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Det 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 ome
delbart kan precisera ägoförhållandena vid en given tid. Vida vansk
ligare 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 kring
strödda tomter. Dels fördes icke ens för stadens egna tomter läng
der 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 kom
mer att oupphörligt nya tomtnummer inskjutas. Lägger man vid 
sidan av varandra 1758 års mantalslängd och en liknande från 1740-
talet, 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-tals
handlingar 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 tomtfixe
ringar 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 näm
ligen bevarade ett antal längder, som ställda i relation till varandra 
och till strödda notiser ur magistratens protokoll eller andra sam
tida handlingar ge oss en möjlighet att rekonstruera stadens tomt
förhållanden 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 hu
vudkällan 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 be
suttna tomterna. Anledningen till denna längds tillkomst var föl
jande. 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 handelsordinan
tia 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-



5 

ska omfattande släktskapsförbindelser mellan skåningar och dan
skar, så att det ofta nog var fråga om arvsbelopp, som skulle gå 
ut ur riket. Kontrollen över dessa skattebelopps vederbörliga er
läggande 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 finnas, 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 före
ligga 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 gatu
hänvisningar. 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 tomte

bok. 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. Råd

man Langh och Junghans». 
Det system och den numrering, som följts vid alnemålens ge

nomgång av tomterna, ha emellertid ingen som helst anknytning till 

sjättepenningslängden, och en sammanställning kan endast göras 

via ägarenamnen till tomterna. Härvid uppstå emellertid åtskilli ga 

vanskligheter, därigenom att alnemålen uträknats flera år senare, 

än sjättepenningsundersökningen företogs. Nya ägare ha ersatt de 

tidigare, nya tomter ha upptagits och skjutits in bland de gamla, 

och några lagfartsprotokoll, som kunde tillåta oss att direkt följa 

ägoskiftena, fördes icke. En sammanställning kan trots detta göras 

och giva mycket viktiga resultat. Men icke heller alnemålsläng

derna giva i allmänhet några gatuhänvisningar. De meddela tom

tens 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 omständigheter, 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 öde

tomter, då ofta tomtens relation till kringliggande antydes, och då 

framförallt taxeringar av tomten företogos, varom ganska innehålls

rika 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 sjättepenningslängden före

kommande 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. Läng
den upptager nämligen endast de under stadens magistrat sorte
rande, däremot icke de inemot 50 den akademiska jurisdiktionen 
tillhöriga tomterna. Över dessa existerar icke någon längd mot
svarande denna; bland universitetets akter finnas endast mantals
längder 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, bouppteckningar o. d. Tack vare att alnemåls
uppgifter även om dem äro bevarade, ha de emellertid i allmänhet 
kunnat fastställas; notiserna om dem ha inskjutits på vederbörliga 
platser i sjättepenningslängden. 

En grupp för sig äro de s. k. publika tomterna, gammal 
kyrko- eller kronoegendom, varav utgick jordskyld till vederbö
rande 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 upp
rättades 1688 en karta, som varit till stor hjälp vid föreliggande 
undersökning, och då densamma är att betrakta som den mest upp
lysande 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 befint
liga numren åsyfta de publika tomterna och äro givetvis ytterst 
värdefulla för fixeringen av sjättepenningslängdens tomter. Det fin
nes i behåll tvenne skriftliga specifikationer över dessa nummer. Den 
ena följer kartans numrering, men är ytterst summarisk och inne
håller endast ägarenamnet; den andra, uppsatt av Rådman G. Ham
mar, 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 specifikationerna sammanställas och avvinnas synnerligen vik
tiga upplysningar. 

Det är först genom att sammanföra hela det här i korthet ge
nomgångna källmaterialet, som de gamla handlingarnas uppgifter 
verkligen kunna utnyttjas. Utgivaren har därför ansett lämpligast 
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att i omedelbar anslutning till sjättepenningslängdens uppgifter med
dela 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 spe
cifikationerna till 1688 års karta ha såsom de älsta anförts först, den 
kortare, som ansluter sig till kartans numrering, med beteckning 
Karta 1688, den vidlyftigare Kartbeskrivning 1688. Därefter Alne
målslängderna 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 re
sonerande avdelning sammanförts alla de ur diverse källor, i främsta 
hand de omnämnda magistratsprorokollen, hämtade notiser, vari
genom tomten låtit sig fixeras. Slutligen har i marginalen med 
kursiv stil för varje tomt, där så låtit sig göra, anbragts det nu
varande tomtnumret (efter P . 0. Landquists karta 1866 reprodu
cerad i :E. W. Berling, Lund; hänsyn har sålunda icke tagits till 
tomtnumrens senare uppdelning efter bokstäver). Det bör emeller
tid starkt pointeras, att denna identifiering endast har ett approxi
mativt värde. De tomter i Lund, vars område 1691 är absolut över
ensstämmande 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 fast
ställas. 

Till bättre förståelse av vissa i längden förekommande upp
gifter må slutligen erinras om följande. Det skånska kriget 1675-
79 hade icke lämnat Lund oberört. Det blodiga slaget d. 4 dec. 
1676 följdes av staden betungande inkvarteringar. 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 båda husrader brunno, medan Drottens rote 
i övrigt skonades. I Krafts rote brann kvarteret öster om Bred
gatan och husen nordväst om Lundagård. Detta senare samt biskops
gården och domkyrkan lyckades man rädda, men i öster gick elden 
fram över nuv. Kulturhist. museets tomt ned mot kvarteren öster 
och söder om Krafts kyrkogård, vilka brunno tillika med Skoma
karegatans norra husrad. Den stora hage, som upptog östra delen 
av Skomakaregatans södra sida, synes ha hejdat elden, men över 
husraden längs torgets östsida fortsatte den Södergatan nedåt och 
hejdades först vid nuv. Lilla Tvärgatan; inå t Mårtensgatan 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 myc
ket stora svårigheter att få staden på fötter igen. Genom Biskop 
J-fahns energi lyckades det emellertid att få universitetet återupp
rättat, och det bekanta försöket av studenterna att få flytta från 
den trångbodda staden till Kris tianstad avvärjdes. Det utverkades 
å t stallen en kunglig resolution innehållande tillåtelse för magistra
ten 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 köpstadsbyggning 
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 
undantagandes, 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 till
försäkrades nybyggarne, karakteriseras senare hälften av 1680-
talet och 1690-talet av ett ganska ivrigt upptagande av ödetomter. 
Talrika detaljer härom kunna återfinnas i de nedan meddelade no
terna 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 ödeläg
gelser av olika slag, t. ex. den svåra eldsvådan 1711, som ånyo 
härjade stadens centrala delar, kvarteren nordväst, norr och nord
ost 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 instruc
tion ransakningen angående Kongl. Maij: ts och cronanss compe
terade siettepenning och danarff med mehra, som samma commissa
riers instruction och order innehålla, af borgmästare och råd her
sammastädess 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 267 oc/1268. 

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 
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blef be:te gård i kriget afbrändt nu af honom igen bebygdt; den 

andra dhel Befallningsman Offve Perss. i boer, köpte P eer Peerss. 

af Ni ll ss Perss. på Lunde ladugård, som den med sin hustru bodde 

till 1677, då hus trun dödde, effterlemnade s ig 2:ne barn, som ähr 

her i staden, blef sedan med 2:dra hustrun befriat. Emedlertid af

brände gården 1678 i kriget, sedan igen opbygt och bebodde med 

ims trun till 1689, då han dödde; dhess effterlemnade barn ähr ähn 

her i staden och hoos modern en dhel , nu sedermehra enckian be

fri a t med Befallningsmannen Offwe P erss., som gården nu med 

henne beboer. 

Alncmål. Bredeg atan westantill. 
284. Hå kan Perssons uth ti l gathan ifr. nord til söde r 31, i öster och 

we~ le r 96. 
285. Hr. Befahlnin gsman Samsiös i söder oc h nör ti l gathan 34 1/ ,, i öste r 

och weste r 86 3
/ ' · 

1692 12/g ti lltalas Håkan P e rss. fö r att hava »uppå stadsens grundh 

och wall olå fl :n bygd och intagit». Vid mätning hade konstatera ts, a tt 

»ifrån d en wäs tra ända intill huusstohlpen i öster ä r itt stycke intagit 

af s tadsens g rundh och wa ll och en kil 3 al :r uthi bredd en i öste r och 

spidser s ig i wäster t ill Sal. Per Perssons hage giä rd e, så befinnes och 

sielfwa wa ll en till en dee l wara uthgrafwen». 1693 11 / 1 begä r Befallnin gs

mannen på Skarhult Ofve P ersson, »a t han må tte befrias för byes ska tt 

för 1692, effte r ha n intet hä r i s taden boe tt, uthan hans hustru hållet 

gästg ifweri et wedh macht, för hwilket dh e till dato waret frie ». 1704 11 /s 

brunna Håkan Persson Bagges hus och vä lbyggda gård, Befallningsman 

Samsiös d :o och l~ådman Ove Perssons tvenn e hus och längor. 

269 och 270 2. Den ödetompt, som näst hoos ligger, tillhörde 1658 Johan 

de l vis. Perss., som kom till Lunde Hospitall , och sedan i många åhr stod 

öde, intill Lorenss Hellman den af Capitelet köpte och den bebodde 

till krige t påkom, då fienden den afbrände och nu öde ligger. 

Karta 1688. 53. Lo rentz Helmers pl ats. 

Kar/beskri vning 1688. I . Lorentz Hellmans pl a ts öde och afbrendt. 

Dk jordebok 1696. Hr. Rådman Ofwe P ersson a f den gå rd han ibor opp 

till kopparslagarens gård 1: 16 ; Dito af den norre parten af bem :te gårdh -: 16. 

Alncmål. 286. Hr. Rådm. Offwe Perssons gårdh i söder och nör till 

gatan 41, i öster och wester medh gårdh och hage rumb 136. 

1685 6/s uppbjud es fordom Domkyrkobefallnin gsman Lorentz Hell

man s ödeplats på Bredgatan. 1691 17/s »Befallningsmannen Wälb. Offve 

Perss. begä r S I. Lorentz Hellmans afbrände gård s ödetompt få optaga 

och bebygga staden till zirat och pry dnab>. Tomten va r belägen emellan 

fordom Borga ren Sal. Per Perssons och nu Befallningsman 0. P erssons 
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gård och Sal. lians Kobbersmeds öde tomt. Gården brann 11
/ . 1704 (jfr . 

föreg. n:r). Av 268 och 269 betalas alltjämt jordskyld till domkyrkan. 

3. Den ödetompt, som näst hoos ligger, beboddes 1658 af 270 oclz 271 

Nills Hansson, som flötte dher ifr. på torget, och blef samma tompt delvis. 

såldt till Bertel Trompeter, som der ifr. flötte till Lydde pramb och 

sålde den till Hanss filler Kopparsmed, som dödde 1675, effterlem-

nade ~. ig 2 barn, som fingo till arff 281 Dlr. 29 1h öre, som alla ähre 

hemma hooss moderen, sedan befriade sig med f redrich Chri

stopherss., som dödde 1677 och lemnade effter sig 1 dotter, sedan 

gården afbrändt 1678, då hon flötte till Landscrona, dereffter igen 

befriadt med een kopparsmed i Malmö och har tcmpten altsedan 

legat öde. 

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

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

1692 27/ 2 begär Kopparslagaren lians · Christophersson fillers son 

Sören liansson å egna och brodern Christophers vägnar att få bebygga 

deras sal. faders avbrända ödetomt på Bredgatan eller få uppl å ta den 

åt någon, som vill densamma bebygga, vilket beviljades. 

4. Den ödetompt näst hoos ligger, åboddes 1658 af Jöran 271 södra 

Anderss., som gården bebodde med sin hustru till kriget påkom, då delen. 

gården afbrände och sedan den tid öde legat, och dödde denne 

Jöran Anderss. 1683, effterlemnade sig 1 sohn, som ähr dödh her i 

staden, och hustrun lefwer ännu och födes af fächtmästaren Porat, 

och tompten ännu öde ligger. 

