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Sjunde roten, tomt 6 
Kvarteret Köpmannen 
 

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

Tionde roten 1657–70  
 

Jören Bijren skomakare 1663: 1, 1665: 3 

Esbjörn Bengtsson Constapel 

1666, begr. 21.3, 1669 (hosp.) änkan 1669–70 

M1676: 1 tomt 

Gustavi tomtöreslängd Esbjörn beskyttares änka 1670. 73, Anders båtsman 1674–75 Esbjörn 
beskyttares änka 1676–81 1 tomt 

Enligt bakugnslängderna Anders båtsman 1671–75, änkan 1676–78 

Olof bötker eller Olof Gubbe 

1679–81–1896–1700 

Denne Olof bötker var densamme som Olof Gubbe, som den 15.9.1699 pantsatte sin gård bestå-
ende av en hel tomt på Sillgatan med Hans Skotte i öster och Nils besökare i väster. 

Anders Marcusson krävde den 22.11.1699 20 rdr av Elsa Hansdotter, vars förre mans fader Olof 
Gubbe vittnade. Den 29 nov vände sig Anders Marcusson mot Anders järndragare, som caverat 
för sin grannhustru Elsa Hansdotter, då hon hade vägrats lånet. Borgaren Jöns Marcusson och 
hustru Ingeborg Månsdotter från Toffta vittnade. Anders järndragare hade lovat betala Elsa 
Hansdotters husbrev om domar icke skulle skaffa Anders Marcusson sin betalning. 

Olof Gubbe bör vara avliden, när hans son Joen Olufsson Gubbe 1704 svarade för en tomt: nästa 
år var den Joen Olufsson Gubbes änka, som gjorde det. 

Fyrverkare Magnus Raswill 

begärde den 18 maj 1708 värdering av sin svärmoder framlidne böckaren Olof Gubbes änkas 
framtomt till Sillgatan belägen 

Denna svärmoder Olof Gubbes änka Anna Jonsdotter sålde 3.9.1708 med sin sons och sonhustrus 
ja och samtycke, sin framtomt mellan besökaren Jon Larsson i väster och Britta Andersdotter 
[Assmundsdotter?] i öster för 70 d smt till sin måg nu kallad artillerilöjtnanten Magnus Raswill, 

Dessutom köpte Magnus Raswill 1708 för 60 d smt baktomten av sin svägerska Elsa Hansdotter, 
som sålde den till sina kreditorers avbetalning. När Magnus Raswill begärde uppbud på denna 
svägerskans f.d. halva tomt hänvisade Wilhelm Kruse till sina pretentioner efter sin antecessor 
Tore Olufsson. Magnus Raswill fick detta uppbud för sin bördsrätt och naborätts skull. 
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”Överfyrverkaren Måns Raswill” erhöll uppbud den 15.6.1708 och fasta den 3.9.1708 på hela 
arealen 74½ ggr 23 fot. 

Raswills hustru omtalas redan i kämnärsrätten den 9.9.1687. Hon hade tagit emot kläde av Oluf 
Torstenssons hustru att försälja och hon hade sålt det till Britta Torin för 8 rdr ”så mycket som 
det var satt i pris.” Nu stod samma kläde i pant hos sal rådmannen Sven Bengtssons änka för 3 
rdr. Det hade hustru Ingerd i Runsåhs (Onsala) pantsatt för Torini änka. Det bestämdes, att Ras-
wills hustru skulle betala Olof Torstenssons änka och sedan kräva Brita Torin. 

Det omtalas den 22.8.1707, att fyrverkaren Raswill, när han sköt efter fåglar, med hagel hade 
blesserat fyra man på vallen. 

För 150 d smt sålde fyrverkaren Måns Raswill till 

handl Johan Pettersson Wagiser 

(begr. D 3.11.1732) en tomt på Sillgatan mellan Hans Andersson Skotte i öster och visitören på 
gallejan Jon Larsson. Johan Pettersson lät den 25.4.1710 lagbjuda tomten. 1715 värderas tomten 
till 100 d smt. Den betecknas 1717 som öde. 1720 talas om Johan Petterssons hus och 1725 om 
hans gård, som 1730 kallas öde och 1735 var hans änkas [Margaretas] gård. Hon begravdes den 
6.12.1738. 

Den hade 1737 övertagits av 

skomakaren mäster Olof Ödman. 

Han var bror till Petter Ödman (se 7.14) och fick burskap som skomakaremästare den 
17.12.1734. Han begravdes 5.9.1758, Enligt bouppteckningen 2.3.1759 efterlämnade han hus och 
tomt på Sillgatan mellan skomakaren (Anders Kindbom) i öster och skorstensfejare Swahns hus i 
väster värderat till 1 628 d smt. Behållningen uppgick till 2285 daler. Han var gift 1) med Corne-
lia Kier (begr. D 27.5.1733 2) med Sara Kollinia, dotter till kyrkoherden i Starrkärr Bengt Kolli-
nius, född 1669, död 1730 och Annika Seglorin, död 1.5.1762. 

