SKRIFTER UTGIVNA AV FÖRENINGEN
DET GAMLA LUND
V. 1923.

LUND PÅ 1690-TALET
1691 ÅRS SJÄTTEPENNINGSLÄ NGD
MED UPPLYSANDE ANMÄRKNINGAR
UTOIVEN AV

GUNNAR CARLQUIST

1.

KLEMENS OCH DROTTENS ROTAR

LUND 1923
BERLJNGSKA BOKTRYCKERIET

SKRIFTER UTGIVNA AV FÖRENINGEN
DET GAMLA LUND
V. 1923.

0

LUND PA 1690-TALET
1691 ÅRS SJÄTTEPENNINGSLÄNGD
MED UPPLYSANDE ANMÄRKNINGAR
UTGIVEN AV

GUNNAR CARLQUIST

1.

KLEMENS OCH DROTTENS ROT AR

L UNO 1923
BERLlNOSKA BOKTRYCKERIET

D

et möter inga större svårigheter att orientera sig i staden
Lunds tomtförhållanden under tiden efter 1700-talets mitt. Den
fortlöpande numrering av stadens alla tomter, som 1758 genomfördes
och vilken i sina huvuddrag förblivit gällande intill nyaste tid, gör
att man genom att blott slå upp i vederbörande mantalslängd omedelbart kan precisera ägoförhållandena vid en given tid. Vida vanskligare ställer sig uppgiften, om man vill gå längre tillbaka i tiden.
Dels saknas då genomgående längder på alla inom staden belägna
tomter, vilket sammanhänger med det välkända förhållandet, att
staden inrymde tvenne jurisdiktioner, stadens egen och akademiens,
under vilken senare sorterade ett femtiotal överallt i staden kringströdda tomter. Dels fördes icke ens för stadens egna tomter längder med fortlöpande numrering, utan varje rote har sin egen år
för år växlande numrering. Man skulle tro, att denna rotenumrering
brukat följa samma system, men så har icke varit fallet; än går
man på ett sätt genom roten och än på ett annat, och där till kommer att oupphörligt nya tomtnummer in skj utas. Lägger man vid
sidan av varandra 1758 års mantalslängd och en liknande från 1740talet, finner man genast, att kontinuiteten är så fullständigt bruten,
att den omöjligt står att återställa genom att följa längderna år
från år.
De vanskligheter, som härav följa, möter man oavbrutet vid
försök till forskningar i Lunds äldre topografi, vare sig de inriktas
på så relativt sen tid som t. ex. åren för Karl XII :s vistelse i Lund,
eller man vill söka lokalisera de i medeltida och 1500- och 1600-talshandlingar rikligt förekommande notiserna om kapitelresidenser och
altargårdar eller kyrkotomter eller vad det vara må. I enstaka
fall kunna i en handling förekomma så pass fullständiga uppgifter
anslutande sig till alltjämt bestående förhållanden, att en lokali-
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sering verkligen kan göras, men i de vida flesta fallen veta vi icke
ens, i vilket kvarter vi skola söka.
Att bringa reda i det kaos, som stadens äldre längder erbjuda,
och därvid söka åstadkomma en den tidigast möjliga fullständiga
stomme över stadens tomtförhållanden är sålunda en nödvändighet,
för att vi över huvud taget skola komma någon vart vid tomtfixeringar för äldre tid. En genomgång av stadens äldre arkiv har
visat, att i det skick källmaterialet befinner sig, den tillsvidare älsta
period, då vi kunna påräkna en något så när fullständig kännedom
om Lunds tomter i detalj, är 1690-talet. Från denna tid finnas nämligen bevarade ett antal längder, som ställda i relation till varandra
och till strödda notiser ur magistratens protokoll eller andra samtida handlingar ge oss en möjlighet att rekonstruera stadens tomtförhållanden under 1600-talets sista årtionde. Några få i periferien
belägna tomter utan s törre intresse ha icke kunnat fixeras, men i
övrigt har det lyckats att för såväl de stadens borgerskap tillhöriga
som de under akademien sorterande tomterna fastslå en åtminstone
approximativ identitet med våra dagars tomter, och härigenom har
en fast grund kunnat läggas för fortsatta forskningar i Lunds äldre
topografi.
Den längd, som härmed offentliggöres, är att betrakta som huvudkällan för vår kännedom om 1690-talets Lund. Tillkommen av
en speciell anledning innehåller den nämligen, i olikhet med vanliga
skatte- eller mantalslängder, icke blott nakna nummer och namn,
utan även historiskt utredande uppgifter, ur vilka de värdefullaste
upplysningar kunna inhämtas, för samtliga de av s tadens borgare besuttna tomterna. Anledningen till denna längds tillkomst var följande. Sedan början av 1600-talet hade kronan rätt till andel, den
s. k. sjättepenningen, 1 / 6 av de arvsmedel, som skulle tillfalla utom
riket boende personer. Ävenledes hade i 1673 års handelsordinantia fixerats en äldre bestämmelse, att varje person, som flyttade
ur riket, ägde att inbetala i skatt 1 / 6 av all sin egendom. Under
de oroliga tiderna alltsedan Roskildefreden och i synnerhet under
krigsåren på 1670-talet hade det givetvis alltsomoftast inträffat, att
i Skåne bosatta personer sökt tillflykt under sin gamla reg;ering
och flytt till Danmark, lämnande sin egendom i sticket för framtida
realisering. Likaledes funnos alltjämt sedan den danska tiden gan-
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ska omfattande släktskapsförbindelser mellan skåningar och danskar, så att det ofta nog var fråga om arvsbelopp, som skulle gå
ut ur riket. Kontrollen över dessa skattebelopps vederbörliga erläggande hade emellertid av naturliga skäl icke kunnat vara fullt
effektiv, men när mot 1680-talets slut ägoförhållandena uppnått en
något större stabilitet, satte sig den svenska kronan i rörelse för att
tillse, att den fått ut sin rätt. Generalguvernören i Malmö fick order att
föranstalta om undersökning och lät befallningen gå vidare till bl. a.
städernas magistrater. Magistraten i Lund protokollför 1h 1691
generalguvernörens brev härom, och vederbörande ämbetsmän, den
rådman, som hade att handlägga arvskiften, och byfogden, som
uppbar kronans intäkter, tillsades att förete sina papper. För
ytterligare kontroll av dessa handlingar uppkallades d. 1/ 10 s. å. 16
av stadens älsta borgare på rådhuset, och en genomgång av stadens
tomter företogs, vars resultat föreligger i denna längd .
Huru intressanta denna längds uppgifter i och för sig äro,
kommer man emellertid icke långt med dem allenast. Ty var har
man att söka den tomt, det för ögonblicket är fråga om? Längden
är visserligen ordnad efter rotar, men detta är också allt; inga
gatuuppgifter finna s, och uttrycket »den tomt som ligger därnäst »
är det enda, som karakteriserar läget i förhållande till andra tomter.
Endast om en enda tomt, den nuvarande katedralskolans (Drottens
rote n :r 23) äro notiserna av den beskaffenhet, att vi utan vidare
kunna fixera läget.
För att kunna utnyttja längdens uppgifter måste vi alltså söka
sammanställa dem med andra, och härvid komma först och främst
de ~.. k. alnemålen i betraktande. Vid 1690-talets mitt företog sig
nämligen m'!gistraten att låta uträkna måtten, längd och bredd. på
samtliga stadens tomter, och resultaten av dessa uträkningar föreligga i en del tyvärr ganska fragmentariska längder. Fullständigast
bevarnde liksom också omsorgsfullast utförda äro beräkningarna
för Drottens och Krafts rotar, den förra uttryckligen daterad 1696;
mera summarisk är längden för Vårfru rote, vilken till gengäld är
av särskilt intresse på grund av flera där förekommande gatuhänvisningar. Klemens rote ingår till större delen i en fragmentarisk
längd, som även innefattar en annan redaktion av alnemålen för
Drottens rote och vilken på grund av ett slags fortlöpande numre-
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ring möjligen kan anses vara en rest av stadens försvunna tomtebok. Samtliga kunna genom ägarenamnen dateras till 1690-talets
mitt; till yttermera visso meddelar också magistratens protokoll
9
/s 1696, att »Hr. Borgmästaren giorde påminnelse till Hrr Rådmän
om den annotation och alnemål på tompterna sampt upsats på huru
eldstäderna finnas, af hwilka upsatser äro 2:ne inlefw:de af Hr. Rådman Langh och Junghans ».
Det system och den numrering, som följts vid alnemålens genomgång av tomterna, ha emellertid ingen som helst anknytning till
sjättepennings längden, och en sammanställn ing kan endast göras
via ägarenamnen till tomterna. Härvid uppstå emellertid åts killi ga
vanskligheter , därigenom att alnemålen uträknats flera å r senare,
än sjättepennings undersökning en företogs. Nya ägare ha ersatt de
tidigare, nya tomter ha upptagits och skjutits in bland de gamla,
och några lagfartsprotok oll, som kunde tillåta oss att direkt följa
ägoskiftena, fördes icke. En sammanställn ing kan trots detta göras
och giva mycket viktiga resultat. Men icke heller alnemålslängderna giva i allmänhet några gatuhänvisnin gar. De meddela tomtens ägare och storlek, men endast i undantagsfall någon uppgift,
varigenom läget fixeras. Dessa undan tag äro emellertid av värde,
de ge oss en och annan fast punkt, varifrån man kan söka sig vidare.
Vid försök till en fixering av tomternas läge måste vi sålunda
gå till andra källor, och härvid äro i första rummet rådhusrättens
protokoll med dess inneliggande handlingar att beakta. Genomgår
man dessa serier, finner man alltsomoftast en stadens borgare
nämnd under omständighet er, som tillåta slutsatser om hans bostad.
Särskilt viktiga äro de notiser, som meddela om uppbud av gårdar,
då uttrycket plägar vara t. ex. »Lars Nilsson uppböd sin gård på
Orönegatan ». Lika viktiga äro notiserna vid ansökningar om ödetomter, då ofta tomtens relation till kringliggande antydes, och då
framförallt taxeringar av tomten företogos, varom ganska innehållsrika akter äro i behåll bland magistratens inneliggande handlingar.
Ett noggrant excerperande av dylika notiser från c:a 1680-1710 har
möjliggjort bestämmande av de flesta i sjättepennings längden förekommande tomterna 1 •
1 Utg. har att tacksamt erkänna den värdefulla hjälp, som härvid lämnats
av lierr J. Agris • eiccerpter ur s tadens arkiv, vilka välvilligt stä llts till förfogande.
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Men förhållandena äro ännu något mera komplicerade. Längden upptager nämligen endast de under stadens magistrat sorterande, däremot icke de inemot 50 den akademiska jurisdiktionen
tillhöriga tomterna. Över dessa existerar icke någon längd motsvarande denna; bland universitetets akter finnas endast mantalslängder utan lokaluppgifter. Icke heller nämnas de i någon större
utsträckning vare sig i rådhusrättens eller konsistoriets protokoll,
utan uppgifter om dem måste framletas ur de mest skilda källor,
bevarade köpebrev, boupptecknin gar o. d. Tack vare att alnemålsuppgifter även om dem äro bevarade, ha de emellertid i allmänhet
kunnat fastställas; notiserna om dem ha inskjutits på vederbörliga
platser i sjättepennings längden.
En grupp för sig äro de s. k. publika tomterna, gammal
kyrko- eller kronoegendom , varav utgick jordskyld till vederbörande myndigheter. I den mån dessa tomter innehades av stadens
borgerskap sorterade de under magistraten och äro i sjättepennings längden upptagna; å tskilliga av dem och vanligtvis de intressantaste
voro emellertid i händerna på · akademici. Över dessa tomter upprättades 1688 en karta, som varit till stor hjälp vid föreliggande
undersökning, och då densamma är att betrakta som den mest upplysande av de med 1691 års längd något så när samtida kartorna,
har det ansetts. lämpligt att låta densamma medfölja föreliggande
häfte, ehuru den redan tidigare varit reproducerad i föreningen
Det gamla Lunds första årspublikation. De på densamma befintliga numren åsyfta de publika tomterna och äro givetvis ytterst
värdefulla för fixeringen av sjättepennings längdens tomter. Det finnes i behåll tvenne skriftliga specifikatione r över dessa nummer. Den
ena följer kartans numrering, men är ytterst summarisk och innehåller endast ägarenamnet; den andra, uppsatt av Rådman G. Hammar, är vidlyftigare och innehåller utom ägarenamnet diverse andra
uppgifter om vederbörande gårds beskaffenhet; den har emellertid
en fullt självständig numrering, men via ägarenamnen kunna de
båda specifikatione rna sammanställa s och avvinnas synnerligen viktiga upplysningar.
Det är först genom att sammanföra hela det här i korthet genomgångna källmaterialet , som de gamla handlingarnas uppgifter
verkligen kunna utnyttjas. Utgivaren har därför ansett lämpligast
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att i omedelbar anslutning till sjättepennings längdens uppgifter meddela de dithörande notiserna ur andra källor. Härvid har först med
mindre stil sammanförts de samtida längdernas notiser, i den mån
de innehålla något för vederbörande tomt belysande. De båda specifikationerna till 1688 års karta ha såsom de älsta anförts först, den
kortare, som ansluter sig till kartans numrering, med beteckning
Karta 1688, den vidlyftigare Kartbeskrivni ng 1688. Därefter Alnemålslängdern a och slutligen en viktig källa Dk. jordeb. 1696, i vilken
äro upptagna de tomter, varav jordskyld erlades till domkyrkan.
Under strecket och med något större stil ha därefter i en mera resonerande avdelning sammanförts alla de ur diverse källor, i främsta
hand de omnämnda magistratspro rokollen, hämtade notiser, varigenom tomten låtit sig fixeras. Slutligen har i marginalen med
kursiv stil för varje tomt, där så låtit sig göra, anbragts det nuvarande tomtnumret (efter P . 0. Landquists karta 1866 reproducerad i :E. W. Berling, Lund; hänsyn har sålunda icke tagits till
tomtnumrens senare uppdelning efter bokstäver). Det bör emellertid starkt pointeras, att denna identifiering endast har ett approximativt värde. De tomter i Lund, vars område 1691 är absolut överensstämmand e med våra dagars, torde vara lätt räknade; det har
överallt under tidernas lopp skett uppdelningar och förskjutningar
på allehanda sätt, gatorna ha ändrat läge o. s. v., så att endast det
ungefärliga läget för en tomt i 1691 års längd låter sig fastställas.
Till bättre förståelse av vissa i längden förekommand e uppgifter må slutligen erinras om följande. Det skånska kriget 167579 hade icke lämnat Lund oberört. Det blodiga slaget d. 4 dec.
1676 följdes av staden betungande inkvarteringa r. På nyåret 1677
»~ich Generalmajor Schönleben med 4 imod 500 mand till Lund,
huur hand lod for pallisadere byen, giorde bisspenss gaard till sin
r ~serve och bleff der staaendiss winteren offuer » (S. Jacobsen).
o;yckorna kulminerade i den förhärjande brand, som Kristian V lät
påtända under sitt återtåg från Kristianstad i augusti 1678. Om
denna elåsvådas omfattning veta vi just tack vare 1691 års längd
ganska god besked. Av stadens 304 gårdar härjades 163, därav
136 tillhörande borgerskapet och 27 akademien. Det var stadens
norra hälft och dessutom de centrala delarna, som brunno. Av Kle-
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mens rote räddades endast den av prof. Beckman bebodda gården
(jfr. nedan Klemen rote sid. 16) och halva den prof. Spole tillhöriga
gården (Klemens rote sid. 17). På denna kant gick elden nedåt ända
till f"iskaresträtet , vars bå da husrader brunno, medan Drottens rote
i övrigt skonades. I Krafts rote brann kvarteret öster om Bredgatan och husen nordväst om Lundagå rd. Detta senare samt biskopsgården och domkyrkan lyckades man rädda, men i öster gick elden
fram över nuv. Kulturhist. museets tomt ned mot kvarteren öster
och söder om Krafts ky rkogård, vilka brunno tillika med Skomakaregatans norra husrad. Den stora hage, som upptog östra delen
av Skomakarega tans södra sida, synes ha hejdat elden, men över
husraden längs torgets östsida fortsatte den Södergatan nedåt och
hejdades först vid nuv. Lilla Tvärgatan; in å t Må rten sgatan brunno
endast tvenne gårdar.
Det var alltså i en fruktansvärt härjad stad, som äntligen 1679
freden i Lund slöts, och det har tydligtvis varit förbundet med mycket stora svårigheter att få staden på fötter igen. Genom Biskop
J-fahns energi lyckades det emellertid att få universitetet återupprättat, och det bekanta försöket av studenterna att få flytta fr å n
den tr ångbodda staden till Kri stianstad avvärjdes. Det utverkades
å t stallen en kunglig resolution innehållande tillåtelse för magistraten att taga hand om de ödetomter, vars forna ägare icke inom tre
års tid gett sig tillkänna, och det medgavs vissa förmåner åt dem,
som ville bebygga dessa tomter »med försvarlig köpstadsbygg ning
staden till zirat och prydnad ». D. 21 /s 1683 »blef proponerat för
borgerskapet, at hwilken borgare inom stadhen eller uthan bys wille
sig påtaga at byggia på ödesplatser här i stadhen, skola hafwa 4
åhrs friheet för alla stad ens skatter och uthgiffter, koppskatten
undantagande s, hafwandes dhe sig först för magistraten at angifwa
för än dhe någon plats antaga, på dhet at staden igen kan upkomma
och blifwa bebygdh ».
Tack vare de förmåner, som enligt dessa bestämmelser tillförsäkrades nybyggarne, karakterisera s senare hälften av 1680talet och 1690-talet av ett ganska ivrigt upptagande av ödetomter.
Talrika detaljer härom kunna återfinnas i de nedan meddelade noterna till 1691 års längd. Samtidigt börjar stadens näringsliv åter
komma i gång. Ett efter annat återupprättas skråna, det utfärdas
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ordningsföreskrifter om gatornas reparerande och rengörande, om
vakthållning, om brandredskap o. d.
Den spirande utveckling, som sålunda utmärker i synnerhet
1690-talet, varade emellertid icke länge. Med det nya århundradet
kom en ny krigstid med fruktansvärda inkvarteringar och ödeläggelser av olika slag, t. ex. den svåra eldsvådan 1711, som ånyo
härjade stadens centrala delar, kvarteren nordväst, norr och nordost om torget. De oroliga tiderna märkas icke minst på de ständiga
ägoskiftena av gårdar. Allt det, som någorlunda stabiliserats under
slutet av 1600-talet, rives upp igen, och först när Karl XII :s-åren
sluta, kommer staden till ro igen för att nu på allvar gå fram åt utan
yttre störningar.
Tiden 1680-1700 utgör emellertid liksom en liten period för
sig i stadens utveckling. Det är denna väl avgränsade period med
de dåtida borgarnes ägo- och släktskapsförhållanden, som levande
träder oss till mötes i 1691 års sjättepenningslängd.