Kwta 1688. 52. Jörgen Andersons plats. 

Kortbeskrivning 1688. 2. Jörgen Anderssons grundh öd he och afbrendt. 

Dk jordebok 1696. Anders lbbsson Snidkare af den gå rd han iboer twert 

emoth Anders Knutsson på östra sidan - : 16. 

Alnemål. 288. Anders Snickares gårdh i söder och när till gathan 21, 

från öster och til wester med g :dh och hagerumb 133. 

1693 24/1 begär Snickaren Anders Jpsson att få upplå ten Jöran 

Anderss. ödeplats på Bredgatan »at bebyggia medh förswarlig kiöpstads

byggning innan åhr ». Av 271 B betalas alltjämt jo rd skyld till domkyrkan. 

5. Dernäst ligger ännu en ödetompt, som ägdes 1658 af Lars 272 norra 

Nissen och åboddes af lägofolck till Professor M: r Peer Holm, som delen. 

der i bodde til kriget påkom, då den afbrände och· ännu öde ligger. 
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Dfl jordebok 1696. Anders Knutson Boråhs af den gård han ibor wästan 

till på gathan - : 16. 
Alnemdl. 288. Anders Borås gårdh i söder och nör 19 3/4, i öster och 

wester med g :dh och hage 78. 

1690 5/s anhöll borgaren ttåkan Perss. att få bebygga Prof. Peer 

ttolms öde plats. 1693 15/ 2 uppbjöd ttåkan Persson hus, som han på 

M. Per Holms plats har låtit uppbygga, och 1693 29/s pantsatte Anders 

Knutsson sin gård på Bredgatan, »Som ttåkan Perss. tillförn ägt». Ang. 

nuvarande jordskyld jfr. föreg . tomt. 

6. Den gård, som Per Andersson Kleensmed i boer, beboddes 

1658 af Christopher Krämmare, som bodde till 1659, då han dödde, 

effterlemnade sig 4 barn, som alla boe her i staden; sedan befriade 

sig hustrun medh Jöns Källersuen och bodde i samma gård till 

A :o 1662, då hon dödde, effterlemnade 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 creditorerna 

bekommo 4 öre på daleren; sedan köpte Larss Hansson Häste

köpare gården, hwilcken då gården blef afbrändt aff fienden, öfwer

gick till Dannemarch, lågh så tompten öde till 1686, då tompten blef 

af Per Anderss. Kleensmed optagen. 

AlnenuU. 290. Per Smedh gårdh i söder och nör 17, i öste r och wester 

medh gårdh och hagerumb 203. 

1685 5/s begär Per Andersson Klensmed få bebygga Lars tt äste

köpares ödetomt på Bredgatan. 

273. 7. Den gård Mårten Perss. i boer, åboddes 1658 af Hanss 

Jönsson Hattemakare, som <lödde 1669, och hustrun befriade sig 

med Rassmuss Hattem., som bodde gården till 1677, då han dödde, 

med sin hustru, effterlemnade sig 3 barn, hwilcka intet arff be

kommo, blef altså gården afbrändt 1678 och sedan tompten aff 

Mårten Perss., som nu den beboer, opbygt. 

Alnemål. 291. Mårten Perss :s gårdh i nör och söder til gatan 25 1/2, från 

öster til wester 65. 

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. Christen Nilssons. Nu beboes af liöllingen. Ibidem Olof 

Sncekers. 
Kartbeskrivning 1688. 3. Oluf Snidkers grundh. ödhe och afbrendt. 

4. Christen Smeds gårdh upsatt effter kriget 2 stugor, spiskammare, kiök, litet 

koostall och en . smahler hage. 
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Dfi. räkning 1684. Anders Jöransson af Oluf Snidkares gårdh han bodde 
wä~ten 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. 

1690 12/a begär dåv. Rector Magnificus Prof. J. Hörling få bebygga 
ödetomt »näst norden intill Christen Kleensmeds gård, som H :s Magnifi
cens 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 be
bygga, har jag nyl. låtit upbygga och upresa till gatan en liten byggning». 
Till eldfarans minskande önskar han ersätta husets halmtak med tak
sten, men begär, »att Mårten Persson, som har sitt hus näst ofvan till 
mitt knut vid knut, må tillhållas sitt med taksten så vill jag mitt d :o be
täcka». 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 276. 

Kiöge, som flötte till Opagra, som sedan sålde gården till Trompe
taren Johan Schualing (?). Effter honom bleff gården bortlägt några 
åhr, intill Benjamen Palumbus den kiöpte och sedan flötte till Sve
rige, 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/beskrivning 1688. s. Jöns Mattson opbygt Sahl. Benjamins 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 Skräddare 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 akademien sorterande 
tomt, den gamla Kommenderegården, senare S. Christophers alta res re
sidens (jfr. Weibull, Kartor över staden Lund, sid. 6), före 1629 17/ 4 så ld 
av domkapitlet till »fri egendom » (jfr. Skånebrevsfört. Domkap. brev, 
se r. 2), nu bebodd av akademifäktmästaren Porat. 
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277. Alnemål. 295. Hr. Fäktm äs tar ns g, i söder och nör 70. Lengden 
öster och wester medh gå rdh och hage rumb 272 1/2. 

278 delvis. 9. Den gård nu Casper Bakare i boer, beboddes 1658 af Ber-
tel Anderss., som een lång tid dher i bodde och sedan flötte till 
Löderup, derest han dödde; sedan beboddes gården af lägefolk, in
till Casper Bakare den köpte af f ruu Dorotea von Anders och nu 
den beboer. 

Alnemål. 296. Caspe r Bakares gå rd i s. och nör 32 ' I~ . lengden i öster. 
och wester 71. 

1683 1/s uppbjöds av fru Dorothea von Anders (Biskop P. Win
strups änka) »en· pretention, som hon hafver i Bokbindare Hans Dittmers 
gård på Bredgatan, som nu Casper Bagare i boer ». 1700 ti/ 9 pantsätter 
Casper R.ickardson Bager sin gård på Bredgatan. 

Återstoden av kvarteret ned till nuv. S :t P etri ky rkogata 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 rkiogårdh i söder och nör 68, i öster och wester 87 1/2. 

1694 1fo lät Per Jbson i Lomma pram uppbjud a hus, gård och hage 
på Bredgatan näs t intill S :te Pers kyrkogård, »hvilken gård nu för tiden 
Acad. Boktryckaren bebor ». ttaberegger hade blivit husvill vid elds
vådan 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, possidera-
des 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 Kråkes g :d i söder och nör 68, 
lengden medh g. och hage rumb i öster och wester 117. 

R. es ten av kvarteret upptogs av tre under akademien sorterande 
tomter. 

281 och 296 1. Alnemål. 299. Hr. Profess. Ehrenborgs g:d i öste r och wester 37 1/2, 
delvis. lengden i gården söder och nör 38, hagelengden 81 3/ ,, bredden <ler på 81 3/~ . 

Gården hade tidiga re bebotts av Ehrenborgs svärfader, Professor 
N. ttylten-Silfve rsköld. 
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2. Karta 1688. 56. Marcus Klinck. 296 delvis. 
Kartbeskrivni11g 1688. 1. Ma rcus Kli nck beboe r Doctor Beckmands 

gårdh, obrendh, 3 s tugo r, skafferi, kiell are, 5 s t. leiekamm a re, stall . . . (pappe ret 
skadat). 

Dk jordebok 1696. Spise mäste rskan Anna flint af den gårdh hon 
ibor - : 15. 

Alnemål. 300. Ma rquart Klinck dess gårdh i öster och wes ter 105, 
lengden i gå rden söder och nör 37 1h, hagelengden 30, bredden i hagen 60. 

M. Klinck (d . 1712) va r »gårkock» och akademitraktör. Av 296 A 
betalas allt jämt jordsky ld till domky rkan. 

3. Karta 1688. 46. Mag is ter Hans E rnstess. 297, 298 och 
Kartbeskrivning 1688. 8. Sahl. Mr. Hans Ern stes gå rdh beboes af 296 delvis. 

Bokhåll a ren Nilss Arfuedsson wellbyg dt medh dubbla wåninge r på 2 sidor, de r
hos kiell are, kiök, s tall , hööhuus och trägårdh . 

Alnemdl. 308. lir. Inspect. Luttm an dess gård i öste r och wes ter 60, 
lengden med g. och hage rumb i söder och nör 155. 

lians Ernstsson Baden, f. 1618, professor v id gymnasiet i Lund, 
senare domky rkopastor, dog 1680 barnlös. 1682 10/ 1 nämn es hans gård 
som försåld till Domky rkofö rvalta ren Niclas Krtige r ; denn es änka Elisa
beth Carl sdotter gifte 1687 om sig med ovannämnde Marcus Klinck, 
vilken senare 1689 25/a ge r Bokhålla ren Nils Arfwe dsson Hasse lberg 
sköte på garden. 

11. Den gård Jöran Skräddare i boer, åboddes 1658 aff fadern 300. 

Johan Jörenss., som bodde i den till kriget påkom, då gården af
brände och han iembte sin hus tru öfwergick till Dannem. och sonen 
sedan optog tomten och den opbygde. .Emedlertid dödde hans 
hustru 1689, effterlemnade sig 5 barn , hwilcka ähre hemma hoos 
fadern , sedan befriade sig med een annor hustru, som gården med 
honom beboer. 

Alnemdl. Jöran Skreddares gårdh bredden i öste r och wester til s trede t 
högt och obygd 80, lengden i söde r och nör medh gårds och hage rumb 202. 

Aln emålssiffrorna måste va ra fö rby tta och i s t. bredden ha varit 
202 aln., längden 80. 

1692 23/1. » Jöran Skreddare blef inkallat och till spordt, hwem som 
hafwer gifwit honom låf och till ståndh a t giöra en lucka uthur sin gårdh 
inpå s tadhens ky rkiogårdh och taga sigh en wäg öfwe r ky rkiogården 
och mur, hwar wedh ky rkiomuren blifwer nederrifwen. Jöran Skredd are 
berä tta r det luckan hafwer warit i hans faders tidh och å tskillige låta 
hämpta kooäta på ky rkiogården»; ofoge t förbj öds fö r fr amtid en. 

Norra delen av kvarteret väster om Winstrupsgatan upptogs av 
en akademigård , Professor A. Ridderma rks. 

2 
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302. Karta 1688. 48. Ridermarcks. 
Kartbeskrivning 1688. 6. Prof. Riddermarkis gårdh i kriget afbrend t 

hallfua gården och nu något igen oprettat. 
Alnemål. 310. ttr. Profess. Andräas Riddermarks gårdh till strädet i 

söder och nör 141 1/2, lengden med gårdh och hagerumb 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 !ig
gandes näst wedh Jören Skräddares huuss och hage ». Prof. Wetter
hamn, adl. Riddermark köpte tomten, och 1690 12/a begär denne få upp
låten »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 ladugårdsplats (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 ladegårdhen, 

effter kriget opsatt en liten bygning af en stuga, framkamm are, kiök och hage
rumb 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 hagerumb i öster och wester 52 1/2. · 

313. Bencht Skreddares huuss ti ll strädet i söder och nör 45, lengden 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 »liggande vid Prof. Riddermarks »; 20/ G erkännes Sune Svensson 
Vaktknekt som gårdens ägare. 

