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Nionde roten, tomt 47
Kvarteret Klädespressaren

Tjugonde roten 1637–57v

Spannmålsgatans norra sida

Elfte roten 1657h–70

öster om östra hamnen

Huseköpspengar för ”Arwe Spores gård”, som kostat 80 rdr, betalades 17.8.1657 (3:-). Var det
denna?
Gården kallades vid skilda tillfällen Spåregården (Sporegården). Det är oklart vem som egentligen var ägare till gården under 1670- och 1680-talen. I Gustavi tomtöreslängd 1670–72 tillskrives
den Herr Överste Påfvenfeldt, sedan ”Ingeborg Spores” eller hennes dotter 1673–77 samt Anders
Nilssons änka (=Ingeborg Spores?) 1678–81. Den sades omfatta en tomt.
Enligt bakugnslängderna:
Anders Nilsson båtsman (båtekarl)
1666–73, änkan 1676–79 M1676: 1 tomt
Ingeborg Spores 1674 (i rote 8 1675)
Kerstin Spores 1675
Det var emellertid överstelöjtnantskan Margareta Påfvenfeldt, som för 90 rdr kurant sålde gården
mellan Anders Hjort i öster och sal minören Erik Komming i väster till artillerikonstapel Hans
Björnsson Staaf, uppbud 24.11.1690. Staaf pantsatte gården vid ett par tillfällen, först 1701 till
Adelheit Thornton, sedan 22.3.1704 till Albrecht Weddinghuusens änka Margareta, då gården
sades ligga på Spannmålsgatan mellan överminören Johan Metzenius i väster och Anders Jonsson
deledragare i öster.
Samma grannar nämnas, när Staaf den 22.2.1707 sålde bakgården för 85 rdr till handlanden Johan Kierrulf. ”Hållandes i längden 45 fot och i bredden 35 fot. Ty bredden är hel och lika över all
men längden 90 fot avbruten i två delar.” – ”Och emedan till merbemälte tomt icke finnes någon
ingång med mindre den skie måste öfwer den del, som av mig bebos. Ty förpliktar jag mig med
de mina, att lämna fri väg genom min port vid gatan och sedan nödtorfftigt rum att med Häst och
Klöf fahra till den innersta Porten, ehwar den hälst och bekvämast sättas kunde.” – Av Belfrages
rulla 1694 kan man utläsa att Hans Staaf var västgöte och född cirka 1651 och från början skomakare.
När Johan Kierrulf begärde uppbud på sin inköpta baktomt meddelade rätten den 14.3.1707, att
han endast kunde få inprotokollering, icke fastebrev på köpet, eftersom ”rätten intet kan eller vill
meddela fastebrev eller Confirmation på halva tomter, emedan tomternas delning förbuden är”.
Ingen fasta kunde meddelas intill hela tomten hade en ägare. Detta var tydligen fallet, när köpmannen Johan Kierrulf den 24.5.1709 första resan lagbjöd artillerikonstapeln Hans Staafs hus och
tomt belägen på Spannmålsgatan mellan minören Johan Metzenii gård å västra sidan och Anders
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Jonsson däledragares hus och tomt å östra sidan, vilken han tillhandlat sig för 405 d smt och en
diskretion. Hela tomten höll 90 fot gånger 35 fot.
Gården kallades 1715 Johan Kierrulfs andra gård och taxerades i skattningslängden på följande
sätt: tomt 100, hus 280 (mot 480 för J K:s ”första” gård), lösöre 60. 1717 hade gården övertagits
av snickare Hans Torgman (i rote 9 1705). Utom Hans Torgman och hans hustru Gertrud Jacobsdotter, vilka vardera kontribuerade 4.16 d smt detta år, bodde i gården:
Hantlangarehustrun Ingrii Ellberg
Soldatänkan Helga Andersdotter
Enrollerade båtsmannen Oluf Hising och hans hustru Brita Andersdotter.
Snickaren Hans Torgman bodde kvar 1720, men 1725 var han bosatt 8.6 hos Sven däledragares
änka. Han säges enligt 1724 ha ”hustrun Svag och gammal, gesällen bortrest.”
I tomtöreslängderna 1725–55 nämnes tunnbindaren Anders Larsson Berg som ägare. Han fick
burskap 5.7.1726, vilket han uppsade 22.2.1760 (EIIb:103). Han berättade då, att han hade varit
borgare i 36 år. För ålderns och krämpornas tilltagande hade han överlämnat verkstaden (och
gården) till sin son tunnbindare Nils Berg (burskap 28.9.1759) ”med det villkor at han såsom et
lydigt barn wäl och anständigt til dödedag försörjer mig och min k hustru (Anna Nilsdotter) samt
lemnar oss then heder och frihet hädanefter som hittills”.
1786–87 kallas Nils Berg förre tunnbindaren och bor i gården med hökaren Elias Kjeller. Nils
Berg är kvar 1790, men 1800 har gården övertagits av tunnbindaren Zacharias Pettersson (burskap 4.8.1786).