Anno 1691 d. 1 Octobris företogs effter Öfwerheetens ordre
och de edle och wälborne herrar commissariernas medgifne instruction ransakningen angående Kongl. Maij: ts och cronanss competerade siettepenning och danarff med mehra, som samma commissariers instruction och order innehålla, af borgmästare och råd hersammastädess på Lunde rådstuga jempte 16 af de eldste borgare
her i staden, som wore tillsagde att biwista samma inqvisition och
om denne beskaffenheet bäst kunskap hafua kunna, neml. Krafftss
rote Christen Hansson, Jönss Kudsk, Korgemakare Christopher
Knutsson, Wårfrue rote Petter Kock, Anderss Söfrensson, Rasmus
Månsson, Christen Eskillsson, Drottens rote Lorentz Remmesnijdare,
Jöran Pettersson, Anders Hurre, Larss Nilsson, Clemmets rote
Swen Nilsson, Peer Andersson Kleensmed, Casper Bakare och Jöns
Truedsson. Herförutan woro och opkallade samptl. borgerskapet
een huar att giöra underrättelse huem som deras gårdar tilförene
ägt och åboedt hafwer ifrån 1658, då landet kom under Sweriges
cronorss devotion och till närwahrande tijd, och är så inquirerat
som föllier.

CLEMMETTS ROTHE.
1. Dhe 2 :ne gårdar Håkan Persson och Befallningsmannen
Offve Persson i boer, åboddes 1658 af een bonde på Lunde ladugård,
Nillss Perss. be:d, hwilken blef deelt mit i tuu, dhen eena dheelen
bekom SI. Peer Perss., den andra dhelen Olof Snicker; huem han
den af bekom weet man intet och bodde Påhl Bagge med sin hustru
den första part till 1686, då han dödde, effterlemnade sig en sohn
och en dotter, som ähr hemma hoos modern, sedan blef hon befriat
med dhenne Håkan Perss., som dhen nu beboer -omed henne, och

267 oc/1268.
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blef be:te gård i kriget afbränd t nu af honom igen bebygd t; den
andra dhel Befalln ingsma n Offve Perss. i boer, köpte P eer Peerss.
af Ni ll ss Perss. på Lunde ladugår d, som den med sin hus tru bodde
till 1677, då hus trun dödde, effterle mnade s ig 2:ne barn, som ähr
her i staden , blef sedan med 2:dra hu s trun befriat. Emed lertid afbrände gården 1678 i kriget, sedan igen opbygt och bebodd e med
ims trun till 1689, då han dödde; dhess effterle mnade barn ähr ähn
her i staden och hoos modern en dhel , nu sederm ehra enckia n befri a t med Befalln ingsma nnen Offwe P erss., som gården nu med
henne beboer .
Alncmål. Bredeg a ta n wes tantill.
och
284. Hå kan Perssons uth ti l gat han ifr. nord til söde r 31, i öster
we~ l e r 96.
1
i öste r
285. Hr. Befahlnin gsman Samsiös i söder oc h nör ti l gat han 34 / ,,
3
och weste r 86 / ' ·

1692 12 /g ti lltalas Håkan P e rss. fö r att hava »uppå stadsen s g rundh
ts, a tt
och wall ol å fl :n bygd och intagit ». Vid mätning had e kon statera
intagit
stycke
itt
r
ä
öster
i
en
sstohlp
huu
»ifrå n d en wäs tra ända intill
r och
af s tadsens g rundh och wa ll och en kil 3 al :r uthi bredd en i öste
och
s
befinne
så
e,
rd
giä
s pid ser s ig i wäster till Sa l. Pe r Persson s hage
11 1 begä r Befallnin gs/
1693
».
en
sielfwa wa ll en till en dee l wa ra uthgrafw
s ka tt
mannen på Skarhul t Ofve P ersson, »a t han må tte befrias för byes
et
håll
tru
hus
ns
ha
för 1692, effte r ha n intet hä r i s taden boe tt, uth a n
11
/s
1704
».
frie
et
war
ato
d
till
e
dh
gästg ifwe ri et wedh m acht, för hwilk et
an
gsm
n
Befallni
rd,
gå
lbyggda
vä
och
hus
Bagges
brunna Håkan Persson
Samsiös d :o och l~ å dm a n Ove Persson s tvenn e hus och längo r.
269 och 270
de l vis.

2. Den ödetom pt, som näst hoos ligge r, tillhörd e 1658 Johan
Perss., som kom till Lunde Hospitall , och sedan i många åhr stod
öde, intill Lorens s Hellma n den af Capitel et köpte och den bebodd e
till kri ge t påkom, då fienden den afbränd e och nu öde ligger.
Karta 1688. 53. Lo rentz Helme rs pl ats.
dt.
Kar/b eskri vning 1688. I . Lo rentz Hellman s pl a ts öde och afbren
ibor opp
han
rd
gå
den
f
a
ersson
P
Ofwe
Rådman
Hr.
1696.
jordebok
Dk

gå rdh - : 16.
till ko pparslag a r ens gå rd 1: 16 ; Dito af den norr e parten af bem :te och nör till
Hr. Rådm. Offwe Perssons gå rdh i söde r
Alncmål . 286.
ga ta n 41, i öster och wester medh gå rdh och hage rumb 136.

1685 6/s uppbjud es fordom Domkyr kobefal ln in gsman Lor entz Hell17
Offve
man s ödeplat s på B r edgatan . 1691 /s »Befalln ingsman nen Wälb.
optaga
få
etompt
öd
s
rd
gå
e
afbränd
ans
ellm
H
rentz
Lo
I.
S
r
begä
Perss.
an
och b ebygga staden till zir at och p ry dna b>. Tomten va r belägen emell
erssons
P
0.
man
gs
n
Befallni
nu
och
s
Persson
fordom Borga ren Sa l. Per

13
11
(jfr.
gård och Sal. lians Kobbers meds öde tomt. Gården brann / . 1704
domkyr kan.
till
föreg. n:r). Av 268 och 269 betalas alltjämt jordsky ld

271
3. Den ödetom pt, som näst hoos ligger, bebodd es 1658 af 270 oclz
delvis.
Nills Hansso n, som flötte dher ifr. på torget, och blef samma tompt
och
pramb
såldt till Bertel Tromp eter, som der ifr. flötte till Lydde
sålde den till Hanss filler Koppar smed, som dödde 1675, effterle m1
nade ~. ig 2 barn, som fingo till arff 281 Dlr. 29 h öre, som alla ähre
hemma hooss modere n, sedan befriad e sig med f redrich Christopher ss., som dödde 1677 och lemnad e effter sig 1 dotter, sedan
gården afbränd t 1678, då hon flötte till Landsc rona, derefft er igen
befriad t med een koppar smed i Malmö och har tcmpte n altseda n

legat öde.
ifr.
Alnemdl . 287 . Gerdt Arrents gårdh uth till gatan i söder och nör 30,

öste r cell til wester medh g :dh och hagerum b 91.

1692 27 / 2 begär Koppar slagaren lians · Christo phersso n fillers son
a
Sören liansson å egna och brodern Christo phers vägnar att få bebygg
den
ta
å
uppl
få
er
ell
deras sal. faders avbränd a ödetom t på Bredga tan
åt någon, som vill densam ma bebygga , vilket beviljad es.

4. Den ödetom pt näst hoos ligger, åbodde s 1658 af Jöran
Anders s., som gården bebodd e med sin hustru till kriget påkom, då
gården afbränd e och sedan den tid öde legat, och dödde denne
Jöran Anders s. 1683, effterle mnade sig 1 sohn, som ähr dödh her i
staden, och hustrun lefwer ännu och födes af fächtm ästaren Porat,
och tompte n ännu öde ligger.

271 södra
delen.

Kwta 1688. 52. Jörgen Anderso ns plats.
afbrendt .
Kortbesk rivning 1688. 2. Jörgen Andersso ns grundh öd he och
twert
Dk j ordebok 1696. Anders lbbsson Snidkare af den gå rd han iboer
16.
:
sidan
östra
på
Knutsson
emoth Anders
21,
Alnemål . 288. Anders Snickare s gårdh i söder och när till gathan
från öster och til wester med g :dh och hagerum b 133.

1693 24 /1 begär Snickar en Anders Jpsson att få uppl å ten Jöran
sAnderss . ödeplat s på Bredga tan »at bebygg ia medh förswar lig kiöpstad
kan.
domkyr
till
skyld
byggnin g innan åhr ». Av 271 B betalas alltj ämt jo rd

5. Dernäs t ligger ännu en ödetom pt, som ägdes 1658 af Lars
Nissen och åbodde s af lägofol ck till Profess or M: r Peer Holm, som
der i bodde til kriget påkom, då den afbränd e och · ä nnu öde ligger.

272 norra
delen.

14
Dfl jordebok 1696.

Anders Knutson Boråhs af den gård han ibor wästan

till på gathan - : 16.
3
Alnemdl. 288. Anders Borås gårdh i söder och nör 19 /4, i öster och
78.
hage
och
:dh
g
med
wester

1690 5 /s anhöll borgaren ttåkan Perss. att få bebygga Prof. Peer
hus, som han på
ttolms öde plats. 1693 15 / 2 uppbjöd tt åkan Persson
29
M. Per Holms plats har låtit uppbygga, och 1693 /s pantsatte Anders
Knutsson sin gå rd på Bredgatan , »Som ttåkan Perss. tillförn ägt». Ang.
nuvarande jordskyld jfr. föreg . tomt.
272 södra
delen.

6. Den gård, som Per Andersso n Kleensme d i boer, beboddes
1658 af Christoph er Krämmar e, som bodde till 1659, då han dödde,
effterlem nade sig 4 barn, som alla boe her i staden; sedan befriade
sig hustrun medh Jöns Källersue n och bodde i samma gård till
A :o 1662, då hon dödde, effterlem nade sig inga arfwingar utan dhe
första barn; sedan blef han gifft igen i Malmöe och lefde till 1668,
då han <lödde, och war intet effter honom att ärfwa utan creditore rna
bekommo 4 öre på daleren; sedan köpte Larss Hansson Hästeköpare gården, hwilcken då gården blef afbrändt aff fienden, öfwergick till Dannema rch, lågh så tompten öde till 1686, då tompten blef
af Per Anderss. Kleensme d optagen.
290. Per Smedh gå rdh i söder och nör 17, i öste r och wester
medh gårdh och hagerumb 203.
Aln enuU.

1685 5 /s begär Per Andersson Klensmed få bebygga Lars tt ästeköpares ödetomt på Bredgatan .
273.

7. Den gård Mårten Perss. i boer, åboddes 1658 af Hanss
Jönsson Hattemak are, som <lödde 1669, och hustrun befriade sig
med Rassmuss Hattem ., som bodde gården till 1677, då han dödde,
med sin hustru, effterlem nade sig 3 barn, hwilcka intet arff bekommo, blef altså gården afbrändt 1678 och sedan tompten aff
Mårten Perss., som nu den beboer, opbygt.
291.
öster til wester 65.
Alnemål.

1
Mårten Perss :s gårdh i nör och söder til gatan 25 /2, fr ån

Mellan längdens n :r 7 och 8 ha legat tvenne under akademien
sorterande tomter, om vilka andra samtida handlingar meddela:
274 och 275.

Karta 1688. 51.

Sncekers.

Christen Nilssons.

Nu beboes af liöllingen. Ibidem Ol of

Oluf Snidkers grundh. ödhe och afbrendt.
Kartb eskri vning 1688. 3.
4. Christen Sm eds gå rdh upsatt effter kriget 2 stugor, spiskamma re, kiök, litet
koostall och en .smahler hage.
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Dfi. räkning 1684.

Anders Jöransson af Oluf Snidkares gårdh han bodde
och sunnan op till Rasmus liattemagers gårdh 1: 16. Dito för den part
näst sunnan op till som Per Smedh ibodde - : 16.
Dk. jordebok 1696. lir. Prof. Jonas liörlingh af den gård han ibor på
wästra sidan 1: 8. Christen Nilsson Kleensmed af den gård näst sönnan till
Hr. Prof. liörlings gårdh - : 16.
Alnemdl. 292. lir. Prof. Jonas liörlingh g :d uth till gatan i nör och
söder 33, från öster och til wester 235.
293. Christian Smedh gårdh uth til gatan i söder och nör 30, lengden i
öster och wester medh g :d och hagerumb 240.
wä~ten

1690 12/a begär dåv. Rector Magnificus Prof. J. Hörling få bebygga
ödetomt »näst norden intill Christen Kleensmeds gård, som H :s Magnificens nu sielf i boer och tillförne hördt Borgaren Ola Larss. Snidker till ».
I skrivelse till mag. 1694 28 / 4 meddelar prof. Hörling, att »På den
plats på Bredgatan, som 1690 mig af magistraten war uppdragen att bebygga, har jag nyl. låtit upbygga och upresa till gatan en lit en byggning ».
Till eldfarans minskande önskar han ersätta husets halmtak med taksten, men begär, »att Må rten Persson, som har sitt hus näst ofvan till
mitt knut vid knut, må tillh å llas sitt med taksten så vill jag mitt d :o betäcka ». 1715 25 / 5 uppvisar prof. Conrad Quensel köpekontrakt på prof.
liörlings gård . Av 273 A, 274 och 275 betalas alltjämt jordskyld till
domkyrkan.

8. Den gård Jönss Mattss. i boer, åboddes 1658 af Jöran
Kiöge, som flötte till Opagra, som sedan sålde gården till Trompetaren Johan Schualing (?). Effter honom bleff gården bortlägt några
åhr, intill Benjamen Palumbus den kiöpte och sedan flötte till Sverige, bleff sedan gården afbrändt och tompten legat öde till 1685,
då den bleff opbygt af Jönss Mattss. och nu den beboer.
Karta 1688. 50. Jönss Matsons.
Kar/b eskrivning 1688. s. Jöns Mattson opbygt Sahl. Benjam ins grundh

stuga, en framkammar, kiök, 2 leiekammare.
Dk. jordebok 1696. Jöns Mattsson Skreddare af den gå rd han ibor 1: 13.
Alnemål. 294. Jöns Matsans gå rdh, nu Christian Baakare, uth till gathan
söder och nör 25, lengden öster och wäster medh g :dh och hage rumb 240.

1685 17/ 6 begär Jöns Mattsson Skr äddare få bebygga »ödetompt
som Sahl. Benjamin Palumbus fordom Syndicus här i staden tillförende
bebodt... liggiandes på Bredegatan näst nordan för fechtemästaren ».
Av 276 A betalas alltjämt jordskyld till domkyrkan.
Mellan längdens n:r 8 och 9 låg en under akadem ien sorterande
tomt, den gamla Kommenderegården, senare S. Christophers alta r es residens (jfr. Weibull, Kartor över staden Lund, sid. 6), före 1629 17 / 4 så ld
av domkapitlet till »fri egendom » (jfr. Skå nebrevsfört. Domkap. brev,
se r. 2), nu bebodd av akademifäktmästaren Porat.

276.

16
277.

278 delvis.

Alnemål. 295. Hr. Fä ktm äs tar ns g, i söder och nör 70.
öster och wester medh gå rdh och hage rumb 272 1/2.

9. Den gård nu Casper Bakare i boer, beboddes 1658 af Bertel Anderss., som een lå ng tid dher i bodde och sedan flötte till
Löderup, derest han dödde; sedan beboddes gården af lägefolk, intill Casper Bakare den köpte af f ruu Dorotea von Anders och nu
den beboer.
Alnemål.
och wes ter 71.

-·

Lengden

296.

Caspe r Baka res gå rd i s. och nör 32

' I~ .

lengden i öster.

1683 1/s uppbjöds av fru Dorothea von Anders (Bi skop P. Winstrups änka) »en· pretention, som hon hafver i Bokbindare Hans Dittmers
gård på Bredgatan, som nu Casper Bagare i bo er ». 1700 ti/ 9 pantsätter
Casper R.ickardson Bager sin gård på Bredgatan.
Återstoden av kvart eret ned till nuv. S :t P etri ky rkogat a upptogs
av följande tomter:
278 delvis.

Alnenull. 297. Booktryckaren Habereggers legewåhn in g i söder och
nör 20, lengden med g. och hage i öste r och wester 89 1/2.
S :te Pers ky rkiog å rdh i söder och nör 68, i öster och wester 87 1/2.

1694 1fo lät Per Jbso n i Lomma pram uppbjud a hus, gård och hage
på Bredgatan näs t intill S :te Pers kyrkogå rd, »hvilken gård nu för tiden
Acad. Boktryckaren bebor ». ttaberegge r hade blivit husvill vid eld svådan 1693 {jfr. Drottens rote n: r 12) och tydligen nöd ga ts hyra bostad
på annat håll.
279 och 280,

10. Den gård Domförwaltare Swen Kråka i boer, possiderades 1658 af Sal. M: r Magnus Grave eller dess enckia, som gården
bebodde till 1667, då hon enckian omsider sålde gården till Borgaren
och Handelsmannen Dawid Möller, hwilcken sedermera A:o 1668
honom till Dombkyrkeförwaltaren försålde.
Alnemål. 298. Hr. Domb.-förvalta rens Kråke s g :d i söder och nör 68,
len gden medh g. och hage rumb i öster och wester 117.