305- 311. 13. Dhe huuss som Jönss Truetss., lianss Skoflickare, Jacob 
Pottem., Mårten Mattss., Hanss Pottemakare, Academie Boktrycka
ren liaberegger, Bengt Rasmuss. och Henning Erlandss i boer, til
hörde 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 

med gårds och hagerumb 45 1 /2. 
316. Jacob Pottemakars 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 (Vernersons) ödesplats som intet är bygd! i söder och nör 20, 

lengden i öster och wester 27 1/2. 
319. Åke liiisings plats, som Olluf Pottemaker åboor, intet bygd til 

gathan, bredden på tompten i soder och nör 20, gårdsplatsens 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 gårds 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 

En!. köpebrev (i Lunds Univ. bibl.) 1661 21 /s säljer ttenrik Lindenov 

»12 lejevånir.ger tiJ Ole Lauridsen Snedkier udi Lund, i Graabrödre 

liggendes, af söder fra det strede, som gaar ud til S. Peders Closter, op 

udi nör omkring til M. lians Ernestssens ejendomb, med sin tilliggende 

store haffue och steenhus inden sin begreb, som dee udi min SI. faders 

Velb. lir. Christoffer Ulfeldts thid ligget och schyldet haffuer. Och ere 

samme boliger adelsgods och fri eiendomb». 1685 3/ 6 uppbjudas »Elina 

S. Olof Larssons husplatser i Gråbrödre »; s . å. 15
/ 1 säges Jacob Mår

tensson P åttemakare ha köpt Elina Olof Larss. gå rd i Gråbrödsgatan . 

1708 2/11 uppbjöd Hans Esbiörnsson (Alnemäl 315) sitt hus beläget mitt 

emot Inspektor Luthmans hus och emellan Trued Jönssons och Jacob 

Pottemakares gårdar. 

Kvarteret mellan Gråbrödregatan och den på 1690-talet genom

brutna nya »realgatan », senare St. Kyrkogatan, upptogs till större delen 

av under akademien sorterande tomter. Dess östra parti omfattade, 

från norr till söder, följande tre tomter. 

1. Alncmål. 301. Anna SI. lir. .Mattieses huuss til gathan bredden i 282. 

söder och nör 50, lengden i gården 31, hagelengden 65 112. 

1673 26/2 säljer lians f'redriksson lijort (Cervinus), nu utnämnd 

pastor i liälsingborg till Prof. Erasmus Sack, senare ad !. Sackensköld, 

grund och hus »i nordost ut till Lundegårds plats, i sydost till Doctoris 

Rostii gård och hafwe samt till Iver Olssons gård och hafwe i sydvest 

ud till Gråbröderstredet och i nordvest till Bredegatastredet, som löper 

emillan denna gård och Professorens liyltenii samt Doct. Beckmans 

gårdar, uti sin bredde till Lundegårds plats 49 svenska alnar, i sin bred 

til Gråbröderstredet 58 aln., i sin lengd fra Lundegårds plats ned till 

Gråbröderstredet 108 1/ 2 aln. » Tomten, gammalt kapitelresidens, hade 

av domkyrkopastorn lians Wiborg 1652 köpts av domkapitlet; denne 

sålde tomten till Hack Söfrensen till Fulltofta, som i sin ordnin.g sålde 

till Henrik Motzfeldt, konrektor vid katedralskolan, senare kyrkoherde 

i Arrie och liököpinge, vilken sålde gården till lians lijort. 1681 29/ 6 

säges gården tillförene ha varit Lunde prästens residens och vara be-
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lägen »näst norden optil den gårdh Sal. Anna P eder Bings uthi boedh e». 
1692 19

/ 11 »uplästes Anna Sal. Hr. Mattitses begieran at få upbyggia 
en ödetompt wedh Lundegårds plats belägen, som Doctor Sackenschiöldh 
för detta åboet» . Domkapitlet hade emell ertid sedan Hans W iborgs tid 
haft en aldrig inlös t panträ ttighet i gå rden, och dess a rvtaga re, Consi
storium aca demicum, protes terade mot magistratens rätt a tt utlämna 
tomten. 1693 1/4 upplå tes den emellertid av konsistoriet å t Anna Chris
ti ansdotte r, änka eft er ky rkoh erden i Gulla rp och Näs, Matthias Jacobreus. 

283 och 284. 2. Alnemål. 302. And ers Muremes ters huuss bredden det bygde och 
ödetompten i söder och nä r 81 3/4, lengden medh gå rdh och hage rumb 70. 

K.arta 1688. 45. Anna P er Bin gess, nu Doc tor Rustii. 
K.artbesflri vning 1688. 10. D. Rostii gård, kall adhes An na P er Bino-s, i 

krige t af Öfwe rs t Örneklo nedbruten och lagdt till defenti onswä rket kri ng 
Lundhegårdh. 

I en specifikation till unive rsitetets räkenskaper 1674 26/~ (LUB. 
Docum. om oecon. T. 3) heter det: »Hafu er Ann a Sahl. P eder Bings 
gifwit till domscholen een gårdh på ky rckiogård en i Lund, hwilcken 
capitlet unte M :o Canuto Hahn och Doct. Ros tio till residents och inge 
reditus däraf ähre komne till schalen imedl ertidh, och nu hafwe r Con
sis torium medh a llo såldt den til be : te Herr Ros tio för 150 Dlr». Efter 
skånska krige t bosatte sig Chris topher Ros tius i Malmö, och 1692 1

/ 10 

erhåll er Borgmästar e Tolls ten »öde pla ts, som Sal. Hustru An na P er 
Bings tillförne åbott». 1693 22

/ 5 »upwiste Muremästa ren Anders Fäijfe r 
kiöpebref uthgifwet af Borgmäs ta ren Tolsteen den ä ldre, dat. 3/ 4 1693, 
på Ann a Per Bings öde pl ats no rdan fö r Professor S trid sbergs plats 
belägen». S törre delen av tomten expro pierades fö r den nya gatan. 

291 delvis 3. Alnemål . 303. Hr. Profess . Hackve n S tridsbe rgs huuss till ga th an 

291 delvis. 

bredden i öste r och weste r 41 1 /~, lengden i gå rd en söder och nä r 42, hage 
lengden 43, bredd en i hagen 74. 

304. Hr. P rofess . S trid sbergs huuss, som läges bort, bredd en i ös ter och 
wester 35, lengden i söder och nä r 35. 

1687 3/ 10 begär P rof. S tridsberg få på sig öve rlå ten »fo rdom Prof. 
Casper Weisers afbränd e gå rds plats och ödetompt »; av mätningen 
framgår, a tt den i norr gränsade till Anna P er Bings ödepla ts och i öster 
till den nya realga tan. 1692 3/ 10 beklaga r s ig P rof. S tridsberg över a tt 
»smedens huus i Särslöf, som är bygdt s trax t uptill hans gårdh , skall 
wara mycket illa fö rsedd er medh skorsteen, som heelt swagh och bris t
fä lligh ä r ... desuth an taket så lä tt medh halm och rör betäckt, så a tt 
han befru chtar sigh des !mus och and ras ego deelar s tå uthi fa hra »; han 
begär få inlösa platsen och dä r up pföra en fö rsvarlig köpstadsbyggnad. 

14. Dett huuss Anders Jönss. i boer, åboddes 1658 af Nills 
Beng tss. Timmerman och altid warit lägewåhningar, intil Clas Kl een
smed den köpte af smeden i Särslöf be:d Jöns och fl ötte sedan i en 
annan gård; denna tompt afbrände i kriget, nu sedan opbygt. 
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15. Näs t dett huuss ligger fem ödetompter, som alla 1658 292 och 294 

warit läge wåhningar intill kriget, då dhe afbrände och ä nnu öde 
ligga ; berättas tillhört M: r Caspers bod er. 

Alnemdl . 305. La rs Springers huus bredd en ut til gatan öste r och wester 
33, Jeni.: den i nör och söder 15. 

306. Nils P erss. Kl ocka redrängs huuss bredden i söder och nör medh 
gå rds och hage rumb 42, lengden medh gårds och hagerumb 34. 

307. Påhl Jönss., nu And ers Mattsson Handskem., huus bredden söder 
och nör 32, lengden i ös ter och wes ter 34. 

1692 3/ 10 begär Lars Olsson W achtmäs ter få ödetomt »På hörnet 
i Gråbrödet wäs tan för Oluf Smeds !mus i Särslöf, som tillfö rne hafw er 
tillhördt Nills Kiä llby ». 1693 8

/ • få r Nils P ersson Klockaredräng Mäster 
Casper W eisers lägeboder i Gråbrödet att bebygga ; tomten belägen 
»Wästan upp till Prof. S tridsbergs hage ». 1701 28/s pantsä tter And ers 
Mattsson liand skmakare hus i Gråbrödersgatan näst intill Nils Klocka re
dräng å den ena och Ludvig liansson å den andra sid an. 

delvis. 

16. Näst desse ligger een ödetompt, som åboddes 1658 af 294 och 295 

Hanss Jönsson Kellersuen, som deruti bodde och sedan flötte till delvis. 

Simbrisshambn, eifter honom kom Sifwer Nilsson, som med sin 
hustru till 1678 den bebodde, då tompten afbrände och ännu öde 
ligge r. 

Dk. räkning 1684. Gråbrödragatan. La rs Nilsson af lfwe r Olssons gå rdh 
han ibodde på östra sid an l: 5. 

Ka.rtbesllri vning 1688. 11. Larss Nillsons plats, so m lfwe r Olson fö r 
åbod t hafwe r, afbrendt och ödhe. 

Dk. jordebok 1696. Hr. P rof. St ridsberg af en gå rd på östra sidan l: 5. 
Alnemål. [308.] Lars Springers enk as öde tompt bredd en i nör och 

söde r 30. lengden i ös te r och weste r 45. 

Tomtidentifie rin gen ä r hä r synn erligen tveksam. Prof. S tridsberg 
begär 1692 3/10 ödepla ts »wäs tan till hans trägå rdh» och betala r 1696 
jordsky ld för gå rd på östra sidan av Gråbrödragatan id entisk med 
»Ifwer Olssons pla ts»; num era erlägges jordsky ld till domky rkan av 
N :r 294, men Ifwe r Olssons pl ats synes, a tt döma av en annan tomt
vä rdering (jfr. ovan s. 19) , sna ra re ha va rit belägen på nuv. 295. Alne
målet hör möjligen till för egåend e tomtgrupp. 

17. Den gård Hanss Knutss i boer, beboddes 1658 af Christian 109 och 111 

Jacobsson till 1678, då gården afbrände, öfwergick altså med sin norra delen. 

hustru till Dannemarch; sedan har tompten legat öde till Nillss 
Perss. Berg den beby gde och nu bortläges af honom. 

Dk. jordebok 1696. fru Biskopinnan Ciceli a Sal. Doctor P apkes af den 
gård Skredd aren Nills P ehrsson Biä re till fö rn e egde, näs t op till hörarnes 
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 Jacobs
son av Christopher I(asmussen Wreboe Skomakare köpt gård sträckande 
sig »Ut ti1 bägge Kirkesträden nest sönden up til domskolens hörers bo
Jiger 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 upp
bjudes 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 dom
kyrkan, av 111 betalades intill dess domkyrkan förvärvade tomten. 

109 och 111 18. Der näst ligger een ödetompt, som 1658 tilhörde Påhl 
norra delen. 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 Kirkegren
den westen wed gathan. Bredden öster till kyrkegrenden sönder-nör 
11 1

/., lengden af öster fra kirkegrenden och ud i wester till gaten 27 1
/ 2 

aln., bredden ud til det andra stredet westen till 11 1/ 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 ut
givet av Karna Nils lianss. och Lars P ålss. på den förras tomt emellan 
det stora och lilla Kyrkosträdet. 

109 och 111 19. Dernäst ligger en ödetompt, som beboddes 1658 af Hans 
södra delen. 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 Tolsteens plats. (Torde även avse näs t 
föl i ande tomt). 

Kartbeskrivning 1688. 14. Borgemästare 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 den ödetompt, som lir. Borgmästaren Tolsten för detta åbodt, 
belägen ved torget i St. Kyrkiosträdet och lianns Koback tillförne åboedt». 
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20. Dernäst ligger een öde tompt, som beboddes 1658 aff 110 norra 

Michel Toffelmakare, som sålde gården till Borgmästare Tolsten delen. 

och flötte till Skomakaregatan, och sedan 1678 afbrände tompten 

och ännu öde ligger. 

Dk. räkning 1684. Borgemester Petter Tollsteen af Mårten Skräddares 

gårdh twert öfwer Måns Anderssons gårdh 1: 8. 

