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KRAFFTS ROTHE. 

1. Den gård Cristen Hansson i boer, åboddes 1658 af hans I A oclz B. 

förman Peer Davidtsson, som dödde 1671, effterlemnade sig 3 barn, 
een sohn och 2 döttrar, som bekommo till arf 415 Dlr., hwilcka barn 
her i staden hoande ähre undantagandes den ena dotteren, hwilcken 
finss i Dahlby; sedan ähr enckan igenom denne Christen Hanss . 

• befriat, som den med henne åboer. 

Karta 1688. 54. Christen Hansson. 
Kartbeskrivning 1688. 1. Christen Hansson opbygt effter kriget 2 stugor, 

2 kammar, kiök, stall, ladha, loga, swinehuus, en liten hage. 
Dk jordebok 1696. Knut Christophersson af den gård han ibor näst up till 

tullstufwan på östra sidan - : 26. 
Alnemål. 1. Watzens enckia gårdhen bredhen till gathen 30, längden uth 

moth wallen öster och wäsier 49. 
2. Knut Christoffers enckia bredhen till gathen 28, sielffa gårdhen längden 

öster wester 50, haghen i längden öster wester 47, haghen i breedhen sönder 
och noor 30. 

Enl. mag. prot. 1692 9/1 begär tullskrivaren Petter Wadtz få bebygga 
den ö"detomt, »Som f. d. tullskrifwaren Sal. Mårten Mårtensson för kriget 
innehafft och K. M :ts tullstugu påstoodh och i kriget blef afbrendt». Detta 
beviljas, och vid företagen taxering beskrives tomten som »ödeplats på 
Bredgatan widh den östra sidan, näst nordan uptill den plats, som 
Christian Hansson påboor, och går ut till wallen samt ifrån gatan aff 
wäster lika emot Håkan Perssons (Klemens rote n: r 1) yttersta nordre 
stolpe och uti öster till Christen Hanssons hagegärde ». - Av 1 A och 1 B 
betalas alltjämt jordskyld till domkyrkan. 

2. Tullskriiw:n Petter Watts beboer nu den gård, som Sören 2. 

Christenss. Ladufogd 1658 åbodde, hwilcken dödde 1662 tillika 
med sin hustru; samma åhr d. 8 Martii ähr effter dem hållit skiffte, 
hwarpå hans arffwingar är tillfallit 179 Dlr. 14 öre, ähr äfwen så 
mycket hennes arfwingar tillkommit, berättandes de 16 män, att 
mannens arfwinge war een skohlepoik-e be:d Christian Conradt, 
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som här wed skohlen sig uppehölt, på henness sida war dess egna 
barn neml. 3, hwilcka här i landet woro boan de och dödde; effter 
denne Sören Christenss. bebodde hennes sohn gården, gl. Peer 
Perss. be:d, som dödde 1663; samma åhr ähr effter honom hållit 
skiffte d. 5 Junii, effterlemnade sig 2 söhner, som bekommo till arff 
72 Dlr. 14 1/ 2 öre , af hwilcka de här i landet blefwo opfödde med; 
effter honom kom Jönss Orege rss. Skräddare, som dödde 1678 i 
krigstiden, är då hanss gård och egendomb blefwen af fiendt:n op
brändt, eftterlemnandes sig ingen arff, bleff altså tompten öde lig
gandes till fö r några åhr sedan Procurat. Springer den samma op
bys,!de och nu beboes i lega af Petter Watts. 

Al11emål. 3. Nielss Sprin ga ress gårdh bredhen ti ll gathen 25, längden i 
sielfwa gå rdhen öster wester 47, haghen i längden öster wäster 120, haghen i 
bredhen sönder nor 15. 

Av nu . N:r 2 utgår sedan gamm alt jordskyld till Soda litium. 

3. 3. Den gård gl. Nillss Pållss. iboer, beboddes 1658 af Hertwig 
Kettelförare, som dödde 1668 och effterlemnade sig een sohnedotter, 
som Sören Burgass Besökare bekom till eckta och besatt gården 
een tid, huareffter han sedan dödde och hölts skiffte effter honom 
1677 d. 24 Aug., då hans sohn ähr tillfallen i arff 216 Dlr. 9 112 öre 
beståendes i hans fäderne gård, som 1678 af fienden bleff afbrändt, 
då moderen sedan blef försörgdt genom een degn i Oullarp; för ähn 
gården afbrändt blef, hade hon den bortsåldt till Söfren Jöranss. 
här i staden, som den till i kriget, då han afbrändes, åbodde; låg 
så tompten öde, intill denne Nillss Pålss. tompten opbygde och nu 
beboer den med hustrun; denne tompten jempte ett st. jord i Mölle
wången tilhandlade Nillss P ållss. sig af Nillss Jönsson Degn i Jud
landh, som dherföre bekom penningar 105 Dlr. , deraf ehrlade till 
konungen och staden d. 18 Maij 1680 siettepenningen 17 Dlr 16 öre, 
hwilcket warande byfogde lährer giöra räckning fö re. 

Alnemål. 4. Nielss P åhlss. hufwidtgårdh bredhen till gathen 23, gården 
i längden ö ter wester 60, haghen i längden öster wester 105, haghe-bredhen 
sönder och noor 16. 

4 och 5. 4. Denne Nills P ållss. har ock uptagit een dernäs t hoos sig 
liggande ödetompt, som åboddes 1658 af Peer Jönsson, som sedan 
dödde 1666, effterlemnandess sig een sohn, hwilcken intet arff be-
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kom. Effter denne P eder Jönss. köpte Bertäl Hästeköpare gården 
af creditorerna, som bodde till kriget påkom, då gården afbrändes 
af fienden och han A :o 1677 död de, effterlemnandes arf till sin sohn 
158 Dlr. 15 öre, hwilcken ähr student och här wed acad :n 
frequenterar. 

Alnemål. Nielss P åhlss. nestwedh bebygdhe gårdh bredhen till gathen 36, 
längden i sielfwa l!årdhen öster wester 30, längden i haghen öster wester 42, 
bredhen i haghen sönder noor 26. 

1690 22/ 3 begär Nils P åhlsson på Bredegatan få bebygga Bertil 
Hästeköpares plats näst upptill hans egen gård. 

6. Samuel Handskemakare har opbyggt een öde och afbrändt 6. 

plats, hwilcken tiihört Oreelss Smed, som åbodde densamma i krigs
tiden och dödde 1677, effterlemnade sig 2:ne barn, som bekom till 
arff 92 Dlr. 9 1/ 2 öre, hwilcka här i landet ähre; effter denne Samuel 
Handskemakare köpte Peer Larss. Besökare gården, som den nu 
åboer. 

Alnemål. 6. P eh r Besökaress gårdh bredhen till gathen 25, gårdhen uthi 
längdhen öster wester 42, haghen i längdh en öster wester 115, haghen i bredhen 
sönder nor 22. 

Enl. mag. prot. 1682 14/s uppbjöd Samuel Mårtensson ttandske
makare sin part i den gård, han bebodde på Bredgatan, och s. å . 2

/ 9 köptes 
densamm a av »Pedher Ibbson i Lumma pramhuus>>, som hade prioritet i 
gården. 

7. Anderss Arfwedss. åboer nu den plats, som Christopher 7 och 8. 

Hanss. 1658 åbodde, hwilcken i kriget bleff afbrändt och af honom 
Anderss Arfwedss. opbygt sedan; denne Christoph er ttanss. dödde 
1682, effterlemnade sig intet, och är elliest Larss Klåckare här i 
staden hanss rätta arfwinge. 

Alnemål. 7. Anderss Arfwedss. gå rdh bredhen till gathen 26, längdhen i 
gårdhen öster wester 38, längdh en i haghen öster wester 11 3, bredhen på haghen 
sönder nor 30. 

8. Friedrich Rems(nida re) s gårdh bredhen till gaten 25, längdhen sielfwa 
gårdhen öst. west 36, längdhen uthi haghen öst. west 113, bredhen uthi haghen 
sönder nor 42. 

8. · Jochum Snickare åboer nu Petter Kocks gård, hwilcken 9. 

densamma opbygdt, som afbrändes i kriget; för honom åbodde 1658 
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gården Töness Skomakare, som för fattigdomb skull undwikte ifrån 
staden; sedan åbodde gården Remmesnidaren Adolph Haring, som 
<lödde 1677 i kriget tillika med hustru och barn, effterlemnandes sig 
132 Dlr. 17 öre, hwilcken arff Rådman Hammar emoot togh som 
ett danarff, som sedan med all hanss egendomb i Malmö blef af
bränd t, beståande een dehl i lössöhron, som blefwo opbrände jempte 
gården, som af fienden afbrändes. 

Alnemål. 9. Petter Kocks gårdh, som Nielss Joenss. beboer, bredhen till 
gathen 15 1/2, längdhen på sielfa gårdhen öster wester 40. · 

1685 27 /1 »gaf Borgaren och ttandelsmannen Peter Kock tillkienna, 
at som han har sig företagit een byggning at opsättia på Bredegatan 
uppå Adolph Remmesniders ödesplats och som der näst hoos är belig
giande een liten afbrändh gårds ödetompt ohngefer på 6 bindinger stoor, 
som fordom Sahl. Otto Guldsmed påbodde, altså begiärar han, att honom 
samma Otto Guldsmeds ödetompt må bewillias at bebyggia till dhen 
studerande ungdoms accomoderande». 

10. 9. Academiresnickaren Jeppe Jönss. har optagit een plats, 
som i kriget blef afbrändt, för honom ähr gården af Berent Garf
ware 1658 åboedt, som dödde 1672 och effterlemnade sig intet arff, 
emädan gälden öfwersteeg boets förmågo, effter denne bebodde 
gården Swen Skräddare ifrån 1672 till krigstiden, då gården blef 
afbrändt, som sedan reeste till Dannemarck med hustru och barn 
och intet lemnade effter sigh. 

Alnemål. 10. Jeppe Hansson Snid. gårdh till gatan bredhen 16 1/2, längd hen 
uthi sielfa gårdhen öst. west 29, längdhen uthi haghen öst. west 110. bredhen uthi 
sönder nor 16. 

11. 10. Jochum Snickare har optagit een ödetompt, som i kriget 
blef afbrändt; för honom ähr gården beboedt af Jönss Grofsmed 
1658, som bortsålde gården till Nillss Åstredsson Grofsmed, som 
sedan flötte ifrån staden till Wärby; denne Nillss Åstredss. dödde 
1677 i kriget, då gården afbrändes, effterlemnandess sig intet arff. 

Al11emål. 11. Jochum Snidk. bredhen till gaten 24, längdhen siellwa 
gårdhen öster wester med hage 85, bredhen sielfwa haghen sönder nor 24. 

Av nuv. N: r 11 betalas jordskyld till Sodalitium. 

11. Den gård M:r Zacharias Skelling i boer, åboddes 1658 12. 
af Ingebohr Skomakaress, som flötte herifr. till sin dotter wed 
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Skabersiö; effter henne köpte Anderss tturre gården, boendes her 
i staden, af Kestena Ourriss och Johan Morbeck i Malmöe, sedan 
sålde han den till S~adssyndicus Benjamen Palumbus, han återigen 
sålde den till Bertell Noorman, som sedan då han bleff befallnings
man på Offvestadcloster, sålde dhen till M :r Zacharias fälskerere, 
som den ännu beboer. 

Karta 1688. 55. Sachariess Balberer. 
Kar/beskrivning 1688. 2. Zacharias Skelling 1 dubbelt huus till gatan medh 

stuga, nattstuga, 2 cammare i gårdhen, kiök, stall, ladhehuus och loge, derhos en 
liten hage till kåhl. 

Alnemål. 12. Zacharias enckias gårdh breden till gatan 24, längdhen uti 
sielfwa gårdhen öster wester 36, längdhen uti haghen öster wester 100, bredhen uti 
haghen 36. 

1630 1/g lejer Niels Foss, prokurator till S. Vincentii alt., till Niels 
Jensen Skomager denna gamla kapitelgrund, som då säges vara belägen 
mellan Rådman Jens Blocks i söder och Jörgen Skräddares i norr. 
Måtten avvika något; i öster angives Ljusesträtet som gräns. 1700 5/11 
pantsättes av »Unge Tröls Olsson dess gård på Bredgatan, som han köpt 
af Sal. Zacharias Fältskärs enckia». 

12. Den gård Anderss Mattss. i boer, åboddess 1658 aff Sal. 13 och 14. 

Lars Nissen, som sedan bleff byfogde her i staden och deruti bodde 
och dödde 1671, effterlemnandes sig 7 barn, som alla her i staden 
hooss moderen blefwo upfostrade, intill kriget påkom, då 3 af 
söhnerna till Dannemarck öfwergick och hade een huar af dem till 
arff effter faderen 98 Dlr. 12 öre, hwilcka arfwelåtter till derass 
upfostring åthgick, dem öfrige barn finss ännu her i landet; blef 
altså sedan gården köpt till Lucas Romell, som der uti bodde een 
kort tid och dödde i kriget och finss dess hustru och arfwingar här 
i riket; efiter henne köpte Anderss Mattss. gården af Lucas Romels 
enckia, som boer i Malmö och är befriat med Mag:r Edberg, den 
öfrige deel af gården beboer nu Professoren Dahlhem, som sorterar 
under acad :n. Denne Anderss Mattss. har lefwererat 6: te penning 
till kongen neml. 1 Dlr. 2 116 öre för sin systerss Boel Mattsd:r 
tagen arff effter sin sal. moder, som dödde ... (papperet söndrigt). 

Dk jordebok 1696. Anders Mattsson Hanskemakare af den gård Lars 
Nillsson tillförne bebodde på östre sidan (af Bredegatan) - : 16. 

Alnemål. 13 . . Dhall Hembskans gård breden til gatan 33, längdhen uthi 
sielfa gårdhen öster wester 79, längdhen uthi haghen öster wester 65, bredhen 
uthi haghen sönder nor 25 1/>. 
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14. Anderss ·Hanskemakare bredhen till gathen 20, Jängdhen uti sielfva går
den öster wester 55, hagelängdhen öster wester 87, bredhen sönder nor 30. 

På 1630-talet beboddes tomten av Rådman Jens Block (jfr. föreg. 
n:r). 1684 köpte Anders Mattsson ttandskemakare den av Brita Sal. 
Lucas Rommels; en senare anteckning meddelar: »de gl. sköte har Sal. 
Dalhems enka, effter de gårdar tillförene under ett warit, gifwes jordskyll 
2 sk. till domkyrkan». 1683 25/s omtalas att »liustru Brita Sahl. Rådm. 
Lucas Rummels enckia brukar een stoor borgerlig nähring medh öh! och 
brännewins sahl, långdt mehra änd någon borgare här i stadhen, dher 
till medh hafwer sine 2 :ne wällbygde gårdar medh annor stoor egendom 
i marcken och Guds wällsignelse i huuset». 1690 23

/ 6 uppbjuder Mag. 
Edberg i Malmö den gård på Bredgatan, som Prof. Dahlhem ibor; 
1698 6/s uppbjuder Anders Mattsson ttandskemakare sin gård på Bred
gatan. Av N :r 13 utgår alltjämt jordskyld till' domkyrkan. 

15. 13. Gården som nu Christen Nillss. Kleensmed iboer, ägdes 
1658 af förrige Byfogden Larss Nissen, som samma gård sålde till 
Nilss Anderss. Doctor, som dher i bodde och dödde med sin hustru 
1677, dess barn ähr här i riket och bekommo till arff 69 Dlr. 1 öre; 
blef altså gården tilhandlat af barnens förmyndare M :r Zacharias 
Skelling, som nu den beboer [!]. 

Karta 1688. 49. Christen Nilsson Smidts. 
Kartbeskrivning 1688. 3. Christen Nilsson Smed af Nilss Anderssons 

gårdh 1 stuga, kiök, litet spiskammare, liten stall , ingen kåhlhage. 
Dk jordebok 1696. Christen Nilsson Kleensmed af den gård han ibor näst 

sönnan up till Handskemakarens g·ård I: - . 
Alnemål. 15. Christian Nielss. Kleins. gårdh bredhen till gat. 15 1/2, Jäng

dhen uthi sielfwa gårdhen öster wester 15, längdhen uthi haghen öster wester 90, 
haghebredhen sönder nor 17 1/2. 

1702 9/s uppbjödo arvingarna efter Christen Smed hans gård på 
Bredgatan, liggande emellan Jakob Mickelssons och Professorskan Sara 
Lillienstråles gårdar. 

16 ocl1 17. 14. Den gård Jacob Michelss. så wäll som den gård Petter 
Petterss. R.åtich nu iboer, beboddes 1658 af Peer Cristenss. Bakare, 
som dödde 1661, effterlemnande sig 4 söhner (huaraf een wed nambn 
Påll Perss. war af Köpenhambn, hwilcken betalte för sitt emottagne 
arff 6:te pg:n till kongen d. 19 Aug 1687 1 Dlr. 21 2/ G öre), hwilcka 
bekomma till arf 135 Dlr. 28 1/ 2 öre, som då alla här i landet wore; 
effter honom kom ttanss Christopherss. Bager till be: te gård att 
beboo, som deruti bodde och dödde i Malmö, effterlemnandess sig 
intet utan 3: ne barn, som ännu fins här i landet; effter honom har 
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Jacob Michelss. köpt gården af Thomas Jyde i Malmö, som pant 
hafwde till gården, hwilcken opdrog den andra 1/2va deelen, som 
i kriget blef afbrändt, till Petter Petterss., som derpå har upsat ett 
litet huuss och nu beboess af honom. 

Alnemdl. 16. Jacob Swarfwares g. till gaten bredhen 13, längdhen uthi 
sielfwa gårdhen öster wester 27. . 

18. Petter Rottich des bolig bredhen till gaten .. . , längdhen uti gårdh och 
hage öst west 102 1/z, haghe bredhen sönder nor 22. 

15. Den ödetompt, som Samuel Handskemakare har opbygt, 18. 

deruti bodde 1668 Jacob Borck, som een tid den bebodde och sedan 
römbde herif r. staden; effter honom kom Assmund Gunnarss. till 
gården, på huad sätt kan intet inhämptas någon kundskaph; denne 
Assmund Gunnarss. bodde gården intill kriget, då han tillika med 
sin hustru 1677 dödde och gården afbrändes, effterlemnandes sig 
en sohn, som boer i Ystad; har altså gården sedan legat öde till i 
åhr den af be: te Samuel Handskem. opbygdes. 