R. es ten av kva rteret upptogs av tre under akademi en sorterande
tomter.
1. Alnemål. 299. Hr. Profess. Ehrenborgs g:d i öste r och wester 37 1/2,
281 och 296
leng den i gå rd en söder och nör 38, hagelengde n 8 1 3/ ,, bred den <ler på 81 3 /~ .
delvis.

Gå rden hade tidiga r e bebotts av Ehrenborgs svärfa d er, Professor
N. ttylten-Silfve rsköld.
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2. Karta 1688. 56. Ma rcus Klinck.
296 delvis.
Kartbeskrivni11 g 1688. 1.
Ma rc us Kli nck beboe r Docto r Beckmands
gå rdh, obre ndh, 3 s tugo r, s kaff eri, ki ell a re, 5 s t. leieka mm a re, stall . . . (pappe ret
s kada t).
Dk jordebok 1696. Spise mäs te rs ka n Anna flint af de n gå rdh ho n
ibo r - : 15.
Alnemål. 300.
Ma rqu a rt Klinck dess gå rdh i ös te r och wes te r 105,
lengden i gå rd en söde r och nö r 37 1h, hage lengde n 30, bredd e n i hage n 60.

M. Klinck (d . 1712) va r »gå rkock » och a ka demitraktö r.
betalas allt jämt jord sky ld till d omky rkan.

Av 296 A

3. Karta 1688. 46. Mag is te r Ha ns E rnstess.
297, 298 och
Kartbeskri vning 1688.
8. Sahl. Mr. Ha ns Ern s tes gå rdh beboes af 296 delvis.
Bokh åll a ren Nilss Arfuedsson we llb yg dt medh dubbl a wå ninge r på 2 sido r, de rhos ki ell a re, ki ök, s tall, hööhuus och tr ägå rdh .
Aln emdl. 308. lir. Ins pect. Luttm an dess gå rd i öste r och wes te r 60,
lengde n med g. och hage rumb i söde r och nö r 155.

li ans Ernstsson Bad en, f. 1618, professor v id gymn asiet i Lund ,
sena re domky rkopastor, dog 1680 ba rnlös. 1682 10 / 1 nä mn es hans gård
som för såld till Domky rkofö rvalta r en Ni clas Krtige r ; denn es änka Elisabeth Ca rl sdotter gifte 1687 om sig med ovannä mnd e Ma rcus Klinck,
vilken senar e 1689 25 /a ge r Bokh åll a ren Nils Arfwe dsson Hasse lb erg
sköte på ga rden.

11. Den gård Jöran Skrädd are i boer, åboddes 1658 aff fad ern 300.
Johan J örenss., som bodde i den till kri ge t påkom , då gå rd en afbrände och ha n iembte sin hus tru öfwergick till Dann em. och sonen
sedan optog tomten och den opbygde. .Emedlertid dödde ha ns
hustru 1689, effterlemnade sig 5 ba rn , hwilcka ähre hemma hoos
fadern , sedan befriade sig med een annor hustru, som gå rd en med
honom beboer.
Alnemdl. Jöra n Skredd a res gå rdh bredd e n i ös te r och wes ter til s trede t
h ögt och obyg d 80, le ngden i söde r och nör medh gå rds och hage rumb 202.

Aln emålssiffrorna måste va ra fö rby tta och i st. bredd en ha varit
202 aln., lä ngd en 80.
1692 23 /1. »Jö ran Skredda re blef inkall at och till s pordt, hwe m som
hafwer gifwit honom låf och till stå ndh a t giöra en lucka uthur sin gårdh
inp å sta dh ens ky rkiogårdh och taga sigh en wäg öfwe r ky rkiogå rd en
och mur, hwa r we dh ky rki omuren blifw er ned e rrifwe n. J öran S kr edd are
b erä tta r det luckan hafw er wa rit i hans fa d ers tidh och å tskilli ge låta
hämpt a kooäta på ky rkiogå rd en »; ofoge t förbj öds fö r fr amtid en.
Norra delen av kva rteret väster om Winstrupsga ta n upptogs av
en akademigå rd , Professo r A. Ridderma rks.
2
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302.

Karta 1688. 48. Ridermarcks.
Prof. Riddermarkis gårdh i kriget afbrend t
Kartbeskrivning 1688. 6.
hallfua gårde n och nu något igen oprettat.
Alnemål. 310. ttr. Profess. Andräas Riddermarks gård h till strädet i
söder och nör 141 1/2, lengden med gårdh och hageru mb i öster och wester 225.

1688 12/o uppbjöds Prof. A. Spoles »gårdh, som han för krigen sielf
bebodde och nu Hr. Prof. Wetterhampn iboer», samt »en fiskedam !iggandes näst wedh Jören Skräddares huuss och hage ». Prof. Wetterhamn, adl. Riddermark köpte tomten, och 1690 12/a begär denne få upplåten »en öde gårds grund och tompt liggande sunnan intill hans går till
utt bygga på och förobl. sig der utinnan at upprättia innan 1 åhr ... een
god kiöpstads bygning ». Den tomt Riddermark härvid erhöll utgjorde
norra delen av M :r lians Ernstsson Badens ladugå rdsplats (jfr. nästa
tomt).
303 ocfl 304.

12. Dett huuss Bengt Liunghuus och Bengt Skräddare i boer,
war 1658 een dhell af M :r lians Ernstes ladugård, som densamma
ägde till fienden den afbrände, nu sedan har Bengt Skräddare den
ena dhel opbygt och den andra dhel Bengt Liunghuus, hwilcka den
ännu med sina hustrur beboer.
Karta 1688. 47. Bengt Christenssons.
Kartbeskriv11i11g 1688. 9. Bengt Christensson Skreddare kiöpt ladegå rdh en,
effter kriget opsatt en liten byg ning af en stuga, framkamm are, kiök och hagerumb till kåll och annra örter.
Alnemål. 311. Bencht Nielss. huuss i söde r och nör 17 1/2, lengden medh
gårdh och hagerumb. i öster och wes ter 137 1/2.
312. Sören Wachtknekts huuss i söde r och nör 17, en tompt till stredet
obygd 14, Iengden medh gårdh och hage rumb i öster och wester 52 1/2. ·
313. Bencht Skreddares huuss ti ll strädet i söder och nör 45, len gden i
öster och wester medh gårdh och hagerumb 115.

1687 19 /2 nämnes, att Borgaren Bengt Christenss. ttolst köpt Niclas
Crugers gård (jfr. ovan s. 17). 1703 2 /s uppbjuder Bengt Liunghuus sin
gård »li ggande vid Prof. Riddermarks »; 20 / G erkännes Sune Svensson
Vaktknekt som gårdens ägare.
305 - 3 11 .

13. Dhe huuss som Jönss Truetss., lianss Skoflickare, Jacob
Pottem., Mårten Mattss., Hanss Pottemakare, Academie Boktryckaren liaberegger, Bengt Rasmuss. och Henning Erlandss i boer, tilhörde all a Ola Larsson Snicker, och då war 13 goda läge wåhningar
och woro till kriget påkom, då dhe afbrände, sedan har enckian
såldt een dhell, en dhel gifwit sina creditorer i betahlning af förbe:te
tompter och nu opbygde af ofwanskrefne män, som dem beboer.
Alnemål. 314. Jöns Trudss . huuss i öster och wester 35, lengden i söder
och nör medh g. och hagerumb 40.
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315. lians Wachtknechts~ huuss til stredet i öster och wester 14, lengden
1
med gårds och hagerumb 45 /2.
316. Jacob Pottemaka rs huuss til gatan, breden i söder och nör 34,
lengden med gårds och hagerumb 53.
317. Mårten Matsons huuss til gathan medh en öde tompt är bredden i
söder och nör 31, lengden medh gårds och hagerumb i öster och wester 80.
318. Unges (Vernerson s) ödesplats som intet är bygd! i söder och nör 20,
1
lengden i öster och wester 27 /2.
319. Åke liiisings plats, som Olluf Pottemaker åboor, intet bygd til
gathan, bredden på tompten i soder och nör 20, gårdsplatse ns lengd i öster och
wester 27 1/2, hagens lengd 147, breden neden til söder och nör 45.
320. Åke liiisings huus, som unge boor uthi, bredden medh g årds och
hagerumb 33, lengden medh gårds och hagerumb i öster och wester 40.
321, 322. Erik Möllers huuss til gathan bredden i söder och nör medh
dess öde tompt 32, lengden medh gårds och hagerumb i öster och wester 62 ' h
21
En!. köpebrev (i Lunds Univ. bibl.) 1661 /s säljer ttenrik Lindenov
»12 lejevånir.g er tiJ Ole Lauridsen Snedkier udi Lund, i Graabröd re
liggendes, af söder fra det strede, som gaar ud til S. Peders Closter, op
udi nör omkring til M. lians Ernestssen s ejendomb, med sin tilliggende
store haffue och steenhus inden sin begreb, som dee udi min SI. faders
Velb. lir. Christoffe r Ulfeldts thid ligget och schyldet haffuer. Och ere
3
samme boliger adelsgods och fri eiendomb ». 168515 / 6 uppbjudas »Elina
S. Olof Larssons husplatser i Gråbrödre » ; s. å. / 1 säges Jacob Mårtensson P å ttemakare ha köpt Elina Olof Larss. gå rd i Grå brödsgata n .
1708 2/11 uppbjöd Hans Esbiörnsso n (Alnemäl 315) sitt hus beläget mitt
emot Inspektor Luthmans hus och emellan Trued Jönssons och Jacob
Pottemak ares gå rdar.
Kvarteret mellan Gråbrödre gatan och den på 1690-talet genombrutna nya »realgatan », senare St. Kyrkogata n, upptogs till större delen
av under akademien sorterand e tomter. Dess östra parti omfattade ,
från norr till söder, följande tre tomter.

Alncmål. 301. Anna SI. lir. .Mattieses huuss til gathan bredden i 282.
1
söder och nör 50, lengden i gården 31, hagelengde n 65 12.
1.

1673 26 /2 säljer lians f'redriksso n lijort (Cervinus) , nu utnämnd
pastor i liälsingbo rg till Prof. Erasmus Sack, senare ad !. Sackenskö ld,
grund och hus »i nordost ut till Lundegår ds plats, i sydost till Doctoris
Rostii gård och hafwe samt till Iver Olssons gård och hafwe i sydvest
ud till Gråbröder stredet och i nordvest till Bredegata stredet, som löper
emillan denna gård och Professore ns liyltenii samt Doct. Beckmans
gå rdar, uti sin bredde till Lundegår ds plats 49 svenska alnar, i sin bred
til Gråbröde rstredet 58 aln., i sin lengd fra Lundegår ds plats ned till
Gråbröde rstredet 108 1 / 2 aln. » Tomten, gammalt kapitelres idens, hade
av domkyrko pastorn lians Wiborg 1652 köpts av domkapitl et; denne
sålde tomten till Hack Söfrensen till Fulltofta, som i sin ordnin.g sålde
e
till Henrik Motzfeldt, konrektor vid katedralsk olan, senare kyrkoherd
29
i Arrie och liököpinge , vilken sålde gården till lians lijort. 1681 / 6
säges gården tillförene ha varit Lunde prästens residens och vara be-
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lägen »näst nord en optil d en gå rdh Sal. Ann a P ed er Bings uthi boe dh e».
1692 19/ 11 »upl ästes Anna Sal. Hr. Ma ttitses begiera n at få upbyggia
en ödetompt wedh Lund egård s plats belägen, som Doc tor Sackenschiöldh
för detta åbo et» . Domkapitl et hade emell ertid seda n Hans W iborgs tid
haft en aldrig inlös t panträ tti ghet i gå rd en, och dess a rvtaga re, Consistorium aca demicum , protes terade mot magistratens r ätt a tt utlä mn a
tomten. 1693 1/4 uppl å tes den emell ertid av konsistori et å t Anna Christi ansdotte r, änka eft er ky rkoh erd en i Gulla rp och Näs, Matthias J acobreus.
283 och 284.

2. Aln emål. 302. And ers Muremes te rs huuss bredd en de t bygde och
öde tompten i söde r och nä r 81 3/4, le ngde n medh gå rdh och hage rumb 70.
K.arta 1688. 45. Anna P e r Bin gess, nu Doc tor Rus tii.
K.art besflri vning 1688. 10. D. Rostii gå rd, k all adh es An na P e r Bino-s, i
krige t af Öfwe rs t Ö rn e kl o nedbruten och lag dt till defe nti onswä rk et kri ng
Lundhegå rdh.

I en s pecifikation till unive rsit etets rä kenskaper 1674 26 /~ (LU B.
Docum. om oecon. T. 3) heter det: »Hafu er Ann a Sahl. P ed er Bin gs
gifwit till domschol en een gå rdh på ky rcki ogå rd en i Lund , hwil cken
capitl et unte M :o Ca nuto Hahn och Doct. Ros tio till resid ents och in ge
r editu s d äraf ä hr e komn e till scha len ime dl ertidh, och nu hafwe r Co nsistorium medh a ll o såldt den til be : te He rr Ros ti o för 150 Dlr ». Efter
skånska kri ge t bosatte sig Chri stophe r Ros tius i Ma lm ö, och 1692 1 / 10
erh åll er Borgmästar e T olls ten »öd e pl a ts, som Sal. Hu stru An na P e r
Bings tillförne åbott». 1693 22 / 5 »upwiste Muremästa ren And e rs Fäijfe r
ki öpebref uth gifwet af Bo rgmäs ta ren T olsteen den ä ldr e, dat. 3/ 4 1693,
på Ann a Pe r Bin gs öde pl ats no rd an fö r Professo r S trid s bergs pl ats
belägen». S törre delen av tomten expro pierades fö r den nya gatan.
291 delvis

3. Aln emål . 303. Hr. Profess . Hackve n S tridsbe rgs huuss till ga th a n
bredd en i öste r och wes te r 41 1 /~, lengden i gå rd en sö de r och nä r 42, hage
lengden 43, bredd en i hage n 74.
304. Hr. P ro fess . S trid sb e rgs huuss, som läges bort, bredd en i ös te r och
wes te r 35, le ngde n i söde r och nä r 35.

1687 3 / 10 begä r P rof. S trid sberg få på sig öve rl å ten »fo rd om Prof.
C asper Weise rs afbränd e gå rd s pl ats och öd etompt »; av m ätnin gen
fra mgå r, a tt den i norr g rä nsade till Ann a P e r Bin gs ödepla ts och i öster
till den nya r ealga tan. 1692 3/ 10 bekl aga r s ig P rof. S trid sberg öve r a tt
»sm ed ens huu s i Sä rslöf, som ä r bygdt strax t uptill hans gå rdh , ska ll
wara my ck et ill a fö rse dd er medh skorsteen, som hee lt swagh och bristfä lligh ä r ... d esuth an tak et så lä tt me dh halm och rör betäckt, så a tt
han befru chtar sigh d es !mus och and ras ego deelar stå uthi fa hra »; ha n
begä r få inl ösa pl atsen och dä r up pfö ra en fö rsva rli g köpsta ds byggna d.
291 delvis.

14. Dett huuss Anders J önss. i boer, åboddes 1658 af Nills
Beng tss. Timmerman och altid warit lägewåhnin gar, intil Clas Kl eensmed den k öpte af s meden i Sä rslöf be:d J öns och fl ötte seda n i en
ann an gård; denn a tompt afbr ände i krige t, nu seda n opbyg t.
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15. Näs t dett huuss ligger fem ödetompter, som all a 1658 292 och 294
delvis.
warit läge wåhnin gar intill kriget, då dhe afbrä nde och ä nnu öde
ligga ; berättas tillhört M: r Caspers bod er.
Aln emdl . 305. La rs Sprin ge rs huus bredd en ut til gata n öste r och wester
33, Jeni.: den i nör och söd er 15.
306. Nils P erss. Kl ocka redr ängs huuss bredden i söder och nör medh
gå rds och hage rumb 42, lengden medh gå rds och hage rumb 34.
307. Påhl J önss., nu And ers Mattsson Hand skem., huus bredd en
söd er
och nör 32, leng den i ös ter och wes ter 34.

1692 3/ 10 begä r L ars Olsson W achtm äs ter få öd etomt »På hörn et
i Gr å br öd et wäs tan för Oluf Sm eds !mus i Särslöf, som tillfö rne hafw er
tillhördt Nill s Ki ä llby ». 1693 8 / • få r Nils P e rsson Kl ocka redräng Mäster
Cas per W eise rs lägeboder i Gråbrödet att bebygga ; tomt en belägen
»Wästan upp till Prof. S trid s bergs hage ». 1701 28/s pantsä tt er And ers
Mattsson li and skm a kar e hu s i Gråbröd ersgatan näst intill Nils Kl ocka redr äng å d en ena och Lud vig li ansson å d en andra sid an.

16. Näs t
Ha nss Jönsson
Simbrisshambn,
hustru till 1678
ligge r.

desse ligger een ödetompt, som åboddes 1658 af 294 och 295
Kellersuen, som deruti bodde och sedan flötte till
delvis.
eifter honom kom Sifwer Nilsson, som med sin
den bebodd e, då tompten afbr ä nde och ä nnu öde

Dk. r äkning 1684. Gråbrödr aga tan. La rs Nilsson af lfwe r Ol ssons gå rdh
han ibodd e på östra sid a n l: 5.
Ka.rtb esllri vning 1688. 11. Larss Nillsons pl ats, so m lfwe r Ol son fö r
åbod t hafwe r, afbr endt och ödh e.
Dk. jordebok 1696. Hr. P ro f. St ridsberg af en gå rd på östra sidan l: 5.
Aln emål. [308.] Lars S prin ge rs enk as öde tompt b redd en i nör och
söde r 30. lengden i ös te r och weste r 45.