Dk. jordebok 1696. Ludolph Diderich Liefertz af den gård han ibor näst 

up till Brunckmans gård 2: 16. 

1694 11
/0 meddelas att Handelsman Ludolf Liefertz betalar av Michel 

Skomakares grund till Stora Kyrkosträtet i jordskyld 1 : 8 1/2 samt av 

grunden näst intill rådstugugården i Lilla Kyrkosträtet 1 : 8. Av 110 

betalas alltjämt jordskyld till domkyrkan. 

21. Den gård Petter Wrangel i boer, bodde 1658 Borgmästaren 287 södra 

Petter Petterss., som straxt dödde dereffter, och sedan ärfdes går- delen. 

den af dottern, som den sedan öfwerdrog till Rassmus Jönss., som 

död de 1666 tillika med sin hustru, effterlemnandes 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. 

Karta 1688. 0 14. Peter Jacobsons plats. 
Kar/beskrivning 1688. 20. Petter Pettersons 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 snidkarens gårdh 3: -. 

Tomten, tidigare altaregård till vikarien vid S. Johannis Baptistre 

altare i kryptan, begärdes 1684 8/o av Rådman A. Lewerentz och kallas 

då »Sal. Peter Jacobssons tomt liggande twert öfwer för rådhusplad

sen på hiörnet mitt emot Sal. Johan Hagemans gård, som Jörän Peterson 

nu iboer». Av 287 betalas alltjämt jordskyld till domkyrkan. 

22. Den gård Cantor Hanss Jönss. i boer, tillhörde Borg- 287 norra 

mästaren Petter Petterss., hwilcken har beboets af lägofolck, intill delen. 

dess Petter Hanss. Wärming fick gården i betahlning af modern, 

som bodde gården till 1677, då han med sin hustru öfwergeck till 

Dannem., sedan låg tompten öde till dess åboen den opbygde. 

Dll jordebok 1696. Jfr föreg. tomt. 
----

1687 20/a nämnes »Peder Hansson Wermings afbrände gårdsplats 

på wästra sidan wedh Stora Kyrkiosträdet». 1702 23/a uppbjöd Kantor 
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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. Snic
kare den opbygde. 

Karta 1688. Q 16. Doctor Rustii pl ats. 
Kartbeskrivning 1688. 19. Doctor Rustii egen hufwugård afbrend 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 · gård 

och synden up till Rådman och Apot. Chr. Ermans afbrände och öde 
plats, sträckande sig i längden hän åfvan fr ån 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 gård, 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 hädaneffter 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 han 
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 
som effter regulariteten här öfwer före kan afgå» . 1697 1 8

/ 10 uppbjuder 
Nils Perss. Snicker sin gård »belägen på torget näst up till appoteckarns 

på den ena sidan och Cantor på den andra sidan », och 1697 11
/ 12 meddelas 

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 gård 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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vilken flyttade apoteket hit fr ån dess tidigare vid Lilla Kyrkosträtet 

belägna tomt. Paul Ermans son och efterfö ljare som apotekare råkade 

på obestånd och fr ånsålde tomten själva hörnan; 1700 28/a meddelas näm

ligen, att »Snickaren Jacob Månsson tillhandlat sig ett stycke af Apote

karens gårdsplats här vid domkyrkan beläget utför Prof. Stridsbergs 

hus ». Antagligen är det denna hörntomt, som avses med Alnemål 325. 

Jacob Snickers huus lengden uth til gathan öster och wester 18, bredden 

i synden och nör 30. Apotekaren Dan. Kehler synes ha å terförvärvat 

hörntomten och här uppbyggt det hus, som brann 1711. 

Tomterna i kvarterets norra del mot den senare Klostergatan saknas 

i 1691 å rs längd, men fö lj ande må tt äro bevarade, räknade fr ån väster 

mot öster. 

Alnemål. S:te Clemmets ky rkia och tompt i öster och wester 40, bredden 285 och 290 

med den ö\de tompt til ga than 30. delvis. 

323. Bengt Torns huuss til gathan bredden i öster och wester 40, leng-

den i 11ör och söder 25. 
324. Dito: huuss, som Vitus Haberegger boor uthi, bredden i öster och 

wester 11. 

1690-talet synes för lägga den a ldrig å terfunna S. Clemens kyrkas 

tomt till nuv. 290 (jfr. ovan s. 24), vilket emellertid strider mot bevarade 

medeltida handlingar, som bestämt lokalisera den till kvarteret väster om 

Stortorget och söder om L. fiskaregatan. Att den felaktiga traditionen 

å tminstone haft underlag i bevarade mur- och stenrester framgår av 

1700 1/12, då Handelsman Ludolf Liefertz begär att få »kiöpa den muur 

och tompt, som kallas S: te Clemets kyrkia, hwilken snart råkar uthi öde 

medelst att hwar och en wedh tillfälle lå ter afföra steen ». Emellertid 

inbetalade icke Liefertz den fastställda värderingssumman, och 1702 11
/ 10 

begär i stället stadskomministern Johan Ågrehn, »som har naborätten » 

(jfr ovan s. 24), att få bebygga »den plats, som S:te Clemets kyrka 

pås tod ». Av 290 betalas jordskyld till domkyrkan. - 1692 3
/10 begär 

Bengt Rasmuss. Torn »en plats i Oråbrödet sönnan om gatan, som D. 

Rostii huus och pordt jämpte Rickers Bage rs !mus östan för Clemets 

kyrkia påstådt hafwa ». Denna notis synes även till å ta en placering av 

S. Clements kyrkotomt på nuv. 319 B el. 320, men detta lå ter svårligen 

förena sig med uppgifterna i värderingen 1688 3/7 (jfr. ovan s. 24). 

24. Den öde tompt näst hoos ligger åboddes 1658 af Jochum 289. 

Orass, som dödde för kriget i armood, effterlemnade sig 3 barn, 

som boo alla här i landet; effter honom kom sohnen Richert Orass, 

hwilcken måst föda modern; denne Richert Orass bebodde gården 

några åhr, som sedan måtte förmedelst tyfwärs medhåll öfwergifwa 

gården till Doctor Beckman och han Richert Bakare flötte på Mår

tensga tan och han sedan Beckman sålde den till Jochum Snicker, 
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hwilcken sedan dödde i kriget, och då tompten afbrände och ännu 

öde ligger. 

1674 28
/ 11 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, ... 

plankewärket mellan hans gård och mitt lilla gatehus står mig förnär, 

satt svinstia och secret min grund förnär, har af mitt löshålt vid gate

huset, hwilket gränsar till hans ny upsatte hus, afskrifwit l 1/ 2 qwarter ». 

1687 9/s begär Swen Staphanss. Academie Wachtknecht »ödeplats be

liggiande wedh S:te Clemets kyrkia, som fordom Borgaren Johan Giörling 

Snidkare påbodde». 

288. 25. Den gård Hanss Jönss. Tuless. i boer, åboddes 1658 af 

204 delvis. 

Tule Anderss., som bebodde den till 1678, då fienden den afbrände, 

då fred blef den samma igen opbygde och sedan dödde 1683, efter

lemnade 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 

Skräddars och tilhörde Borgmäster Hinrich Påpph, hwilcken dhen 

gaff till dhe fattige, och Borgmäster och råd den sålde till Jöran 

fyen, som den nederbrödt och flötte till Malmö, nu sedan legat öde 

o.ch ähn öde ligger. 

1693 17
/5 begär Pehr Monsson Timmerman »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 

Marqvardt 1658, som bodde den till 1676, då hustrun dödde, effter

lemnandes sig intet, befriade sig sedan med en annan hustru, med 

hwilcken han lefde till 1677, då han dödde, effterlemnandes sig 2 

söhner, som ähr her i landet, sedan blef gården afbrändt och öde 

ligger. 

Karta 1688. 19. Joqum Marqvart. 
Kartbesllrivning 1688. 14. Jochum Marquards afbränte gårdh öjhe. 

1691 17
/ 12 begär Räntemästaren Gottfrid Sack (bosatt på hörntomten 

204) 'få bebygga »Skomakaren Jochum Marqwardts ödetompt, som öfwer 

12 åhr har legat öde », och säger sig ha naborätten. 1692 21/s nämnes 

»Jockom Markuars ödetompt här i fiskersträdet till lir. Räntemästaren 

Gottfrid Sack uplåten », men s. å. 11/1 uppbjudes tomten ånyo. 
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28. Ligger ähn dernäst en öde tompt, som åboddes 1658 af 204 delvis. 

Dombkyrckefogde .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 häradsdomare i Wemmenhögs härad, gå rd »i Fischerstredet». 

1693 1/3 begär Klockaredrängen Nillss Persson »Ödeplats i Fiskarestredet, 

hwilken plats hafwer tillhördt en man wedh nampn Erick Nillss. », s. å. 3/~ 

begär emellertid Räntmästaren Sack platsen, »effter han har naborätten », 

och klockaredrängen 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 Ehrenbusk gården af credito

rerna och den bebodde till 1678 gården afbrände, som nu öde ligger. 

1692 12
/ 1 2 uppvisade Mons :r Christian Virst Häradshövding Eren

buschs upplåtelsebrev på den tomt han fordom åbott, men mag. vägrade 

med hänvisning till 1682 års resolution att gå in härpå ; i stället beviljas 

1693 20
/ . å t Anders Ågesson »Professor Buschowii ödeplats liggiandes 

näst uptill Swän Nillss. gårdh i Fiskarestredet». Vid värderingen be

finnes gården vara »ifrån Sven Nilss. gård och i öster till Erich Nilss. 

ödetomt 23 aln., längd vid östra sidan från Fiskarestredet och i söder till 

Rådman lians Castenssens hagegierde 48 aln., bredden vid södre sidan 

öster till vester till Sven Nilss. plats 23 aln., längden söder till norr ifrån 

Rådman lians Castenssens 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 underhålla, sedan 

blef gården afbrändt i kriget, tompten sedan afhandlade sig Swen 

Nillss. och sålde dhen till denne Rasmuss Hansson. 

1702 23
/ , uppbjöd Rasmus Vävare sin gå rd i Fiskaregatan näst intill 

Sven Nilssons gård. 

31. Den gård Swen Nillsson i boer, åboddes 1658 aff Christian 332 och 331. 

Wachtmästare och tillhörde Anderss Löök i Flackerup, sedan köpte 

Petter Wa!terss. gården, som dödde 1676, då kriget påkom, effter

lemnade 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 Ludvigsson för fri 
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egendom gård »söder till i fiskarestredet», dels ett av 1643 °/10, vari 
Jörgen Andersson sälj er si n gård näst västan till Michel Ludvigsson, varav 
jordskyld till S: te Knuts lag. Av 331 uppbär alltjämt 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 alnemål som uppgifter i mag. prot. 

saknas, tills vidare obestämbara; de böra emell ertid sökas vid L. fiskare
gatans 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 vederböhrande bort lägess. 

I domkyrkans räkningar över resterande jordskyld under 1600-
talets senaste å rtionden förekommer å r efter å r »Pijhle Badstufwan nor
dan näst Myntaregården », vi lken förk laras vara obefintlig. Då Myntare
gården en!. köpebrev 1541 29/s (Skånebrevsfört.) var belägen »i S :ti Drot
tens sockn västan öfver S: ti Drottens kyrkia strä 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. fiskaregatan (Karta 
1688. 31. Lars Nilsson), bör Pilebadstugan sökas ungefär på 326 el. 327, 
vi lket kan passa in med längdens uppgift om domkyrkans lägevåningar. 

34. Dett huuss, som Mattiass Klåckare i boer, war 1658 öde, 

sedan af Påhl .Ertman opbygt 2 : ne huuss, nu effter kriget arfwingar

ne dett såldt till denne Mattias Degn. 

I bouppteckning efter Apotekare P. Erman 1671 (LUB) nämnes »2 
boliger med sine hauger wed Closter ». 1683 24

/ 10 uppvisar »Matis Larsson 

Deign till S :te Peders Closters kyrchia» köpebrev på hus och hagerum, 
som han tillhandlat sig av P. Ermans arvingar. 