Alnemdl. 17. Samuel ttandskem. gårdh bredhen till gaten 19, längdh 
sielfwa gårdhen öster wester 35. 

1689 1/1 begär Jöns Svensson Timmerman ödegrund »På Bredgatan 
twärt utför S :t Peders kyrkegårdh, hwilcken Assmundt Gunnarsson til
förne åbodt». 1690 5/5 begäres samma av Samuel Mårtensson liandske
makare, och vid taxeringen angives bredden »Wid den östra ända uptill 
Kråkas löcka », vara 16 aln., bredden »öfwer till ifrån Peter Peterssons 
hagerumsgierde och söder till Sal. Jörgen Blocks ödetompt 19 a ln.». 

16. Den ödetompt, som Jönss Jönss. Skräddare har sig på- 19. 

tagit att opbygga, dhen tillhörde 1658 Olof Krämmare, som dher 
näst optill bodde; sedan afköptes den 1h va deelen af Jöran Block, 
och denne Olof Krämmare bodde i gården till 1677, då han tillika 
med hustrun dödde i armod och effterlemnade sig een dotter, som 
fins i Malmö; blef altså gården i kriget-afbrändt, sedan har tompten 
legat öde till i åhr, då dhen af be:te Jönss Skräddare blef optagen. 

Alnemdl. 19. Jönss Skräddares gå rdh bredhen till gatan 19, längdhen 
sielfwa gårdh och haghe öster wester 135, haghebredhen sönder nor 17. 

20. Bokbinderns gårdh bredhen till gathen 22, längdhen uti sielfwa gårdh 
haghe öster wester 135, bredhen uti sielfwa haghen sönder nor 16. 

1690 25
/ 5 begär Jöns Jönsson Skräddare ödetomt på Bredgatan, som 

Jöran Block påbott, och 1690 19
/ , anhå ll er Academire bokbindaren Sven 
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Noreen om en ödetomt »belägen på Bredgatan och twärt utöfwer S :te 
Peders kyrckiegård». 

20. 17. Den ödetompt Mattiass Ståhl sidst åbodde, dheruti bodde 
1658 Nils Doctor, effter honom köpte Mattias Ståhl gården af pant
hafwanden i Malmö Bengta Johan Krutmeijerss, hwilcken bodde i 
gården till kriget påkom, då han med hustru och barn öfwergick 
till Dannem. och ligger tompten ännu öde. 

Alnemål. 21. lir. Professor Lagerlöfs twert Krackans bredh 35, plads i 
längdhen öster wester 98, öde pladts nest wedh bredhen till gathen 42, längdhen 
öster wester 98. 

1686 18/s begär Borgmästaren Per Tollsten att få den ödeplats på 
Bredgatan, som Matthias Ståhl tidigare åbott, och 1687 5/2 en ödeplats 
sunnan till M. Ståhls. Vid värdering av den senare beskrives den såsom 
liggande »ud till ahlgadhen ifrån Matthias Ståhls gadehusslenges foed
steen och ned i sönder til hiörnefoedsteenen, som findes tuert öffwer för 
tt: r tiyltenii grundmured hiörnehusslenge til ahlgaden, och siden aff 
wester i öster til Lundegårds brögerhusslenge tuert mit öffwer brönden 
som den nu forefindes, siden aff sönder i nör ud med Lundegårds hauffue
gierde til for:ne Mathias Ståhls haufuerum». 

1693 8/a sålde Tollsten tomten till Knut Rasmusson Skräddare, som 
därå uppförde en byggnad, vilken jämte tomten 1694 31/a försåldes till 
Mag. Daniel florreus, prcepositus vid kommunitetet, och av denne 1696 7/5 
till Professor Erland Lagerlöf. I Lagerlöfska familjens ägo förblev tom
ten till 1742 20

/ ., då den av Professor Nils Lagerlöf försåldes till Catharina 
Sophia Winding, änka efter Kyrkoherden i Ljungby och Gualöf Mag. 
Zackarias Munck. 1749 24/s såldes den nu och framgent s. k. »Munckska 
tomten » till akademien med det förbehåll, att fru Munck skulle i sin livstid 
få bo kvar. Gården omfattade då en »Stor bygning vid Bredgatan» med 
5 rum, 2 förstugor, kök och brygghus, en »bygning i söder på gården 
åt trädgården» med 8 kammare (kallas också »Studentgården»), en bygg
nad i öster åt akademiträdgården med 2 förstugor och 6 kammare samt 
en loglänga på norra sidan. 

21. Den söder om föregående belägna tomten, den senare s. k. Sjöström-
ska, finnes icke i längden, men omnämnes annorstädes på följande sätt. 

Alnemål. 22. Arent Smed. l:ängdhen åth Bredegatan hans gårdh sönde r 
nor 36, bredhen till Lundtegårdsplatsen öster wester 65. 

1690 20/a begär, en!. acad. kons. prot., Arent Prentzler få upptaga 
och bebygga den utmed Bredgatan belägna och till Lundagård hörande 
plats och ödetomt, som under krigstiden avbränts. Det beviljas honom en 
tomt »Sträckande sig ifrå hörnet på östra sidan om gatan mit emo9t ttr. 
Prof. Silfverskiölds hus utmed gatan i norr 35 sv. aln. och ifrån Bredgatan 
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och till Lundagård på norra sidan 65 aln., sedan på östra sidan utmed 
trägårdsgärdet intill det gamla stenhusets hörn 48 aln. och därifrån på 
södra sidan som vetter åt kyrkiogården intill Bredgatan 62 aln.» 1714 1/1 
sålde Arent Prentzler's änka, Marna Sörensdotter, gården till Professor 
J. J. von Döbeln; den kom sedermera i Fältskären Magnus Paul Scharfs 
ägo, såldes av hans änka Maria Zellbell, omgift med Academire rit
mästaren C. Mört, 1759 29

/ , till Magister Petter Bergendorff och övergick 
1805 5

/ 10 till Professor Johan Lundblad. - 1725 24/s beslöts nedrivning av 
det gamla stenhuset omedelbart intill Lundagå rds inkörsport; det hade 
tidigare varit brygghus och beboddes nu av en pedell. 1744 10/0 träffades 
avtal mellan staden och akademien om Lilla torg; den då av Mört inne
havda tomten minskades något vid södra sidan. 

Paradislyckan återfinnes i handlingarna på följande sätt. 

Karta 1688. 57. Secreter Kråckens Lycka. 
Kar/beskrivning 1688. 4. Nilss Paradiss gårdh och Wellborne Adam 

Preens gårdh för kriget nedhfalldne, nu af ttr. förwaltaren Swen Kråka kiöpt 
och sädheslycka anlagt. 

Alnemål. 23. Domförvaltaren Swän Kråckes lycka liggandess uthi Liusse
strädet bredhen 165, längdten sielfa lyckan 245. 

Kvarteret upptogs i äldre tider av residenser till S. Thomre Cantua
rensis altare och SS. Johannis et Catharinre altare. 1671 15/s pantförskriver 
Kaptenlöjtnant Johan Adam Preen sin gård »i Lysestredet och ud til 
volden». Södra delen, Nils Paradis' gård, blev efter hans död 1674 2"/i 
tilldömd hans fordringsägare, som 1675 2/1 sålde den till dåv. Landstings
sekreteraren Sven Kråka. Denna tomt sträckte sig från strätet vid bi
skopens trädgård 65 3/4 aln. mot norr och var 61 1/2 aln. bred; en ytter
ligare tomtbit av Nils Paradis' trädgård inlöste Kråka senare av en annan 
fordringsägare; den var 57 3/4 aln. i norr-söder och 61 1/2 aln. bred. 
1737 12/1 säljer Anna Christina Berckman, som i sigillet har en kråka 
och initialerna S. K., sin sädeslycka, Paradislyckan kallad, till ttandels
man Lorens Larose. 

Paradis
lyckan. 

18. Den ödetompt, som M:r Hans Winslöff ähr öfwerdragin, 22? 

åboddes 1658 af Jönss Pålss. Kudsk, som dödde 1666, effterlemnade 

sig 8 barn, hwilcka fingo till arf 176 Dlr. 31 1
/ 2 öre; af desse barn 

ähro största deelen döde, och een deel boo här i landet, detta 

dherass arff blef bestående i fädernegå rden, som i krigstiden blef 

afbrändt och ännu obygd ligger. 

Alnemål. 24. Mäster ttanss Winslöfs lycka bredhen 157, lyckan uthi s ielfa 
längdhen 147, husset till gathen på lyckan 24. 

1685 12/s begär kyrkoherden i Stävie och Lackalänga Mag. lians 
Winslöv att få en »liten plats, som ligger op till en lyckia, som han hafwer 
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straxt innan för wallen widh lielgene kyrkia ». Nuv. N :r 25 kallas i 
Sodalitiets handlingar »Winslövs lycka» och betalar alltjämt jordskyld 
till Sodalitium. Den omtalas i köpebrev 1685 7/e som »grund innan för 
wallen emot Alla Helgons kyrka östen för algatan, som löper ifrån 
bemelte kyrka och byes wold neder i söder, framför den grund, på hwil
ken S :t Pauls kyrka fordom stått oc näst norden uptil den gård, som 
hafwer warit S :t Pauls presteresidens, hwilken grund Sal. Biskopen 
Mester Måns Matsen och sedan Gunder Lange, sedan liinrik Gyllenstierna 
och sedan Peder Winstrup haft». 

22. 19. Dernäst finss een liten boelig, som ähr bygt af een fattig 
man be :d Olof Nillss. Wingbehn, hwilcken 1658 tillhörde fru 
Dorotea von Anders, sedan har Olof Mattss. fått den i betahlning 
af biskopinnan; denne Olof Mattess. bodde i gården till kriget, då 
han afbrände, sedan köpte denne Olof Wingbehn platsen af Olof 
Mattsson, som nu den beboer. 

Alnemål. 25. Oluff Nielss. huuss till gathen bredden 13, haghen uthi sigh 
sielf längden 60. 

1687 12
/ 1 uppbjuder Olof Mattisson i Fulltofta sin huspJats och hage 

»Jiggiandes nordan för som Maren SI. lir. Mårtens boor emot wallen och 
Iiellena kyrckia », och 1695 •/, uppvisar Borgaren Olof Nilsson av Olof 
Mattisson 1687 14/2 utgivet köpebrev på en ödetomt »liggiandes mot den 
norre wall, östan för det sträde, som löper mot Iielne kyrka, hwarpå 
förr stått 5 bindinger huus». Även uppvisades äldre köpebrev på tomten, 
Abigael Sal. Mag. Ivar Wandals till Biskop Winstrups hustru Dorothea 
von Anders 1661 8

/ • och Biskop Winstrups tiJJ Olof Mattisson 1664 12
/ 12. 

22. 20. Den lilla boelig, som Olof Torn i boer, åboddes 1658 af 
Abigeel M :r Ifwerss, som bodde der till kriget, då gården blef af
brändt, hon då och så dödde i armodh, sedan köpte denne Olof 
Torn tompten och den nu beboer. 

Alnetnål. 26. Olluff Tohrn huuss till gathen bredten 13, längdten uthi 
sielfwa haghen 60. 

1687 °/6 begär Borgaren Oluf Hansson Torn »den lilla plats wedh 
lielgone kyrckia, som Hustru Abigael Sal. Mäster Ifwer Wandels tillförne 
åboedt». 

22. 21. Marna H :r Mårtens, een fattig prästenckia, boandes näst 
optill i ett litet dåligt huuss, deruti bodde 1658 een hustru Gunnel 
Muurmästares be: t, som hade een dotter utrikess; huad som fanss 
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effter be: te hustruss dödh, emottog Rådman och Kämneren ttammar 
som ett danarfi; huru mycket dett warit kan han sig intet ehrindra, 
utan säger sig derföre hafwa giort räckning och lährer finnass i 
landscontoret; huuset blef afbrändt i kriget, då han Rådman ttam
mar tompten sedan till denna prestenckia bortsålde för 8 Dlr. 

Alnemål. 27. Maren SI. H. Mårtens huuss bredhen till gathen 13, haghen 
uthi sielfwa längden 60. 

En!. 1687 10
/ 1 bor Marne Sal. Hr. Mårtens »emoot wallen och 

ttellena kyrkia». 1704 21 /a uppbjuder professorskan Elvedal Sal. Marna 
Mårtens hus »wid Lunde trädgårdshuset beläget», vilket av den avlidna 
testamenterats till professorskan. 

Nuvarande n :r 29 varav sedan gammalt utgår jordskyld till Sodali- 29. 
tium, är icke upptaget i sjättepenningslängden, men väl bland alnemålen. 

Alnemål. 28. En öde trähaghe, som Kråcken sigh tillägnar, som Barck
mann tillförne ägeth hafwer, uthi längden 87, uthi sieliwa bredhen 95. 

Tomten kallas i Sodalitiets köpebrev 1663 12/i för »Lundegaards 
have, som Johan Jacobsson i Malmö bekom af Marcus Samuelss.». Jfr 
nedan n :r 26. 

22. Dett dåliga I. huuss Nillss Korgemakare nu i boer, war 
tillförne een öde plats och i uhrminnes tid warit obygdt, tilhörde 
SI. Biskop Winstruph 1658, som den bortsålde till Claus Kleensmed, 
hwilcken den en liten tid ägde och sedan sålde den till be: te korge
makare. 

Alnemål. 33. Korriemakarenss enckia huuss och haghe bred 80, längdten 
sielf 53. 

23. Den gård, som gl. Månss Nilss. i boer, tilhörde 1658 34. 

Anderss ttolst, som för armod och fattigdom skull gaf sig ifrån går
den och i ttospitalet med sin hustru; sedan köpte Olof Anderss. 
gården af panthafwanden Terning ttanss. i Malmö, hwilcken den 
till kriget bebodde, då han dödde, effterlemnade sig een sohn, som 
med moderen öfwergaff gården och be: te gl. Månss Nilss. köpte 
moderens part i gården och gaf henne derföre 50 Dlr., huaraf sohnen 
bekom den 1/2va deelen, 25 Dlr.; desse pgr blef till gåssens nöd
wändigheet utgifne, som lärde skräddarehandtwärcket, undantagan
des 7 Dlr., hwilcka ännu inneståhr hooss be: te Månss Nilss., och 
är be: te gåsse öfwerrest till Dannem. 
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K.arta 1688. 59. Mons Nilss. 
K.artbeskrivning 1688. 6. Månss Nilsson gl. huus, stuga, kammare, stall, 

ladha och loge medh en lithen kåhlhage. 
Dk jordebok 1696. Måns Nilsson Wagnman af den gård han ibor näst 

nordan up till Hr. Oluf Swanes nya hage I : - . 
Alnemål. 32. Månss Nielss. gårdh till gathen bred 37, haghens längdh 

135, bredhen sielfwa haghen 31. 

Nuv. S:t Annegatan benämnes Anders lfolstes sträte i by tingsprot. 
1643 23

/ 1 i samband med en uppmätning av »den öde haveplats nest norden 
optil S. Siguart Grubbes residents » (ung. nuv. 26, 27, 28 E och f). 1695 •/1 
uppvisar Måns Nilsson attestatum av mag. dat. 1684 •/,o, att han köpt sin 
gård av Sal. Olof Andersson, samt ett gammalt pergamentsbrev utgivet 
av Jacob Swaning, Canick och Domkyrkewärger i Lund, dat. Lund feria 
sexta ante festum Michaelis 1616, va rigenom gården belägen i S. P åfwels 
s :n till lega upplåtes åt Borgaren Anders Jönsson mot jordskyld av 4 
Mk. danske till Lunds domkyrka. Av N:r 34 utgår alltjämt jordskyld. 

32 och 33. 24. Den gård som Gunnar Perss. nu iboer, beboddes 1658 af 
Jepp Clemmetss., som död de med sin hustru uti armod; effter hans 
dödh köpte Swen Kälsson gården af panthafwanden Bertell Norr
mand, som dödde 1683, effterlemnade sig 3 barn, som ähro her i 
staden hooss moderen; effter Swen Kälss. död befriade Gunnar 
Perss. hustrun och fi ck gården, den han nu beboer. 

K.arta 1688. 58. Gunder Perss. kålhage. 
K.artbeskrivning 1688. 5. Erich fiskeblöters tompt, nu Gunnar Persson den 

kiöpt af Doctor Bechmans arfwingar, anlagt till kåmmingshage. 
Alnemål. 30. Gunner Pehrss. huuss, som Hanss Truedss. iboer, bredhen 

till gathen 16, längdhen uthi sielfa haghen 165, bredhen uthi haghen 50. 
31. Gunder Pehrss., som han i sielf boer, dess gårdh bredhen till gathen 

20, längdhen uthi sielfwa haghen 165, bredhen uthi haghen 35. 

Nuv. 33 var i ä ldre tid residens till S. Johannis Evang. altare. I 
univ. arkiv (Docum. om oecon. T. 3) finn es kopia av ett köpebrev på 
»fischeblötarens gårdh », dat. 1673 27 

/ 10, en!. vilket ttedvig Beckman, den 
nyss ur landet avvikne Professor Nils Beckmans hustru, på sin mor 
Wibeke Klinken överlåter gård i S. Poffvels socken, nordan upptill Sven 
Kieldssons hus och hage, vilken B. 1668 11

/ 0 köpt av Erik Augustinusson 
och hans söner. 1686 10

/ 2 uppbjuder Mon s. Marcus Klink »öde gårdsplats 
näst upp till Bengta Olof Ringares, som Sal. Wibica Klinken war tillhörig 
och Pål Pollettskrifware före kriget sist bebott»; s. å . 31

/ 3 säges gården 
vara köpt av Gunnar Persson och ligga »näst nordan optill som Gunnar 
Perss. sielf iboer». 1719 23

/ 9 pansätter Gunnar Persson hus och hage, som 
han iboer, och sin näst intill belägna gård, den s. k. fiskblötareplatsen. 

31. 25. Dett lilla huuss, som Marckus Månss. iboer, tilkom 1658 
Ola Ringare, som dödde uti fattigdom, och P etter Kock bekom 
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huuset i betalning, satt så hustrun på !äga en lång tid intill förledet 
åhr Marckuss Månss. dett sig af Petter Kock tillhandlade och dett 
ännu beboer. 

