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Matthias Bollwin (Bollwing, Boldewing) 

1637–77 Gustavi tomtöreslängder 1670–81 M1678: ”Matthias Bullwin Juhlekarl” 1 tomt 

I mars 1663 stod Matthias Bollwin som skeppare för det förlista skeppet Draken till svars inför 
rätten och fartygets redare i likhet med skeppets befraktare den engelske köpmannen Natanael 
Palmer. Fartyget var destinerat till London men utanför den engelska kusten hade det råkat ut för 
en sådan storm, att efter att fartyget hade mist det ena ankaret efter det andra hade inget annat 
varit möjligt för skepparen än att efter enhälligt bifall från styrmän och skeppsfolk kapa sitt sista 
ankare och genom att använda fockseglet styra fartyget med full fart mot land. ”Om det hade 
kommit tvärt inför bränningen hade varken folk eller gods blivit bärgat”. På detta sätt räddades 
folk och gods. Sjöförhör hölls den 11–13.3.1663. 

Nu begärde redarna, att skepp och gods borde ställas under Sveriges rätt under det att Palmer 
hävdade, att detta borde ha gjorts i England, där saken borde avdömas. Palmer hävdade, att god-
set hade bärgats med engelsmännens hjälp och stora kostnad och sade sig aldrig ha hört, att ett 
helt förlorat skepp kunde ställas under Sverige. Redarna hänvisade till svensk, engelsk, neder-
ländsk och kejserlig rätt, som gav dem rätt att hävda sina anspråk på Göteborgs rådhusrätt. efter-
som kontraktet och fraktbrevet hade skrivits i Göteborg, där godset också inskeppats. Rätten 
dömde den 26 mars till redarnas förmån skeppet under Sverige och Palmer till att betala frakt till 
den plats, där godset hade bärgats. Saken kom upp igen 1666 efter det att Palmer efter ett besök i 
Göteborg hade arresterats efter det att Wilhelm Hardestie hade uppsagt sin caution för honom. 
Matthias Boldewin och båtsmännen Peter Hijsing och Arvid Andersson förhördes och förklarade, 
att skeppsredskapen samt ankare och tåg var utan fel, men att stormen och ovädret var så gruvligt 
och stort, att det verkade som en Guds straffdom och att fyra andra skepp utom Draken hade för-
list vid engelska kusten samma natt. De tillfrågades, hur det kom sig, att de låtit godset gå sig ur 
händerna och varför de försålde de bärgade skeppsredskapen för att därmed betala folket som 
hade bärgat köpmannen Natanael Palmers gods. De svarade, att de ingen makt hade över saker-
nas utveckling utan en Natanael Palmers fullmäktig kommenderade både dem och det folket, som 
bärgade allt utom tio tunnor tjära och tvingade dem att betala bärgarlön. Kort efter det att skeppet 
hade strandat kom över hundra bönder ombord och plundrade dem och tog ifrån dem ur deras 
kistor och dem själva allt vad de hade och förde tjäran i land. 

Enligt resolutionsboken utsågs Matthias Boldwin den 13.11.1670 till ålderman och Arvid An-
dersson och Olof Bergesson till bisittare i ett nybildat roddargille. 
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Matthias Boldwins hustru Börta (Brita) anklagades den 28.11.1672 av skulten Anders Bengtsson 
för att av vanskötsel ha låtit elden komma lös. I slutet av september 1695 attesterade magistraten, 
att Matthias Boldwins änka (Brita) då ägde ett hus mellan sergeanten Anders Rasmusson i öster 
och knivsmeden David Kraut i väster, vilket då pantsattes till Rikets Ständers lånekontor för 60 
rdr kurant. 