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 lägewåhningar på

bygde 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, då gården 1676 blef afbränd t, sedan tompten legat 

öde, till Larss Orm den optog att bebygga och dherföre gaff 20 Dlr., 

huaraf Michell Anderss. Borneholm, som ägde tompten, effter lem

nade sig Kl. Maij: t 6 : te p :g, den R ådman Hammar emoottagit och 

lährer giöra rächning för. 

1685 29
/ • begär Lars Persson Orm Borgare »ödeplats beliggiandes 

uth emoth Clostret, som fordom M: r Otto Koch beboedt hafwer », men 
då han 1692 10/2 vill uppbjuda »een hage widh Closter, kallas Koche
hagen » protesterar mag., emedan han fö rsummat bebygga platsen, och 
Borgaren Trölls Olsson får den på sig upplå ten. 

38. Dett huuss Peer Nillss. i boer, beboddes 1658 af Gunn a r 

Timmerman, som bodde till 1676 gården afb rä nde, flötte så frå n 

staden och sedan 1677 död de, m annen effterlemnade ~. ig 2 :ne 

systrar, hwilcka den eena tillföll arff efft er hennass broder Gunnar 

Söfrenss. her i staden 132 Dlr 12 1
/ 2 ö re, denne a rf tilhandlade s ig 

s trax t Procurat. Springer hä r i s ta den och de rföre ehrl ade till ko

nungen och staden den s iettep:g 22 Dlr 3 ö re . 

I Klemens rote funnos ytterliga re ett par tomter, vilka icke i läng
den bokförts, men knnna identifieras ur andra handlinga r. 

l. Karta 1688. 43. Nilss Hästemöll er. 320 ocfl 321. 
Kartbesllrivning 1688. 21. Nilss Häste möll ers grund h af fienden b rendh 

och nu ödh e. 

1701 17 /s uppbjudes Andre stadskomministern N. lieslenanders gård 
i Gråbrödersgatan på Sodalitii grund och köpes av Advokaten J . Hyblein. 
I Sodalitii jordskyldslängd 1698 upptages också »Heslenander, nu Johan 
Heublein», va rs tomt genom gi llets bevarade protokoll kan följas fr am 
till nnv. 320. Till tomten synes även ha hört »Ruskenborg längre i 
väster», »östan Hyldals gård » (jfr. nedan) , en hageplats, vars läge tills

vidare icke låter sig fullt exakt bestämmas. 

2. Karta 1688. S 18. Her Larsses enk a. 319 A delvis 

Kartbesllrivning 1688. 13. Her Larsses enka possiderar gl. Swen Nills- ocfl 322. 

sons gårdh . 

Karna ttenriksdotter g, 1) med Kyrkoherden i S:t P eders Kloster 
Laurits Hanssen Esbantorp (d. 1688), 2) med Bokhandlare Chr. tty ldal. 
Hennes arvingar förså lde aug. 1717 gården till Svarvaren Anders 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 söndra ändan i östra hörnan på Mäster Ohla Mårtenssons Mur
mästers hagehörna til nohr åt gattan 72 3

/ • aln., i nohra ändan wed gattan 
ifrån wäster ifrån 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>> . 

3. En!. hyreskontrakt 1663 12
/ 1 ibland 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 lille 
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 upp
fördes senare de Torslowska själabodarne. 

4. Karta 1688. 69. Mårten Möllare. 

5. Västra och större delen av kvarteret mellan St. Fiskaregatan 
och Stålb rogatan hör även till denna rote, till skillnad 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 Soda
litiet tillhöriga ladugården, den s. k. »Rådman Pops ladugård ». Av 333 
betalas allt jämt jordskyld såväl till Knutsgillet som till Sodalitium. Hy
reskontraktet är av 1663 12

/ 1 och meddelar, att »Håkan Christensen Bager 
lejer gård i S. Drottens sogn vesten näst Möntergården, 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 liag-
man, 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. 44. Doctor Rustii. Överstruket och ersatt med »Lars 
Olsen Hiörns». 

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

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 
gården togs i pant av universitetet; 1711 brann den, och 1713 1/u återlöste 
sonen Johan Casper Sack tomten. Den tomt, räntmästaren 1691 lovat 
bebygga i fiskaresträdet {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 behålla 
samma tomt att bebygga. Vid mätning 1714 14/e voro måtten: fr ån 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 Rådman tians Castenssons hus, nu bebott av Bödkaren 
Anders Persson, 48 aln . ; bredden över trädgården 39 aln. 1719 10/e upp
visar Dansmästaren Casper de Creaux 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 ho- delen. 

nom 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 capitelsherrar-

nes 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 Hell-

wig 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 

torget i syder och nör 14 ~/2 , i syder och nör thuert öfwer gården 19 1/4, i syder 
och nör wästen til thuärt öfwer gården 31 3/4, i öster och wäster huuss och gårds-
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rum 64, i öster och wäster i sielfwa hage n 86, i syder och nör westen til i hage n 

32, i syder och nör ös ten till i hagen 34 1 /2. 

1682 2
/ 11 nämnes att rådstuga hölls i tt. C. Als' stuga. 1684 28/s pant

sattes gården till Jakob Thomasson Jyde, handelsman i Malmö; 1695 24/s 

uppbjudes den och synes då ha köpts av Rådman Alexander Lewerentz. 

Vid en tvist 1700 om Lewerentz' å tkomsthandlingar nämnes 28/s »det lilla 

sträde vid hagen », tydligen den på kartan synliga fortsättningen av nuv. 

St. Fiskaregatan . 

• 206 delvis. 3. Den gård Anna Jönss Schultess i boer, åboddes 1658 af 

Christopher Skräddare, som förarmad måtte öfwerdraga gården till 

Tomas Jyde i Malmö, som samma huuss ännu äger och brukar till 

läge huuss. 
Alnemål. 3. Handelsmannen Jacob Thomass. 6 bindinger huuss uth till 

torget i syder och nör 11 7/s, i syder och nör östen til i gå rden 11 7/s, i syder 

och nör wästen til i gården 11 7/s, i öster och wäster både huus och gårdsrum 59. 

1692 13
/ 10 säges Jakob Tomass. hus, tidigare bebott av Inspektor 

Kruse, vara uthyrt till rådhus. 

206södrade- 4. Den gård H: r Rådman Håkan Bag er i boer, beboddes 1658 

len och 207 af Peer Michelss., som för armod skull måste qulttera gården till 

norra delen. 
o 

o 

207 södra 
delen. 

sina creditorer, sedan tillhandlat Radman Nillss Hanss. sig garden 

af credit. Borgmästaren Hinrich Popp her i staden, som den med 

si.n hustru till 1673 bebodde, då han dödde, effterlemnade sig et 

barn, som ähr her i riket, sedan bebodde hustrun gården några åhr, 

da hon den sedan sålde till Handelsmannen Jönss Christenss. Bager, 

som uti den bodde till kriget påkom, då han med sin hustru till 

Malmö sig inn begaff och der förbleff; effter honom köpte broderen 

H:r Rådman Bager gården A:o 1680, dereffter A:o 1681 bortdödde 

hanss hustru, hwilcken hade sina arfwingar her i landet, neml. kh: n i 

Kierstrup Nills Wild, nu sidermehra igen befriat och densamma 

med hustrun beboer. 

Alnemål. 4. Rådman Ifwer Langh 10 bindinge r huuss uth till torget i 

sy der och nör 21 3'4. I syder och nör mit öfwer gården 21 3h I syder och nör 

wästen till i gården 24. I öster och wä ter både huuss och gårdsrum 117 3/ ,, 

Träg{mlen i syder och nör 46, i öster och wä ter 51 1/2. 

ti åkan Bager var, som framgår av bouppteckningen, en mycket 

förmögen man. ttans änka, Geska Ledebour, gifte 1696 om sig med 

Rådman I. Lang. Om släkten se Siöström, Skånska nationen, sid. 77. 

31 /s 1681 anmäler sig Nils ttansson Wild, degn i Kierstorp i Färs härad, 

som närmaste arvinge till Sal. hustru Kierstena Tohmesdotter. 

5. Den gård Gert Arentss. i boer, åbodde 1658 Christian 

Attraph, som straxt dödde i kriget, effterlemnade sig en dotter, som 
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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 går
den Hanss Gertson, som der uti bodde och <lödde 1677, effterlem
nade 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 lägo
folck 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. 208. 

Wellum Anderss. så wäll som den Christian Brunckman i boer, 
hwilcka då woro i een gård, denne (!) gårdar besatt Wellum An
derss. in till nu för 27 åhr sedan; emedlertid död de dhen första 
hustrun, Marna, NB. effterlemnade sig een dotter, som fick Landt
mätaren 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 priori
terat ähre, bortlägt samma huuss till åthskillige lägofolck, som 
ähn giöress. 

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 209 norra 

Castenss, som den bebodde några åhr och <lödde 1663, och lät bar- delen. 

nen henne begrafwa, som sedan gården bortsålde till M:r Jeronimus 
3 
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Saur Balberare her i s taden , som bebodde gården till 1672, då han 

1673 dödde, effterlemn a de s ig 3 barn, som ähre her i rike t sedan 

befriades hus trun med Befallningsmannen i Norre hä radt Nillss 

Sticka, som bebodde gården till 1677, då hon dödde, hwarpå han 

infl ötte i Malmö; effter kriget tog hännes sal. fad e r gå rden i betahl

ning, som den sedan så lde till Ma rna Arents. 

Alnemål. 7. Christen Ho! t 6 bindinge r huuss till gaten 14, syder och 

nör i gården 22 1/2, westen i gå rd en 19, öster och wäster både huuss och gårds

rum 53. T rägård en i syder och nör 25, ös ter och wäster 61 1/2. 

1691 1 0/a uppbj öds »Hustru Marna Sal. Arendt Gertsons gård vid 

torget, som hon nu iboer ». 1694 •/o vä rderas två gårdar vid torget, 

1) Christen Holsts å södra sidan, 2) Marna Arents å norra. Båda voro 
mycket förfa llna och endast den senare beboelig. 1697 20

/ 1 uppbjuder 

Christen Persson Hålst »gård på torget näst intill Rådman Leverentz 

på den söndre sidan och till Sal. Nil s Påhlss. plats på den norra» ; 1697 

'
3/a uppvisas köpebrev utgivet av C. Holst till Mickel Erickson. 

209södrade- 8. Den gård R å dman L ever entz i boer, åboddes 1658 a ff Karn a 

len ucll 2 10 Doc tor Nils f osses, som dh er i några åhr bodde, intill sohn en be-

norra delen. f . d . h . fl""tt . • d h d fl "" tt . d • d P 
n a e s ig oc in o e 1 gar en oc mo ern o e 1 en gar , ro-

fessor Linnerius i boer, då han Doctor f oss bebodd e gården till 

krige t påkom , då han öfwergick till Dan nema rck; em edle rtid död de 

hustrun E.lse Doc tors ; hwa d skiffte t och a rfwet wedkommer lähre r 

Consis torium Academicum giöra und errät telse om; sedan ä r gård en 

af å ths killiga beboedt och ännu beboess. 

Alnemål. 8. f osses gårdh 18 bindin ge r huuss ti ll gathen 42, syder och 

nör ös ten i gå rd en 42, wästen i gården 42. Ös ter och wäs ter både huuss och 

gårdsrum 90. T rägå rd en i öster och wäster 101, i syder och nö r 51. 