Alnemål. 43. Marckqwart Månss. bredhen till gathen 20, haghen län gdh 95, 
haghe bredhen 67. 

. 1690 17 /2 uppbjöd Peter Kock sin gård »beliggiandes i baaksträde 
och Ola Ringare den tilförne bebodt», 1690 ' 0/s pantsätter Marcus Månsson 
hage och grund vid S :t Thomegap. 

26. Dett 1. huuss, som Sören Olfss. i boer, beboddes 1658 af 30. 

Gudmund Hackelseskärare, som med sin hustru dödde i armod, och 
huuset sedan nederfal t och ruinerades, dereffter bekom Petter Kock 
platsen i betahlning, som derpå lätt opsättia ett litet huuss och sedan 
dett bortsålde till Åke Mattsson, och dhå kriget blef ophäf:t bort
togh han huuset i betahlning och satte dett till sin gård, sedan bort
sålde han tompten till Sören Olfss., som den nu beboer. 

Alnemål. 29. Sö!ren Ollss. medh dess huuss bredhen till gathan 52, siel!wa 
haghen längdhen 165. 

Av tomten utgår sedan gammalt jordskyld till Sodalitium. Den 
beskrives i Sodalitiets köpebrev 1663 12

/ 1 som »liden hus och grund med 
have udi S. Povels sogn nest östen for Lundegaards have, som Johan 
Jacobsson i Malmö bekom af Marcus Samuelss., norden ud med det strede, 
som löber fra Bredegade til S. Thomre gab, fra samme strede langs ud 
med Johan Jacobssons have til bys vold, af vester fra samme Lunde
gaards haffue, som at Johan Jacobsson i werge haffuer langs ud med 
gaden til S. Thommis gab, fra gabet af östen langs ud med volden i vester 
til fornefnte Lundegaards jord och haffue». 

27. Dett huuss Christen Tuesson beboer, tillhörde 1658 Trulss 
Skadeboo, som der i bodde till kriget 1677, då han och hans hustru 
dödde, effterlemnandes sig een dotter, som boer her i staden, 
hwilcken gård i kriget nedfalt och tompten altsedan legat öde, in
till för 2 åhr sedan, då den af Bengt Nillss. Timmerman blef opbygt. 

Denna och följande tomt torde böra sökas på nuv. n :r 37-39, varav 
utgår jordskyld till Sodalitium. 1685 3/s uppbjuder David Perss. Skräd
dare ödeplats vid S:t Thomre gap, som hans svärfar Sal. Trölls 
Skateberg [ ! ] ägt, samt en liten lycka utanför gapet. 
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28. Dett I. huuss Peer Mårtensson i boer, war tillförne 3:ne 
våningar, som 1658 tillhörde Månss Anderss. Ladufogd, som hade 
den till lägevåningar, intill hanss hustru dödde 1674, då Rådman 
Håkan Cristenss. fick den i betahlning på skifftet effter henne, och 
wore alla henness barn her i staden och ännu äro her i landet; 
samma 3 våningar blefwo i krigstiden nederfaldne och opbrände, 
tompten sedan såldt till Peer Mårtenss., som den nu opbygdt och 
be boer. 

Alnemål. 39. Pehr Mårtenss. huuss till gathen bredhen 24, haghen · i 
längdhen 20, bredhen uthi haghen 55. 

35. 29. Den gård Johanna SI. H: r Olof Swahness i boer, åbodde 
hon och herines man 1658, som dödde 1666, effterlemnandes sig een 
dotter, som är här i staden; hustrun bodde i gården till kriget, då 
den afbrändess och sedan effter kriget opbygdt den och nu dhen
samma possiderar. 

Karta 1688. 60. Johann a H :r Oluf Swans. 
K.artbeskriv11i11g 1688. 7. Johanna H:r Olof Swanes, gården i kriget af

brendt, nu af henne sielf igen opbygt en s tu ga, kiök, spiskammar, stall, liten 
ladh a medh toga och der hos en fruchtehage. 

Alnemdl. 37. Gambl. Biskpinnens gårdt, som Johanna H :r Olluffs beboedt 
bredhen till ga then 30. 

1693 8/o uppvisar Biskop Christian Papke köpebrev utgivet av Sal. 
Johanna Sal. Olof Svanes på hennes gård. 1700 10/e uppbjöd Biskop 
Papkes ä nka dess gård belägen bakom Prof. Winslöfs gård och s. å. 22

/10. 

meddelas att Professor Bonde tiumerus köpt av Biskop P apkes ä nka ett 
dess hus och hage beläget »uppe emot S :e Thomre gap ös ten norden 
ifrån Lunds domkyrka». 

Tvenne av de största tomterna i Krafts rote tillhörde academici 
och ha därför icke kommit med i sjättepenningslängden. Den ena om
fattade större delen av kvarteret mellan Sandgatan och S :t Annegatan, 
vilket då sträckte sig ned till Stora Algatan, som gick fram till Sandgatan. 
Den andra upptog den nuv. »Bondpinans» tomt. 

26- 28. Alnemdl. 34. Brita Elfwedalskans gårdh bredhen til gath an 60, lä ngdhen 
sielfa gårdh 50, längdhen i haghen 126, hagh ebredhen 140. 

52 och 53. 35. Mäster Hans Windslöfs gårdh bredhen til gat. 70, längdhen sielfwa 
gård h 55,_hagherummet uthi längd hen 145, haghebredhen 100. 

55 norra 30. Dett I. huuss på Sören Jönss. hage, som nu ståhr öde, 
delen. hörte 1658 Sören Jönss. till , och hustrun det ännu äger. 
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Karta 1688. 71. Sören Jönsson. 
Dk jordebok 1696. Karin Sal. Sören Jönssons (nu Christen Kleensmed) 

af en enghage wästan för Caspar Weisers hage -: 12. 

Enligt en anteckning hade Karin Sören Jönssons ett köpebrev av 
1625 av en kanik och skulle en!. detta betalas jordskyld till kapitlet med 
18 öre, men »den tomt, som dess son beboer kiöpt af Biskop Winstrup 
1663, gifwer till capitelet jordskyld 12 öre». Jfr n :r 37 nedan. 

följande fyra tomter låta sig tillsvidare icke med exakthet placeras. 
Antagligen äro de att söka vid den nordliga delen av Tomegatans 
västra sida. 

31. Den gård Bengt Nillss. Timmerman i boer, åboddes 1658 
af Nillss Ifanss., som nu boer i Sandby, hwilcken <lett till Nillss 
Timmerman sålde, som <lödde 1689, effterlemnandes sig 4 barn, 
som ähre her i landet, och sohnen Bengt Nillsson den nu effter 
faderen besitter. 

Alnemdl. 40. Bängt Nielss. till gathen 21, haghen i längdhen 85, haghe 
bredhen 35. 

1695 •/1 uppvisade Bengt Nilss. Timmerman köpebrev av Nils 
Hansson i Sandby 1673 20

/1 utgivet till hans fader. Jordskyld 4 sk. danske 
utgick till Malmöhus. »Berättandes Bengt Nilsson, at i sidsta kriget har 
Nils Hansson nedgraft i jorden dhe gamle brefwen på denne tompt, och 
när dhe uptoges, woro dhe förrutne ». 

32. Dett huuss Nillss Swenss. iboer, åboddes 1658 af Börge 
Häglemakares enckia Johanna Börges., som intet hade till bästa 
utan <lett I. dåliga huuss hon i bodde, berättandess männen, att hon 
<lödde 1680 och effterlemnade sig inga arfwingar, huarföre Rådman 
och Justit. Kämneren Hammar <lett emottog och berättar <lett sedan 
hafwa såldt till Nillss Swensson för 30 D!r. sölf :ne, hwilcket hanss 
räckninger lährer utwijsa och förklara. 

Alnemdl. 44. Nielss Swenss. lycka liggandess widh St. Tomme gath en 
Iängdhen 60, sielfwa bredhen 57, gårdhen som han beboer till gathen bredh 21, 
Iängd hen sielfwa huuss och haghe 30, bredhen sielfwa huuss och haghe 25. 

1695 •ft »Uppwisade Borgaren Nills Svensson wid S :t Thomre gaap 
ett köpebref af Sal. Gustaf Larsson Hammer då warande stadsfogde <lat. 
1682 10

/ 3, uppå ett huus wid S :t Thomre gaap, som H. Johanna Börgess. 
ägde och bebodde.» En!. äldre skötebrev hade Peder Skrivare 1623 10/~ 
sålt gården, av vilken utgick 8 sk. danske i jordskyld till Lundagård, till 

2 
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Borgaren Jöns Nilsson och 1602 2•/10 till densamme sålt »3 :ne boder under 
samma gård hörande». Halva denna tomt ägdes nu av Timmerman Bengt 
Nilsson. Jfr. föreg. tomt. 

33. Dett lilla huuss Peer Jyde i boer, åboddes 1658 af een 
enckia Anna Tu ess., som sedan giffte sig och fick een man be: d 
Bengt Toorsson; denna Anna Tuess. dödde 1670 och effterlemnade 
sig 3:ne systerbarn, som ähr Nillss Korgemakares barn, som samptl. 
fingo til arff 18 Dlr. 4 1/ 2 öre, af hwilcka 3 flickor den eena dödde 
her i landet och de 2 :ne neml. Kestena och Karna Nillssdöttrar ähre 
boandes i Köpenhambn och dess arff hoos sin förmyndare Anderss 
Wärmöllare bekommit, huaremoot dhe effterlemnade sig 6:te pg:n 
ti1l kongen och staden, som Justitie Kämneren ttammar har emoot
tagit jempte då warande stadscasseur. 

34. Den gård Eliass Erichsson nu iboer, åboddes 1658 af 
Anders Anderss., som sedan flötte herifrån staden till Annerum och 
sålde gården till Gudmund Anderss. Procurator her i staden, som 
och i lika måtto flötte herifr. till Schartoffta och sålde gården till 
Professor Noorman, huarss hustru ähr nu igen befriat med Professor 
Lundersten, som den nu äger. 

Kartbeskrivning 1688. 13. Anders Anderss. gårdh, som Prof. Lundersten 
nu tager lega, beståendes uthi 5 legodeelar och der under en stor fruchtehage. 

Alnemål. 48. Ellias Erichss. gårdh bredhen till gathen 95, längdhen sielfwa 
gårdhen 30, längdhen i sielfwa haghen 40, brädhen i sielfwa haghen 80. 

Utom denna gård ägde Professor Lundersten det stora i längden 
icke upptagna tomtområde, som på 1688 års karta betecknas med n :r 64, 
65 och 66 och som numera täckes ungefär av n:r 42- 47, 56, 57, 67, 68 och 
norra delen av 74. Möjligen ägde han också det kvarter, som upptages 
av n:r 59- 63. 

Karta 1688. 64- 66. Prof. Lundersten. 
Kartbeskrivning 1688. 11. li:r Prof. Lundersteens lycka, som huus påstådt 

och gl. hyren åboedt hafwer, men andre tilgrentzandhe nu giordt till en sädhes
lyckia. 12. Dito några hus sönder för fru Magdalenas Kyrkiogårdh, som Sahl. 
Prof. Nortman sig tillägnat hade. 23. H :r Prof. Lunderstens egen hufwudgårdh 
ähr wäll kringbygd medh många stugor och cammare sampt stallgårdh, looge 
och ladhehuus, deriämpte en skiön fruchtehage. 

Dk jordebok 1696. H :r Prof. Lundersteen af Badstufwehagen - : 18. 
Alnemål. 61. H. Professor Lundersten gårdt, som han beboer, bredhen till 

gathen 85, längdhen sielfwa gårdhen 43, längdhen i haghen 125, haghe bredhen 95. 
62. En lycka, som är H. Profess. Lunderstenss, liggiandess widh dhe fat

tiges bodher längd 145, bredhen på dhensamma 65. 
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Noch en lycka, som är H. Professorens, liggiandes widh fru Maghle läng
dhen 220, bredhen på dhen samma 165. 

1718 15
/12 uppbud på Professor Lunderstens gård med tilliggande 

tomt östan om domkyrkan gent emot Sal. Prof. Stobrei gård öch tomt 
(N :r 64). 

Nuv. n :r 64 är gammalt kapitelresidens, om vilket åtskilliga hand- 64. 
lingar äro bevarade. Efter att under 1600-talets första årtionden ha inne
hafts av den bekante Peder Galt d. ä. och senare av läkaren Samuel 
Gutfeldt såldes tomten 1649 23/11 av kapitlet titl -MeGicinre Doktorn Johan 
Melchior liyphoff. Den beskrives då ~om liggande »Östen tvert offver 
for Svaanegaarden gaaden imellumb och westen nest opp till Wor frue 
Magle Kierchegaarde ... maalendiss fra sönder i nör langs algaaden paa 
den w.estre side 89 allene, fra wester i öster paa den nörre side 145 
allen, fra nör i sönder paa den östre side langis Wor frue Magle Kierche
gård 67 allen 3 quarter, fra öster i wester paa den sönden side 158 allen 
et halfft qwarter», och det medgavs ägaren att begagna en lucka ut till 
kyrkogården och en gång tvärt över denna. Gården övertogs senare av 
Samuel Pufendorf och sedan denne 1676 lämnat Lund uthyrdes den till 
Professor Andreas Stobreus, från vars hyrestid finnes bevarad en mycket 
intressant granskning av gårdens bristfälligheter och de av Stobreus före
tagna reparationerna. Där beskrives »steenhuuset och des gemacker», 
»mellumlängan emellan steenhuuset och bryghuuslängan», »bryghuus
längan med des logementer» och »portlängan med des logementer». 
Tomten kom sedermera i Stobreus' ägo och har under 1700-talet innehafts 
av flera bekanta universitetsmän, bl. a. Andreas Rydelius. 

35. Den gård, som Jönss Kudsk i boer, åbodde 1658 lianss 41. 

Knutss., som dödde 1659, effterlemnandes sig inga barn utan een 
systerdotter, som boer i liyby; effter honom kom denne Jönss 
Kudsk, som köpte platsen aff åthskillige creditorer, som den ännu 
beboer. 

Karta 1688. 63. Jönss Kuskes. 
Kartbeskrivning 1688. Jöns Kuskes gårdh. 2 stugor, 2 kammar, bryggehus, 

stall, looga och ladhehus, een stor trägårdh medh fiskedam uthi, säger det wahra 
fri egendomb. 

Tomten benämnes i äldre köpebrev »S. Thomis kirkegård». Jfr. 
t. ex. Sodalitii brev 1658 16/12, som beskriver den ovan under 31 nämnda 
tomten som belägen »Vesten for det strrede, som löber fra S. Thomas 
gab sönder ind ud med S. Thomis kirkegård, som lians Knudtson nu 
hafver i brug». 

36. Dett huuss, som Kestena Anderss lianss åboer, beboddess 
1658 af Claus Blekeman, som dödde 1671, effterlemnandes sig een 
sohn, som är student här i landet, effter hanss död besatt enckian 
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gården, intill dess Anderss Hansson den köpte och nu i förledet åhr 
dödde och effterlemnade sig 4 barn, som finss alla her i staden, nu 
possiderar enckian gården. 

Alnemål. 56. Håkan Pehrss. husset till gaten bredhen 35, haghe längdhen 
med sielfwa husset 50. 

Enl. en lös anteckning »har Håkan Persson fått huset medh des 
hustru, och des förman Anders Hansson har 1678 kiöpt det af en borgare
enka Sisela Sal. Class Jörenss., har aldrig warit däraf jordskyld krafd». 

51 och 54. 37. Karna SI. Sören Jönss. åboer nu den gård, som Sören 
Jönss. 1658 åbodde, hwilcken dödde 1677, effterlemnandes sig 10 
barn, som samptl. intet ärfde mehra än 5 Dlr. 21 öre. Enckian 
Karna Sören Jönss. beboer nu gården. 

Karta 1688. 61. Karen Söfren Jörgenss. 
Kartbeskrivning 1688. 8. Sören Jönssons gårdh gl. stuga, framkammare, 

kiök, stall, hööladha, en wacker fruchtehage. 
Alnemål. 36. Carin Söfren Jönss. huuss bredhen 35, längden huus och 

haghe 115. 

38. Dett Knut Maltgiörare nu iboer, beboddes 1658 af Nilss 
Beilare, som dödde 1673, effterlemnandess sig 6 barn, som alla boe 
och ähre här i staden; blev hustrun sedan befriat igenom Lars 
Blekeman, som bodde der till 1687, då han flötte i een annor gård, 
sedan tillhandlade sig Knut Maltgiörare gården af M:r Johan Bager 
.i Trälleborg, som rätta ägerman war, och nu den åboer. 

Karta 1688. 27. Bleckehagen tilhörer nu M. Johan Bagger. 
Kartbeskrivning 1688. 17. Sahl. Prof. M. Oluf Bagers Blekedamb, nu 

possideras af sonnen M:r Johan Bager. 22. Bleckehagen swarar Ii:r Mag. Johan 
Bagger i Trellborg som seelebodherne mot gifna öhre före. (Själabodarna : 
Karta 1688. 41. Mester Oluf Baggers sielebodher) . 

Alnemål. 53. Knudt Anderss. Bleckemands huuss bredhen 12, haghen med 
sielfwa husset i längdhen 100, haghe bredhen 65. 

58. Jacob Anderss. huss till gathen bredh 25, haghelängdhen medh sielfwa 
husse! 55, haghe bredhen 25. 

Denna och följande tomt voro belägna i det kvarter, som · nu upp
tages av n :r 65, 66, 79 och 80. - Enligt lös ant. »äger Knut Anderss. en 
dehl af Blekehagen, som han 1690 köpt af Mester Johan Bager, hwilcken 
tomt 1614 är såldt af en kanik Henning Månss. till Ludevik Munte, gifwer 
jordskyld af sin dehl 8 öre till capitlet. Jacob Anderss. kiöpt des huus 
och tompt 1694 af twenne prester, Swen Munthe och Johan Munthe, som ärfd 
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dett efter des fader; är fri egendom effter deras kiöpebref». 1694 8/1 sålde 
Knut Andersson sin del av Blekdammen till genboen, Professor Sack. 