Först den 6.3.1762 lät avlidne skomakaremäster Olof Ödmans sterbhusdeltagare första gången 
uppbjuda deras på Sillgatan mellan avlidne skomakaren Jonas Kruses änkas gård å östra och för 
detta saltmätaren Anders Gunnarssons eller numera tobaksspinnaren Lars Lindbergs å västra si-
dan belägna hus och gård. Den höll i längden 78 fot och bredden i båda ändarna 24 fot, svenskt 
mått. Ödman hade i livstiden den 20.2.1736 för 540 d smt köpt gården av sedermera avlidna Ma-
dame Margareta Pettersson och dess måg handelsman Petter Borgström och son handelsman 
Olof Pettersson. 30-penning betalades med 16 d 21 2/3 öre. Uppbudet var måhända föranlett at 
att handlaren Johan Borgström Pettersson detta år ville börda gården från Ödmans arvingar un-
der hänvisning till den hade ägts av hans mormor Margareta Pettersson. Borgström var son till 
Petter Borgström och hans morbror var Olof Pettersson. 

Skomakare Casper Malmström 

omtalas 1765 som ägare. Han var död 30.6.1768 och kan vara stamfar till den handelsman med 
samma namn, som fick burskap 23.3.1812. Skomakarens gård såldes på auktion 30 juni 1768 till 

pistolsmeden mäster Gustaf Fogelberg 

För ändamålet lånade snickaremäster Carsten Didrik Lohman dem 1 200 d smt. Gården var belä-
gen på Sillgatan mellan skomakaren Kruses hus i öster och den s.k. tobakspinnaregården i väster. 
Lohman begärde inteckning (EIIb:130). I ett tidigare brev till magistraten (EIIb:122) skrev pistol-
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smeden Gustaf Fogelberg att han i februari månad 1764 hade gift sig med Maria Drabb, änka 
efter pistolsmeden Sebastian Roll. Dessa makar hade två barn Christian Roll på 8de året och 
Anna Margareta Roll, 3 år gammal. De hade vardera i fädernearv efter sin avlidna far fått 344d 
23½ öre. Förmyndaren Hans Jacob Giese ville avgå och Gustaf Fogelberg erbjöd sig att själv bli 
förmyndare. Han och hustrun ägde fastighet i förstaden Haga: värdet av denna var långt mer än 
som svarade mot dessa små summor. Gustaf Fogelberg blev inte långvarig här: den 1.2. 177 in-
köpte han som hel gård 1.8. (1/2 tomt 1785) 

Ostindiefararen Jacob Apelquist 

var ägare 1775. Han var 1769 hovmästare och avled som buteljör 4.6.1782 på Ostindiska Kom-
paniets skepp Gustaf III på hemresa från Ostindien. Han ägde hus och tomt på Sillgatan mellan 
avlidne skräddaren Rathe i väster och skomakare Kruse i öster värt 398:26 rdr specie. 

Hans änka Madame Christina Svensdotter Apelquist och hennes barns förmyndare järndragaren 
Sven Apelquist anhöll den 15.8.1786 om auktion på denna gård. (Talas om ”Annoncer pappe-
ren”). Gården inköptes av änkan själv för 916:32 rdr specie. el 5 500 d smt. (Utropssumman var 
6 000 d smt el. 1000 rdr specie.) 

Men gården kallades i tomtöreslängden 1786–87 Bouteilleuren Sven (bör vara Jacob) Apelquists 
nu 

vaktmästare (el hökare) Gabriel Bolins hus, ibm läderskärare And Appelquist 1785 

Gabriel Bolin (Bohlin) erhöll burskap som hökare 22.6.1787. Han ägde 1794 hus och gård på 
Sillgatan mellan skomakare Kruse och politiebetjänten Asp. Halva fastigheten såldes på auktion 
den 27.5.1794 för 583:16 rdr specie. Gift i maj 1772 med Brita Maria Broman född 1.4.1752, 
död 15.10.1793 (bou 11.4.1794). Hon var dotter till skomakaremästare Johan Andreas Broman 
och Anna Greta Almgren, död 1770. Barn: Johan Andreas, Olof, Gabriel född c:a 1786, Maria 
Christina född c:a 1786, Johanna Sofia, född omkr 1790, Anna Birgitta född c:a 1792 och Chris-
tina Beata född 1793 (Berg I:1, 159). 

Den 17.1.1797: Kuratorerna i hökare Gabriel Bolins gäldbundna bo hade begärt försäljning av 
Bolins till borgenärerna avträdda halva hus och gård, beläget under nummer 7.6. Sillegatan och 
bestående av undre delen. Uppslag 600 rdr specie. 

Hökare Peter Wennerberg inropade gården den 17.1.1797 för 471 rdr specie och uppbjöd gården 
den 13.2.1797. 

1800 ½ hökaren Peter Wennerbergs hus, ½ skomakaren Chistoffer Bengtsson Norman (Nord-
man), död 1802. Han hade fått burskap som skomakaremästare 14.6.1776 och var ålderman 
1797–1800. Hans hustru Anna avled 1.9.1806. Hon efterlämnade enligt bou 3.2.1807 hälften i 
trähus och tomt 7.6, Sillgatan, värt 333:16 rdr banco (Berg I:3, 68). 

1807 1/2 skräddare Eric Olsson, 1/2 skomakaren Jonas Olsson Undblad (Rindblad?) 

Skräddaremästare Erik Olsson avled 28.8.1810 (bou 2.12.1811). Han ägde övre hälften av trähu-
set 7.6, Sillgatan bestående av 4 rum och kök, värt 666:32 rdr banco. Änka Brita Catarina Ber-
gendahl (Berg II:7–8, 423). 

Senare uppbud av 7.6 
stadstj.Elias Nilsson  26.1.1818 
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handskmak.Gustaf Sundberg  28.4.1823 

Gemensamma uppbud av 7.5–7: se 7.5. 
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