Vid arvskiftet efter Christi an f'oss tillföll gå rden domky rkan, hospi

ta let och de husarma. Ett syneprotokoll av 1696 °/o (bland bouppteckn. 

i Lunds s tadsa rkiv) meddela r bl. a . fö ljande: »Hufwudgården wedh 

torget belägen, som Hr Rådman Leverentz nu ibor och 1687 wärderades. 

hwilken den tijd en bestodh af mangården och stallgården; uppå man

gården ell er vånningshuusen är den ös tra längan till ga than, söndre 
hörnelängan och bryggerhuus längan mehrendels wedh macht håldne, som 

de befunn os wedh den förra wärd eringen, undantaga ndess 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 aldeles 

är borte. Den nörra länga n som bestodh af wackra målade stufwor och 

kamrar är temmeligh illa ruineradt, taket alldeles odugeligit, lofft en 

störste dehl en uprutnadh och har H :r Rådman i både stugerna låttit giöra . 

stall till hästar och booskap. Stallgå rden är sedan 1687 aldeles afbrend t 
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Saur Balberare her i staden, som bebodde gården till 1672, då han 

1673 dödde, effterlemnade sig 3 barn, som ähre her i riket sedan 

befriad es hustrun med Befallningsmannen i Norre häradt Nillss 

Sticka, som bebodde gård en till 1677, då hon dödde, hwarpå han 

inflötte i Malmö ; effter kriget tog hännes sal. fa der gården i betahl

ning, som den sedan sålde till Marna Arents. 

Alnemdl. 7. Christen Holst 6 bindin ge r huuss till gaten 14, syder och 

nör i gå rd en 22 1/2, westen i gård en 19, ös te r och wäster både huuss och gårds

rum 53. Trägården i syder och nör 25, öster och wäs ter 61 1/2. 

1691 1 6
/ 3 uppbjöds »Hustru Marna Sal. Arendt Oertsons gård vid 

torget, som hon nu iboer». 1694 •/6 vä rderas två gå rdar vid torget, 

I) Christen Holsts å södra sidan, 2) Marna Arents å norra . Båda voro 

mycket förfallna och endast den sena re beboelig. 1697 20/i uppbjuder 

Chris ten P ersson Hålst »gård på torget näs t intill Rådman Leverentz 

på den söndre sidan och till Sal. Nil s P åhlss. plats på den nor ra »; 1697 
13

/ 3 uppvisas köpebrev utgivet av C. Holst till Mickel Erickson. 

209södrade- 8. Den gård Rådman Leverentz i boer, åboddes 1658 aff Karn a 

len och 210 Doctor Nils fosses, som dh er i några åhr bodde, intill sohnen be-
norra delen. f . d . I . fl .. tt . o d I d fl .. tt . d o d p 

n a e s ig oc 1 111 o e 1 gar en oc 1 mo ern o e 1 en gar , ro-

fessor Linnerius i boer, då han Doctor foss bebodde gården till 

krige t påk om, då han öfwergick till Dann emarck ; emedl ertid död de 

hustrun Else Doctors; hwad skifftet och a rfwet wedkommer lährer 

Consis torium Academicum giöra und errät telse om; sedan ä r gård en 

af å thskilliga beboedt och ännu beboess. 

Alnemäl . 8. fosses gårdh 18 bindinge r hu uss till gathen 42, syder och 

nör östen i gården 42, wästen i gården 42. Öste r och wäster både huuss och 

gårdsrum 90. T rägå rd en i öster och wäs ter 101, i syder och nör 51. 

Vid arvskiftet efter Chris ti an foss till fö ll gården domky rkan, hospi

talet och de husarma. Ett syneprotokoll av 1696 °lo (bland bouppteckn . 

i Lunds s tadsarkiv) meddela r bl. a. fö ljande : »Hufwudgården wedh 

torget belägen, som Hr Rådman Leverentz nu ibor och 1687 wärderades. 

hwilken den ti jden bestodh af mangården och s ta llgården; uppå man

gå rden eller vånningshuusen ä r den östra längan till ga than, söndre 

hörnelängan och bryggerhuus längan mehrendels wedh macht håldne, som 

de befunnos wedh den för ra wärderingen, undantagandess någon skada, 

som taakdrop på en eller twå bielckar och en dehl af lofft ens uprötande 

giordt hafwer, så ock ett wackert rundt bijslag fö r gatedören aldeles 

är borte. Den nörra längan som bestodh af wackra målade stufwor och 

kamrar ä r temmeligh illa ruineradt, taket a lld eles odugeligit, lofften 

s törste dehlen uprutnadh och har H :r R ådman i både stugerna låttit giöra 

stall till hästar och booskap. S ta llgå rden är sedan 1687 aldeles 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 wärderingen 
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 tillhörige 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 

Byskrifwer 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, mås 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 bindinger huuss til ga th en 26, syder och 
nör mit i gården 24 1/2, länger needer 30, öster och wäster både huuss och 
gå rdsrum 73. 

10. Dhe 2 :ne gårdar Nillss Perss. Berg och Jochum Krusse i 211. 

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 

beboer , jempte Nillss Perss. i den andra gårdhen. 

AlnemcU. 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 bindinge r huuss till ga then 20, breden i gå rd en 

syder och nör 20, öster och wäster både huuss och gårds rum 30. Trägård en 
öster och wäster 29 112, syder och nör 18. 

Längden i söder och norr överstiger längden för nuv. 211, men att 
döma av kartan har nuv. Katisundsgatan något förskjutits åt söder. 

11. Den gård Lorentz Remmesnijdare i boer, åboddes 1658 212 norra 

af Nillss R asmuss. Skredder, som dher uti bodde och dödde 1660, delen. 

effterlemnade sig 4 barn, som alla döde ähre 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 quarlembnade huusen så wähll 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 än för 800 
Dlr. S:mt.» 

9. Den gård Gudmund Anderss . i boer, åboddes 1658 aff Sal. 210 södra 

Byskrifwer 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, måste 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 bindinger huuss til gathen 26, syder och 
nör mit i gården 24 1/2, tänge r needer 30, öster och wäster både huuss och 
d rdsrum 73. 

10. Dhe 2:ne gårdar Nillss Perss. Berg och Jochum Krusse i 211. 

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. 

Alnemål. 10. Nel ss Pehrsson Bergh 5 bind in ge r huuss till gathen 9 3/,, 

syder 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 bindinge 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. 

Längden i söder och norr överstiger längden för nuv. 211, men att 
döma av kartan har nuv. Kati sundsgatan någo t förskjutits å t söder. 

11. Den gård Lorentz Remmesnijdare i boer, åboddes 1658 212 norra 

af Nillss Rasmuss. Skredder, som dher uti bodde och dödde 1660, delen. 

effterlemnade sig 4 barn, som alla döde ähre undantagandes 1, som 
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ähr her i staden; sedan befriade enckian sig med Chris ten Larsson, 

som sedan den samma måste q:ra förmedelst armod och fattigdomb; 

sedan köpte Peer Skräddare gården aff creditorerna och bebodde 

den till 1677, då han tillika med sin hustru dödde, effterlemnande 

sig een sohn, som hafwer en liten arff bestående i gården; effter 

kriget tillhandlade Lorentz Remmesnijder sig gården af gåssens för

my ndare och den nu beboer. 

Karta 1688. 68. Lorens Remmasnidare. 

Kartbesla ivning 1688. 8. Lorents Remmesniidha re 1 stuga, 1 kammare, 

1 kiök, spisskammar, 1 stall och en liten hage. 

Alnemål. 14. Lorents Remsnijdare 8 bindinger huuss till gathen 16, syder 

och nör i gården 17, öste r och wäster huuss och gårdsrum 44 1 1~. Trägå rden 

syde r och nör 19 1,/2, ös ter och wäster 47. 

12. Den gård Tullnähren Carneij i boer, åboddes 1658 aff 

Hanss Cristahl Orofsmed, som dher bodde och dödde 1668, effter

Icmnade sig inga arfwingar her i riket, war till att arfwa 13 Dlr 

28 öre, dereffter befriade Oudmund Anderss. enckian och bekom 

gården, den han sedan öfwergaff för giäld ungefähr 400 Dlr till en 

man af Kiöpenhamn be: d Espen Nilss., som den sålde igen till 

Assmund Trölss., han å ther igen dhen sålde till Bengt Ory nmåhlare 

och flötte i en annan gård, nu dhenne Bengt Orynmåhlare den bort

såldt till Acad. booktryckaren Habberger. 

Karta 1688. 67. Bengt Olssons huus. 

Kartbesll rivning 1688. 7. Bengt Olson en stuga, kiök, spiskammar, natt

stuga och 2 linkammare, en s tall , liten d rd srumb. 

Alnemål. 13. Knudt Skräddare 8te bindinger huuss till gathen 16, syder 

och nör i gården 19, öster och wäster huus och gå rdsrum 36. 

1691 14
/10 säges gården vara bel ägen »På Söndergatan på västre 

sidan om Ahlgatan näst nordan op till det stenhus Andreas Stomreus nu 

iboer och sunnan op till den gård Mr. Lorents Scharffenberg i boer». 

S. å . 11
/ 10 klagar Tullnär Corneij i Consist. acad. över a tt Boktryckare 

ttaberegger egenmäktigt avhyst honom ur hans bostad och kastat ut 

hans saker (jfr . ovan n :r 6). 1695 11/s pantsätter Knut Rasmusson 

Skrädda re sin gård »nordan vid Stomrei hus och gård ». 

Det gamla kapitelresidenset å nuv. 213, det s . k. »Stäket», är över

hoppat i längden. Det omnämnes annorstädes på följande sätt. 

213. Karta 1688. 0 7. clna Terckelss hu uss, gårdh och hage. 

Kartbesllri vning 1688. 6. clena Torkels 2 s tora stenhuus, derund er en s tor 

ki äll are, 3 s tugor, 4 kam rar, brygghuus, lad hehuus, s tall och andra småhuus 

och hage. 
Dk jordeboli 1696. Andreas Stumreus af den gård han ibor wä~ t an ga tan 1: 4. 
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Alnemål. 226. Rådhm. Stumreus gårdh söder och nör uth til gatan bred
den 34 ;/s, lengden med gårds och hagerumb 115. 

1685 25
/2 nämnes, att Borgaren Torkil Persson 1678 köpt av Bok

tryckaren · i Malmö Vitus ttaberegger 2 :ne stenhus på Söndregatan. 
Änkan gifte om sig med Rådman A. Stomceus. 1693 15

/2 nämnes, att »den 
gård Stumceus ibor hör icke honom utan hans stedbörn till ». 1692 20/o 
»lät Stumceus upläsa en obligation på 30 Dlr., som Lorents ttanss. Mur
mäster till des sal. förman Torkell Persson uthgifwit hafwer för det huus 
på Söndergatan han i boor och der emoot pantsätter honom samma huus». 

14. Den gård Hanss Nillss. i boer, åboddes aff Anderss Olss. 214 norra 
1658, som dödde ungefehr för 28 åhr sedan, effter honom bebodde delen. 

Anderss Anderss. Skräddare gården till 1677, då han dödde; effter 
hans dödh bekom denne Hanss Nillss. hustrun, som den med henne 
beboer. 

Karta 1688. H 8. Hans Nilssons gårdh och hage. 
Kartbeskrivnin.g 1688. 5. Hans Nilsson 2 stugor, 3 kamrar, 2 kiök, 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 gård en 46, öster 

och \\'äste r huuss och gårdsrum 50, trägå rd en öster och wäster 86, syder och nör 30. 

1693 27/t visa Anders Skräddares barn, Anders och Kristina, gåvo
brevet 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 Muur
mästaren 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 kriget, 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 bindinge r huuss till gathen 16, syder och 
nör i gå rden 16, öster och wäster huuss och gårdsrum 24. Trägården syder och 
nör 16, öster och wäster 24 1/2. 

17. Pehr Bödker 8 bindinge r huuss till gathen 16 V2, syder och nör i 
gården 16 1/2, öster och wäste r huuss och gårdsrum 19 1,/2. Trägården öster och 
wäster 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 gårdsrum 20. Trägården öster och 
wäster 17, syder och nör 17. 

1694 11
/2 uppbjöd »Anders Fäijfer Murmästare sin pla ts på Sönder

gatan»; han hade då ny ligen förvärvat Anna Per Bings ödeplats (jfr. 

214 södra 
delen. 