39. Dett huuss som Larss Blekeman beboer, bebodde 1658 

Nillss Anderss. Kudsk, som i den bodde till 1677, - då han med sin 
hustru bortdödde, effterlemnandes sig 2 :ne barn, en sohn och en 
dotter, dotteren ähr nu boandes i Malmö, sohnen bortkom i krigs
tiden och blef ryttare under dhe danske, hwilcken Anno 1685 war 
här och annammade sitt arff, som war capita! och ränta 66 Dlr. 
12 öre, huaraf han ehrlade 6:te pg:en till konungen och staden neml. 
11 Dlr. 2 öre. 

, Alnemål. 49. Larss Hanssons Murem. gårdt bredh 32, längdhen sielfwa 
haghen 160, bredhen sielfwa haghen 70. 

1688 20
/ 2 »gåfwo Lars Hansson Blekeman och Oluf Råby klage!igen 

tillkänna, huru dhen skadelige gäst eldh och brandh dhem i hastigheet och 
oförmodeligen d. 10 Febr. (besökt?) och dheras huus och egendom i aska 
lagdt». 

40. Den gård, som unge Månss Nilss. iboer, beboddes 1658 71. 

af Bengta lpps., som nu boer i L. Råby, effter henne köpte Bengt 
Grynmahlare gården, som ähn boer her i staden och den sålde till 
unge Månss Nilss. 

Karta 1688. 35. Monss Nilssons plats tilforn Bent Ibsen. 
Kartbeskrivning 1688. 14. Unge Månss Nilsson tillförne Bengt Olufsson 

tillhörigt stuga, framkammare, stall, Joo och ladhehuus, der hos en kåhl- och 
frucktehage. 

Alnemål. S :te Mårtens gatta. 73. U. Månss Nielss. gårdh bredhen till 
gathen 35, längden sielfwa gårdh 30, hagelängdhen 55, hagebredhen 40. 

1687 16/2 uppbjuder Bengt Olsson Grynmalare sin gård vid S :t Mår
tensgatan. 1696 2

/ 12 uppvisar Per Ibsson köpebrev utgivet av Måns 
Nilsson på gård vid S :t Mårtensgatan, vilken denne tillhandlat sig av 
Bengt Olsson nu boende i Hälsingborg. Därjämte fanns ett gammalt per
gamentbrev på gården, <lat. feria sexta ante divi Laurentii 1585, »medh 
capitels segel under uthgifwit af Christen Nilss. Canick, som medh capitels 
wetskap det såldt». 

41. Dernäst ligger en ödeplats, som beboddes 1658 af Jacob 72. 

Castenss., som sedan derifr. flötte till Opagra, sedan beboddes går
den af åthskilligt lägefolck, som den lägde, intill kriget påkom, då 
den blef nederrifwen och ännu öde ligger. 
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Karta. 1688. 36. :En hage brukess af Tolskrifwaren Jacob Vasin. 
Alnemål. 74. Påhl Rasmuss. gårdh till gathen bredhen 40, längdhen sielfwa 

gårdh 25, längdhen uthi haghen 85, bredhen uthi haghen 42. 

1691 1/12 begär Tullskrivaren · Jacob Wassenius sköte på den honom 
upplåtna ödetomten på Mårtensgatan; 1692 18

/1 påstår Regementsauditören 
Niclas Ölreich, att tomten tillhört hans sal. fader. W. hade emellertid 
redan träffat anstalter om dess bebyggande, varför ingen ändring 
kunde ske. · 

73. 42. Dett huuss, som Bengt Grynmahlare iboer, den tompt 
har altid legat öde sedan Gustaff ttorns krig intill för 2 åhr sedan, 
då den af be:te Bengt Grynmahlare [upptogs] och påbygt ett st. 
huuss, som af honom bebos. 

Alnemål. 75. Nielss Månss. gårdh bredhen till gathen 32, längdhen sielfwa 
gårdhen 32, haghelängdhen 105, haghebrädhen 32. 

74. 43. Den gård, som Tullskrifwaren Jacob Wassenius i boer, 
beboddes 1658 af Christen Skräddare, berättass wara död 1667, som 
för armod skull måste bortsällja gården till bonden Larss Anderss. 
i Bonderup, som den sedan sålde till Lorentz Segermakare, han 
åter igen sålde den till Daniel Tullskrifware, som dödde med sin 
hustru 1677, effterlemnandes· sig 5 barn, som fick till arf 139 Dlr. 
8 öre och fins be: te barn här i landet; effter honom köpte een bonde 
Anderss Anderss. be :d gården af barnens förmyndare här i staden, 
som sedan den sålde till be:te Jacob Wassenius och nu den beboer. 

Alnemål. 76. Tulskrifw. Jacob Wassin gårdh till gathen bred 30, längdhen 
dhen samma 45, haghe längdhen 65, haghe brädhen 30. 

Tomten benämnes i Sodalitii brev 1663 12/1 »Alle helligens kirkegård, 
som Christen Skreder nu ibor». 1694 10

/ . upplåter Consistorium acade
micum mot årlig lega av 4 Dlr. Smt. åt Wassenius »den 3die delen af den 
Acad. tillhörige öde- och afhyste tompten, som östan om Fru Magle 
kyrkogård och nordan om Blekedammen belägen är ... så wida den 
emot dess där intill gräntsande trägård på S :te Mårtens gata uti bredden 
swarar». 

75. 44. Den gård Nillss Nillsson Muurmästare iboer, åboddes 
1658 af een enckia be :d Giertrud Per Ridemanss, som ännu lefwer 
och är i ttospitalet; rätta ägerman till gården war een bonde i 
Bögessagra, som den sålde till Lasse Nillsson, nu boer i L. Råby; 
han den sedan sålde till Nillss Nillss. Muurmästare, som gården nu 
beboer. 

) 
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Karta 1688. 37. Per Rimandss gårdh beboess af Nilss Murmester. 
Alnemdl. 71. Nielss Murem. gårdh brädhen till gathen 27, längdhen sielfwa 

gårdh 55, hagelängdhen 55, bredhen i sielfwa haghen 25. 

Gammal sodalitieegendom. 

45. Dett huuss, som Bengt Olfss. Slachtare i boer, beboddes 76. 

1658 af Swen Jonss., som bodde een lång tid uti gården och sedan 
<lödde uti armod och hustrun med een dotter ähr ännu här i staden; 
effter honom ähr gården af å tskillige beboedt, som har !ägt det af 
panthafwanden uti Malmö, intill dess denne Bengt Olfss. dettsamma 
sig tilhandlade. Denne Bengt Slachtare har warit förmyndare för 
SL Nillss Giöranss. 2: ne barn , som bekommit i möderne arff, hwilcka 
hoos derass fader innestood, p:gr 17 Dlr., desse p:gr annammade 
i684 d. 9 Sept. dottern Inger Nillsd:r, som är gifft i Kiöpenhambn, 
her i Lund för sig s ielf och brodern, och dheraf ehrlade 6: te p: gn 
till kongen och staden 3 Dlr., den R. Hammar emoottagit och böhr 
giöra räckning före. 

Alnemdl. 18. Bängt Slackta res gå rdh till gathen bredhen 21, längdhen 
uthi sielfwa gå rdhen 25, hagelängdhen 60, haghebrädhen 21. 

Gammal sodalitieegendom, som alltj ämt betalar jordskyld till Soda
litium. En lös anteckning meddelar att »Bengt Olss. kiöpt det af Gudmund 
And erss. 1680, som kiöpt det af Lasse Nielss. 1673, hwilcken kiöpt det af 
Sodalitii curatore tt. Vellem Lauenberg samma åhr ». 

46. Dett huuss Jeppe Timmerman i boer, åboddes 1658 af 77. 

Jönss Löök, som <lödde s traxt effter landet blef swänskt, lemnan
des effter sig een dotter, som intet mehr fick i arff ähn be: te huuss, 
aett hon sedan måste sällia till sin si. fahrss begrafwelse och köptess 
af Anna Hanss Mårtenss. , som <lödde 1677; och henness barn, som 
boo her i landet, bekommo huuset effter henne, som ännu ägga 
huuset Jeppe TimmermaH i boor. 

Även denna gård var gammal sodalitieegendom och kallas i ett odat. 
köpebrev från 1660-talet »Voris convents gaard, som Jens Lög udi boer». 
1697 26

/6 nämnes Löökegården västan till Bengt Slaktares gård ; Jakob 
Mickelsen ägde 3

/ • och Anders tturfvas dotter Anna 1
/ • , och den förre 

begärde få lösa ut den senare, vilket beviljades. 

47. Den gård som Mårten Hanss. i boer, beboddes 1658 af 78 A. 

faderen Hanss Mårtenss., som <lödde 1665 och effterlemnade sig 



24 

3 barn, som bodde her i staden och · bägge 2 döttrerna död de, då 
enckan besatt gården intill 1677, då hon dödde, bekom altså sohnen 
Mårten Hanss. gården effter moderen, som nu den beboer. 

K.arta 1688. 28. Morten Hanssons plats. 
K.artbeskrivning 1688. 18. Mårten Hansson en gl. gå rdh. Stuga, 2 kam

mare, spiskammare, kiök, stall, looge och ladhehus. 
Alnemål. 81. Mårten Hanss. huuss bredhen till gathen 12, längdhen sielfwa 

husset och haghen 50, brädhen uthi haghen 13. 
80. Swen Jönss. Dahlby gårdhen till gathen bred 28, längdhen sielfwa 

gårdh 25, hagelängdhen 50, haghebredhen 20. 

Även denna och följande tomt voro sodalitieegendom och betala allt
jämt jordskyld till Sodalitium. 

78 B och c. 48. Dett huuss, som Håkan Leett i boer, beboddes 1658 af 
Peer \Väfware, som för fattigdom skull kom i Helliggeistes, och 
sohnen bebodde huuset och sedan dödde 1670, effterlemnandes sigh 
3 barn, som boo här i landet, och ähr nu Anders Möllare her i sta
den rätta ägerman til gården, som den igenom förmynderskap sig 
tilhandlade. 

Alnemål. 79. Håkan Läths huuss brädhen till gathen 20, längdhen på 
husset medt sielf. haghen 58, bredhen 20. 

83 och Mår- Det stora kvarter, som i norr begränsades av Skomakaregatan och 
tenstorget. i söder av Mårtensgatan och som nu upptages av Mårtenstorget och 

n :r 83, tillhörde i sin helhet Prof. Sackenschöld, men bestod egentligen av 
tvenne tomter. Den ena upptog den norra tredjedelen. 

Karta 1688. 26. Doctor Bergens hage. 
K.artbeskrivning 1688. 21. Doctor Berendts fruchtehage, som Sahl. H :r 

Oluff har hafft i bruk, nu af sönnerne igen possideras. 
Dk jordebok 1696. H:r Doctor Sachensköld af Willickehagen nordan up till 

garfwaregården 1: 16. 

1619 11/i2 erhåller Kaniken Willichius Westhof en domkyrkans grund 
»i S. Boduls gade sönden udmet algaden, som tilforne war S. Arild Huitfelts 
canikresidents oc aldeles forfalden ». Olof Bagger ant. på brevet: »D. 
Bernt Oelrich eijer nu denne haufve plats». 1691 2

•/, uppbjudes Sal. D :r 
Berent Oelreichs trädgård och hage liggande »nordan D :r Sackenschiölds 
gård i Botilssträdet». Av 83 A utgår alltjämt jordskyld till domkyrkan. 

Den övriga delen av kvarteret upptogs av en tomt, som under denna 
period regelbundet benämndes Garvaregården; vid grävningar ha också 
ett stort antal barkekar anträffats. Tidigare synes tomten ha tillhört med
lemmar av Skåneadeln, t. ex. vid 1600-talets början Claus Podebusk. 
Något stöd för traditionen om att Svartbrödraklostret här skulle ha varit 
beläget, har däremot icke anträffats. 
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Alnemål. 73. Doctor Sachönschölds gårdh breden till gatt. 80, Jängdhen 
sielfwa gårdh 60, haghelängdhen 110, haghebredhen 165. 

1691 20
/ 1 uppbjudes på Isak Hegerfelts i Malmö vägnar Garvaregår

den, som D: r Sackenschöld ibor, och s. å. "/10 visar denne köpebrev på 
gården, köpt för 750 Dlr. 1706 12

/11 köpebrev av Sal. D :r Erasmus 
Sackenschölds änka till Professor Thomas Ihre på bl. a. »ett helt qvarter 
beläget ifrån norr till söder mellan Skomakaregat. och S :e Mårtensgat. 
och ifrån öster till wester emellan den gränd, som löper från Prof. Stobcei 
gård till S. Mårtensgata och emellan Tulins gård och åter in till Mårtens
gata». Norra delen var belagd med jordskyld, men den övriga, »fordom 
kallad Garfvaregården», fri för dylik. 

49. Den gård, som Anna SI. H:r Olof Giersåhs i boer, be- 84 och 85. 

boddes 1658 af fredrich Westhoff, som dödde samma åhr, effter

lemnandes sig 9 barn, som intet arff bekommo effter honom för-
medelst stoor giäldh; sedan ähr gården köpt utaf R.ådmannen 

SI. Nilss Hansson A:o 1662 och nu af H :r Olof Giersåhs enckia beboes. 

Karta 1688. 25. Anna H :r Oluffs gårdh. 
Kartbeskrivning 1688. Sahl. H :r Oluf Hiertsås gårdh, som fred. Westhoff 

tillfören possid. hafwer. 
Alnemål. Skomackaregatten. 84. Anna H. Olluffs gårdh bredhen 61, Jäng

dhen sielfwa gårdhen 40, haghelängdhen 50, haghebrädhen 50. 
Noch dher hoss nordhen widh gårdhen en plats bred 15, längdhen på 

dhensamma 40. Noch it lidet huss dher hooss, som Asmundh Skräddare i boer, 
bredhen till gathen 13, längdhen dher på 10. 

Gammal sodalititeegendom, varav alltjämt betales jordskyld. 1649 
kallas tomten Svanegården {jfr ovan s. 19), möjligen har den då ägts av 
kyrkoherde Olof Swane och denne senare inflyttat i nuv. n:r 35 {jfr ovan 
s. 16). Anna Hiersås var dotter till Olof Swane. 

50. Den gård, som Joen Muurmästare och Anders Åkess. i 86. 

boer, åboddes 1G58 af Jönss Mauridtss., som afbrände 1666; sedan 
af be:te Jönss Mauritsson opbygt, som dödde 1670, effterlemnandes 
sig 1 sohn, be:d Jönss Jönss.,, som lätt dehla gården mitt i tu pled 
moderen; effter mannens dödh befriade hustrun sig med Gurriss 
Skomakare, som ännu boe här i staden, som samma huuss i kriget 
förmedelst armod bortsålde till Christen Glarmästare i Malmö, som 
sedan dett sålde till Joen Classon, som dett nu beboer. Den andra 
halfwa part beboddes af sohnen Jönss Jönsson, som dödde i Lilla 
R.åby, och enckian sedan bleff befriatt med Anders Åkesson, som 
dett nu med henne beboer. 
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Alnemdl. 86. Else Murmästares huuss bredhen till gathen 15, längdhen 
huss och haghe pladts 60, brädhen på haghen 15. 

87. Anderss Åkessons till gatten brädhen 17, längdhen sielfwa husse! 45, 
haghe längdhen 40, haghe bredhen 11. 

1699 1 8
/ 11 uppbjuder Anders Åkesson sin gård på Skomakaregatan 

och 1701 1 1/s pastorn i Tygelsjö Vilhelm Sörensson sin gård på Sko
makaregatan, som Sal. Joen Muremäster för detta bebott. · 

87. 51. Dhe 2:ne våningar, som Bereta SI. H:r Pållss, .Elsa H:r 
Bengtss och Marna Sl. Petter Jacobss. och Assmund Trulson i boer, 
tilkommer I~ådmannen Håkan Christensson och 1658 åboddes af 
Jacob Kleensmed, hwilcken bodde der till 1666, då gården tillika 
med andra huuss opbrände. Denne Jacob Smed blef sedan för
medelst moorbrand och tiufnadt förwist af landet och platsen sedan 
till R.ådman Hammar gifwen i betahlning för fångernass omkost
nadt, som sedan sålde samma plats til H:r R.ådman Bager 1671 och 
den opbygde och nu äger. 

Alnemål. 88. lir Rådm. Långhen 2de boningar bredhen 32, längdhen i 
sielfwa 21, haghelängdhen der till 35, haghebrädhen 15. 

Elsa Herr Bengts var änka efter hjälpprästen i Uppåkra, Bengt Bo. 
Hon figurerar som starkt misstänkt för »löfjeri» i en vidlyftig proces 
1697- 99. 

88 och 89. 52. Den gård, som Christopher Knutsson i boer, åboddes 1658 
af honom sielff och ännu beboes af honom. 

Alnemdl. 90. Christoffer Knudtson gå rdh till gath. b. 55, längdhen 25, 
haghe längdhen 95, haghebredhen 80. 

Bland mag. inneligg. hand!. 1698 värdering å Christoffer Knutssons 
gård med tilliggande trädgård i Skomakaregatan. Byggnaden består av 
33 binningar och gården värderas till 650 Dlr. 

82 A. 53. Denne Christopher Knutss. har ock een ödetompt, hwilcken 
1658 åboddes af Truedt R.asmuss. Snicker, som dödde 1660, effter
lemnandes sig 5 barn, som bekomma till arff 245 Dlr. 23 öre, huaraf 
belöp på broderlåtten 61 Dlr. 26 1

/ 2 öre, på systerlåtten 30 Dlr. 
22 1/ 2 öre, af hwilcka barn 3 döde ähre och een broder boor här i 
staden, en syster som ähr i Kiöpenhambn; effter hanss död lägdes 
gården till åthskillige, intill Adolph Henrichss. den af arfwingarne 
köpte till i kriget, då gården afbrändt bleff, låg så tompten öde till 
1684, då be:te Mätta Truetsdotter sålde denna afbrände tompten, 

J 
I 



27 

som hon uti prioriterat war, till Christopher Knutson borgare här 
i staden och bekom för den 30 Dlr., af hwilcka hon ehrlade till 
konungen och staden 6: te penningen 5 Dlr. 

Karta 1688. 70. Christopher Knudsons hage. 
Kar/beskrivning 1688. 24. Christopher Knutsson S:t Bodels kyrkiogårdh, 

nu trägårdh, gifwer jordskyld. 

