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Sjunde roten, tomt 2 
Kvarteret Köpmannen 
 

Nittonde roten 1637–57 Sillgatan öster om östra Hamnen 
Tionde roten 1657–70 södra sidan 
 

Casper Hansson åkare 

1650, 1652–55: 2 mtl, 1656–57v: (tionde roten), 1657 h: -18,  1658: 1, 1659–61: 1½l, 1662–3: 1 , 
1665–66: 3, 1666–70: 7.2 

I en inlaga till kämnärsrätten den 12.6.1668 vände sig Casper Hansson åkare mot Börge (Götters-
son?) kopparslagares son Tore Börgesson, som hade slagit Caspers hustru. Det framgår den 
22.6.1669, att Casper åkares hustru var 70 år gammal och att Tore Börgesson hade stött henne för 
bröstet, så att fara för hennes liv hade uppstått. 

Kämnärsrätten E:1 12.6.1668: Casper Hansson åkare hade under sin sjukdom och sin hustrus och 
sitt folks frånvaro blivit överfallen, slagen och skälld av Börge Kopparslagares son Tore Börges-
son. Casper Hansson hade samma dag åtskilliga förrättningar att utföra för åkarämbetet, vilka han 
skickade sin hustru och pojke att utföra. För ”ledsamhetens skull” gick han ut på gatan och vilade 
sig på gatan vid sin granne Anders Anderssons vägg, Då kom Anders spelmans son och frågade 
efter Tore Börgesson, som befann sig i huset på nattstugan. Tore gick i vredesmod genast ut till 
boden i Anders spelmans hus över två rännstenar och kom genast tillbaka till Casper och sade 
”haver iag horor”. Vi låter Casper själv berätta om dåtidens umgängesformer: ”Iag svarade ’låt 
mig siukligt sitta’ men han ville inte låta mig blifwa [låta mig vara ifred] utan fattade mig i skäg-
get och begynte stöta mig i väggen två gånger och sade ‘Tu är ålderman för de slitne hästarna 
men iag ähr ett ährligt borgarebarn.’ Tå lyfte stadssoldaten Anders Larsson på fenstret och bad 
mig på ifrån väggen på min gata och sade ‘slår han tig dher, så skall iag wist hielpa honom igen’, 
thet iag också efterkom. Och som min hustru emedlertid hemkom och sådant förnam talade min 
hustru honom [d.v.s. Tore] till och frågade honom hvarföre han mig så hanterat haver, Tå stötte 
han till henne för brystet och skällde henne med 3 andra ärliga hustrur på gatan ståndandes för 
skvallrerskor och skiökor som ock lop af nattstugun uppå min gatan och överhop mig med åtskil-
liga skällsord, kallandes mitt huus ett tiuvehuus och mig en landslöpare såsom undertecknade 
wittnen utförligen weta att berätta.” Av slagen hade Casper själv i fyra dagar och hans hustru i 8 
dagar måst hålla sig i sängen — Utan given orsak etc. Vittnen; Anders Andersson 

Anders Larsson 

Anders Bengtsson 

Peder (Petter) Jöransson 

1666–70 

Gunilla Nielsdotter 

struken i bakugnslängderna 1675. 
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Gustavi tomtöreslängd 1674–76 

I magistratens behandlades 31.3.1674 frågan om Gunilla Nilsdotter, som bodde i sal Casper åka-
res och hans döda hustrus gård. 

Anders Nielsson Wärming båtsman 

1676–81, 1678: 1 tomt 

Gustavi tomtöreslängder 1677–81. 

Det förefaller som om det var denna gård som 1696 ägdes av 

Jöns Larsson 

(med Joen Larsson som inneboende) och att denne var densamme som Jöns Hallebom styrman 
på varvet (h begr. D 9.2.1706, barn begr. 1708) vars änka omtalades 1714–20. Styrman Jöns Hal-
lebom pantsatte vid skilda tillfällen 1698–3.12.1707 sin gård på Sillgatan – vid det sistnämnda 
tillfället säges grannarna vara Lars Anderssons änka i öster och Erik saltmätare i väster. 

I tomtöreslängden 1730 säges ägaren vara styrman Anders Hallboms änka. Hustru Margareta 
Andersdotter ville enligt inventarium 13.11.1730 ”emot 100 års ålder på sin sotesäng” testamen-
tera sin egendom till sin ststerdotter Margareta Pehrsdotter och hennes man Anders Svensson 
samt brodersonen Anders Andersson och systersonen avlidne Olof Börgessons omyndige son i 
Bläsebo. Hon ägde bl.a. en liten gård på Sillegatan mellan köpmannen Torsten Edgren och tim-
mermannen Arvid Johansson. Systerdottern och hennes man fick gården. Värd 182 d smt (7.2 
eller 7.3?) Värd 182 d smt. (se Berg II:1–2, 60) Enrollerade båtsmannen Arfvid Johansson är 
skriven 7.1 1705–20. Torsten Edgren bodde 6.53 1720–33: ärvd efter fadern Anders Mikaelsson. 
T. E. omtalas också 7.4 och 4.7, se också 9.27. 

Att Anders var en felskrivning framgår av längderna 1732–35 då det ånyo talas om styrman Jöns 
Halleboms änka. Änkan Kerstin Hallebom och hennes måg handskmakare Petter Lundberg (vigd 
hemma 20.11.1696) pantsatte den 4.6.1733 den gård på Sillgatan, som de bebodde. (En bou 
1710?: 605 omtalar sal borgaren Anders Hallbom och hans sal hustru, son Johan Hallbom och 
dotter Magdalena Hallbom: där talas också om sahl Jöns Hallebom). Gården var skriven på 

handskmakaren Petter Lundberg (1733–42), 

som 1732 betecknas som nyligen bliven mästare:”betalar som gesäll.” Enligt avkortningslängden 
1734 var handskmakaren Petter Lundberg alldeles utfattig. Ibm 1725 Salomon Andersson, 1725–
30 Berendt Wallström, 1732 Algot Ohlsson, 1733 Erik Bengtsson, alla fyra stadstimmermän. 

Sedan övertogs gården av 

järndragaren Anders Ahlbom, vars änka Brita omtalas 1763–75 

1785–90 skomakaren Niclas Ödman 

1800–07 karduansmakare Johan Petter Kindberg, uppbud 18.1.1808 

Senare uppbud av 7.2 
bolaget Mattson och Braune den 7.12.1868 

mamsell Carolina Möller 27.1.1873 
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