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Sjätte roten, tomt 37
Kvarteret Köpmannen

Artonde roten 1637–57h

Köpmangatans norra sida

Nionde roten 1657h–70

öster om östra hamnen

Jöns Dalbo R18 Rotemästare fr 1638
1637–40, 1642, 1644–49, 1652–54: 2 mtl, 1641, 1643: 3 mtl, 1651, 1655: 1 mtl (IX), 1657–9:
Jöns Dahlbos änka Börta Dahlbos 1666–68
Jöns Dalbo var enligt borgarlängden 1639 båtförare. Han var rotemästare i artonde roten från
1638. Hans gård hade enligt längden för huseköpspenningar för den 18.1.1647 sålts för 36 rdr
(huseköpspenning 1 rdr). De 27.7.1646 företedde Välb. Lars Håkansson ett gårdebrev, daterat
1635 lydande ”opå en gård östan lille hambnen in Ec belägen, som han köpt av Jöns Dalbo”. Men
Jöns Dalbo kvarbodde i gården och ville inte upplåta den, varför Lars Håkansson begärde rättens
hjälp att få Jöns Dalbo att avflytta. Saken avgjordes så, att Lars Håkansson efter det att Jöns Dalbos hustru Brita erlagda 14 daler, återlämnade gården.
En hustru ”Brita Lars Dalbos” (felskrivning för Jöns Dalbo?) hade 1671 begärt förskoning från
en henne pålagd kontribution på 1 1/8 daler, eftersom hon varit änka i 18 år och satt inhyses hos
sin måg. Hon fick den 31 okt. s.å. liksom Erik Däledragares hustru Karin Nilsdotter svaret, att
eftersom de ägde egna gårdar ”och hava någon idrächt” (inkomst?) avslogs deras begäran.
Torsten Pedersson 1657:–16
I bakugnslängderna, slutande 1681 och M1678 saknas en tomt, som tilldömdes Anders Olsson
Böcker, som 1694 intecknade gården för 75 rdr kurant. 1699 uppbjöd bankokontoret Anders
Olofsson Böckers gård på Köpmangatan ”intill Börge smeds gård på östra sidan”.
1704 omtalas som ägare Börge Bengtsson, Jöran Andersson båtsman, Olof Månsson båtsman,
Anders Timmerman och Engelbrekt Båtsman
Gården delades därefter av Engelbrekt Andersson Hummer och hustru Ingrid Nilsdotter. Testamente mellan Engelbrekt Andersson Hummer och hans hustru Anna Andersdotter (Hummer)
gjordes 1707.
Blockmakaren Lars Askengren (se 6.36) sökte den 22 augusti 1707 på sina barns vägnar att inbörda hus och tomt på Köpmangatan ”så ock Ingrid Nilsdotter och Anna Hummer, vilka samma
gård bebo”. För en fordran på 210 rdr tilldömdes blockmakaren och hans hustru Maria Palmborg
Engelbrekt Hummers del. Dessa köpte senare även Ingrid Nilsdotters del för 120 rdr. Vid köpet
sades gården ligga mellan Lars Askengrens (andra) tomt i väster (6.37) och Anders handskmakares i öster. Tomtöret betalades 1710 av båtsmannen Anders Bengtsson, antagligen som åbo.
Den 28.11.1711 pantsatte Lars Thomsson (Askengren) för lån av 300 d smt av hospitalet hus och
gård på Köpmansgatan mellan Sven handskmakares änka å västra och Anders Ahlman handskmakare å östra sidan (alltså denna 6.37).
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Askengrens svåger regementskrivare (Petter) Palmborg sålde den 22.1.1731 Askengrens östra
gård, som legat öde till
skepparen Jöns Hijsing.
med följande förbehåll:
1) Hans syster Madame Maria Palmborg eller ”eho, som efter hennes död possiderade den västra
delen i gården” skulle obehindrat liksom förr inneha och bruka västra källarerummet.
2) Hela gårdsrummet för bägge gårdarna skulle oavplankat nyttjas av båda.