1683 1 8/o begäres taxering av »Sal. Adolph Henrikssons afbrände 
gårdsplats och hagerum beliggiandes uti S :t Bohls sträde wästan för 
garfwaregården». På tomten ha anträffats delar av en valvbåge, tydligen 
härrörande fr ån S. Botulfs kyrka. 

54. Den gård Emanuel Bakare i boer, åboddes 1658 aff Petter 90. 

tlamburig Skomakare, som afbrände 1666 och tompten sedan op
bygdess af mågen tlanss fälboreder, som dher uti bodde till kriget 
1677, då han med sin hustru dödde och effterlemnade sig een dotter, 
som boer her i staden, gården afbrändes i kriget, nu tompten såldt 
till Emanuel Bakare, som på den boer. 

Alnemdl. 89. Emanuel Bakaress gårdh till gathen b. 26, längdhen sielfwa 
gårdhen 40, haghe längdhen 55, bredhen uti haghen 13. 

1693 20/s pantsätter Emanuel Christensson Bager sin gård på Sko
makaregatan. Gammal sodalitieegendom, varav alltjämt betalas jordskyld. 

55. Den gård Anderss Mågenss. Goddich i boer, beboddes 91 östra 

1658 af gl. Ola Slachtare, som öfwergaf gården förmedelst armod delen. 

och för han var pantsatt till Mårten Vermand i Malmö; åboddes 
altså gården sedan af åthskillige lägofolck, intill Jost Christenss. 
sig den tillhandlade, som dher uti bodde och dödde 1677, effterlem-
nandes sig intet till hustru och barn, blef så sedan af fienden afbrändt 
och tompten legat öde intill för 4 åhr sedan den af Johan Jöranss. 
blef optagen och bebygt, som för armod måste Q:ra, nu af denne 
Anderss Mågenss. beboes och ägess. 

Alnemdl. 91. Anders Månss. gårdh till gathen bredhen 13 1/2, gårdsläng
dhen 35 1/2, haghelängdhen 45, haghebrädhen 36. 

1685 29
/ 1 begär Johan Jöransson få bygga på Sal. Jost Christenssons 

avbrända tomt i Skomakaregatan och pantsätter 1686 9/o till Emanuel 
Bagare »sitt nya huus, som han uthi byggning under händer hafwer uthi 
Skomakaregatan näst wästen opp till Emanuel Bagares gårdh »; 1690 2

• / , 

uppbjuder han gården. Gammal sodalitieegendom, varav alltjämt betalas 
jordskyld. 



91 västra 
delen. 
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56. Den gård, som Jöran Tygess. beboer, åboddes 1658 af 
Swendborr Hinrich Jydess, hwilcken lemnade effter sin död 2 :ne 
söhner, som bägge har boedt och dödt här i riket; effter henne be
kom Petter liamburg gården, uti hwilcken hans hustru med sin 
måg nu boer. 

Alnemål. 92. Jörgen Tygesons gårdh till gathen bredhen 11, längdhen 
sielfwa gårdh 40. 

1686 26
/ 0 meddelas, att Marina Sal. Petter liamburgs, som höll på 

att bygga vid Skomakaregatan, råkat i tvist med sin granne, kyrkoherde 
Olof tliersås (se n :r 57) om »grund och fotstenar mellan hennes sal. 
mans plats och den plats, Jöran Peterss. för kriget påbodt». 1697 11/0 
uppbjuder Jöran Tygeson sin gård i Skomakaregatan. Jordskyld till 
Sodalitium. 

92. 57. Den gård näst hoos, som Larss Pållss. äger och Anderss 
Snickare i boer, beboddes 1658 af Daniel Skomakare, som <lödde 
1667 i stoor armod och hustrun sedan måste effterlåta gården för 
skuld, som Jöran Petterss. sig sedan tilhandlade af panthafwanden 
Nillss lianss. i Sölfwitsborg, uti hwilcken gård han ibodde till kriget, 
då dhen af fienden blef afbrändt, sedan legat öde till dess Larss 
Pållss. i förledet åhr den opbygde. 

A"lnemål. 93. Lawridts Påhlss. gårdh bredhen 20 1/2, gårdslängdhen 45, 
haghelängdhen 35, haghebrädhen 20. 

1690 2•/a pantsätter Lars Pålsson tomt vid Skomakaregatan mellan 
Jockum Kruses och Jöran Tygesons gårdar, vilken han av Anna Sal. Olof 
liiersås' köpt och till sommaren ämnar bebygga. 

93. 58. Den gård, Inspectoren Kruse i boer, beboddes 1658 af 
lianss Tysck Skom., som <lödde 1661 i fattigdomb, sedan blef går
den tilhandlat af 1-ianss Grass Bakare, som den köpte af cred., 
blef sedan 1666 afbrändt, sedan litet opbygd, hwilcket han för fattig
domb skull bortsålde till Jochum Kruse, som den nu äger. 

Alnemål. 94. Tullner Carneijs gårdh till gathen bredhen 16, längdhen dher 
på 40, haghe plads dher till 20, haghe bredhen 16. 

1685 •/s omnämnes Jockum Kruses nybyggda gård vid Skomakare
gatan. 

94. 59. Den gård Christian Arfwedsson i boer, åboddes 1658 af 
Anderss Ollborg Skomakare, som af een ryttare bleff ihielstucken 
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1660, effterlemnandes sig 6 barn, som alla ähre opfödde her i riket; 
sedan befriade Christian Ålborg sig med hustrun och gården med 
henne bebodde till 1678, då gården afbrändt blef och han tillika med 
sin hustru öfwergick till Köpenhambn; sedan har tompten legat öde 
till för 5 åhr sedan, då denne Christian Arfwedss. den optog och 
bebygde. 

Alnemål. 95. Christen Arfwed s. gårdh till gathen bredhen 25, längdhen 
på sielfwa gårdhen 40, haghe rummet i längdhen 15, bredhen hagherummet 25. 

1685 11
/10 begär Christian Arfwedss. Klensmed få bebygga Christian 

Ohlbergs ödetomt vid Skomakaregatan. Jordskyld till Sodalitium. 

60. Dett huuss Walter Petterss. Dune iboer, åboddes 1658 af 95 och 96. 

Rådman M: r Caspar Saur, som den bebodde till 1677, då han wed 
döden afgick, effterlemnandes sig 8 barn, som ähre dheelss döde, 
een dehl boe i riket; arfwet derass blef stående i gården, som sedan 
af fienden blef opbrändt och effter kriget af Hans Preen, som fick 
hustrun, opbygt och dett nu äger. 

Alnemål 72. Walter Petterssons gårdh bredhen till gatten 30, längdhen 
sielfwa gårdhen 30. 

1691 31/s nämnes »Sal. M :r Caspers gård her wed torget», som av 
Borgaren Walter Pettersson pantsattes till Petter Kock. Plerestädes om
talas »S. ttansis hiörne huus, som Mester Casper ibor ». Jordskyld till 
Sodalitium. 

61. Den gård Sören Guldsmed iboer, åboddes 1658 af Elna 97. 

Tues., som blef befriad med Jöns Ladufogde, som dödde 1671, effter
lemnade sig een sohn, som bekom till arff 60 Dlr. beståande i går
den, som i krigstiden blef afbrändt och nu legat öde till för 4 åhr 
sedan, dhen af Mag:r Torslovius blef optagen och bebygt, den han 
sedan sålde till denne Sören Guldsmed. 

Karta 1688. 23. Elna Tuess. 
Kartbeskrivning 1688. 17. Elena Tues. grundh nu opbygdt af Vice Pasto

ren H:r Sören 2 stugor, spiskammare, kiök, kiellare, stall och en liten hage, 
tillhört Jöns Bengtsson för kriget. 

Alnemål. 71. Söfrin Guldsmedhs gårdh bredhen till gaten 25, längdhen 
sielfwa gårdhen 35, haghelängdhen 35, haghebredhen 25. 

1703 10/s uppbjuder Sören Nilsson Salling Guldsmed dess gård 
bakom Åke ttisings hus (jfr. N: r 65), och 10/s säges den vara belägen »i 
Möllesträdegatan emellan Nils Hansson Snickare på den ena sidan och till 
Sal. M. Sören Torslovii trädgård nordan till»; den köptes av Sal. Måns 
Risbecks änka Marta Persdotter Torina. 
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98. Norr om denna tomt, på nuv. 98 A, B och C, låg Kyrkoherde Sören 
Torslovs hage och mitt emot denna på andra sidan Melstettesträtet låg 
hans gård i väster stödjande sig på liberiet och i öster gränsande till 
klockaregården. 

Karta 1688. 24. Her Söfrens hage. 
Kartbeskrivning 1688. 18. Jöns Bengtson Slackters gård optagen af H:r 

Sören och anlagder till örtehage. 
Dk jordebok 1696. Hr. Magister Sören. Torslow af den gård han ibor på 

kyrkiogården. 
Alnemdl. 70. Höglährde H. Mag. Söffren Torslows gårdh bredhen till 

gathen 46, längdhen sielfwa gårdh 50. Ladhegårdhen twärthför bredhen 25, läng
dhen sielfwa gårdh 30, haghelängdhen 25, haghebredhen 30. 

1634 6/8 lejer kapitlet till Söffren Nilsson Klockare »en Lunde capi
tels grund med nu förfaldne och öde hus derpå !iggandes näst östan till 
liberiet och östen sönden fra kirken. Sträcker sig ud fra liberiet med 
kirkegaards mur och till klockerens residentz till brönden och skall der 
haffve sin fri tillgang till samme brönd. Samme grund håller i sin bredd 
widh den östre ändan af nör fra kirkegaards mur lige ud med brönden 
och klockerens residentz i sönder till gaten lige med klockerens söndre 
hiörnestolpe halffanden och 20 siel. alne. Fra för :ne stolpe widh den 
sönder side af öster och i wester ud med gaden, der som Marnues [!] 
Wintapperes hafde hauffe lige med liberiens pilleres östre hiörne half
siuffvende och 20 alne. Fra gaden wed den westre ende af sönder ud 
med liberiet och i nör heri regnes och inden den store pillere och til 
kirkegaardsmur, som är wid den östre kirkedör halftredje och 30 alne. 
Wid den nörre side ud med muren fra klockerens residentz af öster och 
wäster ud med den höije pillere till liberiet halffanden og 30 alne». Av 
vem Sören Torslow sedan köpte tomten är obekant, men 1715 28

/ 10 sä)jer 
hans dotter Elisabeth Catharina och lierman Schlyter »Torslowii grund
murade huus widh domkyrkian samt den twärt öfwer belägne ladugårds 
ödetompt och trädgård» till Professor J. J. von Döbeln, »som ärnar däruti 
uprätta et collegium studiosorum ». Detta synes icke ha blivit gjort, utan 
1721 9

/ 10 såldes gården till kyrkoherde Engelon. 

Klockaregården (jfr. ovan) är icke heller upptagen i siättepennings
längden, men väl bland alnemålen. 

Alnemål. 69. Klockaren Riessbecks gårdh bredhen till gat. 27 1/2, gårdh och 
haghe längdhen derpå 30, bredhen sielfwa haghe 21. 

99. 62. Dett huuss, som Iianss Ringare i boer, åboddes 1658 af 
M. Casper Saur Rådman, som war ett st. af ladugården, den han 
sielf hade till 1677, då han dödde; effter hans dödh skillde Iianss 
Preen Befallningsman på Värpinge den samma och sålde halfwa 
dehlen till lianss Ringare, som den nu beboer. 

1693 31
/ 1 pantsätter lians Truedsson Ringare sin gård belägen »bakom 

klockaregården ». Alnemålslängden upptager som 67 »Rasmuss Wäffwers 
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·plads, som Anderss Börstb. iboer», och 68. »Sal]luel Glassmestaress huss », 
möjligen nyupptagna tomter vid nuv. Kraftstorgets södra sida. 

63. Dett huuss, som Stadstienare Diness :Erlandsson åboer, 100. 

huar een 1/ 2 del af be:te M:r Caspers ladugård, hwilcken Hanss 
Preen igenom befriande med M: r Caspers hustru sålde till be: te 
Diness :Erlandss., som nu den beboer. 

Alnemål. 66. Stadstiänare Dienäss Erlandss. till gatt. br. 22, haghen medh 
sielfwa husset uthi längdhen 95, hage bredh 32. 

64. Den gård, som Jochum Jönss. Smed iboer, har altid warit 101. 

boande af å thskilligt legefolck och tilhört SI. Apot. Erman och af 
hanss sohn Apot. Christian :Erman såldt till Rådman Håkan Bager, 
intill dess denne Jochum Smed sig dhen tilhandlade af H :r Bager. 

Alnemål. 65. Jochim Smeds gårdh breden till gath. 65, lä ngden i sielfwa 
gårdh 30, längden i sielfwa haghen 95, bredhen i s ielfwa haghen 35. 

Enligt lös ant. »såldt för fri egendom af capitelet A :o 1662 och har 
warit en capitels residence ». 1690 12/2 meddelas att H. C. Bager av Apo
tekare Erman i avräkning erhållit »fordom Will. von Westhofs gård midt 
emot M. Oluf Bagers gård». 1701 6/11 uppvisar Jockum Jönsson Smed 
köpekontrakt utgivet av H. C. Bager på hus mellan Hans Besökares å 
ena sidan och Sal. Olof Hiersås på den andra. 

65. Den gård, som Åke ttising Slachter i boer, åboddes 1658 107 södra 

af Rådmannen tians Skerenberg, som dödde d. 13 nov. 1660, effter- delen. 

Jemnade sig 3 : ne utrikes arf\\1ingar, een broder och 2 systrar uti 
Hamburg, som bekommo till arff effter honom effter skifftebrefwets 
innehåll 2181 Dlr. 27 öre, hwaraf cronan har bekommit sin 6: te p :g, 
som kan förnimmas af den domb, som ähr fallen wed Hög!. K. Hof-
rätten 1668 emillan då wahrande öfwerinspector öfwer arfskiffterne 
Fadder Olss. Loch i Malmö och Rådman Håkan Christenss. Bager, 
som her hooss copialiter fölger, ty hwad quittensier rådmannen wed 
rätterna har opwist ähre alla uti sidsta kriget i Malmö uprutnade; 
sedan befriade Rådmannen Håkan Christenss. Bager hustrun och 
bodde med henne i samma gård till kriget påkom, huarest dhe då 
bägge inflötte för fienden till Malmö. :Ernidlertid brende fienden 
1678 gården af, låg så tompten öde till freden blef, och då af Åke 
Hijsing Slachtare uptagen till att bebyggas, som den nu bebyggt 
har och med sin hustru iboer. 

Dk jordebok 1696. Åke liij sin g Slacktare af den gård han ibor näst sunnan 
till Linnerii gård : - 18. 

t. 
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Alnemål. 96. Åke Hiisings 2de gårdhar bredhen bereknandess till gathen· 
23, längdhen sielfwa 65. 

En!. bytingsprot. 1648 28
/ 2 sköte av Apelone Nelsdatter Sal. Karsten 

friises till Hans Scherenberg på gård »Sönden op til Pol Kiöbmand och 
östen op til Lunde raadhus». Alltjämt jordskyld till domkyrkan av n :r 107. 

107 norra 66. Den ödetompt, som näst hoos ligger, beboddes 1658 af 
delen. Samuel Nilss., som dödde 1659. Då befans gälden effter honom 

öfwerstiga boets förmågo; effter honom befriade Månss Anderss. 
Ladufogd enckian, som öfwergick med henne i krigstiden, då går
den af fienden blef afbrändt. 

Karta 1688. 22. Mons Anderssons plats. 
Kar/beskrivning 1688. Månss Anderssons platts afbrendt och ödhe. 

-----
1683 14/a meddelas att »Rådman tt. C. Bager har del i det gamla 

stenhuset här i Kyrkostredet, som Måns Andersson ibodde»; stenhusets 
båda gavlar voro så bristfälliga, att det befarades, att de skulle rasa; det 
beslöts därför, att de skulle nedtagas. 1685 •/. omnämnes »afbränd gårds
plats i Lille Kirkestredet, som Måns Andersson för kriget påbodde»; den 
var nu köpt av Rådman tt. C. Als, som tänkte bygga där. 

108. Mellan denna tomt och liberiet låg Professor, sedermera Biskop 

------- - - --

Joh. Linnerius' gård, icke upptagen i sjättepenningslängden. 

Karta 1688. 21. Papkens plats och gårdh. 
Kartbeskrivning 1688. 15. Den gambla apotekaregårdhen beboes nu af 

H :r Biskop Pappken. 
Dk jordebok 1696. H :r Professor J. Linnerius af den gård på östre gata n 

op till kyrkiogården : - 18. Dito för stallgården twert öfwer wäster up till kyrkio
gården 1: -. 

Alnemdl. 91. H:r Professor Linnerius gårdh till gatten b. 45, längdhen 40, 
ladhegårdhen twert öfwer längdhen 35, bredhen dher på 17. 

1626 21
/ . erhåller Esaias Fleischer Apotecker af domkyrkovärgerne 

»til en apoteckers residentz at have, nyde oc beholde en domkirkens 
gaard oc grund paa den östen side i Lille Kirckestredet op til kircke
muren ». 1645 omtalas samma gård som »S. Baltzar Apoteckers gaard . i 
Lille Kirkestrede, som han selff udi boede», och 1655 säljes den av hans 
arvinge, apotekaren Samuel Mejer i Köpenhamn, till D :r Nils foss' änka. 

I Univ. arkiv (Docum. om oecon. 4) finnes en skrivelse från Niclas 
Oelreich, däri han begär uppbud av »gård på Lilla Kyrkiogatan, samtelige 
D :r Nils fossis arfwinger tillhörig, men nu (1692 12/6) af bemälte arfwinger 
oss Sal. Maria fossis barn förärat ». 1692 9/1 omnämnes J. Linnerius' gård 
i Lilla Kyrkosträtet, köpt av Sal. D: r Bernt Oelreichs arvingar. 