T omtid entifie rin gen ä r hä r synn erli gen tveksam. Prof. S trid sber g
begä r 1692 3/10 ödepla ts »wäs ta n till ha ns trägå rdh » och betala r 1696
jord sky ld för gå rd på östra sid an av Gråbr ödragatan id enti sk med
»Ifwe r Olssons pl a ts »; num era erl ägges jord sky ld till domky rk an av
N :r 294, men Ifwe r Olssons pl ats synes, a tt d öma av en ann an tomtvä rd ering (jfr. ovan s. 19), sna ra re ha va rit beläge n på nuv. 295. Alnem ålet hör möjli gen till för egå end e tomtg rupp .

17. Den gård Hanss Knutss i boer, beboddes 1658 af Christia n 109 och 111
J a cobsson till 1678, då gården afbrände, öfwerg ick altså med sin norra delen.
hus tru till Dannemarch; sedan har tompten legat öde till Nillss
Perss. Berg den beby gde och nu bortläges af honom.
Dk. jordebok 1696. fru Biskopinn an Ciceli a Sal. Doctor P apkes af den
gård S kredd aren Nills P ehrsson Biä re tillfö rn e egde, näs t op till hörarn es
camra r l: --.
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Al11emdl (även hörande till nästa tomt). frue Biskopinnans huuss til
gathan bredden i söder och nör 22, lengden i öster och wester 46.

Enl. mag. innel. hand!. 1661 28 /, har liandlanden Christen Jacobsson av Christopher I(asmussen Wreboe Skomakare köpt gård sträckande
sig »Ut ti1 bägge Kirkesträden nest sönden up til domskolens hörers boJiger och norden optil den bolig, som Poul Erman sig af lians Kobas
arfwinger tillhandlet». 1685 11 / ; begä r Nils Persson Skräddare Sal.
Christen Jacobss. Skräddares tomt i St. Kyrkosträdet. 1694 28/a uppbjudes Nils Persson Bergs hus i Kyrkosträdet näst intill skolan och
synes då ha inköpts av Biskopinnan P apke, som samtidigt köpt den i
söder angränsande tomten. Av 109 betales alltjämt jordskyld till domkyrkan, av 111 betalades intill dess domkyrkan förvärvade tomten.
109 och 111
norra delen.

18. Der näst ligger een ödetompt, som 1658 tilhörde Påhl
Ertman och altid warit en lägowåhning, intill Karna Nillss Hanss.
den köpte, och 1678 blef afbrändt och hon med sine barn boor
i den lemnade dhel, den öfriga ligger öde.
Dk jordebok 1696. fru Biskopinnan Papke af den gård näst sunnan OPP
till skräddaregården, som Christian Erman Apotekare förr ägde 1: 20.

1694 28 /s uppbjudes Karna Nils lianss. hus och tomt näst sunnan
upptill Nils Perss. Berg. 1694 14/ 1 mätning (Mag. innel. handl.} av gård,
»Som Biskopinnan Papke af Karen Sal. Wellem Jönss. köpt i Kirkegrenden westen wed gathan. Bredden öster till kyrkegrenden sönder-nör
1
11 1 /., lengden af öster fra kirkegrenden och ud i wester till gaten 27 / 2
1
aln., bredden ud til det andra stredet westen till 11 / 2 aln. sönder-nör,
lengden på andra sidan fra ky rkegrenden och ud til gaten öster-wester
30 1/2 aln.» 1696 29 /s uppvisas köpebrev till Sal. Biskop Papkes änka utgivet av Karna Nils lianss. och Lars P ålss. på den förras tomt emellan
d et stora och lilla Kyrkosträdet.
109 och 111
södra delen.

19. Dernäst ligger en ödetompt, som beboddes 1658 af Hans
Koebaak, som dödde 1658, effterlemnade sig 4 barn, som bekomma
508 Dlr. 28 1/ 2 öre, hwilcka barn då woro på andra sidan, då dhe
arfwet tillfölt. Om 6:te p:gen af ofwan be:te arff ähr lef:rat måste
då wahrande Byfogde Jöns Schult hafwa emoottagit.
Karta 1688.

20.

Borgmester T olsteens plats.

(Torde även avse näs t

föl i ande tomt).
Kartbeskrivning 1688.

14.

Borgem äs tare T ållstens plats af 3 grundher

afbrendt och ödhe.
Dk jordebok 1696. Christian Brunkman af den gård näst up till Ermans
gården 2: -.
Alnemdl. 29. Mester Christian Brunckmans huuss bredden i söder och
nör 17 1/2, lengden i öster och wester 45.

1691 2 /11 begär Barberaren Christian Brunckman »få uptaga och
bebygga d en ödetompt, som lir. Borgmästaren Tolsten för detta å bodt,
belägen ved torget i St. Ky rkiosträdet och lianns Koback tillförne åboedt».
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20. Dernäst ligger een öde tompt, som bebodde s 1658 aff
Michel Toffelm akare, som sålde gården till Borgmä stare Tolsten
och flötte till Skomak aregatan , och sedan 1678 afbrände tompten
och ännu öde ligger.

110 norra
delen.

Borgemes ter Petter Tollsteen af Mårten Skräddare s
s gårdh 1: 8.
Andersson
gårdh twert öfwer Måns
Dk. jordebok 1696. Ludolph Diderich Liefertz af den gård han ibor näst
up till Brunckma ns gård 2: 16.
Dk. räkning 1684.

av Michel
1694 11/0 meddelas att Handelsm an Ludolf Liefertz betalar
1
samt av
/2
8
:
1
jordskyld
i
ätet
Kyrkostr
Skomaka res grund till Stora
Av 110
8.
:
1
ätet
Kyrkostr
Lilla
i
gården
rådstugu
intill
näst
grunden
betalas alltjämt jordskyl d till domkyrk an.

21. Den gård Petter Wrange l i boer, bodde 1658 Borgmä staren 287 södra

Petter Petterss ., som straxt dödde dereffter, och sedan ärfdes gården af dottern, som den sedan öfwerdr og till Rassmu s Jönss., som
död de 1666 tillika med sin hustru, effterlem nandes sig inga barn;
effter dess dödh bekom Petter Jacobss. dottern och bodde i gården
till kriget påkom, då den blef afbrändt , flötte så till Malmö, sedan
har tompten legat öde till 1689, då den bleff opbyggt af honom
W rang el och af honom beboes.

delen.

Karta 1688. 0 14. Peter Jacobsons plats.
Kar/beskr ivning 1688. 20. Petter Petterson s grundh ödhe, af fienden af-

brendt, sidst i kriget af Petter Jacobsson åbodt.
Dk jordebok 1696. Cantor Jean Kroppius och Petter Wrangel af Sal.
M :r Peters gårdh näst sunnan up till snidkaren s gårdh 3: -.

Tomten, tidigare altaregår d till vikarien vid S. Johannis Baptistre
8
altare i kryptan, begärdes 1684 /o av Rådman A. Leweren tz och kallas
då »Sal. Peter Jacobsso ns tomt liggande twert öfwer för rådhuspl adsen på hiörnet mitt emot Sal. Johan Hageman s gård, som Jörän Peterson
nu iboer ». Av 287 betalas alltjämt jordskyl d till domkyrk an.

22. Den gård Cantor Hanss Jönss. i boer, tillhörde Borg- 287 norra
delen.
mästare n Petter Petterss ., hwilcken har beboets af lägofolck, intill
modern,
af
dess Petter Hanss. Wärmin g fick gården i betahlni ng
som bodde gården till 1677, då han med sin hustru öfwerge ck till
Dannem., sedan låg tompten öde till dess åboen den opbygde .
Dll jordebok 1696.

----

Jfr föreg. tomt.

gårdspla ts
1687 20 /a nämnes »Peder Hansson Werming s afbrände
23
Kantor
uppbjöd
/a
1702
rädet».
Kyrkiost
Stora
på wästra sidan wedh
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Hans CrotJpius sin gård vid Stora Kyrkosträdet och 1702 1 5 /12 meddelas,
att Handelsman Johan Liefertz av Kantorn i Malmö Hans Croppius köpt
dennes gård »Och lå tit uppbygga en krambod vid».
286 delvis.

23. Den gård Nills Perss. Snicker i boer, åboddes 1658 af
Henrich Jyde, som dödde 1661, effterlemnade sig en dåtter, som fick
Hinrich .Jacobss., och blef enckian befriat med Doctor Rostius, som
flötte till Malmö; när kriget påkom afbrände gården, sedan har
tompten till för några åhr sedan legat öde, intill Nillss Perss. Snickare den opbygde.
Karta 1688. Q 16. Doctor Rustii pl ats.
Kartbeskrivning 1688. 19. Doctor Rustii egen hufwugå rd a fbrend af
fiendhen, nu ödhe.
Dk jordebok 1696. Nills Persson Snidkare af den gå rd han beboor näst
up till Ermans gården I: 16.

1688 1 8 / 0 begär Nilss Pehrss. Snedkare få bebygga »Sahl. Doctor
Rostii ödeplats, som i krigen afbrändt blef», och med anledning härav
1688 3/1 taxering (Mag. inne!. handl.) å »Dr. Rostii ödeplats ligga nde
nordan upp till Cantoris D:ni Johannis Kropii nu nyl. upbyggde · gå rd
och synden up till R å dman och Apot. Chr. Ermans afbrände och öde
plats, sträckande sig i längden hän å fvan fr å n neder till S :te Clem ents
gamble kyrkiomur, gå ngandes förbi Johan Oiörling Snedkers ödeplats
och ut ti ll det lilla sträde ved Sal. Tule Anderssons gå rd, som nu Hans
Jönsson uti boor, och tilligger denne grund samme hage, som finnes emel lan bem:te kyrkomur och Hans Jönssons gård och dher emot afgår
från Dr. Rostii plats, som intet mera tillkommer hä da neffter Nils Persson
Snidkare att befatta sig med, som är det stycke, der låg till S. Doctorns
port och jempte påstod vid Johan Oiörlings gård ett litet hus, så ha n
nu regulerar sig i längden på den sidan lika neder efter de gamble
fodstenar och intet befattar sig med denne frå ndelte plats, ej heller hvad
18
som effter regulariteten här öfwer före kan afgå» . 1697 / 10 uppbjuder
appoteckarns
till
up
Nils Perss. Snicker sin gård »belägen på torget näst
11
/ 12 meddelas
1697
och
»,
sidan
andra
den
å
p
Cantor
och
på den ena sidan
att Förste stadskomministern Johan Ågrehn tillhandlat sig gården, varvid
påminnes att »Nils Snicker har ett stycke af Clements kyrkiogårds grund
inbegrepen uti sin plats ». Av 286 A betalas alltjämt jordskyld til
domkyrkan.
Den norr härom belägna gården finnes icke i 1691 å rs längd, ej
heller bland alnemålen, men å terfinnes under följande .
285 delvis.

Karta 1688. P. 15. Apotekaren Erdmans gårdsplats.
Kartbeskrivning 1688. 12. Apotekaren Påll Ermans gå rd afbrendt och
ödhe. Dito en hage (Karta 1688. R 17) brukelig för tiden .

1648 13 /3 (Bytingsprot.) »Schiötte lians Koba hans huse och gaard,
liggendis vesten til i det Store Kirkestede til Povell Erman Apotecher »,
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Lilla Kyrko strätet
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24. Den öde tompt näst hoos ligger åbodd es 1658 af Jochu
3 barn,
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289.

26

hwilcken sedan dödde i kriget, och då tompten afbrände och ännu
öde ligger.
klagar Prof. Chr. Rostius till Cons. acad (LUB. Docum.
om oecon . T. 3) över »Acad. sneckare Johan Giörling, som den af
Doctor Beckman kiöpte gårdh wedh min bakgård bebot hafwer, . . .
plankewär ket mellan hans gård och mitt lilla gatehus står mig förnär,
satt svinstia och secret min grund förnär, har af mitt löshålt vid gatehuset, hwilket gränsar till hans ny upsatte hus, afskrifwit l 1/ 2 qwarter ».
1687 9 /s begär Swen Staphanss . Academie Wachtkne cht »ödeplats beliggiande wedh S:te Clemets kyrkia, som fordom Borgaren Johan Giörling
Snidkare påbodde ».

1674

288.

204 delvis.

28
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25. Den gård Hanss Jönss. Tuless. i boer, åboddes 1658 af
Tule Anderss., som bebodde den till 1678, då fienden den afbrände,
då fred blef den samma igen opbygde och sedan dödde 1683, efterlemnade sig 2 barn, som boo här i staden, effter honom kom Hanss
Jönss. i gården, den nu beboer med be:te Tuless dotter.
26. Dernäst ligger en ödeplats, som åboddes 1658 af Mätta
Skräddar s och tilhörde Borgmäs ter Hinrich Påpph, hwilcken dhen
gaff till dhe fattige, och Borgmäs ter och råd den sålde till Jöran
fyen, som den nederbrö dt och flötte till Malmö, nu sedan legat öde
o.ch ähn öde ligger.

1693 17/5 begär Pehr Monsson Timmerm an »Jören fyns ödhe tompt
i fiskare gaatan ». Måhända bör tomten sökas norr om gatan, på 287
eller 288.
204 delvis.

27. Noch ligger dernest en öde tompt, som beboddes af Jochum
Marqvard t 1658, som bodde den till 1676, då hustrun dödde, effterlemnande s sig intet, befriade sig sedan med en annan hustru, med
hwilcken han lefde till 1677, då han dödde, effterlem nandes sig 2
söhner, som ähr her i landet, sedan blef gården afbrändt och öde
ligger.
Karta 1688. 19. Joqum Marqvart.
Kartbesllriv ning 1688. 14. Jochum Marquards afbränte gårdh öjhe.

begär Räntemäs taren Gottfrid Sack (bosatt på hörntomte n
204) 'få bebygga »Skomaka ren Jochum Marqward ts ödetompt, 21som öfwer
12 åhr har legat öde », och säger sig ha naborätten . 1692 /s nämnes
»Jockom Markuars ödetompt här i fiskersträ det till lir. Räntemäs taren
11
Gottfrid Sack uplåten », men s. å. /1 uppbjudes tomten ånyo.

1691

17

/ 12

27

28. Ligger ähn dernäst en öde tompt, som åboddes 1658 af 204 delvis.
Dombkyr ckefogde .Erich Nillss., som flötte till Tulstorp och dher
war tingfogde, sedan beboddes af legofolck till 1678 den afbrände,
sedan legat öde.
1673 13 / 1 uppbjudes (LUB. Docum. om oecon. T. 3) av Eric Nilsson,
förordnad häradsdom are i Wemmenh ögs härad, gå rd »i Fischerstr edet».
1693 1/3 begär Klockared rängen Nillss Persson »Ödep lats i Fiskarestr edet,
3
hwilken plats hafwer tillhördt en man wedh nampn Erick Nillss. », s. å. /~
begär emellertid Räntmästa ren Sack platsen, »effter han har naborätten »,
och klockared rängen avstod frivilligt.

29. · Dernäst ligger en ödeplats, som boddes af Christen Potte- 329.
makare 1658, hwilcken den en tidh åbodde till något dereffter, då
han dödde med hustrun, sedan köpte Ehrenbus k gården af creditorerna och den bebodde till 1678 gården afbrände, som nu öde ligger.
1692 12/ 1 2 uppvisade Mons :r Christian Virst Häradshöv ding Erenbuschs uppl å telsebrev på den tomt han fordom å bott, men mag. vägrade
med hänvisning till 1682 å rs resolution att gå in härpå ; i stället beviljas
1693 20 / . å t Anders Ågesso n »Professor Buschowii ödeplats liggiandes
näst uptill Swän Nillss. gå rdh i Fiskarestr edet». Vid värderinge n befinnes gå rden vara »ifrån Sven Nilss. gård och i öster till Erich Nilss.
ödetomt 23 aln., längd vid östra sidan från Fiskarestr edet och i söder till
Rådman lians Castensse ns hagegierd e 48 aln., bredden vid södre sidan
öster till vester till Sven Nilss. plats 23 aln., längden söder till norr ifrå n
Rådman lians Castensse ns hagerum och ·till Fiska restredet 50 aln. »

30. Dett huuss Rasmuss Hansson i boer, åboddes 1658 af Per 330.
Bengtss. Wångman , som dereffter dödde, effter honom lefde hustrun
i armod och togh Swen Nillss. henne till sig att underhåll a, sedan
blef gården afbrändt i kriget, tompten sedan afhandlad e sig Swen
Nillss. och sålde dhen till denne Rasmuss Hansson.
1702 23 / , uppbjöd Rasmus Vävare sin gå rd i Fiskarega tan näst intill
Sven Nilssons gård.

31. Den gård Swen Nillsson i boer, åboddes 1658 aff Christian 332 och 331.
Wachtmä stare och tillhörde Anderss Löök i Flackerup , sedan köpte
Petter Wa!terss. gården, som dödde 1676, då kriget påkom, effterlemnade sig 4 barn, som ähre här i landet, 1678 afbrändes gården
af fienden, efter freden optog Swän Nillss. den och opbygde.
1695 21 / 1 uppvisar Sven Nilsson äldre skötebrev på sin gård, dels
ett av 1615 3/1, vari Åke Andersson säljer till .Michel Ludvigsso n för fri
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egendom gård »söder till i fiskarestredet» , dels ett av 1643 °/10, vari
Jörgen Andersson sälj er si n gå rd näst västan till Michel Ludvigsson, varav
jordskyld till S: te Knuts lag. Av 331 uppbär alltj ämt Knutsgillet
jordskyld.