38 

Klemens rote sid. 20). Tomten här synes ha köpts av Rådman A. 
Lewerentz, ty 1694 28

/ 4 uppbjuder denne sin avbrända gårdsplats »belägen 
på Söndergatan emellan Jöns Fällbereder och Per Böcker»; s. å. 14/s 
»tillböd Jöns Michelsen Fällbereder att köpa och uppbygga den plats 
näst intill hans afbrända ödesplats, som lians Smed skulle vilja sig till
handla 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. Remmesnijder, 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 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 Handelsmannen Petter Kock den i betahlning togh 

och altså den sålde till Jöns fälboreder. 

Alnemål. 19. Nock Jöns fälberedare 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 sodalitieegendom, av vilken alltjämt betalas jordskyld. 

216. 17. Den gård Borgemästaren 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 hagepl 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 tullräken
skaperna, varför kronan 1692 11/4 skaffade sig immission i gården; där
efter synes kronan ha överlåtit tomten på staden »till rådhusets förfär
digande 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 
på Söndergatan emellan Jöns Fällbereder och Per Böcker»; s. å. 14/5 
»tillböd Jöns Michelsen Fällbereder att köpa och uppbygga den plats 
näst intill hans afbrända ödesplats, som lians Smed skulle vilja sig till
handla af Lewerentz». 1696 11/s 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. Remmesnijder, 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 systerlå 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 Handelsmannen 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 rdsrum 36. Trägå rden öster och 
wäster 55, syder och nör 85. 

Gammal sodalitieegendom, av vilken alltjämt betalas jordskyld. 

216. 17. Den gård Borgemästaren Swen Joenss. i boer, låg 1658 

öde och många åhr 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 hagepladts. 
Kar/beskrivning 1688. 4. Borgemäster Swen Jonsson en liten hageplats 

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 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 tullräken
skaperna, varför kronan 1692 11/4 skaffade sig immission i gården; där
efter synes kronan ha överlåtit tomten på staden »till rådhusets förfär
digande 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, 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 creditorerna, som dödde 1669, effterlem

nade sig 5 barn, som samptl. fingo till arff 31 Dlr. 9 1
/ 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. 

Alnemål . 21. Kiirs tin Ågess. 4 bindinger huss till gath 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 bindinge r huuss till gathen 15 'h , syde r och nör i 

gå rd en 15, öster och wäster huuss och gå rds rum 33. Trägården 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 måste för fattigdomb skull Q: ra gården och be

gåfwo 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 effterlemnade sig 

intet, den andra hustrun han sedan blef befriatt med dödde 1674, 

effterlemnade 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/beskrivning 1688. 11. Anders Hurre 1 stuga, framkammare, brygge

huus, stall , ladehuus och een liten hage. 
Alnemål. 23. Anders Hörre 12 bindinger huuss till ga then 26 V~. syder 

och nör i gå rd en 24, längden öster och wäster huuss och gårds rum 42.. Trä

gården öster och wäster 59, syder och nör 19. 

20. Dhe 2 :ne våningar Jönss Larss. och Jeppe Swärteman 219 oclz 220. 

i boer, wore 1658 en wåning och beboddes af Per Swärteman, som 

dödde A:o 1667, effterlemnade sig 3 barn, 2 söhner och 1 dotter, 

hwilcha dödde her i riket, effter hanss död bebodde hustrun gården, 

och då hon dödde, deelte arfwingarne gården mitt itu, så att Jeppe 

Swärteman bekom dhen ena parten och Jöran Larss. i Nöbbele, som 

har dottern, bekom den andra och sin dhel sålde till dhenne Jöns 

Larss. 

Karta 1688. D 4. Chris topher Hogwardts, Oluf Bagers och Jepp Swerte

manss huuss och hage. 
Kar/beskrivning 1688. 3. Christopher Howalt 2 s tugor, och ett kiök, en 

liten hage. Oluf Bagare en stuga, litet .kök och en liten hage. Jeppe Swerteman 

dito en s tuga, kiök och en liten hage. Dessa berätta wahra fri för io rdskylldh. 
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Alnemdl. 24. Jönss Larsson 9 bindinger huuss till gathen 19, syder och 
när i gården 17, öster och wäster huuss och gårds rum 39. Trägården ös ter och 
wäster 9 112, syder och när 17. 

25. Jeppe Swerteman 6 bindinge r huuss 10 112, syder och när i gå rden 20, 
öster och wäster huuss och gårdsrum 40. Trägården öster och wäster 19 1/2, 
syder och när 22. 

Uppgifterna från år 1688 omfatta tydligen även följande tvenne 
tomter. 

221. 21. Den gård Knut Perss. i boer, beboddes 1658 af Nillss 

222 nord
östra delen. 

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 barn, 1 sohn och 1 dotter, som hade 

till arff 30 Dlr. 20 öre, sohnen lefwer ännu och ähr wäfware swän 

i Malmö, men dottern ähr död. 

Alnemdl. 26. Johan Besöökare 11 bindinger huuss till gil. th en 20, syder 
och nä r i gården 20, öster och wäster huuss och gårdsrum 40. Trägård en ös te r 
och wäster 19 1/2, syder och nä r 22. 

22. Den gård Christopher Hofwalt i boer, åboddes 1658 af 

fatl eren Cristian Hofwalt, som dödde samma åhr och effter lemnade 

sig een dotter, som dödde i Trälleborg, och 2 söhner, hwilcka boe 

här i s taden, besatt så moderen gården till 1677, då hon dödde, 

sedan tilhandlade sohnen sig bägge syskonenss lå tter i gården och 

dhen nu beboer. 

Alnenull. 27. Christopher Hofw alt 10 bindinge r huuss till ga then 17, syder 
och när i gården 15, öster och wäster huuss och gårdsrum 52. 

1709 n;s pantsätter Vävaren Christopher ttofvalt sin gård på Söder
ga tan emellan Sal. Rådman Junghans' stenhus och Borgaren Johan 
Erik ssons gård. 

222 och 223. 23. · Den gården, huaruti Rådmannen Junghans i boer, åbod-

des 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 s taden 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 under

rättelse 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 swär

moderns 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 Jung

hans 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 re

gering 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 Junghans sig med änckian Maria Orim, som ännu 

gården beboer. 
Karta 1688. C 3. Adam .Junckans gårdh och hage. 
K..artbeskrivning 1688. 2. Rådm. Adam Junghans ett grundmurat steenhus 

2 våningar högt, gården kringbygd med 3 stugor, en sahl, kiök, bryghus, stall 
och ladhehuus. Derhos en stor trägårdh medh 2 fiskedammar. 

Alnemål. 28. Rådm. Junghans et steen huuss 60, söder och nör i går
den 61 1/2, öster och wäster 60. Trägården öster och wäster 135, syder och nör 118. 

I köpebrevet till Handelsman Peter Hegardt i Malmö 1711 20/1, 
där alnemålen äro utförligare och något avvikande, säges tomten i öster 
till väster vara belägen »Ut till Raske- eller Kattegrännen». 
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;;24 och 225. 24. Den gård Procurat:n Springer i boer, beboddes 1658 af 

Olof Brorson (?),som dödde 1673, effterlemnade sig 3 barn, af hwilcka 

dhe 2 sina egna värger wore och alla her i riket ähre; A:o 1677 

dödde hustrun, effterlemnade sig arf till samma barn 61 Dlr. 13 öre, 

sedan köpte Procurat:n Springer gården af arfwingarna och nu den 

beboer med sin hustru. 

Alnemål. 29. Nelss Springare 19 bind. huuss 40 1/2, syd och nör i gården 40, 

öst och wäster 35. Trägården öst och wäster 72, syder och nör 55. 

30. Nicolaus Hoowalt uth till gathen 51, syder och nör mit öfwer 39. 

wäs ter till 33, längden öster och wäster 80. 

1698 30
/ , pantsätter Niclas Iiofvalt sin trädgå rd »Stmnan näst intill 

Nils Springers hus, som Niclas uti bor ». 

228. 25. Den gård Johan ttanss. Besökare iboer, boddes 1658 af 

Per Jönss., som her ifr. flötte till Saxtorp krogh, sedan bortlejdes 

gården intill Sören Ladufogd den köpte I : hwilchen gård een tid 

stod ödhe :/ af een dhel creditorer, som den ägde och een lång tid 

den bebodde intill 1676, då han död de; huruledes skifftet förrättades 

har ingen någon kunskap om, emädan Borgm. Sören Wellumss. 

dett förrättade med stadskrifw:n, som i krigtiden med dhe wed

kommande documenter öfwergick till Dannem.; dereffter 1677 dödde 

han, effterlemnade sig een sohn, som emottog hans arff och nu boer 

i Dahlby, hwilchen gården sålde till Knut Anderss. Löök i Truls

trup, som den sedan afhände til Prombmannen Peer lpss. i Lomma, 

som den lika som Knut Löök bortläger. 

Alnemål. 31. Pehr Prammand 12 bindinger huuss uth till gathen 53, syd 

och nör i gården 53, öst och wäster 35. Trägården öster och wäster 130, syd 

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 beboess, hafwer och 

dhenne Sifwer hafft 2: ne hustrur, hwilcha döde ähre och intet effter

lemnat sigh. 

Alnemdl. 32. Sij gwert Nelsson 8 bindinger, uth till gathen 26, öster och 

wiister i gå rden 26, syd och nör 26. Trägården syd och nör 34, öst och wäster 130. 

1696 14/3 nämnes att Siver Nilsson 1683 köpt sitt hus på Södergatan 

av Borgmästare Tollsten d. ä. på Hospitalets vägnar. 
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27. Dett huuss Lorentz ttanss. Muurmäster 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 arf

wingar gården, som här i staden ähr; emedlertid blef gården dheelt 

i 2 :ne parter, och blef dotterens part betalt till cronan och staden 

för lägers måhls böter, dett andra huuss blef såldt till Anderss 

Wächtare af Essbiörn Bengtss., som med sin hustru begofwo sig i 

Hospitalet. 
Alnemål. 33. Hanss f ynboo 6 bindinger huuss uth till gathen l 7, öster 

och wäster i gärden 20, syder och nör 17. Trägården syd och nör 11, öst och 

wäster 130. 
34. Anderss Wächtare JO bindinger uth till gaten 20 1/2, syd och nör i 

gården 20, öst och wäster 38. Trägården syd och nör 21, öst och wäster 130. 

1693 18
/• uppvisas köpebrev utgivet av Sal. Esbiörn Bengtss. hustru 

Bodil faddersd. till borgaren Anders Nilsson. S. å. 8/s d :o utgivet av 

Lorents lianss. Murmäster på dess gård på Söndergatan, som Löjtnant 

Jöns Eriksson Skoug (ad!. Gyllenskog) köpt. 1696 6/1 uppbjudes gård på 

Södergatan tillhörig Löjtnant Qyllenskog, belägen »nordan intill Siver 

Nilsson och sunnan intill Anders Wächter». 1697 5/a uppläses köpebrev 

utgivet av Siver Nilsson till Löjtnant Jöns Qyllenskog på ett stycke jord 

av dess tomt »i bredden ut till adelgatan af lir. Lieutn :s nord ers ta stolpe 

och upp å t till S. N :s syndre stålpe 4 1/2 aln., längden öster fr ån adelgatan 

och vester neder i hagen 39 aln., bredden nederst i hagen norr ti l 

söder 4 1/2 aln. 

28. Dett huuss Jönss Ladufogde i boer, beboddes 1658 af 231. 

Anderss Hyre, som dödde 1677 och effterlemnade sig 3 barn, som 

bekommo 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. 
Alnemål. 35. Jöns Lafogde 8 bindinger huuss, uth till gathen 17, syd och 

nör i gården 17, öst och wäster 30. Trägården syd och nör 16, ös t och wäster 130. 