Omkring domkyrkan och norr och öster om Krafts kyrkogå rd lågo 
åtskilliga tomter och byggnader tillhöriga domkyrkan. De beskrivas i 
domkyrkans räkning 1690 på fö ljande sätt: 
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förfallen gl. biskopsgård ö tan om kyrkian, som nu af nyo reparerat och 
upbygd ähr efter K. M:ts res. 1689 18

/ •. Beståendes af 4 lenger deriblandt et 
grundmurat stenhus på westre sidan 2 lofts högt förutan wind och källare, det 
östra norra wåningshuset ä hr korswerk 2 lofts högt med en trägård utan före, 
mangården och stallgården afdelt med et plank och en pamp i hvardera gården. 
ttwilken nu bebos af Biskop Papke sielf, men i några år stått öde, sedan blef 
Spismästaren Per ttahn af des sal. broder biskopen tillåten med communitetet 
dit inflytta, hwar till några logementer blefwo uplagade ... men som han fri 
utan hyra och answar der satt, föll ladugården i hans tid ned i grund och de 
andra wåningshusen illa medfores. 

En dito östan om kyrkan, som blef udlagt efter Sal. M. Oluf Bager på 
skiftet 1677 10

/ D till domkyrkan för 1500 Dlr. Smt., hwilken hittills warit bebodt 
af Herrar Biskoparne ttahn i dess tid och sedermera Papke fri och utan hyra. 

Mätte Wäfwers bolig, som stod i samma gårds trädgård, lydde till gården 
och en tid af ttahns 'tienare och örtegårdsman Chresten Tuedsson utan afgift 
allena för han acktade trägården blef bebodd, hwilken jämwäl för 50 Dlr. utlagdes. 

Det gambla steenhuset norr om kyrkian med tilliggande hagerum kallas 
Anders Spelemans, hwilket på bem :te skifte också utlades för 312 Dlr. 

Det gamble grundmurade skolehuset wästan på kyrkiogården, brukas till 
materialiernas förwaring. 

Sammalunda kyrkioladan undantagandes et hörn i vestra endan, där Lars 
Persson Ringare bor. 

Sunnan om kyrkan finnes ock några cammar, som academire cursor, hö
rarne och skolebarnen att läsa uti bruka och bebo. 

Ett ruder af 4 grunmurade wäggar står ved västra risten, kallas Blyhuset, 
hwilcket i långa tider warit och ännu står aftäckt. 

»Mäster Olofs gård, som nu är biskopsgård» nämnes vid flera till
fällen. Den omfattade nuv. n :r 103--105 och såldes 1693 till Professor 
Poppelman för 600 Dlr. Alnemålslängden upptager denna gård med 
»bredhen till gathen 60, längdhen sielf. gårdhen 70, hagelängdhen 75, 
haghebredhen 128» och biskopsgården »bredhen 80, längdhen sielf. gårdh 
57 1 /2, haghelängdhen 90, haghebredhen 80». 

W ÅRFRUE ROTHE. 

1. Den gård, som tt. Diderich Ovenius iboer, åboddes 1658 
af Jöran Johanss. Skomakare, som dödde 1662, effterlemnade sig 
2 barn, som boo här i landet, huars enckia blef sedan befriadt med 
Arendt Skomakare, och af honom beboddes till kriget, då gården 
blef afbrändt, och har tompten legat öde sedan den tidh intill för 
3 åhr sedan, då dhen blef tilhandlat af Pastoren tter Palle Solberg 
i Sölfagra, som den nu äger. 

3 

113 östra 
delen. 



113 västra 
delen. 
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Alnemål. 1. li :r Palles gårdh, hwilken Dantzmestaren i boor, lengden 
uth till Möllaresträdet 44, breden uth till Skomakaregatan 16. 

Gammal sodalitieegendom, av vilken alltjämt utgår jordskyld. 
1663 12/1 utlejer Sodalitiet till Arent Giertson Skomager »gård i Skomager
gade sönden gaden fraa hiörnet af det strede, som löber ned paa S. Mor
tens gade imod stenboerne streckendes sig ud med Skomagergaden af 
vester fra Pieter Rochtichis och öster til det lille strede 17 aln .. .. » 
Ovenius var andre stadskomminister 5/1 1689-21/s 1691. 

2. Dernäst ligger en öde plats, som beboddes 1658 af Nilss 
Christenss., som dhe"r ifr. flötte på Söndregata och kom i samma 
gård igen Petter R.åttich Skomakare, som bodde dher een tid lång 
och måste sedan förarmad sällia gården till creditorerna, hwilcken 
gård Ola Perss. sig sedan af creditorerna tilhandlade och dhen i 
bodde till 1678, då fienden afbrände gården och han tillika med sin 
hustru öfwergick till Dannemarck med alt dhett dhe ägde; sedan 
har tompten legat öde och ännu öde ligger. 

Alnemål. 2. Annars lianskemakare breden i Skomakaregatan 19, lengden 
i gården 34. 

Gammal sodalitieegendom, varav alltjämt utgår jordskyld. 1663 12
/ 1 

utlejer Sodalitiet till Peter Rottich »gård i Sko111agergaden sönden gaden, 
af vester fra Christopher Vreboes gård och i östen till Arent Gertssons 
19 1/2 aln ... » 

112 östra 3. Dernäst ligger een liten öde tompt, som 1658 åboddes af 
delen. Christopher Wedboe, som med hustru och barn för fattigdomb skull 

måste resa till Steehag sochn och dher dödde, sedan kom hustrun 
hitt till staden igen och blef befriat med Michel Skom., som leffde 
med henne en tid och sedan dödde, effterlemnandess sig ingen ting 
till arff, s~dan utreeste hon på landet, hwareffter dess sohn kom i 
gården, Tomas Michelss. be:d, som den bebodde till 1678; då fien
den den afbrände, begaf han sig derifr. med armod till Malmö, och 
sedan har tompten legat öde och ännu ligger öde. 

Gammal sodalitieegendom, av vilken alltjämt utgår jordskyld. 
1663 12

/ 1 utlejer Sodalitiet till Christopher Wreboo Skomager »gård i Sko
magergaden sönden for gaden vesten optil Peter Rottichs och östen op 
til den gård, som M. Casper Raadman bekommit af Christopher Skreder, 
öster ti1 vester 13 1/2 aln, norr ti1 söder ti1 Anne S. Jens Skults ha ve, som 
Knud Glarmester tillforen ejede, 36 alne ». 
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4. Noeh hoos ligger ännu en li ten öde plats, som beboddes I 12 västra 

i 658 af R.ichert Grass Bakare, som flötte dher ifr. i Gråbrödsträdet ; delen. 

effter honom kom Påhl Neindorpf, som der uti bodde till fienden i 
k riget gården afbrände, då han dödde 1677 med sina barn och 
en ek i an sedan befriades med een borgare be: d Asmuss Månss., som 
nu boer her i staden, och war intet mehra effter honom, när skulden 
betaltes, än 17 öre; sedan har tompten legat öde. 

1693."/5 begär Per Månsson Timmerman ödeplats i Skomakaregatan, 
som På! Neundorf åbott; s. å. 8/5 medd elas, a tt platsen förmentes vara 
Neundorfs, men rätteligen Michel Toffelmakare (jfr. för eg. tomt) och lig
ger näst upptill Neundorfs ; s. å. 17

/ 5 förkl arar Per Månsson tomten vara för 
li ten, och i st. begär Gertrud Sal. Petter Kocks Michel Toffelmakares öde
plats, vilket beviljas. Jfr. n :r 6. 

5. Den gård Larss P ålhss. iboer, beboddes 1658 af Lars 
Knutss. , som dödde 1659, effterlemnandes sig 3 barn ,. som fick till 
arff effter fadern 202 Dlr. 18 öre, hwaraf tillkom drängen 101 Dlr. 
och hwart pigebarn 50 Dlr.; förutan detta bekom barnen arff af 
prästen lir Christen i Köpinge neml. 367 Dlr. 20 öre, af hwilcka 
2 :ne arfweparter Knud Larsson hade förteert sin andehl på nöd
wändigt och för sitt handtvärckss lährande, den ena systerns arfwe
part emoettog hennes man, som bodde i Kiöpenhambn och dher 
fö re· gaf afkall 1668 d. 7 Sept., ehrläggandess 6:te penningen till 
konungen, den Byfogden Hammar emoottagit och wed Jandscon
toiret giort rächning derför; den andra systern Anna Larssd: r be
rättass wara i Kiöpenhambn hoos een präst, hwarss arff ännu inne
ståhr hos förmy ndaren Lorentz Scharffenbech hersammestädess. 
Effter Larss Knutss. död befriade enckian sig med Ifwer Petterss. 
Krämmare, som dödde 1666, effterlemnandes sig - söner, som 
bekom till arff 110 Dlr., hwilcket arff bleff af barnen ber i riket för
teert, såsom modern straxt bort dödde och intet effterlemnade sig, 
utan måste barnen taga till arfwet. Effter honom kom Peer Trullss., 
som bodde dher, till gården af fienden i kriget blef afbrändt, sedan 
fö r 5 åhr af borgaren Larss P åhlss. opby gt, som nu den possiderar. 

Alnemål. 3. Larss P åhlson lengden i Skomakaregatan 36, bredden uth 
till torget 16. 

1685 11/a begär Lars P ålsson få bebygga Maren Sal. Ifwer Peterss. 
ödeplats på torget näst in till nordan för P eter Kocks, och 1690 2•/a pant-
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förskrives tomten till »borgmästare och råd på de fattiges vägnar ». Stor
torgets östra husrad sträckte sig vid denna tid från n :r 116 i rak linje 
norrut; torgets rektangulära utvidgning här daterar sig från 1830-talets 
mitt, då Stadshuset uppfördes. 

114. 6. Den gård ttandelsmannen Petter Kock iboer, åboddes 1658 
af honom sielf, och dödde hans hustru 1662, som effterlemnade sig 
5 barn, hwilcka till arff bekomma 800 Dlr., hwaraf dhe 4 barn her 
bodde och död de, dhen 5: te sohnen Jacob Petterss. Kock blef be
friat i Dantzig och war barberare så sitt handtwärck, och hade fadren 
hans mödrene arff anwendt på be: te fältskerer konst, sedan befriat 
Petter Kock sig med een aqnor hustru och bebodde samma gård 
intill kriget, då dhen af fienden blef afbrändt, nu sedan kriget tompten 
upbygt och den nu åboer. 

Alnemål. 4. Frederich Böök lengden uth till torget 70, bredden i gården 62. 
Toflemakarens pl a ts uth till Skomakaregatan 35, lengden i sönder 36, bredden 
ifrån Frederik Bööks och till Annars ttanskemakare 15. Trähagen lengden uth 
till Kiöpenhampns strädet 116, bredden ifrån öster och till wester . änden 108. 

1696 19/2 begär ttandelsman Fredrik Böök sköte på Michel Toffel
makares plats »bak dess gård belägen». Jfr. ovan n :r 4. Var trähagen 
varit belägen är ovisst, antagligen i sydöstra delen av staden; ifr. 
nedan n :r 56. 

116. 7. Den ödetompt näst hoos liggande, som i åhr ähr påsatt ett 
nytt huuss, beboddes 1658 af Byfogden Jöns Schult, som dödde 1661 

och war een dehl hans barn her i staden och landet, så länge dhe 
hade något, en dhel finnes ännu här i staden och på landsbögden 
boende; effter mannens död besatt hustrun gården till dhen i sidsta 
krig af fienden .blef afbrändt, nu till i åhr öde legat, då tompten af 
.sohnen H-:r Jöns Schult i ttarlösa opbygt. 

Dk jordebok 1696. Anna SI. Jöns Skults af den gå rd hon ibor 1: 24. 
Alnemål. Anna Jöns Skultes gårdh bredden uth till torget 36, bredden · i 

gården 48, lengden i gården 88. Trähagen bredden uth till Möllaresträdet 60, 
lengden uth till Mortensgatan 128. Trähagen lengden uth till S :t Clements st rädet 
44, bredden uth till Pustaresträdet 64. 

I Sodalitiets handlingar finnes antecknat av Kyrkoherde Torslow på 
1690-talet, att Anna Jens Schults gård vid torget bestod av tvenne delar, 
en nordlig tillhörig Sodalitiet, varom processats med resultat att Anna 
Schults fick behålla gården i sin livstid, och en sydlig tillhörig domkyrkan . 
»Sodalitium tage derfor vare paa det de haffve at det icke gaar i löbet 
med ; verdens börn ere klogere och snillere end Sodalitii». Av Sodalitiet 
hade Anna Jöns Schults dessutom hyreskontrakt, dat. 1663 8/4, på »gård 
med have i det förste strede som löber i söder fr a Skomagergade och til 

'· 
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S. Mortens gade östen ved samme strede, samme liden bolig er den 
sönderste deel af forn:te Anne Jens Skultes ladegård, bredden ud till 
strredet nor fra forneffnte ladegårdsport til söder til Nunde klosters grund 
38 allen oc lige saa mange allen i den östre ende optil Smörkulehaven, 
längden i norr vest fra strredet och langs igennem hindis ladegård i öster 
61 allen, i söder vest fra strredet ti1 öster 61 allen.» Detta ä r tydligen en 
del av den i alnemålen nämnda första »trähagen », vilken på Karta 1688 
å terfinnes som 42. Anna Jöns Skuldts och i Kartbeskrivning 1688 som 19. 
Uthi Sahl. Jöns Skull tes hage och trägårdh är jordskyld till capittelet. 
Numera utgår jordskyld till domkyrkan av 116 och till Soda1itiet av 115. 
Vad som åsyftas med den andra »trähagen » är ovisst. 

8. Den gård som Casten Kock åboer, dher uti bodde 1658 JJ7. 

lians Nijbått fälboreeder, som ifr. den flötte till i Skomakaregatan; 
effter honom kom Jacob Block, som dhen bebodde några åhr och 
sedan flötte i en annor gårdh, och sålde gården till Christen Jostess., 
som dher uti bodde til kriget påkom, då gården af fienden afbrändes, 
nu sedan fred blef, af honom igen opbygt, som den bebodde till 1686, 
då han dödde, effterlemnandes sig intet arff till barnen, ehuru wähl 
dhe här finnes; sedan har Casten Kock befriat enckian och nu går-
den med henne beboer. 

Jier förutan har SI. Christen Jostess. köpt en öde tompt näst 
hoos liggande, som John fredrichss. Remmesnider 1658 ibodde och 
dödde 1672, effterlemnade sig 3 barn, en sohn och 2 döttrar, som 
hade till arff 368 Dlr. bestående i gården och woro hoos dheras 
förmyndare Jacob Block och Cristen Jacobss., som tillika med bar
nen i sidsta krigstid öfwergick till Dannemarck, hwilcken tompt 
Michel Anderss. på Borneholm bekom i betahlning och sedan dhen 
sålde till Christen Jostess., han Loritz Jostess. på den samma op
bygde 1/2:va deelen af, den 1/2:va qehlen ligger ännu öde, berättan
des Ji:r Rådman Hammar, att intet 6:te p:gen till kongen och sta
den deraf lefw:at är, och har elliess denne Michel Anderss. annor 
ägendomb her i staden, som dherföre kan häfda. 

Karta 1688. L 11. Christen Justssons gård och plats. 
Kartbeskrivning 1688. I. Christen Jostesson och .J ohan fredrich Snider 

ena l?:ården bygd med 3 lenger, der på finnes 3 stugor, 2 kam rar, brygghus, 
kiellare, spisskammare, 1 kamm are i gården, stall. loge och ladh e, ingen hage. 

Dk jordebok 1696. Casten Kock af den gård han bebor nordan up til .Jacob 
Bakare 1: 20, dito af den gård näst op till förbem :te gård 1: 16. 

Alnemål. 6. Carsten Kock bredden uth till torget 36, lengden i gå rd en 86. 

I äldre tid »Residentia S. Crucis »; alltjämt jordskyld till domky rkari 
av 117. 1698 1/2 nämnes Casten Kocks gård, »Som nu tt:r Borgmästaren 
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Per Tollsteen den äldre beboer», och 1701 12
/ 10 visar Apotekaren Jakob 

Diederich köpebrev utgivet av Häradshövding Petter Tollsten på gård vid 
torget emellan Anna Jöns Skults och Sal. Jakob Bagares gårdar. Chris ten 
Jostesson och Petter Kock nämnas 1686 som »de högste skatteborgarne » 

staden. 

I 18. 9. Den gård Jacob Olss. Bakare iboer, beboddes 1658 af Peer 
Persson Skomakare, som den bebodde intill kriget påkom, då går
den af fienden blef afbrändt, begaf han sig i en annor gård på 
Söndregatan, tompten sedan legat öde till för 5 åhr sedan den af 
be :te Jacob Bakare optogs och bebygdes. 

Dk jordebok 1696. Jacob Bagare af den gård han ibor näst nordan up till 
Pehr Ollufsson 1: 24. 

Alnemål. 7. Anna Bagers gårdh bredden uth till torget LO, lengden i 
gården 85. 

1685 1
/ 10 uppbjuder Ludsia Sal. Per Perss. Skomakares en avbrä nd 

gårdsplats vid torget. Alltjämt jordskyld till domkyrkan. 

119. 10. Den gård, som Peer Olss. Skomakare i boer, beboddes 
1658 af een borgmästareenckia be :d Anna Jöns lians., emer hon 
bortflötte har åth~.killige folck den beboet, intill Arendt Oiertss. den 
köpte och dher uti bodde, till kriget påkom, då gården blef afbrändt, 
<lödde så 1677 och effterlemnade sig 3 barn, som med sin , mode r 
ähre her i staden, sedan köpte dhenne Peer Olss. tompten af enckian 
och nu har opbygt ett huuss. 

Karta 1688. K 10. Per Olsson Skomaker huus och kålha ge. 
Kartbeskrivning 1688. 2. Per Olufsen och Jacob Bagare begge upb ·gt 

deras gårdar effter kriget hwardera medh stuga, kiök, spisskatnmer och stall, 
liten hage försedd. 

Dk jordebok 1696. Pehr Ollufson Skomakare af den gå rd han ibor näst 
sönnan till Jakob Bakare 1: 24. 

Alnemål. 8. Pehr Olsons gårdh bredden uth till torget 20, lengden i 
gården 84. 

Alltjämt jordskyld till domkyrkan av n:r 119. 

120. 11. Dhe 2:ne små våhningar, som Johanna SI. lianss Pet ters. 
och Anna Per Willumss. iboer, beboddes 1658 af lians Petters. Sko
makar, som bodde med sin hustru till 1678, då gården af fienden 
blef afbrändt, sedan opbygdes den af honom, dher effter mannen 
i armod och iattigdomb <lödde A:o 1689, och boer samma hustru 
ännu i be: te huuss. 
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Alnemål. 9. Anna Pehr Willems. bredden uth till gatan 16 1/0, Jengden i 
gården 78. 