32. Dett huuss Per Hanss. i boer, åboddes 1658 af Anderss
Perss., som dödde med sin hustru 1677, effterlemnade sig 3 barn,
som fick 67 Dlr. till arf och fins här i landet, sedan bleff dottern
befriatt med R.asmuss Nillss., som dödde 1686, effterlemnade sig
2 barn, sedan fick enckian Per Hanss. och huuset med henne bebor.
Tomterna 32-37 äro, då såväl alnem å l som uppgifter i mag. prot.
saknas, tills vidare obestämbara; de böra emell ertid sökas vid L. fiskaregatans södra sida och i kvarteren och lyckorna ut mot »Klosters bom ».

33. Dernäst finss 3:ne wåningar, som altid hört dombkyrckian
till och ännu tillhörer och af vederböhrand e bort lägess.
I domkyrkans räkningar över resterande jordskyld under 1600talets senaste å rtionden förekommer å r efter å r »Pijhle Badstufwan nordan näst Myntaregå rd en », vi lken förk laras vara obefintlig. Då Myntaregå rden en!. köpebrev 1541 29 /s (Sk ånebrevsfört.) var belägen »i S :ti Drottens sockn västan öfver S: ti Drottens kyrkia str ä tet mällan löpandes »,
d. v. s. på norra hörntomten Grönegatan- Stålbrogatan, och då denna
tomt en!. 1688 å rs karta sträckte sig upp till St. fiskaregat an (Karta
1688. 31. Lars Nilsson), bör Pilebadstugan sökas ungefär på 326 el. 327,
vi lk et kan passa in med längdens uppgift om domkyrkans lägevå ningar.

34. Dett huuss, som Mattiass Klåckare i boer, war 1658 öde,
sedan af Påhl .Ertman opbygt 2 : ne huuss, nu effter kriget arfwingarne dett såldt till denne Mattias Degn.
I bouppteckning efter Apotekare P. Erman 1671 (LUB) nämnes »2
24
boliger med sine hauger wed Closter ». 1683 / 10 uppvisar »Matis Larsson
Deign till S :te Peders Closters kyrchia » köpebrev på hus och hagerum,
som han tillhandlat sig av P. Ermans arvin gar.

35. Dhe 2:ne huuss Jeppe Dräijare och Per Jönsson i boer
och R.ådman Bager tilhörig stod öde 1658 och wore hageplatser, nu
sedan effter kriget opbygde och af dem bebooss.
36. Dernäst ligger en hage, som 1658 war lägewåhninga r påbygde och kallass Grynhusen, hwilcka afbrände 1676, sedan legat
öde och nu brukass til hagar.
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3i. Dernäst ligger en öde tompt, som beboddes 1658 aff Matts
Persson, som dher uti bodde, till han blef hängd för tiuffweri, sedan
tilh:rndlade Otto Kock gården af Johan Hagerman, som den bebodde
till kriget på kom, d å gården 1676 blef afbränd t, sedan tompten legat
öde, till Larss Orm den optog att bebygga och dherföre gaff 20 Dlr.,
huaraf Mich ell Anderss. Borneholm, som ägde tompten, effter lemnade sig Kl. Maij: t 6 : te p :g, den R å dman Ham m ar emoottagit och
lährer giöra rächning för.
1685 29 / • begär Lars Persson Orm Borgare »ödep lats beliggiandes
uth emoth Clostret, som fordom M: r Otto Koch beboedt hafwer », men
då han 1692 10/2 vill uppbjuda »een hage widh Closter, kall as Kochehagen » protesterar mag., emedan han fö rsumm at bebygga pl atsen, och
Borgaren Trölls Olsson får den på sig uppl å ten.
38. Dett huuss Peer Nillss. i boer, beboddes 1658 af Gunn a r
Timmerman, so m bodde till 1676 gården afb rä nde, flött e så fr å n
staden och sedan 1677 död d e, m a nnen effterlemnade ~. ig 2 :ne
systrar, hwilcka den eena tillföll arff efft er hennass broder Gunnar
1
Söfrenss. her i stad en 132 Dlr 12 / 2 ö r e, d e nne a rf tilhandlade s ig
s trax t Procurat. Springe r hä r i s ta d en och d e rföre ehrl a d e till konungen och stad en d en s iette p:g 22 Dlr 3 ö re .
I Klemens rote funn os ytterli ga re ett par tomter, vilka icke i lä ngden bokförts, men knnn a id en tifieras ur andra handlin ga r.
320 ocfl 321.
l. Karta 1688. 43. Nilss Hästemöll er.
Kartb esllrivning 1688. 21. Nilss Häste möll e rs grund h af fienden b ren dh
och nu ödh e.

1701 17/s uppbjud es Andre stadskommini stern N. lieslenand ers gå rd
i Gråbrödersgata n på Sodalitii grund och köpes av Advokaten J . Hyblein.
I Sodalitii jordskyld slängd 1698 upptages också »Heslenander, nu Johan
Heubl ei n», va rs tomt genom gi ll ets bevarade protokoll kan följas fr am
till nnv. 320. Till tomten sy nes äve n ha hört »Ruskenborg längre i
väster », »östan Hyld als gård » (jfr. nedan) , en hagepl ats, vars läge tillsvidare icke låter sig fullt exakt bestämmas.
319 A delvis
2. Karta 1688. S 18. Her Larsses e nk a.
ocfl 322.
Kartb esllrivning 1688. 13. He r Larsses enka possiderar gl. Swen Nillsso ns gå rdh .

Karna ttenrik sdotter g, 1) med Kyrkoherd en i S:t P eders Klo ster
Laurits Hanssen Esbantorp (d. 1688), 2) med Bokhandlare Chr. tty ldal.
Hennes arvingar förså lde aug. 1717 gå rden till Svarvaren Ander s Jönsson.
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Vid uppmätning 1721 2 •/s höll den »i söndre ändan i Fiskaregatan ifrån
Per Mårtenss. hageplats ifrån öster till wäster till Sal. tians Glassmästares
huus och gård 85 1 / . aln., i wästra sidan wed glassmästarens huus och
gård och hage ifrån gattan i synder till nohr 36 1 / . aln., ifrån förbem :te
tians Glassmästers plats i norra ändan ifrån wäster till ös.ter 26 1/2 aln.,
ifrån sönd ra ändan i östra hörnan på Mäster Ohla Mårtenssons Murmästers hagehörna til nohr åt gattan 72 3 / • aln., i nohra ändan wed gattan
ifrån wäster ifrå n förbem :te Mäster Ohla Mårtens plats och huus till öster
uptill Sal. Per Frennings hage 52 1 / . aln., i östra sidan ifrån nohra ändan
och till sönder wed Fiskaregatan 122 aln. och 3 tommar>> .
218.

3. En!. hyreskontrakt 1663 12/ 1 ibl and Sodalitii handlingar hyr
Hans Mårtensson (Torslow) hage »i det strede, som löber til Nunde
closter, sönden ved gaden östen opti l Her Nielsis it lidet strede imellem »,
bredden i norr utmed gatan »fra samme lille tverstrede och i öster til
de Xm. ridders alters gaard » 33 aln., bredden i söder »fra samme lill e
tverstrede och i öster ud med den haffve, som hörde til Tranehuset» 31 1/2
aln., längden i västra liksom i östra sid an 49 aln. På denna tomt uppfördes senare de Torslowska själabodarne.
3 14 oc/1 315.
4. Karta 1688. 69. Mårten Möllare.
333.
5. Västra och större delen av kvarteret mellan St. Fiskaregatan
och Stålb rogatan hör även till denna rote, till skilln ad från östra delen,
den gamla Myntaregårdens tomt (jfr. nedan sid 47), som tillhör Drottens
rote. Till detta stora tomtnummer 333 bör för läggas såväl de i följande
hyreskontrakt omnämnda Knutslagets bodar som den där nämnda Sodalitiet tillhöriga ladugården, den s. k. »Rådman Pops ladugård ». Av 333
betalas alltjämt jordskyld såväl till Knutsgillet som till Sodalitium. Hyreskontraktet är av 1663 12/ 1 och meddelar, att »Håkan Christensen Bager
lejer gå rd i S. Drottens sogn vesten näst Möntergå rden, hwilken gaard
han hafver bekommit med sin hustru S. Hans Paps effterlefverske, huor
at Peder Svertemand tillforen haffde boit. Och holder i sin bred fra
samme Möntergaard af öster och i vester indtil S. Knuds lauffs boder ud
til aalgaden 29 aln. och udi lengden norr til söder 33 aln.»

DROTTENS ROTHE.
204 och 205.

l. Den gård Jöran Petterss. i boer, ägdes 1658 af Johan liagman, som den bodde tillika med dhen, Acad. Räntemästaren Sack
nu i boor, och een lång tid der i bodde, sedan måtte begifwa sig
derifr. förmedelst creditorer och fattigdom skull , hwilcha togo går.den i betahlning; effter dhen tid är gården af Kerstena Olof Biörnss.
i Malmö till åthskillige bortlägt, som dher uti boet, till sidsta krig,
då baakhuuset blef afbrändt, nu sedan förledet åhr af Kerstena
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Olof Biörnss. sohn såldt till Acad. Räntemästaren, som bägge nu
possiderar.
Karta 1688.
Olsen Hiörns ».
Alnemal. 1.
eller torget i syder
och nör wästen til

44.

Doctor Rustii.

Överstruket och ersatt med

»Lars

lir. Räntemästaren Saack 12 bindinger huuss uth till gathan
och nör 38, i öster och wäster huuss och gårdsrum 45, syder
1
i gården 41 1/2, syder och nör östen til i gården 43 /2 .

1692 2 /s nämnes att under Räntmästaren Sacks hus fanns en bod,
som innehades av Simon Slaktare, hos vilken man kunde köpa brännvin.
Då Sack dog 1698, befanns det vara stor brist i akademikassan, varför
1
gården togs i pant av universitetet; 1711 brann den, och 1713 /u återlöste
1691 lovat
räntmästaren
tomt,
sonen Johan Casper Sack tomten. Den
bebygga i fiskarestr ä det {jfr. Klemens rote 27 o. 28), hade icke blivit
bebyggd, varför den egentligen borde hemfalla till staden, men genom
generalguvernörens resolution 1714 25 /s fick sonen utan ny lösen behå lla
samma tomt att bebygga. Vid mätning 1714 14 /e voro må tten: fr å n hörnet
vid torget emot Peter Wrangels hus ned i fiskaresträdet till avlidne
Anders Åkessons hus 100 3/4 aln. (därav haven 61 aln.); i bredden längs
torget till avlidne R å dman tians Castenssons hus, nu bebott av Bödkaren
10
Anders Persson, 48 aln . ; bredden över trädgå rden 39 aln. 1719 /e uppvisar Dansmästaren Casper de Crea ux köpebrev utgivet av fru Vibeka
Lindenow till Löberöd, vari hon säljer Sacks ödeplats vid torget, vilken
henne 1716 27 /o blivit i betalning lämnad för skuld. - Av 204 utgår sedan
gammalt jordskyld till Sodalitium .

2. Den gård, som Rådman Hanss Carstenss. Aiss i boer, åbod- 206 norra

des 1658 af Larss Hanss. Hästeköpare, som den sålde 1662 till honom och sielf flötte i en annor gård på Söndregatan; emedlertid
ähr 3:ne af rådmannens hustrur döde, neml. Margareta Nillssd:r,
som dödde 1665, effter henne förrättades skifftet af capitelsherrarnes fullmechtige, den andra hustrun Karna Hanssdotter dödde 1670,
effterlemnade sig några arfwingar i Christianstad, som emottog den
ringa arf då war; der effter kom i echtenskap med 3. hustrun Hellwig Petterssd:r, som lefde med honom intill A:o 1684, då hon dödde;
emedlertid afbrände gården undantagande gatehuuset, och hade
dhenna sidsta hustrun inga barn, ej heller war något till att arfwa
effter henne; nu sedermehra 4: de gång befriat, med hwilcken han
gården ännu beboer.
Karta 1688. 13. Jacob Tomässon.
Alnemdl. 2. Rådman Alexander 7 bindinger huuss uth till gathen eller
1
torget i syder och nör 14 ~/2 , i syder och nör thuert öfwer gården 19 /4, i syder
3
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ännu ähr boende her i landet; sedan befriade hustrun sig med Peer
Jönss., som <lödde 1666, effterlemnade sig een sohn, som den tid
war her i riket och bekom intet att arfwa, sedan bekom d. 3. man
Peer Eskillss. be:d, som bebodde gården een tidh, då dhe her ifr.
flötte till Maglehem för fattigdomb skull; sedan tillhandlade sig gården Hanss Gertson, som der uti bodde och <lödde 1677, effterlemnade sig en dotter, sedan blef hustrun befriat med Jöran Skräddare,
som dheruti bodde ett åhr och dherifr. sedermehra flötte i sin sal.
faders gård. Emidlertid har samma gård bebos af åthskillige lägofolck och än af åboen Gert beboes.
Alnemål. 5. Maren Arrends 7 bindinger huuss uth till torget i syder och
nör 13 1 / •, i syder och nör mit öfwer gården 13 ' /•, i öster och wäster både huuss
och gårdsrum 55. Trägården i syder och nör 24, i öster och wäster 49.

6. Den gård Markus Nillss. i boer, åboddes 1658 af Rådm.
Wellum Anderss. så wäll som den Christian Brunckman i boer,
hwilcka då woro i een gård, denne (!) gårdar besatt Wellum Anderss. in till nu för 27 åhr sedan; emedlertid död de dhen första
hustrun, Marna, NB. effterlemnade sig een dotter, som fick Landtmätaren Hartwig, dher effter befriade sig med d. 2 :dra hustrun
Kestena Olofssd:r, som intet effterlemnade sig, åther 3:die reesan
befriade sig med sin tienstepiga, med hwilcken han några åhr lefde
och sedan litet dhereffter <lödde 1683 och effterlemnade sig intet,
utan hustrun måtte öfwergifwa gården till creditorerna; sedan har
magistraten på dhe fattiges wägner, som uti samma gård prioriterat ähre, bortlägt samma huuss till åthskillige lägofolck, som
ähn giöress.

208.

Karta 1688. M 12. Walter Perssons gårdsplats.
Kartbesllrivning 1688. 12. Wallter Persson. 1 stuga, 2 kammare, 1 kiök,

litet gårdsrumb.
Alnemål. 6. Anna SI. Nelss Påulss. 11 bindinger huuss till gathen i syder
och nör 24 1/2, i syder och nör östen till i gården 20, i syder och nör wästen till
i gården 10, i öster och wäster både huuss och gårdsrum 61.

1691 12/io ålades Christian Brunckman, som bebodde Sal. Wellum
Anderss. gård, att avflytta och överlåta gården till Tullnär Corneij.

7. Den gård Marna Arents i boer, åboddes 1658 aff Apolluna
Castenss, som den bebodde några åhr och <lödde 1663, och lät barnen henne begrafwa, som sedan gården bortsålde till M:r Jeronimus
3

209 norra
delen.
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Saur Balberare her i s taden , som bebodde gården till 1672, då ha n
1673 dödde, effterlemn a de s ig 3 barn, som ä hre her i rik e t seda n
befriad es hus trun med Befallnings mannen i Norre hä radt Nillss
Sticka, som bebodde gården till 1677, då hon d ödde, hwarp å han
infl ötte i M almö; effter kriget tog hä nn es sal. fad e r g å rden i b eta hlnin g, s om den sedan så lde till M a rna Arents.
7. Christen Ho! t 6 bindin ge r huuss till gaten 14, sy der oc h
1
wes ten i gå rd en 19, öster och wäs ter både huuss och gå rds/2,
22
nör i gå rden
1
rum 53. T rägå rd en i syder och nör 25, ös ter och wäs ter 61 /2.
Aln emål.

1691 1 0 /a uppbj öds »Hu stru Marn a Sal. Ar endt Gertsons gård vid
torget, so m hon nu iboer ». 1694 •/o vä rd eras två gå rd ar vid torget,
Båda voro
1) Christen Holsts å södra sid an, 2) Marn a Arents å norra.
20
1 uppbjuder
/
1697
beboelig.
senare
den
ast
end
och
llna
förfa
mycket
Chri sten P ersson Hålst »gå rd på torget näst intill Rådm an Leverentz
på den sö ndre sidan och till Sal. Nil s Påhl ss. pl ats på den norr a» ; 1697
3
so n.
' /a uppvisas köpebrev utgivet av C. Holst till Mi ckel Erick
8. Den gå rd R å dman L ever e ntz i boer, å boddes 1658 a ff Karn a
len ucll 2 10 Doc to r Nils f osses, som dh er i några å hr bo dd e, intill so hn en b e. fl"o"tt e 1. ga• r d en oc h mo d ern fl o"" tt e 1. d en ga• r d , P ro. oc h in
norra del en. f n. a d e s ig
fesso r Linn eriu s i boer, d å ha n Doctor f oss bebodd e gå rd en till
kri ge t påk om , d å ha n öfwe r g ick till Dan nem a rck; em edl e rtid d öd d e
hustrun E.lse D oc tors ; hwa d skiffte t och a rfw et wedkomm e r lä hre r
Cons is torium Academicu m g iöra und errät telse om; sed a n ä r gå rd en
af å ths killi ga beboedt och ännu b eboess.

209södrade-

8. f osses gå rdh 18 bindin ge r huuss till gathen 42, sy de r och
rd
nör ös ten i gå en 42, wäs ten i gå rden 42. Ös ter och wäs ter både huuss och
gå rdsrum 90. T rägå rd en i öster och wäste r 101, i sy der och nö r 51.
Aln emål.

