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Hamnen

Nils Olufsson smed
1666–70 G 1680 1 tomt
Enligt resolutionsboken den 28.8.1671: ”Nils Olufsson, före detta kronobåtsman, klagade sig vara
förbudit av smedegillet att arbeta för dagspenning i mästarnas verkstäder och smedier, som han
här till gjort haver, och begärade antingen därvid få bliva eller sig en verkstad själv, utan dräng
eller gesälle hålla, efter han hos Jon Olofsson smedeämbetet lärt haver. Här på vill rätten sin resolution giva, när bemälte Nils Olufsson av vederbärande Amiralitetsbetiänte bewis frambär och
Smedeämbetet desslikes hört haver.” – Den 4.9. s.å.: ”Smeden Nils Olofsson med sitt attestato av
Byggningsskrivare Berge Hammar remitterades till Stadens Commercie-Collegium till skärskådande och deliberation, huruvida han må utan Smedegillets förfång här i staden arbeta.”
Nils i Bårekulla beskyttare 1671–72
Hos Nils Olufsson bodde 1674 snickare Petter Dickman, som i en längd tillskrives tomten redan
1676 och då kallas sjötullsbesökare (1679, M1676: 1 tomt) Det är väl osäkert om han är densamme som den Per Persson, som uppträder 1681.
Tullbesökare Jon Olufsson
1696–98, änkan 1699–1722
skulle enligt tomtöreslängderna någon gång före 1696 ha övertagit gården. Enligt Wilhelm Berg
gick gården troligen i arv i 100 års tid.
Skräddaremästare Jacob Hoffman
(burskap 14.10.1723) ägde hela tiden 1723–66 gården. Hans dotter Sara Britta, död 6.5.1790 var
gift med skräddaremästare Magnus Åhman, vilken efterträdde svärfadern som innehavare och
ägde gården ännu 1795. 18.5.1697: Avlidne skräddareålderman Magnus Åhmans myndige arvingar handelsmannen i Hälsingborg herr H J Åhman, handelsbokhållare Carl Magnus Åhman och
trädgårdsmästare Zacharias Brandts å sin hustru A C Åhmans vägnar och de omyndiga förmyndare skräddareålderman mäster Christ. Gewaldt anordnade auktion på deras under 67 vid Vallgatan belägna trähus och gård. Två rum i övre våningen skulle begagnas av sterbhuset.
Gården övertogs före år 1800 av skräddareålderman Johan Lindberg, som erhållit burskap
9.12.1796 och avled barnlös redan 22.6.1801. Efter branden 1802 såldes tomten för 116.32 rdr
bco.
Hovslagaremästare Hans Clementsson, död 18.9.1824, efterlämnade (bou 8.7.1825) grundmurade stenhuset med tomter nr 67–68 i första roten Vallgatan, värt 9 000 rdr bco, Änka Anna Christina Hedberg.
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