3) Det skulle stå skepparen Hijsing fritt att nyttja brygghuset, som var byggt å västra sidan å dess
gård. Gården inropades på auktion för 600 d smt.
När gården såldes på auktion till kreditorernas förnöjande den 14.11.1737 insattes den till 1 186 d
smt. Den ägdes då av Jöns Hijsings hustru Anna Hijsing. Peter Vogelberg ansåg att den ombyggnad Jöns Hijsing hade givit huset var mer till skada än till nytta. Kakelugnarna var förbrända.
Gården var oklädd. Knutar och fönster kunde ruttna (EIIb:18 21.6.1738).
Tydligen övertogs denna gård liksom 6.36 av den tidigare ägaren regementssekreterare Petter
Palmborg. Boktryckaren Zacharias Hageman (Gift med Jöns Rahms änka Anna Cornelidotter)
mötte i Torpa häradsrätt 4.2.1720 regementskrivare Petter Palmborg i ett arvsärende, som berörde
Palmborgs styvdöttrar Anna Cecilia och Mariana Hofdal, döttrar till avlidne regementsskrivare
Arfwed Hofdal, som var svärson till Zacharias Hageman. Skifte efter modern till flickorna hade
ägt rum 21.1.1717. Petter Palmborg sade, att skiftet var olagligt upprättat, eftersom den hade beslutats å hans styvbarns vägnar av hans svärmoder. Hans egna barn förfördelades av det arv modern ägde efter sin son, som avled efter fadern (A. Hofdahl. Talas om arvsinstrument 4.9.1717.
Maria Hageman sades den 22.8.1727 ha lånat av ”brodern regementsskrivare Petter Palmborg”.)
Regementssekreterare Petter Palmborg sålde den 14.2.1747 till sin måg slaktaren Paul Rabe sina
två på Köpmangatan belägna gårdar för 2 500 d smt. Den 20.10.1748 var han fortfarande skyldig
sterbhuset efter Peter Palmborg 400 d smt, varför den andre mågen regementssekreterare Johan
G. Linderoth protesterade. Pengarna mottogs den 24.11.1748 av B Lindstedt och deponerades hos
Linderoth (EIIb:50).
Slaktaremästare Paul Rabe
efterlämnade (enl bou 12.2.1750) 2714:7 d smt, därav 2 hus och tomter på Köpmangatan bredvid
varandra med ett gårdsrum mellan nålmakare Ledin och handskmakare Ahlbergs hus med ett i
ena rummet inklätt väggur, 2555 daler samt ett helt frälsehemman Eken i Kållered, inköpt på auktion 1746 för 1950 daler. Hans änka Anna Palmborg, död 8.10.1775, gifte före 1751 om sig med
slaktareåldermannen Johan Christian (Immanuelsson) Eichler,
född 1722 (fadern bördig från Anclam, begr. 88-årig Christine 14.11.1753) burskap 20.9.1751,
död 15.4.1785. Slaktaremästare Johan Christian Eichler sålde en gård (6.49?) 1773 till bagaren
Johan Sundgren. Bou 30.6.1785, förmögenhet 5 100 rdr specie. Ägde hus på Köpmangatan med
baktomt åt Sillgatan. Dottern Greta Christina Rabe, född 1747, gift 8.4.1765 med konstapeln vid
Ostindiska kompaniet, sedan sjökaptenen Lorens Lundberg ( (Berg II:9–10, 92, I : 441)
1785–90 Slaktare Johan Eichlers änka. Ibm 1785–87 slaktaren Paul Strömberg
Handelsman Jonas Kleberg
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(uppbud av 6.36–37 den 14.12.1789, ägare 1800) Fick burskap som hökare 6.10.1775, kallas
1822 f.d. hökare. Utom hus och tomt nr 6.37 ägde han 1798 bl.a. nr 17 i sjunde roten g. 1) Catharina Malm, död 30.6.1798 (bou 11.9. s.å.). 29 Hedvig Berg, död som änka 1.9.1822 (bou 31.10.
s.å.)
1807 Spegelmakare Johan M Berg
Senare uppbud av 6.37
bagare O M Nordström.
Se i övrigt 6.36.
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