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Sjunde roten, tomt 10 
Kvarteret Köpmannen 
 

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

Kan skomakaren ha något sammanhang med Anders i Långåker 1637–51, vars änka omtalas 
1655? 

Jöns Börgesson skomakare 

1647–1650, 1652–55: 2 mtl, 1656–57v (rote 10), 1657 h: 1, 1658: 3, 1659–61: 1½, 1662: 1, 
1665: 3, 1666: 1 1667–69–73 

Gustavi tomtöreslängder 1670–74, 

änkan 1675–80, ”i Långåker 1681” 

Ej bebyggd 1670 

Tore Carlsson Swinhufwud vände sig vid kämnärsrätten i maj 1660 mot Jöns Börgesson skoma-
kare och Nils Andersson. Det gällde en skuldfordran härrörande från ett marketenteri de gemen-
samt drivit i Norge. 

Nils Pehrsson båtsman 1673 

Av uppgifter rörande gården väster härom kan man sluta sig till, att det var Jöns Börgesson sko-
makares gård, som 1696 hade övertagits av 

fyrverkaren Anders Dimberg 

(konstapel vid artilleriet i Stockholm 1.3.1678, fyrverkare där 4.7.1679 och löjtnant 3.8.1704). 
Han avled 1706. Följande år och t.o.m. 1720 innehades gården enligt tomtöreslängderna av hans 

änka Brita Ambjörnsdotter. 

1715, då tomten värderades till 100 d smt, huset till – och lösöret till 10 d smt, torde Britta Am-
björnsdotter ha varit bosatt på annat håll liksom 1717. 

Den 28.8.1721 lät stadsbudet Jöns Grundell uppbjuda ”ett hus och gård på Sillgatan, vilket han 
sig av herr major Ambjörn Giers och övercammereranren Lorens Giers för 300 d (plus en diskre-
tion på 150 d smt) sig tillhandlat haver den 26 juli 1721, beläget mellan avlidne båtekarlen Gun-
nar Olofssons änkas i väster och Elias Bernstens i öster”. Säljarna – födda resp. 1670 och 1680 – 
liksom deras två bröder kapten Nils Giers, född 1674 och kyrkoherden i Söndrum Eric Giers, 
född 1678 var Brita Ambjörnsdotters söner i ett tidigare äktenskap med en Lars Giers. (Se Gustaf 
Asplund: Släkten Giers (Gjers) från Göteborg och artikel i Svenskt Biografiskt Lexikon). 

Jonas Grundell måtte omedelbart ha sålt gården, ty 1723 års tomtöreslängd omtalar som inneha-
vare av denne gård en 
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Anders uppsättare. 

1730 beskrives gården som ”Uppsättaren Anders Anderssons andra gård. Njuter hyra 12 d smt”. 
(torde vara bosatt 7.11, Isac Gunnarssons gård). Här bodde detta år borgaren och hustimmerman-
nen Anders Pehrsson. Får man tro tomtöreslängderna skulle 

Stadsfiskaren Sven Pehrsson (se 7.9) 

vara innehavare av denna gård 1735–65. 1737 svarade han för två gårdar numrerade nummer nio 
och tio. 1745–50 bodde han kvar i den västligaste av sina gårdar (nummer tio). Stadsfiskaren ha 
varit hyresman, eftersom mäster Håkan Sehlin 1.3.1750 för lån av 800 d smt av kontrollören Ab-
raham Ahlberg som tillförordnad förmyndare för perukmakaren Johan Sahlbergs son Niclas 
Sahlberg pantsatte sin gård på Sillgatan mellan hustru Ingrid Dulander i öster och avlidne Anders 
Pehrssons änka i väster samt en gård på Vallgatan (mellan murmästare Niclas Makers å västra 
och järndragaren Lars Olssons å östra sidan) 

1766–70 var innehavaren packhuskarlen Lars Lindquist, 1775 nämns hans änka. 

Gården nämns 1785–90 som kronolänsman [Anders] Dahlströms hus 

ibm 1785–87 tunnbindare Anders Gräsman 

Om kronolänsman Anders Dahlström: se 9.42, kv. Vindragaren. Anders Dahlström var 1776 re-
gementsväbel. Han och hans hustru Anna Catharina sålde det året 9.42, som de i börd återlöst. 
Tidigare ägare till den gården var Anna Catarinas far volontören, senare hökaren Nils Lindquist. 
Var månne Lars Lindquist bror till Nils Lindquist?. 

Tunnbindare P. Norrby uppbjuder 7.10 den 10.8.1795, kallas 

1800 tunnbindare P. Norrbys kreditorers hus. 

1805 den 13 sept: Brandförsäkringssyn, då gården ägdes av krögaren Bengt Lindskog, ägare ännu 
1807.   

Gården uppbjudes den 18.12.1815 av gelbgjutare Anders Edberg, död 2.3.1823 (bou den 2 juni 
samma år). Efterlämnade tomten 7.10, Sillgatan med ett litet envåningshus åt gatan och ett litet 
tvåvånings stenhus åt gården, värt 1 333:16 rdr banco samt ödetomten 7.11. Änka Anna Cathari-
na Hellman (Berg II:3–4, 170). 

Senare uppbud av 7.10-11 
gelbgjutare G Ekroth 28.1.1850 

kapten J I Berg 17.8.och  29.9.1857 

klensmed P Rasmussen  26.1.1863 
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