Änkan Brita avled kort därefter 

Anders hos Matthias Bollwin 1646, 1648 

I 1696 års tomtöreslängd: Henrik Bengtssons änka: Johan Tijssen skräddare bosatt där 1697 

1697 hade den lilla gården ärvts av 

Annika Mårtensdotter Boldewin, 

dotter till Matthias Boldewins son Mårten (begr. 5.8.1658, gift Agneta Boij den 3.12.1656). Men 
Annika måste avstå gården till fastern 

Gertrud Matthiasdotter, 

vars andre man konstapeln Rasmus Jespersson 1698 pantsatte gård på Sillgatan. Tillsammans 
med Gertruds dotter i ett tidigare äktenskap Karin Andersdotter och dennas man Carl Berlin sålde 
Gertrud Matthiasdotter gården till 

perukmakaren Anders Torstensson Ahlman, 

som bodde i gården redan 1704 och erhöll burskap 13.2.1702 och begravdes D 22.6.1725. Anders 
Ahlman var 1705 gift med Christina (Svensdotter) Rungren (begr. D 6.9.1737). 1715 värderas 
tomt 150, hus 600 och lösöret 300 d smt (mer än grannarnas). 

1717 omtalas han som tobaksbrukare och gift med Christina Svensdotter (bådas kontribution 9 d 
smt). Han hade då gesällerna Anders Hansson och Bengt Berg, lärgossen Magnus Gunberg och 
pigan Anna Andersdotter. Anders Ahlman pantsatte den 6.11.1723 gården till ryttmästare Bengt 
Pihl för lån av 300 d smt (bekräftas av hustrun Christina Ahlman, som 1725 var änka och hade 
gesällen Pehr Hierta. Hon skrev 14.2.1727 att hans ärevördighet Nils Kollinius hade övertagit 
den fordran och pant – två gårdebrev och 1/2 mark silver- som ryttmästare Bengt Pihl innehaft. 
Bouppteckningen efter Anders Ahlman 1728 upptar gård på Sillgatan. värd 805 d smt. Christina 
Rungren gifte om sig med 

perukmakare Johan Sahlberg 

(burskap 6.12.1731, begr. D 6.2.1750, bosatt 3.66. Holl. 1750) som står för gården 7.35 1730. 
Johan Sahlbergs två hus och gårdar på Sillgatan värderas 1737. 1735 ägdes gården av Anders 
Ahlmans och Christina Rungrens son 

perukmakaren Petter Ahlman. 

Han var född 5.9.1705 och fick 1725 bördsbrev för att lära perukmakareyrket och erhöll burskap 
som mästare 5.4.1737. Han begravdes D 3.10.1754. Han var första gången gift med Helena Lund 
(bou 19.1.1744, dotter till perukmakaremästare Johan Lund och Brita Svensdotter, död 1758). 
Gift 2/ med Anna Elisabeth Cederquist. Den 14.10.1754 lät handelsmannen Sven Fredrik Svens-
son första gången uppbjuda avlidne perukmakaren Petter Ahlmans vid Kronhuset näst intill 
skräddaren Örnbergs gård å västra sidan belägna tomt, som Ahlman den 18 sistlidne juni pantför-
skrivit för 100 d smt men som var värderad 200 d smt (se Berg I:1, 15). 
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Konkursakterna 1.5.1755, 1757 och 1760 upptar avlidne perukmakaren Peter Ahlmans änka 
Anna Lisa Cederquist, som först hade drabbats av 1746 års vådeld och sedan av sjukdom. Hon 
ägde en avbränd ödetomt på Sillgatan vid Kronhuset som vid bou den 23.11.1754 upptogs till 200 
d smt. Hon hade 3 omyndiga barn. Ahlman hade i första giftet 19-årige perukmakaregesällen 
Andreas Ahlman, dottern Maria Elisabeth på 16de året och med senare hustrun sonen Aron Ahl-
man på 5te året gammal. – En svåger Petter Cederquist omtalas. 

Ödetomten vid Kronhuset inropades på auktion den 29.4.1755 för 158 daler 8 öre smt av grannen 
i öster 

skräddaremästare Olof Örnberg 

som uppbjöd tomten den 12.5.1755. Grannen i väster angavs vara borgaren Magnus Wetterström 
och måtten 75′×25′, svenskt mått. 

1765 omtalades tomten som handelsmannen Anders Möllers ödetomt. 

Anders Ingemarsson 1674. Nämnd 1675 med tillägget: i en annan rote 

Svärdfejaren Aron Holm var ägare 1775 och kallas år 1800 metallarbetaren Aron Holm.. 

1807: Klensmeden Valdemar Hasselgren 
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