29. Dett huuss Jöran Perss. i boer, war 1658 en öde plats och 232 och 233. 

af ingen kan minnass något huuss derpå warit, för ähn han några 

åhr effter kriget tilhandlade sig platsen af Rådm. Bager och den 

nu beboer. 
Alnemål. 36. Jöran Person 6 bindinger huuss, till gathen 40 1h, i syder 

och nör i gården 40, öst och wäster 30. Trägården syd och nör 40, ös t och 

wäster 130. 
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234- 236. 30. Dett Jmus enckian Bengta Nills Knuts. i boer, bebodde 

237 norra 
delen. 

1658 henness man Nillss Knutss., som dödde 1667, effterlemnade 
sig 4 vanwittiga barn, af hwilcka 3 ähre i Hospit., den ena hos 
modern ännu. 

Alnemål. 37. Her Borgmästar Tolls teen 12 bindinge r huuss til ga then 69, 
syder och nör mit på gård 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 Häradshövding Tollsten 

en gård ·och tomt på Södergatan vid bommen, som tillhört Bengta 
Nils Knutss. 

31. Dett huuss Larss Humble i boer, åboddes 1658 af fahren 
Jönss Humble, som öfwerdrogh huuset till sohnen, som nu der i boer. 

Alnemål. 38. Larss Humbla 10 bindinge r huuss, till gathen 24, syder och 
nö r mit på pl adsen 24, i öster och wäste r 160. 

1695 30
/ 1 uppbj öd Lars Jönsson Humbla ett stycke hagepla ts mell an 

hans hus och Kurremakarelyckan. 

237 södra 32. Dett !mus Jönss Humble i boer, åboddes 1658 af Jöns 
de~;8~ch Wäfwer, som huuset måtte quitera för fattigdomb skull och till een 

bonde i Hötofta, som dett sedan öfwerdrog till Jöns Humble och 
nu af honom beboess. 

Alnemål. 39. Jöns Humbl a 5 bindinge r huuss, till gathen 33 1/2, syde r och 
nör mit öfwer pladsen .30, i öster och wäster 160. 

40. Bengt Olsson 5 bindinger huuss, till gathen 45 1/2, syde r och nör mit 
öf\\'e r pladsen 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 emot
tog, satt altså enckian i några åhr, intill dess hon befriade sig med 
Swen Rask, som gården med henne beboer. 

Alnemål. 41 . Swen Radsk 9 bindinge r huuss, till gathen 69, syde r och 
nör på pladsen 100, öster och wäster 89. 

Jfr. ovan sid. 41 den 1711 förekommande benämningen på nuv. 
Svanegatan, »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 
f attigdomb skull, då dhenne Olof Bedeman köpte gården af Peer 
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Påhlss. i Wissmarlöf och nu beboess af honom. Emedlertid ähr 

hans förra hustru dödh 1677, som effterlemnade sig en sohn, som 

bekom 23 Dlr. 26 1
/ 2 öre till arf, och är sohnen her i s taden boende, 

sedan blef befriatt med en annan hustru och nu den beboer. 

Alnemål. 43. Olle Anderss. 19 bindinger huuss, till gathen 45, syde r och 

nör i gård en 30, öste r och wäste r 36. Trägården syd och nör östen till 136, 

wästen till 85, i öster och wäster 136. 

35. Den gård Hanss Rassmuts. i boer, åboddes 1658 af Sagle 265. 

Peer, som med sin hustru q:ra gården för fattigdom och gick orri 

och tigde, effter honom köp te Hanss Pheipher gården af credito

rerna, som af honom een lång tid beboddes intill 1687, då hustrun 

dödde, effterlemnade sig 3 barn , som fick till arff 104 Dlr. som blef 

bestående i gården, sedan dödde han 1689, och hwad han effterlem

nade sig bekommo dess barn, som ähre her i staden boende, sedan 

tilhandlade Hanss Rassmuss. sig gården af arfwingarna och nu 

dhen ceboer. 

Alnemål. 52. lianss Rassmusson huuss och hage i syder och nör 70, 

öster och wäster 66, breden i hagen 55. 

Gammal sodalitieegendom, varom köpebrev 1663 12
/ 1 utgivet till 

lians Pfeifer Muremester. Säges här ligga »Östen for Grönnegade och 

norden nes t optil det lille strrede, som ligger for forneffnte gade och intil 

Villum Jenssons haffue, som oc er vor convents, huor paa S. Andrere 

kirke i gamle dage stod. (Jfr. nedan sid. 46). 

36. Dhe 2 :ne huuss, som Jönss Anderss. Kock och Larss Orm 248- 251 octz 

i boer, tillhörer Rijstallen och dess tilliggande hage, hwilchen SI. 255- 257. 

Doctor foss har ägt, huem som dett har bekommit i betahlning 

lährer skifftebrefwet i Kiöpenhambn effter honom uthwisa. 

K.arta 1688. 30. Ridebanen medh sina pl atse r. 

Alnemå/. 53. fossens beridaplads 8 bindinge r huuss pladsen i öste r och 

wester 170, lengden i syder och nör 310, breden needen !il 97, breden mit uti 178, 

breden !il norden 115. 

1684 8/o begä r Major Casper Henrik Gerdes taxering av Ridhusets 

byggnad. 1696 11
/ 0 uppkallades Skräddaren Jöns Christensson, boende i 

Sal. Dr. fosses beridares tall; berättade, a tt han bott där i 6 år och att 

i dammen, som låg i hagen, hade Rådman Lewerentz brukat ha fisk. 

Likaledes uppkallades Lars Orm, boende i andra delen av beridareplatsen, 

berättade att hans svärfar varit trädgårdsmästare hos Foss och fått bo 

fritt i huset, varför han och hans hustru på samma villkor bott kvar; 
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de hade icke ny ttjat hagen, »sedan apotekaren hade den, ty eft er honom 

emottog Major Ojerdes hagen, som begynte tämmel. at ruinera den». 

Universitetet sökte tillägna sig tomten, men 1696 2/0 meddelade A. Stobreus 

i konsistoriet, a tt »fö r ofrid en war det a llas taa l a t Sa l. D. Foss suis sump

tibus och på sin ägen grund samma stall till Acad :s ti änst hade lå tit up

byggia, sig förbehå ll andes siälf a tt hå lla hästar och sta lmästare med det 

der aff fl y tande emolum ent». S. å . 5/o fi ck Borgmästa re Toll sten köpebrev 

på »rides tallstomterna », och 1701 2/s uppbjuder Häradshövding Tolls ten 

»berida restallsgården, som . Christi an Murm ästare ibor ». 

I samband med denn a tomt s tå r den s. k. f' ossens hage. 

Karta 1688. 29. Doctor Chris ti an Fossii hage. 

Alnemål. 54. Fossens s toora trägård i öster och wäster ut till ga tan 140, 

in bä ttre i syder 125, nock in bät tre i sydcr 100, i syder och nä r till dammen 120, 

syden fö r dammen· ös ter och wäste r 65, norden till 70, i syder och nä r 75. 

1696 5/o erhöll Rådman Lewe rentz köpebrev på F osses trädgå rd. 

Den del av trädgården, som nu utgör n : r 266, va r gamm al s'odalitie

egend om, varav a lltjä mt utgår jordsky ld. Enligt köpebrev 1664 18/1, 

»undes Willum Jensson Byskrifve r g rund nordan for den grund , som 

fo rd um S. Andrere kirke påstod i det lille strrede, som löber af Synder

gade och i ves ter ud til Orönnegade, nes t ves ten optill den vo r Calentis 

grund, som Michel Skreder i gamle dage påbode och nu ttenrik Rim

sn id er hafver til hafve oc ös ten fo r den grund, som tte r Morten hafve r 

lejet och nu Hans Muremes ter udi Orönnegade, lengden på den söndre 

s icle ud till str redet öster til vester 93 1/4 a ln ., vesten til sönder til nor 

fr a gaden oc til Fru Beate Bildis hafvegierd e 59 1/2 a ln., på nörre sid en 

vester til öster 78 a ln.» (Jfr. ovan s. 45). Tomten benämnes sedermera 

regelbundet »tiuml ehagen». 

37. Det t huuss Jepp Hanss. i boer,. åboddes 1658 af Nill ss 

Toorsson, som dödd e 1677 i armood , effterl emnade sig 5 barn, se

dan bekom Torckell P erss. huse t i betahlning effter Nillss Tohrs

son, som dett sedan till Jeppe Hanss. förs ålde. 

Al11 e111 ål. 45. Jeppe Ii ansson 11 bindinger huuss, till ga then 83, sy de r 

och nä r wästen till 60, öster och wäster 95. 

Detta och närm ast fö lj ande två numm er torde böra sökas i kva r

teret väs ter om S :t Månsgatan. 

38. De tt I. huuss Månss Hanss. i boer, låg 1658 öde, sedan 

opbygdes ett litet huuss af Jeppe R.y tter, som sedermehra i kri gs

tiden blef nederbrutit, effter kriget igen opbyg t af be : te Måns Hanss. 

och nu af honom beboess. 
Alnemål. 46. lians Nelsson 13 bindinger huuss till gath en 43, ös ter och 

waster twe rt öh\ er 3ll, syder och nä r 130. 
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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 
syden 65, lengden i öster och wäster 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 går
den med sohnen; då hon dödde i krigstiden, ti llföll hennes qwar
låtenskap be : te barn, sedan in lösste han gården af sina medarfwin
gar och den nu beboer. 

Karta 1688. 31. Larss Nilssons plats. 
Kartbeskriv11i11g 1688. 10. Larss Nilsson 2 s tuger, spis kamm a r, bryg ge

huus, ladhehuus, stallrumb och en kåhlhag a. 
Alnemål. 48. La rss Nil sson 16 bindinger huuss till ga then 48, breden i 

gård en 38, lengden i gå rden ös ter och wäster 36, trägård en syder och nör e6, 
öster och wäster 47. 

Om myntaregå rden, belägen på denna tomt jfr. ovan Clemens rote 
n :r 33. Möjligen bör den hä r nämnda Pilebadstugan förläggas ti ll norra 
delen av nuv. 258. 

41. Dett huuss Inger Isachss i boer, war 1658 Sal. Well um 260- 2G2. 

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 gården, hwilcha barn ähn ähre hoos 
modern i gården. 

Alnemål. 51. Ingrij Jsacks Rådm. Leverentz I 6 bindinger huuss 40, bred en 
i gården 32, i syder oclt nöö r 17. 

1692 18
/ 1 lät Inger Sal. lsaak Mattss. uppbjuda sin gå rd i Orönegatan, 

varpå 2/a Rådman 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. 

med hustrun Bengta Dragarss och den andra 1/2va dehl sålde Torc

kel Perss. till 'frulls Oluffs., som den nu beboer. Anno 1690 till

handlade sig denne Trullss Oluffs. ett st. jord i Pappegoijelyckan 

af Biörn Jacobss. arfwinger i Kiöpenhambn, hwarpå han ehrlade till 

cronan 6:te p:gn der af neml. 4 Dlr. 5 2/a öre, hwilcha Rådm. Ham

mar 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. Trägården syder och när 20, öster och wäster 23. 

50. Rådman Lefwerentz 12 bindinge r huuss till gathen 28, breden i går

den 31, lengden öster och wäster 32. 

1692 3/s meddelas att Jeppe Nilsson sålt sin gård i Grönegatan med 

hos!iggande hage till Rådman A. Lewerentz. 

Utöver dessa i längden förekommande tomter nämnas följande: 

Alnemdl. 43. Sifwer Nelsson (nu Niels Grafware) 5 binding huuss till 

gathen 49, syder och nör mit öfwer pladsen 50 1h, öster och wäste r 95. 
44. Torsten Nelsson 6 bindinge r huuss till gathen 68, breden i syder och 

nör 55. 

Hä rmed kan sammanställas, att enligt domky rkans jordebok 1696 

jordskyld betalas av »Grönegatan . Alexander Leverents af Sifwer Nilss. 

huus wästan till moth Twärgatan 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 alnemålslängd är beridare

platsen upptagen med mått, som fordra att hit även räkna nuv. 255. 

Var dessa tomter varit belägna låter sig alltså tillsvida re icke avgöra. 