Vid arvskiftet efter Christi an f'oss tillföll gå rd en domky rk an, hospita let och de husarm a. Ett sy neprotokoll av 1696 °/o (bland bouppteckn.
i Lunds s tadsa rkiv) medd ela r bl. a . fö lj and e: »Hufwud gården we dh
torget belägen, som Hr Rådm an Leve rentz nu ibor och 1687 wä rd erades.
hwilken den tijd en bestodh af mangå rd en och stall gården; uppå mangå rden ell er vå nnin gshuu sen är den ös tra längan till ga th an, sö ndre
hörnelängan och bryggerhuu s längan mehrend els wedh macht håldne, som
de befunn os we dh den förra wä rd eringen, und antaga nd ess någon skada,
som taakdrop på en ell er twå bielckar och en dehl af lofftens uprötand e
giordt hafwer, så ock ett wackert rundt bij slag för gatedören ald eles
är borte. Den nör ra länga n som bestodh af wackra målade stufwor och
kamrar är temmeli gh ill a ruin eradt, taket alld eles odu geli git, lofft en
störste dehl en uprutnadh och har H :r Rådm an i både stugern a låttit giöra .
stall till hästar och booskap. Stallgå rd en är sedan 1687 aldeles afbr end t
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Saur Balberare her i staden, som bebodde gå rden till 1672, då han
1673 dödde, effterlemna de sig 3 barn, som ähre her i riket sedan
befriad es hus trun med Befallnings mannen i Norre hä ra dt Nillss
Sticka, som bebodde gård en till 1677, då hon dödde, hwarp å han
infl ötte i Malmö ; effter kriget tog hännes sal. fa der gå rd en i betahlnin g, som den sedan sålde till Marn a Arents.
Aln emdl. 7. Christen Holst 6 bindin ge r huuss till gaten 14, syder och
huuss och gå rdsnör i gå rd en 22 1/2, westen i gå rd en 19, ös te r och wäs ter både
1
rum 53. Träg å rde n i sy de r och nör 25, öster och wäs ter 61 /2.

1691 1 6 / 3 uppbj öds »Hustru Ma rn a Sal. Arendt Oertsons gård vid
torget, som hon nu iboe r ». 1694 •/6 vä rd eras två gå rda r vid torget,
I) Christen Holsts å södra sid a n, 2) Marna Ar ents å norra20. Bå da voro
myc ket förfalln a och endast den se na re beboelig. 1697 /i uppbjuder
Christen P ersson Hålst »gå rd på torget näs t intill Rå dma n Leve rentz
på den sö ndre sida n och till Sal. Nil s P åhl ss. plats på den nor ra »; 1697
13
/ 3 uppvisas köpebr ev utgivet av C. Holst till Mickel Eri ckson.
209södradelen och 210
norra delen .

8. Den gå rd R ådm a n Leverentz i boer, åbodd es 1658 aff Ka rn a
Docto r Nils fo sses, som dh er i någ ra åhr bodd e, intill sohn en bed en oc I1 mo d ern fl o.. tt e 1. d en gao r d , p roo
. fl o.. tt e 1. gar
. oc I1 111
fn. a d e sig
fessor Linn erius i boer, då han Doctor fo ss bebodd e gå rd en till
kri ge t påk om, då han öfw ergick till Da nn emarck ; emedl ertid död de
hus trun El se Doc tors; hwad skifftet och a rfwe t we dk omm er lä hrer
Consis torium Academicum giöra und errät telse om; sedan ä r gå rd en
af å thskilli ga beboedt och ä nnu beboess.
Aln emäl . 8. fosses gå rdh 18 bindin ge r hu uss till gathen 42, syder och
i gå rden 42, wäs ten i gå rden 42. Öste r och wäs ter både huuss och
östen
nör
gå rdsrum 90. T rägå rd en i öster och wäs ter 101, i syder och nör 51.

Vid arvskiftet efter Christi an foss till fö ll gård en domky rka n, hosp italet och de husa rm a. Ett syneprotoko ll av 1696 °lo (bla nd bouppteckn .
i Lund s s ta dsa rkiv) meddela r bl. a. fö lja nd e : »Hufwud gå rd en wedh
torget belägen, som Hr Rådm a n Leve rentz nu ibor och 1687 wärd era des.
hwilken den ti jden bestodh af ma ngå rd en och sta ll gården; uppå mangå rd en ell er vå nningshuuse n ä r den östra länga n till ga th an, sö ndr e
hörn elä nga n och brygge rhuus lä ngan mehrendels we dh macht håldn e, som
de befunn os we dh den för ra wä rd eringen, und a ntagand ess någon skada ,
som taa kdrop på en ell er twå bielck ar och en dehl af lofft ens uprötand e
gior dt hafwer, så ock ett wackert rundt bijslag fö r gatedören ald eles
är borte. Den nörra lä nga n som bestodh af wa ck ra målade stufwo r och
kamra r ä r temm eli gh ill a ruin era dt, taket a lld eles odugeligit, lofften
störste dehl en uprutn adh och har H :r R ådm an i både stu gern a låttit giör a
stall till hästar och booskap. S ta ll gå rd en är seda n 1687 ald eles afbr endt
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och afhyst, som bestodh af en fuldkomblig stalllänga så bredh som tompten
är till gården, en ladelänga wäs tan till wedh hagen lijka bredh och en
half länga wedh nörra sijdan, hwilcken gårdh wedh förra wä rderingen
1687 bl ef wärderat för 1200 Dlr. S :mt. Men som den således är förringat
och de quarlembnade huusen så wähll på taaken, lofft och annorstädes
skyndsam och godh reparation behöfwer hafue wij pröwat den nu för
tijden medh dhe twenne tillhöri ge kackelungar och lilla trägården wästan
om belägen, som H : r Rådman medh rapsbuskar och några små trä
uplagat, eij mehra wahra wärdh ell er kunna wärderas än för 800
Dlr. S:mt. »
9. Den gård Gudmund Anderss. i boer, åboddes 1658 aff Sal. 210 södra
By skrifwer Wellum Jönss. som dödde 1664, hwilcken gård enckian delen.
een tid bebodde till 1671, då hon dödde, effter hennes död fick sohnen
Per Wellumss. gården, som med sin hustru, då han en tid dher
boedt, m ås te q :ra gården för fattigdomb skull, och denne Gudmund
Anderss. sedan sig den tillhandlat af en dhel creditorer, som den
ännu beboer.
Alnemäl. 9. Ludolph Liifferds 12 bindin ge r huuss til ga th en 26, sy der och
nör mit i gå rd en 24 1/2, länge r needer 30, öster och wäster b åde huuss och
gå rdsrum 73.

10. Dhe 2 :ne gårdar Nillss Perss. Berg och Jochum Krusse i
boer, ägde 1658 Wellum Jönss. Stadsskrifwer och har alltid warit
lägehuuss, intill Ola Jönss. Slagtare sig dett huuss af modern och
henness barn tilhandlade, som Jochum Kruse i boer, dett andra huuss
tilhandlade Nillss Perss. sig af Per Wellums., denne Olof Slachtare
dödde 1677, effterlemnandes sig 3 st. ba rn, som alla här i riket ähre,
hwarss förmyndare ähr Jochum Krusse, hwilcken dher hanss gård
i kriget blef afbrändt, nederflötte han i barnens gård, som den nu
beboe r, jempte Nillss Perss. i den andra gårdhen.

211 .

10. Nelss P ehrsson Bergh 5 bindinge r huuss till ga then 9 3/, ,
syder och nöör mit i gå rden 9 3/4, öste r och wäste r både huuss och gå rds rum 28.
11. Jochum Krusse 10 bindin ge r huuss till ga then 20, breden i gå rd en
syder och nör 20, öster och wäster både huuss och gå rds rum 30. Trägå rd en
öster och wäster 29 112, syder och nör 18.

AlnemcU.

Längden i söder och norr överstiger längden för nuv. 211, men att
döma av kartan har nuv. Kati sundsga tan någo t förskjutits åt söder.
11. Den gård Lorentz Remmesnijdare i boer, å boddes 1658 212 norra
af Nillss R asmuss. Skredder, som dher uti bodde och dödde 1660, delen.
effterlemnade sig 4 barn, som alla döde ä hre undantagandes 1, som
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och afhyst, som bestodh af en fuldkomblig stalllänga så bredh som tompten
är till gården, en ladelänga wästan till wedh hagen Jijka bredh och en
half länga wedh nörra sijdan, hwilcken gårdh wedh förra wärderingen
1687 blef wärderat för 1200 Dlr. S:mt. Men som den således ä r förringat
och de quarlembn ade huusen så wä hll på taaken, lofft och annorstädes
skyndsam och godh reparation behöfwer hafue wij pröwat den nu för
tiiden medh dhe twenne tillhörige kackelungar och lilla trägården wästan
om belägen, som H: r Rådman medh rapsbuskar och några små trä
uplagat, eij mehra wahra wärdh eller kunna wärderas ä n för 800
Dlr. S:mt. »

9. Den gård Gudmund Anderss . i boer, åboddes 1658 aff Sal.
Byskrifwer Wellum Jönss. som dödde 1664, hwilcken gård enckian
een tid bebodde till 1671, då hon dödde, effter hennes död fick sohnen
Per Wellumss. gården, som med sin hustru, då han en tid dher
boedt, måste q :ra gården för fattigdomb skull, och denne Gudmund
Anderss. sedan sig den tillhandlat af en dhel creditorer, som den
ä nnu beboer.

210 södra
delen .

Aln emäl. 9. Lud olph Liifferds 12 bindin ger huuss til ga then 26, syder och
nör mit i gå rd en 24 1/2, tä nge r ne eder 30, öster och wäster både huuss och
d rdsrum 73.

10. Dhe 2:ne gårdar Nillss Perss. Berg och Jochum Krusse i
boer, ägde 1658 Wellum Jönss. Stadsskrifwer och har alltid warit
lägehuuss, intill Ola Jönss. Slagtare sig dett huuss af modern och
henness barn tilhandlade, som Jochum Kruse i boer, dett andra huuss
tilhandlade Nillss Perss. sig af Per Wellums., denne Olof Slachtare
dödde 1677, effterlemnandes sig 3 st. barn, som alla hä r i riket ähre,
hwarss förmyndare ähr Jochum Krusse, hwilcken dher hanss gård
i kriget blef afbrändt, nederflötte han i barnens gård, som den nu
beboer, jempte Nillss Perss. i den andra gårdhen.

211 .

10. Nel ss Pehrsson Bergh 5 bind in ge r huuss till ga then 9 3/,,
sy der och nöö r mit i gå rd en 9 3/ ,, öster och wäste r både huuss och gå rds rum 28.
11. Jochum Krusse 10 bindin ge r huuss till ga then 20, bred en i gården
syder och nör 20, öster och wäster både huuss och gå rds rum 30. Trägården
öste r och wäster 29 1/2, syder och nör 18.
Alnemål.

Lä ngden i söder och norr överstiger lä ngden för nuv. 211, men att
döma av kartan har nuv. Kati sundsga tan någo t förskjutits å t söder.

11. Den gård Lorentz Remmesnijdare i boer, åboddes 1658
af Nillss Rasmuss. Skredder, som dher uti bodde och dödde 1660,
effterlemnade sig 4 barn, som alla döde ähre undantagandes 1, som

212 norra
delen.
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Larss on,
ähr her i staden ; sedan befria de enckia n sig med Chris ten
omb;
fattigd
som sedan den samm a måste q:ra förme delst armod och
bebod de
sedan köpte Peer Skräd dare gårde n aff credit orern a och
nde
lemna
den till 1677, då han tillika med sin hustru dödde , effter
n; effter
sig een sohn, som hafwe r en liten arff beståe nde i gårde
ns förgåsse
af
kriget tillhan dlade Loren tz Remm esnijd er sig gårde n
my ndare och den nu beboe r.
Karta 1688. 68. Lorens Remma snidare .
re 1 stuga, 1 kamm a re,
Kartb esla i v ning 1688. 8. Lorent s Remm esniidh a

1 kiök, spisska mma r, 1 stall och en liten hage.
till ga th en 16, syder
Alnemå l. 14. Lorent s Remsnijd are 8 binding er huuss
44 1 1~. Trägå rden
m
gårdsru
och
huuss
ter
wäs
och
r
öste
17,
och nör i gården
47.
wäster
syde r och nör 19 1,/2, öster och
2 12 södra
delen .

aff
12. Den gård Tulln ähren Carne ij i boer, åbodd es 1658
effterHanss Crista hl Orofs med, som dher bodde och dödde 1668,
Dlr
13
arfwa
Icmna de sig inga arfwin gar her i riket, war till att
och bekom
28 öre, dereff ter befria de Oudm und Ander ss. enckia n
Dlr till en
400
ähr
gårde n, den han sedan öfwer gaff för giäld ungef
igen till
man af Kiöpe nhamn be: d Espen Nilss., som den sålde
lare
nmåh
Ory
Assm und Trölss ., han å ther igen dhen sålde till Bengt
den bortoch flötte i en annan gård, nu dhenn e Bengt Ory nm åhlare
såldt till Acad. bookt rycka ren Habbe rger.
Karta 1688. 67. Bengt Olsson s huus.
ki ök, spiskam mar, nattKartbesll rivnin g 1688. 7. Bengt Olson en stuga,

stuga och 2 linkamm are, en stall, liten d rd srumb.
till gathen 16, syder
Alnemå l. 13. Knudt Skrädd are 8te bindin ge r huuss
36.
rdsrum
gå
och
och nör i gå rd en 19, öster och wäster huus

på västre
1691 14 /10 säges gård en vara bel ägen »På Sönde rgatan
us nu
Stomre
as
Andre
s
sidan om Ahlga ta n näst nordan op till det stenhu
».
boer
i
g
fenber
Scharf
ts
Loren
Mr.
iboer och sunnan op till den gård
e
ckar
Boktry
tt
a
över
acad.
11
t.
Consis
i
ij
Corne
r
S. å . / 10 kl agar Tullnä
ut
kastat
och
ttaber egger egenmäkti gt avhys t honom11 ur ha ns bostad
Knut Rasmu sson
hans saker (jfr. ovan n :r 6). 1695 /s pantsä tter
».
gård
och
hus
i
Stomre
vid
n
Skräd da re sin gård »norda
t», är överDet gamla kapite lresidenset å nuv. 213, det s. k. »Stäke
sätt.
e
följand
på
es
orstäd
nn
a
nes
omnäm
hoppa t i längde n. Det
213.

hage.
Karta 1688. 0 7. clna Tercke lss hu uss, gårdh och
s, derund er en stor
stenhuu
stora
2
els
ork
T
clena
6.
1688.
Kartb esllri vning
småhuu s

s tall och andra
ki äll are, 3 s tu go r, 4 kam rar, bryggh uus, lad hehu us,
och hage.
ibor wä ~ t an ga tan 1: 4.
Dk jordeb oli 1696. Andrea s Stumre us af den gå rd han
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Alnemål. 226. Rådhm. Stumreus gå rdh söder och nör uth til gatan bredden 34 ;/s, len gden med gård s och hagerumb 115.

1685 25 /2 nämnes, att Borgaren Torkil Persson 1678 köpt av Boktryckaren · i Malmö Vitus ttaberegger 2 :ne stenhus på Söndregatan.
Änkan gifte om sig med Rådman A. Stomceus. 1693 15/2 nä mnes, att »den
gård Stumceus ibor hör icke honom utan ha ns stedbörn till ». 1692 20 /o
»lät Stumceus upl äsa en obligation på 30 Dlr., som Lorents ttanss. Murmäster till des sal. förman Torkell Persson uth gifwit hafw er för det huus
på Söndergatan ha n i boor och de r emoot pantsätter honom samma huus ».

14. Den gård Hanss Nillss. i boer, åboddes aff Anderss Olss.
1658, som dödde ungefehr för 28 åhr sedan, effter honom bebodde
Anderss Anderss. Skräddare gården till 1677, då han dödde; effter
hans dödh bekom denne Hanss Nillss. hustrun, som den med henne
beboer.

214

norra

delen.

Karta 1688. H 8. Hans Nilssons gå rdh och hage.
Kartbeskrivnin.g 1688. 5. Hans Nilsson 2 stugo r, 3 kamrar, 2 ki ök, 1 brygg-

huu , ki ölln a, stall och 1 liten hage, säger sigh wa ra fri för iordskyll.
Alnemål. Jöns Kru se uth till gathen 43, syder och nör i gå rd en 46, öster
och \\'äste r huuss och gå rdsrum 50, trägå rd en öster och wäste r 86, syder och nör 30.

1693 27 /t visa Anders Skräddares ba rn, Anders och Kristina, gåvobrevet på den gård på Söndergatan näst intill Stumceus', »Som Sifver
Grubbe till Elliert J äspersson gifvit».

15. Dee 3 :ne huuss Peer Mattson Bödker, Academire Muurmästaren Pheipher och Nicolas Hoffvalt i boer, ägdess 1658 af
Karna Nillss fosses, som dem altid hade till läije våningar, intill
dess Diderich Snicker fick dem i betahlning aff Doctor Christian
f oss några åhr för kri ge t, sedan bodde med sin hustru i det eena
intill 1677, då han dödde, och hustrun lefwer ännu, som ähr befriat
med dhenne Peer Ma ttss., dhe andra huuset ( ! ) bebo ess af Acad.
Muurmästaren och Niclas Hofwalt.
Alnemål. 16. Nilss Ärlandson 8 bindin ge r huuss till gathen 16, syder och
nör i gå rden 16, öster och wäster huuss och gå rdsrum 24. Trägå rden syder och
nör 16, öster och wäster 24 1/2.
17. Pehr Bödker 8 bindin ge r huuss till gathen 16 V2, syder och nör i
gården 16 1/2, öster och wäs te r huuss och gårdsrum 19 1,/2. Trägården öster och
wäs ter 26, syder och nör l6 IJ2.
18. Jönss f' älberedare (Niels Wefwer) uth till gathen 17, syder och nör
i gå rden 17, öster och wäster huuss och gå rdsrum 20. Trägå rden öster och
wäs ter 17, syder och nör 17.

1694 11/2 uppbjöd »Anders Fäijfer Murmästa re sin pla ts på Söndergatan»; han hade då ny ligen förvärvat Anna Per Bings ödeplats (jfr.

