
Tomt 7.21  1 

Sjunde roten, tomt 21 
Kvarteret Köpmannen 
 

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

Anders Helgesson båtekarl 

”Dragare” enligt borgarlängden 1639, senare båtekarl 

1637, 1643–48, 1650: 3 mtl, 1639–41: 4 mtl, 1642: 6 mtl, 1649, 1651: 2 mtl, 1652–55: 1 mtl 
1656–57v (IX), 1657: 1, 1658: 1.16, 1659–63: 1½, 1666 1668–81 

M1681 1 tomt 

Gustavi tomtöreslängder 1670–81 

Sven Jonsson och hans medarvingar vände sig i underrätten den 8.9.1665 mot deras styvfader 
Anders Helgesson, som efter inventarium och arvdelning den 22.9.1657 icke hade betalat deras 
fäderne och möderne för vilket hans gård var pantsatt till dem. Enligt Anders Helgesson hade 
deras moder själv försålt det arv, som tillfallit henne i Ale härad och förtärt arvsmedlen i sitt 
elände på sin sotsäng. Det andra arvet efter deras bror Anders Jonsson skulle i god sämja vara 
delat mellan dem och modern. Rätten fastslog den 4.10.1665, att Anders Helgessons styvbarn 
hade 85 rdr i fäderne och möderne att fordra. Den 19.12.1666 ursäktade sig Anders Helgesson för 
att han icke hade haft tid att skaffa pengarna på grund av att han nu i åtta dagars tid enligt magi-
stratens order hade måst uppvakta de här liggande engelska skeppen. 

Samma år hade Ludvig Jöransson i kämnärsrätten beklagat sig över att Anders Helgesson icke på 
föresagd tid enligt avtal hämtat Ludvigs höstackar vid Olsbacken. Anders Helgesson sade sig 
blott ha lovat göra det så snart han var ledig från Herr Harald Stakes salt, som han hade liggande 
i båten. Ludvig Jöransson hade sedan låtit frakta höet på annat sätt, så att Anders Helgesson med 
sin stora båt hade måst resa förgäves. 

Vigsel ägde den 1.8.1671 rum mellan båtekarlen Anders Helgesson och Elin Andersdotter. 

Den 17.4.1684 tillsattes värderingsmän såväl för avlidne båtekarlen Anders Helgiessons hemföra-
rebåt som för hans gård, som var belägen mellan Petter Holms gård å västra och Christen Petters-
sons efterleverska å östra sidan. 

Arfwed Andersson skolappare 

1648–50 

Anders Andersson smed 1650–51 Anders Ankarsmed 1656–57 

Erik järndragare 

1668–70 

Köpmannen Olof Andersson. 
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1691 – före 1715 

I tomtöreslängden 1696 anges gården tillhöra Olof Andersson. Detta kan inte förklaras på annat 
sätt än att det var den gården, som skräddaren Petter Holm sålde till sin måg Olof Andersson, när 
han 1691 sålde ”sin halva tomt”. Hur gården kom i Petter Holms ägo är okänt. Olof Andersson 
fick uppbud den 26.10.1691 och fasta den 12.11.1696. Den 19.10.1708 lät borgaren och köpman-
nen Olof Andersson lagbjuda 1/2 tomt på Sillgatan emellan hans egen tomt och hus å östra och 
Mäster Petter Holms å västra, vilken han köpt av sina svärföräldrar Petter Holm och Margareta 
Börgesdotter för 310 d smt. Sedan Olof Andersson 1708 fått detta uppbud även den östligaste 
halvan av Petter Holms gård kom den att dela dess öden. 

Olof Andersson var död före 1715 då hans änka hade gift om sig med 

handelsmannen Jürgen (Georgen) Matzen 

1715–43 

Han var son till David Matzen och hans andra hustru Maria Knuss. Han döptes 12.7.1684 och 
begravdes Chr 16.3.1743, 60 år gammal. Han fick burskap som handlande 30.8.1716. Tomten 
värderas 1715 till 230 d smt, huset till 680 och lösöret till hela 2 000 d smt. Hans styvdotter Ebba 
Greta fick stolrum i domkyrkan efter sin sal moder Ingeborg Pettersdotter (begr. 12.10.1716). 
Bouppteckningen efter Ingeborg Pettersdotter den 18.10.1716 upptog hus och gård på Sillgatan 
med 1 1/4 tomt, värderad till 1 298 d smt. Äktenskapet med Jürgen Matzon var barnlöst men hon 
hade i äktenskapet med handelsmannen Oluf Andersson barnen Jacob Olufsson och Margareta 
Olofsdotter. För Jürgen Mattsson antecknas ingen hustru 1717, blott en piga Maria Liedbom. 
1730 upptages hos honom gossen Börge Eriksson och handelsman Nils Rommel. – Arvingar till 
köpmannen Georg Matzen anges i bou 17.3.1743 vara barnen till hans döda syskon Clara, Ceci-
lia, Christina, Niels och Anna (Berg I:3, 12). 

