Tomt 7.72

1

Sjunde roten, tomt 72
Kvarteret Nålmakaren

Nittonde roten 1637–57v

Sillgatans norra sida öster om

Tionde roten 1657 h–70

Göthgatan 9, resten utlagd som gata

Östra hamnen–1/2 72 Postgatan 32

Jöns Håkansson på backen
1637, 1644–50, 1651
Oluf Andersson
1648–57 v
Hans målare
1659–61
Troligen är han identisk med Hans Jöransson saltmålare, gift ”Annika saltmålares”. Han bodde
1650–55 i rote 28, ett tag hos David vävare. Bodde rote ett 1663–65.
Stränge Olufsson timmerman
1659–73 M1676: 1 tomt ”Stränge Olofsson båtsman”. Ej i Gustavi tomtöreslängd
Han betecknas i 1675 års bakugnslängd som ”borte”.
Vid rätten den 10.1.1678 uppträder timmermannen Stränge Olufssons hustru Ingeborg Torkelsdotter angående hyra. Hustru Johanna Hansdotter fordrade vid kämnärsrätten den 27.11.1678
Stränge Olufssons hustru Ingeborg på en dubbel dukat, som Ingeborgs man några år tidigare hade
låntagit i England.
Enligt resolutionsboken den 6.7.1681 approberades samma dag ”Stränge Olufssons och Joen
Ambiörssons sedel på 5 d 8 öre smt för det dhe hafwa reparerat och drifwet Stadsens Prom efter
Rådmannen Anders Swenssons betingning och underskrift af byggningskassan att betala”.
Nils Huass besökare
Ej i bakugnslängd Gustavi tomtöreslängd 1 tomt, ej bebyggd 1670
Mattes Börgesson skeppar
1672
Mikael Mikaelsson
1673 både i bakugns- och Gustavi tomtöreslängd
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Det kan vara fråga om Mikael Mikaelsson Henneberg snickare. Men vid rätten klagade Hans
Persson den 22 och 28.11.1672 över att han hade betalt köpmannen Mikael Mikaelsson och därför
ville ha obligationen ”tillbakars”.
Kiettil Sifwertsson besökare
1674–76 ”Cronans ”
Gustavi tomtöreslängder 1676–81, 1 tomt
Kättil besökare (begr. 19.5.1694, D) köpte 1680 Anders Olufsson masthuggares gård, 8.51. Änka
Kerstin Jonsdotter.
Innehavare av 7.72 1696 var
Anders Ring
vars gård 27.8.1700 lagbjöds för skuld till handl Jöns Lind. Ring sålde gården för 218 rdr till
skomakaren Anders Norman
(uppbud 12.4.1709). Fasta erhölls först 19.10.1717, då gården sades ligga mellan skomakaren
Lars Eekman i väster och Per Olufssons änka i öster. Anders Norman fick burskap 18.3.1701.
Hans första hustru Catharina Forsvall, död 1713, begr. 18.12. s.å., var syster till snickaren Petter
Forsvall. I gården bodde också 1704 Anders Joensson båtsman och 1710 Anders lädertogare.
Tomten värderades 1715 till 100 d smt, gården till 320 och lösegendomen till 100.
Tomtöreslängden 1717 talade om skomakaren Anders Månsson, upphandlingslängden samma år
kallade honom Anders Norman och noterade honom som tobaksnyttjare. Den nämner ingen hustru men läregossen Anders Gertsson. Anders Norman avled 1734 (begr. 19 maj) betecknades de
sista åren som fattig och använde sonen Bengt Norman (född 1703, döpt 11 sept.) som gesäll.
1734 omtalas hans gamla fattiga änka. Bouppteckningen den 15.10.1734 värderade huset till 440
d smt. 1733 finns läregossen Anders Andersson och hyresgästen kapten Zimmerman. 1735 hette
hyresgästen båtekarlen Hans Svensson.
Skomakaren Bengt Norman
övertog gård och rörelse efter faderns död.
Bengt Norman, som var som son till Anders Norman och Catharina Forsvallfick burskap som
skomakaremästare 7.9.1736 och avled 1759 (begr. 11 nov). Bouppteckningen 14.3.1760 upptog
2 098 d smt, därav hus och gård på Sillgatan mellan tunnbindare Sjöbergs och skräddare Tengbergs hus, värd 1 515 d smt. Hans änka Ingeborg Jönsdotter, född 1698, död 30.11.1775, stod för
gården 1760. Hon gifte om sig före 1765 med skomakaren Israel Elmquist, född 1730, död
10.6.1783 (hans första äktenskap).
Skomakaregesällen Christopher Norman uppbjöd den 16.9.1771 första gången ett hus i stadens
fjärde kvarter på Sillgatan mellan avlidne tunnbindaremästare Olof Sjöbergs och vaktmästare
Elias Bergströms gård å västra och hökaren Anders Slimboms hus å östra sidan belägna hus och
gård, som Christopher Normans faster Ingeborg Norman den 14.9.1771 sålt till honom för 1194 d
23 öre smt på villkor att brorsonen i hennes livstid förestod hennes skomakareverkstad och försörjde henne till dödsstunden och sedan hederligen lät begrava henne. – 30-penning betalades
med 39 daler. Christopher Norman ägde ännu 1790 sin gård.
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En del av tomten togs 1794 till gata. Resten överfördes till ägaren av 7.73 hökaren Anders Liungström och hans hustru Christina Ekeroth.
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