214 södra

delen.
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Klemens rote sid. 20). Tomten här synes ha köpts av Rådman A.
Lewerentz, ty 1694 28 / 4 uppbjuder denne sin avbrända gårdsplats »belägen
14
på Söndergatan emellan Jöns Fällbereder och Per Böcker»; s. å. /s
plats
den
uppbygga
och
köpa
att
Fällbereder
»tillböd Jöns Michelsen
näst intill hans afbrända ödesplats, som lians Smed skulle vilja sig tillhandla af Lewerentz». 1696 11/0 uppbjöd Jöns Fällbereder »dess ödeplats
med den plats han af Rådman Lewerentz kiöpte samt tilliggande hage ».
1702 20 / 4 uppbjöd Per Mattson Bödker hus och gård på Södergatan.
215.

16. Den gård, som Jönss fälboreder i boer, åboddes 1658 af
Henrich Johanss. Remmesnijde r, som dödde 1671, effterlemnade sig
5 barn, 2 söhner och 3 döttrar, af hwilcka een dehl finss her i landet,
en dhel på andra sidan, hwilcha dherass arff a 15 Dlr. på broorl å tt
och 7 1/ 2 Dlr. på systerlåtten her i landet föröddhe, sedan befriade
enckian sig med Casten Kock, hwilchen sedan måste q: ra gården
för armodh och dödde hustrun för ähn han, och effterlemnade dhe
sig intet, utan Handelsmann en Petter Kock den i betahlning togh
och altså den sålde till Jöns fälboreder.
Alnemål. 19. Nock Jöns fälber edare uth till gathan 44, söde r och nör i
gården 44, öster och wäster huuss och gårdsrum 36. Trägården öster och
wäster 55, syder och nör 85.

Gammal sodalitieegendo m, av vilken alltjämt betalas jordskyld.
216.

17. Den gård Borgemästare n Swen Joenss. i boer, låg 1658
öde och många åhr dereffter, intill Sven Jonss. den tog i betahlning
för jordskyld till Iiospit. och den opbygde och än den beboer.
· Karta 1688. E 5. Borgmäster Swen Jonssons hagepladts.
Kar/beskrivning 1688. 4. Borgemäster Swen Jonsson en liten hage pl ats

effter bogen, som Jeppe Swerteman honom sålde.
Alnemål. 20. Borgmäster Swen Jonss. 14 bindinger till gathen 30, syder
och nör i gården 30, öster och wäster huuss och gårdsrum 57. Trägården öster
och wäster 106, syder och nör östen till 52, öster och wäster wästen till 67.

Tomten nämnes allt som oftast i magistratens protokoll, men med
delvis motstridiga uppgifter. Förhållandet var det att Borgmästaren
Sven Jonsson, som även var tullnär, 1683 kommit på balans i tullräkenskaperna, varför kronan 1692 11/4 skaffade sig immission i gården; därefter synes kronan ha överlåtit tomten på staden »till rådhusets förfärdigande och uppbyggande », men på grund av dess mindre centrala läge
ansågs den olämplig och bortsåldes, varvid Tullnär Anders Persson synes
ha köpt den (jfr. 1709 29 /a).
217.

18. De 2:ne små huuss, som Kirstena Åkess. och hennes sohn
i boer, bebGddes 1658 af Oudmund Staffenss. och då woro uti ett;
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Klemens rote sid. 20). Tomten här synes ha köpts av Rådman A.
Lewerentz, ty 1694 28/ 4 uppbjuder denne sin avbrända gårdsplats »belägen
14
på Söndergatan emellan Jöns Fällbereder och Per Böcker »; s. å. /5
»tillböd Jöns Michelsen Fällbereder att köpa och uppbygga den plats
näst intill hans afbrända ödesp lats, som lia ns Smed skulle vilja sig tillhandla af Lewerentz». 1696 11/s uppbjöd Jöns Fällbereder »dess ödeplats
med den plats han af Rådma n Lewe rentz kiöpte samt tilliggande hage».
1702 20 / 4 uppbjöd Per Mattson Bödker hus och gård på Södergatan.
215.

16. Den gård, som Jönss fälboreder i boer, åboddes 1658 af
Henrich Johanss. Remmesnijde r, som dödde 1671, effterlemnade sig
5 barn, 2 söhner och 3 döttrar, af hwilcka een dehl finss her i landet,
en dhel på andra sidan, hwilcha dherass arff a 15 Dlr. på broorlå tt
och 7 1/ 2 Dlr. på syste rlå tten her i landet föröddhe, sedan befriade
enckian sig med Casten Kock, hwilchen sedan måste q: ra gården
för armodh och dödde hustrun för ähn han, och effterlemnade dhe
sig intet, utan Handelsmann en Petter Kock den i betahlning togh
och altså den sålde till Jöns fälboreder.
Alnemål. 19. Nock Jöns Fälberedare uth till gathan 44, söder och nör i
gården 44, öster och wäster huuss och gå rd srum 36. Trägå rden öster och
wäster 55, syder och nör 85.

Gammal sodalitieegendo m, av vilken alltjämt betalas jordskyld.
216.

17. Den gård Borgemästare n Swen Joenss. i boer, låg 1658
öde och många å hr dereffter, intill Sven Jonss. den tog i betahlning
för jordskyld till Hospit. och den opbygde och än den beboer.
· Karta 1688. E 5. Borgmäster Swen Jonssons hage pl adts.
Kar/b eskri vning 1688. 4. Borgemäster Swen Jonsson en liten hagepl ats

effter bogen, som Jeppe Swerteman honom såld e.
Alnemål. 20. Borgmäster Swen Jonss. 14 bindin ger till gathen 30, syder
och nör i gården 30, öster och wäster huuss och gård srum 57. Trägården öster
och wä~ter 106, syder och nör östen till 52, öster och wäster wästen till 67.

Tomten nämnes allt som oftast i magistratens protokoll, men med
delvis motstridiga uppgifter. Förhållandet var det att Borgmästaren
Sven Jonsson, som även var tullnär, 1683 kommit på balans i tullrä kenskaperna, varför kronan 1692 11/4 skaffade sig immission i gården; dä refter synes kronan ha överlåtit tomten på staden »till rådhusets förfärdigande och uppbyggande », men på grund av dess mindre centrala läge
ansågs den olämplig och bortsåldes, varvid Tulln är Anders Persson synes
ha köpt den (jfr. 1709 29 /a).
217.

18. De 2 :ne små huuss, som Kirstena Åkess. och hennes sohn
i boer, bebQddes 1658 af Oudmund Staffenss. och då woro uti ett;
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denne Oudmun Staffensson dödde uti fattigdomb, sedan tilhandlade
Åke Perss. sig gården af creditorern a, som dödde 1669, effterlem1
nade sig 5 barn, som samptl. fingo till arff 31 Dlr. 9 / 2 öre, hwilcka
finns her i landet, effter hans död blef gården separerat i 2 : ne
parter, hwaruti modern beboer den ena och sohnen den 2 :dra delen.
Aln emål . 21. Kiirstin Ågess. 4 bindin ge r huss till ga th en 8, söder och nör
i gården 8, öste r och wäster huuss och gårds rum 27. Trägården öster och
wäster 75, syder och nör 8.
22. Hanss Dreiiare 8 bindin ge r huuss till ga then 15 'h , syde r och nör i
gå rd en 15, öster och wäs ter huuss och gå rds rum 33. Trä gå rden öste r och
wäs ter 65, syder och nör 13.

19. Den gård Anderss Anderss. Hurre i boer, beboddes 1658 218.
af Rassmuss Erichss., hwilchen tillika med sin hustru woro 2 : ne
gambla folck och mås te för fattigdomb skull Q: ra gården och begåfwo sig i fy1almöes Hospital, seedan besattes gården af een dehl
på !äga, intill Anderss liurre den köpte af Börge Bakare i Malmö,
emedlertid dödde hanss förste hustru Karna, som effterlemna de sig
intet, den andra hustrun han sedan blef befriatt med dödde 1674,
effterlemna de sig 1 dotter, som ännu ähr här i staden, och beboer
Anderss liurre ännu gården med den 3 :die hustrun.
Karta 1688. 38. Anderss Hurre.
Kar/b eskrivning 1688. 11. Anders Hurre 1 stuga, fr amkammare, bryggehuus, stall , ladehuus och een liten hage.
Alnemål. 23. Anders Hörre 12 bindin ger huuss till ga th en 26 V~. syder
och nör i gå rd en 24, längden öster och wäster huuss och gå rds rum 42.. Trägå rden öster och wäster 59, syder och nör 19.

20. Dhe 2 :ne våningar Jönss Larss. och Jeppe Swä rteman 219 oclz 220.
i boer, wore 1658 en wåning och beboddes af Per Swä rteman, som
dödde A:o 1667, effterlemna de sig 3 barn, 2 söhner och 1 dotter,
hwilcha dödde her i riket, effter hanss död bebodde hustrun gården,
och då hon dödde, deelte arfwingarn e gården mitt itu, så att Jeppe
Swärteman bekom dhen ena parten och Jöran Larss. i Nöbbele, som
har dottern, bekom den a ndra och sin dhel sålde till dhenne Jöns
Larss.
Karta 1688. D 4. Christopher Hogwardts, Oluf Bagers och Jepp Swertemanss huuss och hage.
Kar/b eskrivning 1688. 3. Christopher Howalt 2 stu go r, och ett kiök, en
liten hage. Oluf Bagare en stuga, litet .kök och en liten hage. Jeppe Swerteman
dito en stuga, kiök och en liten hage. Dessa berätta wahra fri för io rdsky lldh.
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Alnemdl. 24. Jönss La rsson 9 bindin ger huuss till gathen 19, syder och
när i gå rden 17, öster och wäs ter huuss och gå rds rum 39. Trägå rden ös ter och
wäster 9 112, syder och när 17.
25. Jeppe Swerteman 6 bindinge r huuss 10 112, syder och nä r i gå rden 20,
1
öster och wäs ter huuss och gå rdsrum 40. Trägå rden öster och wäs ter 19 /2,
syder och när 22.

Uppgifterna frå n å r 1688 omfatta ty dligen ä ven följand e tvenn e
tomter.
221.

21. Den gård Knut Perss. i boer, beboddes 1658 af Nillss
lfwerss. Grofsmed , huars hustru dödde 1668, effterlemnade sig 1
dotter, som bekom 82 Dlr. 6 1 / 2 öre till arff och boer i Ystad, den
andra hustrun, som han sedan blef befriatt med, dödde 1677 med
honom, effterlemnandess sig 2 ba rn, 1 sohn och 1 dotter, som hade
till a rff 30 Dlr. 20 öre, sohnen lefwer ännu och ähr wäfwa re swän
i Malmö, men dottern ähr död.
Alnemdl. 26. Johan Besöökare 11 bindinger huuss till gil.th en 20, sy der
och nä r i gå rden 20, öster och wäs ter huuss och gå rdsrum 40. Trägå rd en ös te r
och wäster 19 1/2, syder och nä r 22.

222 nordöstra delen.

22. Den gård Christopher Hofwalt i boer, åboddes 1658 af
fatl eren Cristian Hofwalt, som dödd e samma åhr och effter lemn ade
sig een dotter, som dödde i Trälleborg, och 2 söhner, hwilcka boe
hä r i s taden, besatt så moderen gå rden till 1677, då hon dödd e,
sedan tilha ndlad e sohnen sig bägge syskonenss lå tter i gå rden och
dhen nu beboer.
Alnenull. 27. Christopher Hofw alt 10 bindinge r huuss till ga then 17, syder
och när i gå rden 15, öster och wäs ter huuss och gårdsrum 52.

1709 n;s pantsätter Vävaren Christopher ttofvalt sin gård på Söderga ta n emellan Sal. Rå dm an Junghans' stenhus och Borgaren Johan
Erik sso ns gå rd.
222 och 223.

23. · Den gå rden, huaruti Rådmannen Junghans i boer, åboddes 1658 af een gl. can.icke enckja Karen SI. Jönss Harboess, och
köpte gården förrige Dombfö.rwaltaren här wid Lunde dombky rckia
Joachimus ross 1662 af förb:te enckia och henness styfbarn; enckian
dödde sedan her i staden i fattigdom . Styfbarnen angående då äro
några döde her i staden, några skall lefwa ännu her i landet och een
var pidell her wed acad :n, som i krigstiden drog öfwer med hustrun
till Dannem.; så haar och en warit soldat och legat i guarnizon i
Strålsund, som för många åhr sedan dödde; så berättas och, att
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een ännu skall wara öfwerkommen på den andra sidan, men. huad
arff barnen effter föräldrarna är tillfallen, hafwer man ingen underrättelse om, och emädan dett ähr skeet i capitels tiderna, så måste
och capitelet der till suare. 1669 död de Jochum f oss hustru och
Jemnade effter sig een dotter, som var Jochum foss styfdotter, hon
befriade sig med fredrich Hesler, som sedan blef krigscommissarius
i Dannem., dotteren dödde för moderen och lemnade effter sig 1
sohn, som hon aflade med be:te Hesler, hwarföre Hesler effter swärmoderns död på sin sohns wägner sögte Jochum foss om arf men
fick intet, emädan han med swärmodern sadt många åhr utan tienst
och måste förtähra sina medel; dess förutan råkade han med då
warande ven: do capitulo uti een kostbaar och vijtlöfftig process, så
att han på 8 åhrs tidh satte alla sina ägodhelar till; strax derpå
1670 dödde Jochum foss, och var effter honom stor vidtlöfftigheet,
så at gälden öfwergick hanss gård och mobilier. Effter hans dödh
bebodde gården systeren Catarina Voss som een creditor för een
summa p:gr, som hon hade henness si. broder uti hanss trång och
nöd försträcht, blef sedan giffter 1672 med förbe: te Adam Junghans och dödde effter dett fienden var kommen i landet 1676 d. 19
aug. och hade ingen barn effter sig. Straxt effter kriget och friden
var sluten, infant sig här på orten twå arfwingar effter förbe:te
Adam Junghanses hustru, hafwande med sig ett rådstuguattestatum
ifr. staden Lassan, som ligger under Kl. Maij: ts devotion och regering i Pommern, lydandes att be: te 2 persohner och inga fleere
voro de närmaste arfwinger effter SI. Cat. Voss, huor före Junghans
förnögde arfwingarne effter aikall daterat Lund d. 4 Julij 1680,
underskreiwet jempte arfwingarna af 2 :ne hög!. herrar Professores
M:r Christianus Papke och M:r And. Stobreus. A:o 1680 d. 13
octob befriade Jun ghans sig med änckian Maria Orim, som ännu
gården beboer.
Karta 1688. C 3. Adam .Junckans gå rdh och hage.
K..artb eskrivning 1688. 2. Rådm. Adam Junghans ett grundmurat steenhus

2 våningar högt, gården kringbygd med
och ladhehuus. Derhos en stor trägå rdh
Alnemål. 28. Rådm. Junghans et
den 61 1/2, öster och wäster 60. Träg ården

3 stugor, en sahl, kiök, bryghus, stall
medh 2 fiskedammar.
steen huuss 60, söder och nör i gåröster och wäster 135, syder och nör 118.

20
I köpebrevet till Handelsman Peter Hegardt i Malmö 1711 /1,
där aln emålen äro utförligare och något avvikande, säges tomten i öster
till väster vara belägen »Ut till Raske- ell er Kattegrännen ».
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;;24 och 225.

24. Den gård Procur at:n Spring er i boer, bebodd es 1658 af
Olof Brorso n (?),som dödde 1673, effterle mnade sig 3 barn, af hwilcka
dhe 2 sina egna värger wore och alla her i riket ähre; A:o 1677
dödde hustrun , effterle mnade sig arf till samma barn 61 Dlr. 13 öre,
sedan köpte Procur at:n Spring er gården af arfwing arna och nu den
beboer med sin hustru.
1
rden 40,
Alnemål. 29 . Nelss Springar e 19 bind. huuss 40 /2, s yd och nör i gå
och nör 55.
syder
72,
öst och wä ster 35. Trägå rden öst och wäster
39.
30. Nicolaus Hoowalt uth till gathen 51, syder och nör mit öfwer
80.
wäster
wäs ter till 33, län gden öster och

1698 30 / , pantsätt er Niclas Iiofvalt sin trädgå rd »Stmnan näst intill
Nils Springe rs hus, som Niclas uti bor ».
228.

25. Den gård Johan ttanss. Besöka re iboer, boddes 1658 af
Per Jönss., som her ifr. flötte till Saxtor p krogh, sedan bortlejd es
gården intill Sören Ladufo gd den köpte I : hwilchen gård een tid
stod ödhe :/ af een dhel credito rer, som den ägde och een lång tid
den bebodd e intill 1676, då han död de; huruled es skifftet förrätta des
har ingen någon kunska p om, emädan Borgm . Sören Wellum ss.
dett förrätta de med stadskr ifw:n, som i krigtide n med dhe wedkomma nde docum enter öfwerg ick till Dannem .; dereffte r 1677 dödde
han, effterle mnade sig een sohn, som emotto g hans arff och nu boer
i Dahlby , hwilche n gården sålde till Knut Anders s. Löök i Trulstrup, som den sedan afhänd e til Prombm annen Peer lpss. i Lomma ,
som den lika som Knut Löök bortläg er.
53, syd
Alnemål. 31. Pehr Pra mmand 12 bindinge r huuss uth till ga then
s yd
130,
wäster
och
öster
ården
Träg
35.
wäster
och nör i gården 53, öst och
och nör 44.

229.