1688 21/1 uppbjuder Johanna lians Petterss. sin gård vid torget mel
lan Per Olufssons och Anders Währmöllares gårdar. 

12. Den gård Anderss Wedermöllare i boer, beboddes 1658 121 norra 

af Trullss Skräddare, som dher uti bodde med sin hustru till kriget delen. 

1678, då gården blef afbrändt och mannen tillika med hustrun öfwer-
gick till Dannem., tompten sedan af Anderss Möllare optagen och 
bebygt. 

Karta 1688. I 9. Anderss Wermöllers huuss och gårdh. 
Kartbeskrivning 1688. 3. Anders Wehrmöller effter kri get upbyggt Trulls 

Torstes. g rundh 2 stugor, framkamm are, kiök, kiellare, spiskamrar, stall. 
Alnemål. 10. Jeppe Jönsons gårdh uth till gatan 24, lengden i gården 80, 

lyckan i lengden 100, bredden 120. 

13. Dett huuss, som Nills .Erlandss. Skom. iboer, beboddes 121 södra 

1658 af Nillss Hästemöllare, som dödde 1666, hwarss effterlemnade delen. 

barn ähre här i landet, sedan befriades enckian med een annan man 
be :d Jesper Anderss. Hästemöllare, som bodde med sin hustru till 
kriget påkom, då han död de; effter hans död gick hustrun och 
tigde, blef sedan gården af fienden opbrändt och tompten 1686 af 
Nills Jönsson Hästemöllares d: r opbygt. 

Alnemål. 11. Ole Stockholm bredden uth till gatan 24, lengden i gården 32. 
---

1691 3/s pantsätter Elna Nilsdotter sin byggning vid torget, som Nils 
Erlandsson ibor. 

14. Den gård Olof Perss. i boer, war tillförne 4 wåhningar, 122. 

som beboddes 1658 af Per Olss. Skräddare, som A:o 1664 dödde, 
effterlemnade sig 4 barn, hwilcka här i landet ähre, sedan befriade 
enckian sig med Cristopher Knutss. Knaass som dödde 1675, effter
lemnade sig 2 söhner, som intet arff bekommo, sedan dödde enckian 
i krigstiden, då gården blef afbrändt, sedan har tompten legat öde 
till för 4 åhr sedan, då denne Olof Perss. gården igen opbygde. 

Alnemål. 12. Ole Pehrson bredden 22, lengden uth till Mortensgatan 40. 

15. Dett huuss Börge Perss. Skräddare i boer, tillhörde 1658 201. 

Mattz Jönss. i Sularp, som altid war en läije wåning och omsider 
köptes af Adolph Hinrichson, som dhen några åhr hade, sedan af-
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hände dett till Jöns Christenss. Ladufogd på Barsebeck, som och 
läijde samma huuss bort till folck intill kriget, då den afbrändes; 
effter kriget optog hans syster tompten och dher på opsatte ett 
litet huuss. 

Alnemål. 13. Börj e Skreddare bredd en till Mortensgatan 23, lengden i 
gården 23. 

202. 16. Den . gård Peer Månsson Hästemöllare i boer, beboddes 
1658 af Jönss Perss. Hästemöllare, som dödde 1671 med sin hustru, 
hwarss arf :ar funnos då här i staden; effter honom kom Hanss 
Truetss. Snicker till gården, som fick dotteren, hwilcken bodde· dher 
till kriget påkom, då gården afbrände, sedan blef öde Jiggandes, 
intill Peer Månss. Möllare köpte tompten af Hanss Truetss. och 
den opbygde. 

Alnemål. 14. Ole Hestemöllare bredden uth till Mortensgatan 15, bredden 
uth till Möll aresträdet 40, lengden i gå rd en 44. 

1685 °/s uppbjuder lians Truedss. sin avbrände gårdspl ats »fr ämst 
wedh S :te Mårtensgatan». 

175- 178. 17. Den gård Christen Kruse nu iboer, åbodde han med sin 
hustru 1658. 

Kar ta 1688. 34. P eter Kruses hage, bruckass af broderen Cristen Kruse. 
Kartbeskrivning 1688. 7. P er Kru ses hage, brukas af brodern Christen 

Kruse fö r kommenh age. 
Alnemål. 31. Kristen Kru se gård en till gatan 28, hagen westan fö r gård en 

4, östan fö r gå rden 52, lengden aff hagen i sönder och norr uth till wall en 172. 

Identifieringen med nuv. n :r är här och vid de följande tomterna på 
grund av alnemå lens bristfä llighet mycket approximativ. Mellan denna 
gård, alnemålens n :r 31 , och n :r 20 nedan, a lnemålens n :r 28, ä ro i alne
målslängden upptagna tvenne gårdar, Hans Ringares och Kristen Nielsons, 
vilka icke kunnat placeras ; efter Kristen Kruse följer i alnemålslängden 
n :r 19 nedan. 

179. 18. Dett I. huuss Anders Anderss. Börstebinner i boer, war 
1658 een ödetompt, som tillhörde Fielie ky rckia, men fö r 6 åhr sedan 
opbygt af gl. Peer Mårtenss., som dher uti bodde till i åhr han tillika 
med sin hustru dödde och intet effterlemnade sig till sina arfwingar, 
och blef be : te huuss köpt af Tienstedrengen Hans Eskillss. till 
desse gl. fo lckes begrafw: g. 
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Karta 1688. 33. M. Casper Weisers plats, beboos af Per Mortensson. 
Kar/beskrivning 1688. 8. Rector scholre M :r Casparus Weiserius hage

plats. nu för 3 åhr sedan optagen och påbygt ett litet huus medh stuga, kiök och 
cammar. 

Enl. mag. brevbok 1723 18
/ 12 har tomten »för många år sedan tillhört 

Sal. Mag. Casper Weiser och sedan han flyttat ur riket kommit för -någon 
skuld att tillhöra Piälie kyrka och Lunde domskola ». 

19. Dett huuss M:r Larss Urteman i L. Råby åboer, har warit 180. 

i gambla dagar en lycka, som tillhörde Wellum Jönss. Stadsskrif
ware och nu sedan effter kriget af Jeppe Tillerss. opbygt ett litet 
huuss, som sedan dett sålde till M:r Lars, då han flötte till St. Råby, 
och nu af M: r Lars beboes. 

Alnemål. 32. M. Larss Kristensons huuss till gatan i lengden 26, lyckan 
breden aff den nordre ände 28, lengden 244, bredden twert öfwer lyckan 96. 

20. Dett huuss Anderss Anderss. i boer, åboddes 1658 af Peer 181. 

Godedag, som römbde härifr. för gäld och fattigdomb till Dannem., 
effter honom tillhandlade ttanss Teckare sig gården af creditorerna, 
som dödde i krigstiden i fattigdomb; sedan har be:te huuss bebodss 
af åtskillige legofolck intill för 2 åhr sedan, Anderss Anderss. den 
sig tillhandlade och nu den beboer. 

Alnemål. 28. Annarss Anderson bredden uth till gatan 22, lengden 
gården och hagen 72. 

21. Dett I. huuss Walter Nillss. i boer, åboddes 1658 af Ola 182. 

Godedagh, som dödde i fattigdom med sin hustru, effter honom 
kom Jönss Mårtenss. i Malmö, som bodde till 1684, då han med sin 
hustru flötte till Malmö; boer altså dottern och mågen gården. 

Karta 1688. 32. Jönss Mortensson. 
Kartbeskrivning 1688. 10. Jöns Mårtensson, nu sonen Åge Jönsson, liten 

stuga, kiök, stall och hööladha. 
Alnemål. 27. Walter Nielson bredden uth till gatan 19 1'2. lengden 

gården och hagen 72. 

1708 10/rn uppbjudes Valter Nilssons hus på S :t Mårtensgatan. 

22. Den gård Jören Pottemakare i boer, tilhörde dhen gård 
Nillss Walterss. nu iboer och ägdes 1658 af Jönss ttendrichss., som 
med hustrun bodde i gården till 1677, då dhe bägge dödde, effter
lätt sig 3 barn, som ähre här i landet, sedan köpte Nillss Walterss. 



42 

gården af barnenss förmyndare Torckel Perss. och nu af honom 
beboes. 

Alnemål. 26. Jören Pottomakare bredden uth till gatan 20, lengden i 
gården och hagen 72. 

1685 19/s uppbjuder Torkel Persson »gå rd uppå S :t Mårtensgatan 
medh tilliggiandes hage, som ligger näst op till Nills Walterssons gårdh » 
och 1696 13

/ 2 prioriterar Nils Waltersson de fattige för 20 Dlr. i sin gå rd 
på Mårtensgatan. 

23. Dett huuss Oloff Capitein i boer, beboddes 1658 af Trullss 
Gertss., som sålde gården till Marna Arentz för gäld och sedan 
härifr. flötte till Torn, blef altså huuset sedan såldt till denne åboen 
Olof Capitein. 

1691 21
/ 10 säges gården vara »Ved L. Råby ståendes », och s. å. ~ 1 / J9 

klagar M. Zacharias Skilling över att det hans pupill Giörla Arentsd: r till
höriga fädernearv, som innestår i Ola Capitens, även kallad Ola Gud
mundssons gård, förskingras genom att gården får förfalla. 

24. Den gård Nillss Nillss. Kock i boer, beboddes 1658 aff een 
gl. enckia, Anna Tyge Matts. be :d, som flötte herifr. till Malmö, 
sedan köpte Jören Johanss. Skomakare gården af cred., som flötte 
dhereffte-r i en annan gård her i staden och sålde dhen till Larss 
Blekeman, som dödde med sin hustru i krigstiden och finss des 
arfwinger här i landet, effter honom inlöste Juhle Perss. gården af 
Kestena Gurriss i Malmö, som flötte herifr. till Söstorp wid Dahlby 
och oplätt gården till mågen sin, som fick dottern. 

Denna och följande tomter synas ha varit belägna på nuv. n:r 187 
-198, men kunna icke närmare identifieras. I alnemålslängden äro emel
lan deras n :r 21, sjättepenningslängdens n :r 25, och deras n :r 26, den 
senares n:r 22, upptagna fyra tomtägare, Jöns Henriksson, Jockom 
Annderson, Secreter Sundius och Niels Walterson, vilka icke kunna 
placeras. 

25. Den gård Sören Kruse i boer, i den bodde 1658 een enckia 
be :d Bereta Matts Smeds, som för fattigdomb opdrog gården till 
Larss Klåckaredräng, att han henne begrafwa skulle och sin lifstid 
uppehålla, sedan afhandlade Larss Klåckare gården till Peer Kruse 
och nu dhenne Sören Kruse bekommit den effter modern till arff. 
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Alnemål. 21. Sören Kruse bredden uth till Mortensgatan 15, lengden i 
gården och hagen 152. 

1700 25
/ • pantsätter Sören Kruse till Hustru Ingrid Nilsdotter hus och 

gård på S :t Mårtensgatan näst intill Chris ten Eskilsssons . 

26. Den gård, som Jeppe Jönss. iboer, beboddes 1658 af Peer 

Mårtenss., som den hade leijt af Byfogden Jöns Schult, sedan köpte 

Bengt Grynmahlare gården af Jöns Schultes arfwingar, som flötte 

ifrån i en annan gård och den sedan sålde till Biskopsfogde 

Jeppe Jönss. 

I bouppteckning efter Sal. Karin Eriksdotter, Jep Jönss. hustru, upp
tagas 2 gårdar på S. Mårtensgatan. 

27. Den gård, som Christen E~.kills . i boer, beboddes 1658 af 

faderen Eskil! Christenss., som dödde i krigstiden med sin hustru, 
~ och sedan bekom sohnen gården, som den beboer. 

Alnemål. 20. Kristen Eskills. lengden uth till Mortensgatan 40 1/2, lengden 
i gården 38, lengden aff hagen uth till Mortensgatan 66, bredden i hagen 94. 

1693 '/2 uppläses brev från det akademiska konsistoriet angående 
»den hageplats på Mårtensgatan S :t Gertruds grund kallat, som Chris ten 
Eskills. här till dags brukat, hwilcken grund consistorium förmenar skola 
höra academien till såsom en gammal capitelgrund». Per Smeds hustru 
berättade, att hennes föräldrar bott på platsen, men i kriget 1644 blevo 
husen nedbrutna och platsen lades öde. Christen Eskilsson hade utom 
denna tomt en annan, för vilken betalades jordskyld till Sodalitiet och 
som genom dess handlingar kan följas fram till nuv. n :r 168. 1663 28

/ 11 

skötes av Sodalitiet gård till Eskil Christensson »Östen nederst i Krafts
strredet af nör i samme Kraftsstrrede fra capitels grund och i sönder Iangs 
ud med Kraftsstrrede til det strrede, som löper till Lille Råby 24 1/2 alne, 
af wester fra Kraftsstrrede och i öster langs norden wed det strrede, som 
löber till Lille Råby 175 alne, af sönder fra forn :te strrede och i nör ved 
östre siden 87 alne» o. s. v. Kyrkoherden Sonnberg har antecknat vid detta 

· köpebrev : »lärer vara Tranehagen». Detta synes vara något misstag, ty 
jordskyld betaltes till Sodalitiet även av »Sören Cruse af Tranehagen», 
och denna tomt kan genom Sodalitiets handlingar följas fram till nuv. 
n :r 158. 

28. Den gård Månss f aijerss. i boer, beboddes 1658 af gl. 

Petter I"åttich, som flötte från den till på Söndregatan, effter honom 
Uijdes dett af åthskilliga, intill krigstiden, då gården blef neder

bruten; nu sedan af Månss faijerss. köpt och opby gt. 
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Alnemål. 19. Mäns Fäierson bredden uth till Mortensgatan 38, lengden i 
gården och hagen 52. · 

1692 7/a begär Jeppe Timmerman få bebygga ödeplats mellan 
Christen Eskilsson och Måns Faijersson, 21 /a protesterar Rådman Hammar, 
»emedan bemälte fruchthage hörer konungen till och Rådmannen hafwer 
haft den på sin löns afr äckning». 

29. Den gård Swen Jönss. i boer, war 1658 en öde plats och 
hage, nu sedan af Petter Kock uptagen och bebygt 1678, som dett 
sedan bortlejt och än bortl ejer. 

Alnemål. 18. Jakob Kleensmed bredden uth till gatan 28, lengden i gården 
och hagen 52. 

400 östra 30. Den gård Tahla Rassmuss Tornss i boer, åboddes 1658 
delen? på läja af Sifwer Smed, som dödde med hustrun i fattigdomb; se

dan tilhandlade Johan fredrichss. sig samma gård af creditorer, 
som några åhr den bebodde, och effter hans död bekom Petter Kock 
gården i betahlning och den nu bortläjer. 

200 västra 
delen? 

Allll'!mål. 17. Tala Torns huuss bredd en uth till gatan 20, lengden i gården 
och hagen 132. 

31. Den gård ttanss Truetss. Snicker i boer, åboddes 1658 af 
enckie hustrun Karna Tuess., som dödde i fattigdomb, hwilcken til
hörte Gyllenpalm och prästen i Schurop, af dem tilhandlade Petter 
Kock sig gården och afbrändes i krigstiden, sedan köpte ttanss 
Truetss. platsen af Petter Kock och på den nu boer. 

Alnemål. 16. Niclas Tuless. huuss lengden till gatan 18, hagen i bredden 
uth ti ll gatan 16, len gden på hagen i sönder och norr 88. 

1685 5/s uppbjuder Hans T ruedsson sin avbrände gårdsplats »främst 
ved S :t Mårtensgatan». 1686 " /• uppvisar Peter Kock pantebrev av lians 
Truedsson med försäkran i »tvende afbrende steenbodher medh tiJlig
giande hagerum med hwadh byggning, som han iboer på S:te Mårtens- · 
gatan ». 

124? 32. Dett huuss Emanuel ttattemakare i boer, der i bodde 1658 
Hans Perss., som !ägde gården af Rasmus Sörenss. Commissarius, 
och denne tians Perss. flötte här ifr. till Råå ; sedan tilhandlade 
Rådman Bager sigh samma huus.s, som då stod öde, af Apotekaren 
Erman, som boer här i staden, och blef dher effter i krigstiden af
brändt, sedan optog Emanuel Iiattemakare tompten och på den bygde. 
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Alnemål. 15. Emanuel Hattemakare lengden uth till gatan 12, hagen i 
lengden uth till skomakarnes lagshuuss 12. bredden ifrån dhen nordre och till 
den söndre sidan 25. 

Var skomakarelagets hus varit beläget är någo t ovisst; om huset 
på följande tomt säges 1699, att dess gavel vette mot lagshuset, och 1709, 
att det låg näst uptill lagshuset på Må rtensgatan. Alnemå lslängden upp
tar som n :r 69 Jöns Iianskemakare i skomakarnas lagshuuss, huuset i 
lengden uth till Mortens gatan 24, bredden 9, lengden aff hagen 12, 
bredden 32. 

33. Den gård lianss Smed i boer, åboddes A:o 1658 af Må rten 123. 

Pottemakare, som dödde med sin hustru 1676, effterlemnandes sig 
sohn, som bekom till arff 138 Dlr. , som boer her i staden, sedan bleff 
gården nederbrutin och af dhe i krigstiden inquarterade folk op
bränt, lågh så tompten öde till 1683, då lians Smed optog tompten 

och den bebygde. 

Den stora eldsvådan 1693 började i tians Smeds hus. 1694 28
/ • 

uppbjöd tians Jönss. Smed sin avbrände gårdsplats på Söndergatan näs t 
intill Sven Christopherss. Skomakare. Att denna tomt var hörntomten, 
nuv. 123, fr amgår av en summarisk tomtägareförteckning 1692, som går 
Södergatan nedå t och låter lians Smed följa omedelbart efter Olof Persson 
(Vårfru rote n :r 14). 