 

1745 Krögaren Gustaf Lundbeck 

1750 Borgaren Nils Wennerberg 

1753 Juveleraren Johan Hindrik Florens Ort med läregossen Jacob Unge och pigan Anna Maija 
1755 hans arvingars gård. Skräddaren Peter Carlström 

Jonas Eriksson Mörk 

pantsatte 26.4.1762 till mäster Adolph Larsson för skuld av 500 d smt sin fasta egendom belägen 
på Sillgatan med Madame Floréns hus på ena sidan. 

Stadsbudet Zacharias Dahlgren, 

som efterträdde Jonas Eriksson Mörk i äktenskapet med Maria Greta Mörk, godkände skulden 
den 17.9.1764. 

Bagaren Abraham Smidt var ägare fram till den 6.11.1769, då han sålde gården till 

Bagaren Magnus Dahlgren 

1770–95 



Tomt 7.21  3 

som den 10.1.1785 för 2 500 d smt el 433 rdr 16 skill specie köpeskilling lät uppbjuda ett i sta-
dens fjärde kvarter vid Sillegatan emellan änkan Clara Christina Floreens å västra sidan och 
tunnbindare Johannes Lindboms å östra sidan beläget hus och gård. 30-penning 14 rdr 21 sk 4 r 

Han var son till Anders Dahlgren och Bengta Schånberg. Han fick burskap som bagaremästare 
6.7.1770. Enligt bouppteckningen den 15.4.1795 efterlämnade han hus och gård på ”Sillgatan 21” 
(7.21) med bageri, inköpt 1769 för 1216;32 rdr specie. Hans hustru Anna Catharina Printz, född 
1750, var dotter till bagaremästare Petter Printz, död 10.4.1761, och Ingeborg Lind, född 1724, 
död 25.11.1769 (Berg I:1, 391) 

Auktion ägde rum 10.1.1799 och 26.9 1799 på bagareänkan A C Dahlgrens för gäld och skuld 
utmätta hus och gård 7.21 vid Sillegatan. Insättningssumma 1 800 rdr (sistnämnda dato 1 600 
rdr). Gården gick till herrar Andersson och Wohlfart för 1620 rdr. 

Bouppteckning ägde den 15.7.1800 rum efter handelsman och handskmakaren Svante Lafgren, 
död 19.12.1800. Han ägde hus och tomt 7.21 Sillgatan mellan fru Florén och tunnbindare Lind-
boms arvingars gård. Gården står 1800 skriven på hans änka Christina Gustava Bröijer (uppbud 
1.12.1800) På hökaren Sven Petterssons anhållan som förmyndare för handskmakareänkan Chris-
tina Lafgrens omyndiga barn till gälds betalning utauktionerades 1801–nov 1804 (datum ej an-
tecknat) deras under 7.21 vid Sillgatan mellan bemälte Petterssons å östra och änkan Floréns hus 
och gårdar å västra sidan belägna hus och gård. Köpet bestod av 2/3 av tomten och till 1/3 av 
byggnaderna av ett rum med salubod åt gatan, förstuga, ett rum och kök samt bagarestuga. 

1807 ägdes gården till en tredjedel var av hökaren Nils Bergström, bagaren Arvid Holm och 
snickaregesällen Anders Skarman: den senare uppbjöd sin tredjedel 23.3.1813. 

Senare uppbud av 7.21 
bagare Arfvid Nyberg  24.11.1800 

bagare Arvid Holm  19.11.1804 

handskmakare Lawgrens änka Christina Gustava  

hökare Anders Hallgren 29.3.1813 

snickare Anders Skarman 29.3.1813 

hökare Peter Nordblom 8.11.1824 

handl And.Sundvall 27.2.1860 

Gemensamma uppbud med 7.20 se denna tomt.  
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