26. Dett huuss, som Sifwer Nillss. i boer, war 1658 en öde
plats och altid öde legat, intill för några åhr sedan Sifwer Nillss.
der på bygde ett litet huuss och nu af honom beboes s, hafwer och
dhenne Sifwer hafft 2: ne hustrur , hwilcha döde ähre och intet effterlemnat sigh.
och
Alnemdl . 32. Sij gwert Nelsson 8 bindinge r, uth till gathen 26, öster
wäster 130.
wiister i gå rden 26, syd och nör 26. Trägård en syd och nör 34, öst och

1696 14 /3 nämnes att Siver Nilsson 1683 köpt sitt hus på Söderga tan
av Borgmä stare Tollsten d. ä. på Hospita lets vägnar.
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27. Dett huuss Lorentz ttanss. Muurmä ster och Anders Wäch- 230.
tare i boer, boddes 1658 af Larss Jyde, som dödde 1676, effterlem nade sig 2 barn, een sohn och dotter, som nu bägge döde ähre,
effter honom bodde hustrun gården till 1674, då hon dödcle och be : te
barn modern i lika måtto ärfde, sedan besatt sohnen gården till 1677,
då han dödde, effter honom ärfde Essbiörn Bengtss . och hans arfwingar gården, som här i staden ähr; emedler tid blef gården dheelt
i 2 :ne parter, och blef dotteren s part betalt till cronan och staden
för lägers måhls böter, dett andra huuss blef såldt till Anderss
Wächta re af Essbiörn Bengtss ., som med sin hustru begofwo sig i
Hospital et.
Alnemål. 33. Hanss f y nboo 6 bindinger huuss uth till gathen l 7, öster
och
och wäster i gärden 20, syder och nör 17. Trägå rden syd och nör 11, öst
wäster 130.
1
34. Anderss Wächtare JO bindinger uth till gaten 20 /2, syd och nör i
gå rden 20, öst och wäster 38. Trägårde n syd och nör 21, öst och wäster 130.

1693 18 /• uppvisas köpebrev utgivet av Sal. Esbiörn Bengtss. hustru
8
Bodil faddersd . till borgaren Anders Nilsson. S. å. /s d :o utgivet av
tan, som Löjtnant
Sönderga
på
gård
dess
på
er
Lorents lianss. Murmäst
6
Jöns Eriksson Skoug (ad!. Gyllensk og) köpt. 1696 /1 uppbjude s gård på
Södergat an tillhörig Löjtnant Qyllensk og, belägen5 »nordan intill Siver
Nilsson och sunnan intill Anders Wächter ». 1697 /a uppläses köpebrev
utgivet av Siver Nilsson till Löjtnant Jöns Qyllensk og på ett stycke jord
av dess tomt »i bredden ut till adelgata n af lir. Lieutn :s nord ers ta stolpe
1
och upp å t till S. N :s syndre stålpe 4 /2 aln., längden öster fr å n adelgatan
bredden nederst i hagen norr ti l
aln.,
39
hagen
i
er
ned
och vester
söder 4 1/2 aln.

28. Dett huuss Jönss Ladufog de i boer, bebodde s 1658 af
Anderss Hyre, som dödde 1677 och effterlem nade sig 3 barn, som
bekomm o inalles 15 Dlr. och ähre alla opfödde her i landet, sedan
bekom be:te ladufogd gården af en bonde i Hötofta, som den ännu
beboer.

231.

29. Dett huuss Jöran Perss. i boer, war 1658 en öde plats och
af ingen kan minnass något huuss derpå warit, för ähn han någ ra
åhr effter kriget tilhandla de sig platsen af Rådm. Bager och den
nu beboer.

232 och 233.

Alnemål. 35. Jöns Lafogde 8 bindinger huuss, uth till gathen 17, syd och
nör i gården 17, öst och wäster 30. Trägå rden syd och nör 16, ös t och wäster 130.

1
36. Jöran Person 6 bindinger huuss, till gathen 40 h, i syder
och
och nör i gården 40, öst och wäster 30. Trägå rden sy d och nör 40, ös t
wäster 130.

Alnemål.
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234- 236.

30. Dett Jmus enckian Bengta Nills Knuts. i boer, bebodde
1658 henness man Nillss Knutss., som dödde 1667, effterlemnade
sig 4 vanwittiga barn, af hwilcka 3 ähre i Hospit., den ena hos
modern ä nnu.
Alnemål. 37. Her Borgmästar T olls teen 12 bindin ge r huuss til ga then 69,
sy der och nör mit på gå rd en 69, i öste r och wäster 160.

1695 19/ 1 meddelas a tt Borgmästare Tollsten inlöst Bengta Nils
Knutss. gå rd på Söndergatan. 1701 2 / . uppbjuder Hä radshövding Tollsten
en gård ·och tomt på Södergatan vid bommen, som tillhört Bengta
Nils Knutss.
237 norra

delen.

31. Dett huuss Larss Humble i boer, åboddes 1658 af fahren
Jönss Humble, som öfwerdrogh huuset till sohnen, som nu der i boer.
Aln emål. 38. Larss Humbla 10 bindinge r huuss, till ga then 24, syder och
nö r mit på pl adsen 24, i öster och wäste r 160.

1695 30 / 1 uppbj öd La rs J önsson Humbl a ett stycke hagepla ts mell an
hans hus och Kurr emakarelyckan.
237 södra

32.

Dett !mus J önss Humble i boer, åboddes 1658 af Jöns

de~; 8~ch Wäfwer, som huuset må tte quitera för fattigdomb skull och till een
bonde i Hötofta, som dett sedan öfwerdrog till J öns Humble och
nu af honom beboess.

Alnemål. 39. Jöns Humbl a 5 bindin ge r huuss, till ga then 33 1/2, sy de r och
nör mit öfwer pladsen .30, i öster och wäs ter 160.
40. Bengt Olsson 5 bindinge r huuss, till ga then 45 1/2, syde r och nör mit
öf\\'e r pladse n 43, i öste r och wäste r 140.

239.

33. Dett huuss Swen Rask i boer, åboddes 1658 af Nills Rask,
som dödde 1667, effterlemnade sig 1 sohn, som dödde i krigstiden
och effterlemnade sig till arffss 61 Dlr., hwilchet arff modern emottog, satt altså enckian i några åhr, intill dess hon befriade sig med
Swen Rask, som gården med henne beboer.
Aln emål. 41 . Swen R adsk 9 bindinge r huuss, till ga then 69, syde r och
nör på pl adsen 100, öster och wäster 89.

Jfr. ovan sid. 41 den 1711 förekommande benämningen på nuv.
Sva nega tan, »Raske- eller Kattegrännen ».
252-254.

34. Dett huuss Olof Bedeman i boer, åboddes 1658 af gl. Nillss
Knutss., som besatt den på !äga och må tte sedan öfwergifwa för
fattigdomb skull, då dhenne Olof Bedeman köpte gården af Peer
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Påhlss. i Wissm arlöf och nu beboes s af honom. Emedle rtid ähr
hans förra hustru dödh 1677, som effterle mnade sig en sohn, som
bekom 23 Dlr. 26 1/ 2 öre till arf, och är sohnen her i staden boende ,
sedan blef befriatt med en annan hustru och nu den beboer.
43. Olle Anderss. 19 bindinge r huuss, till gathen 45, syde r och
till 136,
nör i gå rd en 30, öste r och wäste r 36. Trägård en syd och nör östen
wästen till 85, i öster och wäster 136.
Alnemål.

35. Den gård Hanss Rassmu ts. i boer, åbodde s 1658 af Sagle 265.
Peer, som med sin hustru q:ra gården för fattigdo m och gick orri
och tigde, effter honom köp te Hanss Pheiph er gården af credito rerna, som af honom een lång tid bebodd es intill 1687, då hustrun
dödde, effterle mnade sig 3 ba rn , som fick till arff 104 Dlr. som blef
beståen de i gården , sedan dödde han 1689, och hwad han effterle mnade sig bekomm o dess barn, som ähre her i staden boende , sedan
tilhand lade Hanss Rassmu ss. sig gården af arfwing arna och nu
dhen ceboer.
och nör 70,
Alnemål. 52. lianss Rassmus son huuss och hage i syder
öster och wäster 66, breden i hage n 55.
12
Gamma l sodalitie egendom, varom köpebre v 1663 / 1 utgivet till
och
lians Pfeifer Mureme ster. Säges här ligga »Östen for Grönne gade
intil
och
gade
te
forneffn
for
r
norden nes t optil det lill e strrede, som ligge
Villum Jensson s haffue, som oc er vor convent s, huor paa S. Andrere
kirke i gamle dage stod. (Jfr. nedan sid. 46).

octz
36. Dhe 2 :ne huuss, som Jönss Anders s. Kock och Larss Orm 248- 251
257.
255SI.
n
hwilche
i boer, tillhöre r Rijstall en och dess tilligga nde hage,
Doctor foss har ägt, huem som dett har bekomm it i betahln ing
lährer skiffteb refwet i Kiöpen hambn effter honom uthwisa .
1688. 30. Ridebanen medh sin a pl atse r.
i öste r och
Alnemå/. 53. fo ssens beridapl ads 8 bindin ge r huuss pl adsen

K.arta

mit uti 178,
wester 170, lengden i syder och nör 310, breden needen !il 97, bred en
115.
breden !il norden

1684 8 /o begä r Major Casper Henrik Gerdes taxering av Ridhuse ts
i
byggnad . 1696 11 / 0 uppkall ades Skrädd aren Jöns Chri stenss on, boende
att
och
r
å
6
i
där
bott
han
tt
a
ttade,
berä
tall;
s
beridare
fosses
Sal. Dr.
fisk.
i dammen, som låg i hagen, hade Rådman Lewe rentz bruka t ha
platsen,
beridare
av
delen
andra
i
boende
Orm,
Likaled es uppkall ades Lars
bo
berättad e att hans svärfar varit trädgår dsmästa re hos Foss och fått
kvar;
bott
villkor
fritt i huset, varför han och hans hustru på samma
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de hade ick e ny ttjat hagen, »sedan apoteka ren ha de den, ty eft er honom
emottog Major Oj erdes hagen, som begynte tä2mm el. at ruin era den ».
Universit etet sökte till ägna sig tomten, men 1696 /0 meddela de A. Stobreus
i konsistor iet, a tt »fö r ofrid en wa r det a ll as taa l a t Sa l. D. Foss s ui s s umptibus och på sin ägen grund samm a stall till Acad :s ti ä nst hade lå tit upbyggia, sig förb ehå ll andes siälf a tt hå ll a hästar och sta lm ästar e m ed det
5
der aff fl y ta nd e emolum ent ». S. å . /o fi ck Borgmäs ta re Toll sten köpebrev
2
på »rid es tallstomt ern a », och 1701 /s uppbjud er Hä radshövdin g Tollsten
»berid a restall sgå rd en, som .Christi an Murm ästar e ibor ».
264 oc/1 266.

I samb and med d enn a tomt stå r den s. k. f' ossens hag e.
1688. 29. Doctor Christi an Fossii hage.
Alnemål. 54. F ossens s toora tr ägå rd i öster och wäs ter ut till ga tan 140,
120,
in bä ttre i syder 125, nock in b ät tre i sy dcr 100, i sy der och nä r till damm en
75.
r
nä
och
syder
i
70,
till
en
nord
65,
r
wäste
och
ter
ös
dammen·
r
fö
sy den

Karta

1696 5 /o erhöll Rå dm a n Lewe rentz köpebrev på F osses trädgå rd.
De n del av tr ä dgård en, som nu utgö r n : r 266, va r gamm a l s'odalitie18
egend om, varav a lltj ä mt utgå r jord sky ld. Enli gt köpebrev 1664 /1,
som
,
rund
g
den
for
n
norda
»und es Willum Jenss on Byskrifve r g rund
fo rd um S. Andr ere kirk e på stod i det lill e strrede, som löber af Synd erga de och i ves ter ud til Orönn egade, nes t ves ten optill den vo r Ca lenti s
grund , som Mi chel S kr eder i gaml e dage påbode och nu tt enrik Rimsn id er hafver til hafve oc ös ten fo r den g rund, som tt e r Mo rten hafve r
lejet och nu Hans Muremes ter udi Orönneg a de, lengden på den söndre
1
til sönd er til nor
sicl e ud till strredet öster til vester 93 /4 a ln., vesten
1
på nörr e sid en
ln.,
a
/2
59
e
rd
fr a ga den oc til Fru Beate Bildis hafvegie
sede rm e ra
mnes
benä
omten
T
45).
s.
ovan
(Jfr.
ln.»
a
vester til öster 78
rege lbund et »tiuml ehage n».

37. Det t huuss Jepp Hanss. i boer,. åbodd es 1658 af Nill ss
Toorsso n, som dödd e 1677 i a rmood , efft erl emn ade sig 5 barn, seda n bekom To rckell P erss. huse t i betahlning effter Nillss Tohrsson, som dett sedan till Jeppe Hanss. förs ålde.
Al11 e111 ål. 45. Je ppe Ii ansson 11 bindin ge r huuss, till ga th en 83, sy de r
och nä r wäs ten till 60, öster och wäs ter 95.

Detta och nä rm ast fö lj ande två numm er torde bö ra sökas i kva rter et väs ter om S :t Må nsga tan.

38. De tt I. huuss Må nss Hanss. i boer, låg 1658 öde, seda n
opbygdes ett litet huuss af Jeppe R.y tter, som sederm ehra i kri gstid en blef nederbr utit, efft er kri get igen opbyg t af be : te Måns Hanss.
och nu af honom beboess.
Aln emål. 46. lians Nelsson 13 b indi nger huuss till ga th en 43, ös ter och
twe rt öh\ er 3ll, syder och nä r 130.
ter
was

47

39. Dett I. huuss Olla Mattss. i boer, har i uhrminnes tidh
intet warit på bygt något huuss för ähn nu för några (åhr) sedan,
då han påsatt har ett litet huuss och dett nu beboer.
Alnemål. 47. Olle Madtzon 5 bindinger huuss, ti ll gathen 54, breden i
s yden 65, len gden i öster och wä ste r 102.

40. Den gård Larss Nillss. i boer, boddes 1658 af fahren Nillss 258.

Perss., som dödde 1668, effterlemnade sig 7 barn, 2 söhner och
5 döttrar, af hwilcha en dhel döde ähre, een dhel boo her i landet,
bekommo till arff 297 Dlr. 19 öre. .Emedlertid besatt enckian gå rden med sohnen; då hon dödde i krigstiden, ti llföll hennes qwarlåtenskap be : te barn, sedan in lösste han gården af sina medarfwingar och den nu beboer.
Karta 1688. 31. Larss Nilssons plats.
Kartbeskriv11i11g 1688. 10. Larss Nilsson 2 s tu ger, s pis kamm a r, br yg gehuus, ladhehuus, stallrumb och en kå hlhag a.
Aln emål. 48. La rss Nil sson 16 bindinger huuss till ga then 48, breden i
gård en 38, len gd en i gå rden ös te r och wäs ter 36, träg å rd en syde r och nör e6,
ös te r och wäste r 47.

Om myntaregå rd en, belägen på denna tomt jfr. ovan Clemens rote
n :r 33. Möjligen bör den hä r nämnda Pilebadstugan förlägga s ti ll norra
del en av nuv. 258.

41. Dett huuss Inger Isachss i boer, war 1658 Sal. Well um 260- 2 G2 .
Anderss. ladugård, som dhen hade i många åhr, sedan tillhandlade
lsach Mattss. sig den af Wellum Andersson och dhen med sin hustru
bcdde till 1687, då han dödde och effterlemnade sig 2 barn, som
fingo 34 Dlr. till arf bestående i gå rden, hwilcha barn ähn ähre hoos
modern i gården.
Alnemål. 51. Ingrij Jsack s Rådm. Leverentz I 6 bindin ger huuss 40, bred en
i gå rden 32, i syder oclt nöö r 17.

1692 1 8 / 1 lät Inger Sal. lsaak Mattss. uppbjuda sin gå rd i Orönegatan,
varpå 2 /a Rå dman Lewerentz uppvisar köpebrev.

42. Dhe 2:ne huuss Jepp Nillsson och Trulss Olufss. i boer, 259 västra
beboddes 1658 af Jöran Pers., som sålde den ene dehl till .Eski l! delen .
Nillss. Jeppe Nillss. i boer, den 2: dra 1/2va dhel till Torckel Persson,
<= om nu Trullss Olufsson i boer, som dereffter dödde med sin hustru
och tog brodern Nillss Perss. den 1/2Va deehlen och henness arfwinge
sohne sohnen, som war her i staden den tidh och tiente, som be-
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rättas hafwa fått 10 Dlr., den första wåhning bekom Jeppe Nillss.
1
med hustrun Bengta Dragarss och den andra /2va dehl sålde Torckel Perss. till 'frulls Oluffs., som den nu beboer. Anno 1690 tillhandlade sig denne Trullss Oluffs. ett st. jord i Pappegoije lyckan
af Biörn Jacobss. arfwinger i Kiöpenhambn, hwarpå han ehrlade till
2
cronan 6:te p:gn der af neml. 4 Dlr. 5 /a öre, hwilcha Rådm. Hammar emottagit och derföre har att göra räckningh.
Alnemål. 49. Träeiss Olsson 21 bindinger huuss til l gathen 37, breden i
gården 37, öster och wäster 35. Trägå rden syder och nä r 20, öster och wäster 23.
50. Rådman Lefwe rentz 12 bindinge r huuss till gathen 28, bred en i gå rden 31, len gden öster och wäster 32.

1692 3/s meddelas att Jeppe Nilsson så lt sin gård i Grönegatan med
hos!iggande hage till Rådman A. Lewerentz.
Utöver dessa i längden förekomman de tomte r nämnas följande:
Alnemdl. 43. Sifwer Nelsson (nu Niels Grafware) 5 binding huuss till
1
gathen 49, syder och nör mit öfwer pl adsen 50 h, öster och wäste r 95.
gathen 68, breden i syder och
till
huuss
r
44. Torsten Nelsson 6 bindinge
nör 55.

Hä rmed kan sammanställ as, att enligt domky rkans jordebok 1696
jordsky ld betalas av »Grönegatan . Alexander Leverents af Sifwer Nil ss.
huus wästan till moth Twä rgatan 1: -». Nu betalas i dessa kvarter
jordskyld till domky rkan endast av N :r 255. Att hit förlägga alnemålens
n: r 43 låter sig dock icke göra, ty i samma alnem ålslä ngd ä r beridareplatsen upptagen med mått, som fordra att hit även räkna nuv. 255.
Var dessa tomter varit belägna låter sig allts å tillsvid a re icke avgöra.