34. Den gård Swen Christopherss. i boer, åboddes 1658 af 125 norra 

Mårten Knutss., som dödde 1671, effterlemnade sig 3 barn , som delen. 

dheras fädernearf her i landet opödde, sedan befriade hus trun sig 
mec! Thomass Michelss. Skomakare, som flötte af gården för fattig-
domb skull, sedan beboddes gården af Befallningsmannen Reinh ålt 
Erichss., som dher ifr. flötte till Malmö, när kriget påkom; blef 
altså gården afbrändt i krigstiden, tompten sedan legat öde till 1684, 
då dhen af Jacob Flensborg blef bebygt, som måste quittera den 
igen och afstå till Chri stopher Knutss. för skuldh, sedan flötte her 
ifr. staden till Sandby s:n, nu fahren oplå tit gården till sohnen, som 

den beboer. 
Karta 1688. 6. Clauss Hanss huuss och hage. (Överstruket och ersatt 

med »flensborg. ). 
Kortbeskrivning 1688. 4. Jacob Flensborg opbyggt Sahl. Mårten Knudssons 

gru ndh. nu bortleit till Class ttahns 1 stuga, framkammare, kiök. 
Alnemål. 67. Swen Christopherss. huuss bredden uth till gatan 15, lengden 

aff huuset och ett litet stycke jord till inkörsel 76, lengden a ff hagen i fil. Kors 
strädet 64, bredden 36. 

1687 3/ 10 pantsätter- Jacob flensborg till Peder lbson i Lomma pram 
»den nya byggningen, som han på Söndregatan upbygdt hafwer ». 1699 
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i augusti brann huset. 1702 14/o pantsätter Hustru Brita J önsdotter träd
gården bakom Professor Ihres, vilken tillförne tillhört Skomakare Sven 
Christoffersson, och 1709 22/6 pantsätter ttustru :Elsa Sal. Sven Christof
ferssons sin gård på Södergatan. 

125 södra 35. Den gård Diderich Balckhauss. i boer, beboddes 1658 af 
delen. gl. Peer Bakare, som måtte för ähn han dödde öfwerdraga gården 

till Jöran Kälby, då han andra åhret dher effter dödde med sin 
hustru, och tillhörde Jöran Kälby och hans arfwingar gården, intill 
kriget påkom, då fienden den afbrände, lågh altså tompten öde till 
1686, då dhen optog be:te Balckenhaus. som på den bygde och åboer. 

Alnemdl. 66. Dieterich Balckhausen bredden aff gården uth till gatan 21, 
lengden i gården 24, lengden af hagen 45, bredden 13 1/2. 

1685 20/2 uppvisar Academire Skomakaren Diederich Balckenhaus 
köpebrev på ödeplats, som han tillhandlat sig av Anders Jöransson. 

126 norra Norra delen av nuv. 126 beboddes av Academire Vaktmästaren Jöns 
delen. Christensson. 

Alnemdl. 65. Jöns Christenss. Wachtmesters gård bredden uth till gatan 
27, lengden i gården 37 ''2, lengden aff hagen i Hel. Korss-strädet 70, bredden 40. 

Tomten, som tidigare varit residens till S. Jörgens altare i dom
kyrkan, såldes 1663 •/12 av Rasmus Söfrensson till kaptenskan Beate 
Lange, vilken 1667 19/a sålde den till apotekaren Poul :Erman. Dennes 
svärson_, generalauditör Christian Cassius, sålde sedan tomten 1675 21

/ . 

till stadsfogden och häradsdomaren Michel Andersson Frölund på Born
holm; tomten beskrives då som liggande »Östen till paa Söndergaden nest 
norden wid Professorens Mäst. rfwer Wandels gård paa den ene og 
sönden opp till Anders Jörgens. gård paa den anden side og ud till bag
strädet i öster, som löber fraa S :te Mortens gade i sönder samt en haufwe 
östen for samme strrede lige ud for gaardsporten og in till Petter Kocks 
hafwe i öster og ifraa steenboderne wid S: te Mortens gade in till Witus 
ttabereger Boogtrykkers haufwe i sönder, som är lige ud for Magist. 
Ifwers gård». Michel Anderssons son sålde 1695 9/s tomten till Akademi
vaktmästaren Jöns Christensson och denne 1700 18/s till Professor 
Thomas Ihre. 

126 södra 36. Den gård M:r lfwer Wandel i boer, beboddes 1658 af 
delen. Sophia Terckelss., som blef befriatt med R.asmus Jönss. och dher 

ifr. flötte i en annan gårdh; effter henne har gården bebods af åth
skillige läge folck, intill i kriget, då dhen af fienden mästedehlen 
blef opbrändt, har altså M :r Ifwer tilhandlat sig gården af Sophia 
R.asmus Jönss arfwingar. 
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Alnemål. 64. Anna SI. Mester Iwars gård och gårdsplats bredden uth till 
gatan 44, lengden aff gårdsplats och hage ned till Hl. Korss strädet 92, bre.dden 
aff hagen 36. 

1682 16/s pantsätter Ivar Wandal sin gård på Söndregatan till Sven 
Knutsson, prost i Torna härad, och 1697 1/3 uppbjuder Anna M. Ivars sin 
gård på Söndergatan. 1695 20

/ 1 uppvisar hon gårdens åtkomsthandlingar, 
av vilka en visar, att gården 1624 16

/ 9 av tians Barnekow till Widtskövle 
sålts till hans fogde tians Nilsson. Tidigare hade gården tillhört Soda
litiet och varit »wor Calente gaard »; den uppläts 1560 åt den bekante 
Jon Tursen och såldes senare 1603 till Christian Barnekow. 

37. Den gård Larss Klåckaredräng i boer, åbodde 1658 Tyra 127. 

Sandrussen fattig enckia" som sedan dödde i fattigdomb, åhrs dagen 
wett ingen att berätta, och war huuset då mäste dehlen förfallit; 
sedan tilhandlade Lars Klåckaredräng gården af creditorerna Ter
ning Hanss. i Malmö, som dett opbygde och nu beboer; denne Lars 
Klåckaredrängs hustru ähr förledet åhr dödh, som hade en dotter 
effter sig, hwilcken är hemma hoos fahren. 

Karta 1688. 39. Adam Snicker, nu beboes af Larss Jenssen Klåckaredräng. 
Kartbeskrivning 1688. 5. Larss Jensson Klåckaredräng opbygt Adam Snid

kers grundh, därpå en stuga, stugekammar, spiskammare, kiök och 2 gesekammer. 
Alnemdl. 63. Peter Giertz Gullsmeds huuss bredden uth till gatan 25, 

lengden i gården 9, lengden aff hagen 78, bredden 22. 

I äldre tid residens till S. Poffvels altare. 1695 11/0 uppbjöd Lars 
Jönsson Klockaredräng hus och gård på Söndergatan. 

38. Den gård Christen Skreddare i boer, beboddes 1658 aff 128. 

Adam Srricker, som dödde med sin hustru i fattigdomb, effterlem
nade sig 3 söhner och 1 dotter, som ähr här i landet; effter honom 
kom gl. Petter Råttich, som bodde på Mårtensgata och tillförne 
ähr om mählt; effter hans död bytte hans sohn Nills Christenss. 
med unge Petter Råttich, och då bebodde Nills Christenss. gården, 
intill dess han befriade sig med Marna Diderich Snickers, som se
dan sålde sin gård till Jöns Staffenss. i Opagra, som den seder
mehra afhandlade till denne åboen. 

Alnemdl. 62. Christen Skreddares huuss bredden uth till Adelgatan 13, 
lengden. aff gården och hagen 88. 

1701 23/s uppbjuder Anna Sofia Lindenov, som var pantägande, »gård 
som tillhört Christen Nilsson Skräddare på Söndergatan näst intill Guld
smeden Peter Giertz hus». 
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129. 39. Den gård L. Anderss Söfrenss. i boer, beboddes 1658 af 
honom sielf och hans hustru, som nu den beboer. 

Alnemål. 61. Knut Pehrssons huuss bredden uth till gaten 14, lengden aff 
gården och hagen 88. 

1693 22/2 uppbjöd Anders Sörensson sin gård på Söndergatan och 
»hageplats neder på sönder näst upptill smedens hus i Särslöf». 

130/ 1 norra 40. Den gård Rådman Hammar i boer, åboddes 1658 af 
delen. Niclass Snickare, som den bebodde på läje och sedan flötte i Orå

bröd., och tilhörde gården Hendrich Johanss. Remmesnider, som den 
bekom effter hustruns föräldrar, hwilcka gårdhen sedan sålde till 
Larss Hanss. Hästeköpare, som i den bodde några åhr och sålde 
gården till H. Hammar och opflötte på Bredgatan, nu beboes af 
be : te Hammar. 

130/1 södra 
delen. 

132 norra 
delen. 

Alnemål. 60. Prof. Lilienstråles gård bredden uth till gatan 20, lengden 
i gården 45, lengden aff hagen 44, bredden 22. 

41. Den gård Christen Bakare i boer, beboddes 1658 af fade
ren Olof Christenss., som dödde 1673, effterlemnade sig 6 barn, 
hwaraf 3 boe här i staden och 3 dödhe, nu beboes af sohnen, som 
den fick i arf. 

Alnemål. 59. Christen Olssons huuss bredden uth till Adelgatan 29, lengden 
i gården 18, lengden aff hagen 45, bredden 33, lengden aff hagen i ttl. Korss 
strädet 68, bredden 60. 

1699 3
/ . uppbjöd Christen Olsson Bakare sin gård. 

42. Den gård Anderss Kannestöpare i boer, blef afbrendt 
1656, då Peer Hästeköpare der i bodde, stod altså tompten öde 1658 
och några åhr dereffter, intill Jöran Möller i Kälby den sig påtog 
att bebygga, som dhen bekom i betahlning .af Peer Gast; sedan 
har dett altid warit 3 !ägo boningar, till dess sohnen dhen fick effter 
fadren, hwilcken den nu beboet på 9: de åhret och ännu beboer. 

Alnemål. 58. Annarss Jöransons huuss bredden uth till gatan 28, lengden 
aff gå rden och hagen 88. 

1694 ·28
/ • uppbjöd Anders Kannestöpare sin gård på Södergatan. 

132 södra 43. Dett huuss Arfwed Simonss. iboer, åboddes 1658 af Per 
delen. Ounvorss., som der ifr. flötte till Wärpinge, och har altid warit lego-
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wåhningh, till Sören Olss. Smedh wed Closteret dett opbygt oclr 
nu äger. 

Alenmål. 57. Arfwed Simenson bredden aff gården uth till adelgatan 25, 
lengden aff gården och hagen 86. 

44. Den gård Lutzia Skomakers i boer, åboddes 1658 af 133. 

Torsten Jönss., hwilcken måtte quittera gården medelst gäld, han 
till Peer Peerss. Skomakare skyldig war och af honom söktes före, 
drogh så från hustrun nedh på slätten och hon effter honom een tid 
gården besatt, till dess hon dödde och intet effterlemnade. sig, tog 
altså dotteren till sig gården och den nu beboer. 

Alnemål. 56. Lucia Skomakers huuss lengden 20, hagen i bredden på den 
söndre sida 56, lengden aff hagen 88. 

45. Den gård Matts Jönsson iboer, åboddes 1658 af Jöran 
Halfwerss., som sedan med hustrun flötte till L. R.åby, blef så gården 
igen tilhandlat af Nillss Olss. Skräddare, som den köpte af be: te 
Jöran Halfwerss.; denne Nills Olss. dödde 1686, effterlemnade sig 
4 döttrar, som alla ähre her i landet, sedan befriade Matts Jönss. 
enckian, som gården med henne nu beboer. 

Denna och följande tomter inom roten äro på grund av alnemålens 
bristfällighet tillsvidare obestämbara. De ha varit belägna längs Söder
gatans nedre östra sida och i kvarteren kring nuv. St. Tvärgatan och an
tagligen legat ganska spridda. - I närheten av Mats Jönssons tomt har 
legat en hage: Karta 1688. 1. Matz Jönssons hage; Kartbeskrivning 1688. 
6. Mattz Jönsson hafwer Mårten Påttemakars hage, som ähr kåhl- och 
fruchtehage. 

46. Den gård Nillss Pålss. i boer, åboddes 1658 af Bengt Gud
mundss. Skräddare, som dödde 1674, effterlemnandess sig 4 barn, 
som ähre her i landet; sedan blef enckian befriat med denne Nillss 
Pålss., som den nu med henne beboer. 

1697 3/2 visade Nils Olsson Murmästare från Cimbrishamn köpebrev, 
som 1689 01/s Borgaren på Söndergatan Sal. Nils Pålss. givit dess förman 
Sal. Mats Sörenss. i Dalby på det hus beläget på Söndergatan, som 
Drejaren tians nu ibor. 

47. Den gård Knut Skräddare i boer, åboddes 1658 af R.as
muss Karaby, som den med sin hustru så länge bebodde, intill dess 
Hanss Cortss. i Malmö tog gården ifr. dem för gäld, huarpå dh e 

4 
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sedan kommo i Hospitalet; effter honom kom Peer Glassmästare, 
som köpte gården af Hanss Kortss. och dödde 1686, effterlemnade 
sig 3 barn, af hwilcka 2 ähr hemma hoos modern, den 3: die reeser 
på sitt handtwärck uti Tyskland, sedan befriade enckian sig med 
Knut Skräddare, som nu gården åboer. 

48. Dett huuss Jöran Wäfware i boer, åbodde 1658 en fatti g 
enckia, Karna M :r Larss, som befriade ~.ig med een Skomakare 
be :d Nillss Anderss. Gråå, som berättas sedan hustrun död de skohlat 
effterlemnadt sig een dotter, som blef befriat med een swänsk 
officerare, hwilcken reeste med dhe swänska krigsfolck åth Pom
meren, effterlemnade be: te hustru ingenting till arf åtth dottren, 
emädan gården pantsatt war till smeden i Särslöf, som den ännu äger. 

1693 2 2
/ 2 omtalas »hageplats neder på sönder näst upptill smedens 

hus i Särslöf». 

49. Dett huuss Anderss Tuess. i boer, åboddes 1658 af Peer 
Arildsson , som bodde dher till kriget 1678, då bådhe mannen och 
qwinnan dödde i fattigdomb, gården tog SI. Wellum Jönss. arfwingar 
i betahlning, som dhen sedan sålde till denne åboen. 

1695 10
/ . uppbjöd Olof Persson Lund Grofsmed i Malmö en hage 

»tvärt öfwer Anders Tuedss. gård», vilken på annat ställe benämnes 
Knasehagen och 1701 2/s säges vara belägen i Vädermöllaresträdet" och 
såld till Borgmästare Tollsten. 

50. Dernäst ligger een ödeplats, som kallas Wädermölle
platsen, hwilcken låg öde ifr. Gustaff Horns krig och till 4 åhr för 
seenaste krig, då den bleff opbygt af Per J önss., men sedermehra 
i sidsta krig af fienden opbrändt blef, och bekom Essbiörn Bengtss. 
i flackerup tompten i betahlning, som sedan sålde till Rasmuss 
Månss. och Anderss Tuess., som den bruka till een hage. 

51. Dett I. huuss Jönss Spillepeng i boer, har altid legat öde 
intill 3 åhr för sidsta krigh, då Jesper Hästemöllare lätt derpå sätta 
ett litet huuss, sedan är dett beboedt af några fattiga legofolck, 
i.ntill dess Jönss Spillep :g gården köpte af Jeppe Tillerss. 

1697 2
•/10 uppbjuder Borgaren Per Joensson sitt hus i Iiel. Kors 

sträde emellan Sal. Rasmus Skräddares enkas och Jöns Spillepengs hus. 

l 
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52. Dett huuss Rassmuss Månsson i boer åboddes 1658 af 
een enckia be:d Anna Jydenss; effter hennes död ärfde sohnen, 
som boer i Malmö, som bortsålde huuset till Rassmuss Måenss., 
huarss hustru dödde 1677, effterlemnade sig 4 barn, som ähre her 

' i landet. 

1697 17/u uppbjudes »den gård neder wedh Söndergatan, som tillhört 
Sal. Rasmus Månsson ». 

53. Dett huuss Peer Speleman iboer, åboddes 1658 af Sissa 
Silenss på läje, och altid effter henne bodde lägefolck, intill Larss 
tiästeköpare sålde dhett till Nillss Olss. Skräddare, sedan flötte 
Nillss Olss. på Söndregatan, då dottern, som blef befriat med Peer 

· Spelemand, bekom gården och nu den beboer. 

I 
0

/ . 1687 ,,framkom Per Rasmusson Speleman på hans hustrus 
moders wägnar, som är Sahl. Nils Olsson Skreddares hustrus wägnar, och 
upwiste en skrifft, hwaruthi hon har inventerat sitt boo och utkwitterat 
till sine 3: ne barn, nembl. Marina, Sidsa och Margareta Nilsdöttrar uthi 
ett för alt tillsamman 150 Dlr. Smt. och dem derföre försäkrar medh 
prioritet uthi een gård i lie!. Kors strädet, som hennes dotter Johanna 

. medh hennes man uthi boor, item uthi den gå rdh på Söndregatan, som hon 
sielf uthi boor.» 

54. Dett I. huuss Peer Pustare i boer, åboddes 1658 af 
Chris ten Tillersson; nähr han död de och effterlemnade sig intet, 
bekom Peer Skomakare huuset i betahlning, som dett sedan lätt 

. nederbryta, låg så tompten öde till för 6 åhr sedan, Per Pustare 

I dett opbygde. 

55. Dett huuss Peer Smålenning i boer, åboddes 1658 af Olof 
Perss. Råby, som dett hade på läge i 14 åhr; effter honom kom Peer 
Nillss., som tiente M: r Olof Bager, som fick huuset af honom i be
tahlning och bodde gården till kriget påkom, då han med sin hustru 
dödde och effterlemnade sig 1 sohn, som ännu ähr her i staden, och 
för samme drengs opfostring bekom Hustru Lutzia Skomakars 
huuset i betahlning, som dett nu äger och bortläjer. 

1699 2
• / . uppbjuder Ludsia Per Skomakares hus och lycka vid 

Södervall. 
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56. Dett l. huuss Jacob Nillss. i boer och kallas Skadelans , 
hage, som dett nu påståhr, har altid legat öde intill för 2 åhr sedan 
degnen i Råby dett sig tilhandlade af ttanss Truedss. Snickare. 

1700 28
/2 uppbjudes på lians Klockares i Bjellerup vägnar hans hus ! 

»kallat Skadelandshagen, som baak om Sal. Petter Kåcks stoora trägårdh 
belägit är». Namnet torde hagen ha fått efter kaniken Lauritz Skadeland; , 
d. 1502. 

' 




