1676, ej tomt 

Anders Larsson smed 

1671–77, änkan 1678–81 

M1676 änkan 1 tomt 

Anders Larsson smed lagbjöd den 16.6.1673 första gången den tomt han hade köpt av Jöns Carls-
sons änka för 117 rdr. Han hade året tidigare den 18 nov. vid rätten tvistat med sin svärfader 
mastskansaren Anders Larsson om sin hustru Karin Andersdotters förmenta arvspretention. Svär-
fadern hade uppvisat inventarium, innan han gifte om sig med sin andra hustru Helga Olofsdot-
ter. 

Tydligen var det en son till Anders Larsson smed den 

Börge Andersson smed, 

som 1696 hade övertagit gården. Ännu 1704 kallades den Börge smeds gård men då boddde re-
dan 

handskmakare Anders Ahlberg 

(begr. 29.9.1729) i gården, som 1703 nämnes som fadder och 1715 stod som ensam ägare, då 
tomten värderades 120 d smt, huset 280 och lösöret 100 d smt. Han skattade 1717 för tobak: hans 
hustru hette Johanna Svensdotter (Floberg?) och hos familjen tjänstgjorde också handskmakare-
gesällen Anders Norström, gossen Nils Thorsson och pigan Lisken Svensdotter Hans änka omta-
lades 1730: hos henne bodde gossen Bengt Bö. Anders Ahlberg efterlämnade enligt bou 15.10, 
1731 hus och tomt på Köpmangatan mellan slaktare Peter Norman i öster och avlidne blockma-
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kare Lars Aschengrens änka i väster, värderad 400 d smt samt 1/4 båt i hemförarebåtegillet 350 
daler. 

Skomakare Lars Trulsson Wefwerberg 

1737–45 

gifte sig med Anders Ahlbergs änka Johanna (Svensdotter?) Floberg. De pantsatte 1742 sin gård 
på Köpmangatan till säkerhet för ett lån som Johanna Flobergs son handskmakaregesällen Mag-
nus Ahlberg upptagit hos handskmakaremästare Petter Ahlquist. 

Främre delen av gården 1755 ägdes av 

järndragare Pehr Davidsson. 

Vid bouppteckningen efter hans hustru Thorit Bryngelsdotter, död 25.9.1762, värderades hus och 
gård på Köpmangatan mellan slaktare Eichel och skräddare Graff till 1 500 d smt. Hon var dotter 
till änkan Elin Pehrsdotter, född 1677 och syster till Karin Bryngelsdotter Gift med bonden Ras-
mus Larsson i Synnered (Berg II:3–4, 120). 

Skomakaremäster Hans Gottfrid Giöbel ägde bakre delen av gården 1755. Han var son till klä-
desmakare Fredrik Giöbel, som erhöll burskap den 20.10.1704 och Christina Johansdotter Wik-
ström. Hans Gottfrid Giöbel efterlämnade den bortre halvan av hus och gård på Köpmangatan 
(hade samma grannar som Pehr Davidsson ovan). Hans änka Nora Ahlgrens och hennes omyndi-
ga barns fasta egendom bestående av en halv tomt åt gården med den därå uppförda åbyggnaden, 
vartill korpralen vid Kungl. Hessensteinska regementet Anders Årström (ännu 1775) ägde fram-
delen såldes på auktion 12.4.1764 för 1 000 d smt till tunnbindaremästare Olof Jeansson. Netto-
behållningen var 1, 293 daler. Olof Jeansson hade 1775–1800 avlösts av tunnbindare Johan 
Åberg, som 1785–1800 ägde båda gårdshalvorna, men 1800 kallas f.d. tunnbindare. Ägaren 1807 
hette Lars Utberg (Berg II:3–4, 410). 

Senare uppbud av 6.38 
(se också 6.36): 

krögare Johannes Sjöberg den 28.11.1808 (säljuppbud på grund av utmätning 1817) 

bagare O M Nordström den 10.2.1817 
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