
Herman Siliacus Bagare i Stockholm

I Stockholms stads tänkeböcker finns några notiser rörande Herman Siliacus (Silias son) Bagare. 
Han dog ca 1463. En notis i Stockholms stads jordebok år 1464, sid 164 akt 320, omtalas nämligen 
Tomas och Mårten  Hermanssons förlikning med deras styvfader Hans Larsson. Detta år har Hans 
Larsson från Björsbyn gift om sig med dottern till Inge Beltare, Katharina Ingesson, som tidigare, 
från omkring 1447, var gift med Herman Bagare. Dessa två var dock inte hennes söner utan 
Hermans i ett tidigare äktenskap. Med Herman Bagare hade hon sonen Siriacus. Ovan nämnda notis 
talar nämligen om en omyndig son som alltså troligen är denne Siriacus och alltså  i så fall född ca 
1450-1463. Han nämns sedan i tänkeböckerna som hennes son, Siriacus Herrmanni.
Arvsskiftet 1464 efter Herman Bagare utfaller så att att ovannämnda söner Tomas och Mårten får ett 
hus och två tomter och änkan Katharina får ett stenhus och ett trähus på Storkyrkobrinken samt en 
sjöbod, vidare en kålgårdstomt på Norrmalm.                                                                                        
Med Hans Larsson i Björsbyn hade Catharina Ingesson sonen Inge Hansson troligen född omkring 
1464-1465 då modern bör ha varit omkring 40 år.  Hans Larsson är död 1488 enligt notering i 
tänkeböckerna.

I flera antavlor på nätet anges Jöns Hermansson i Pålänge vara son till Herman Bagare men inga 
direkta bevis finns för detta. Herman Bagare dog ju med all säkerhet i Stockholm omkring 1463. 
Noteringar  på nätet om död i Pålänge 1486-1487 är felaktig. Troligen härstammar allt från Patrik 
Lundbergs bok ”Nygården i Påläng” där han presenterar en hypotes som dock saknar bevis. Allt 
syftar på namnet Hermansson och där man då felaktigt hittat en Herman Bagare i Stockholm.

Jöns Hermansson nämns en gång i Stockholms stads tänkeböcker. Han var ju även nämndeman och 
som sådan bevittnade han tillsammans med flera andra ett brev 1492  för en sak som var uppe i 
rätten i Luleå den 27 aug 1492. Detta gällde en Jöns Nilsson i Bensbyn i en arvstvist om Nils Kocks 
hus i Stockholm.

I övrigt nämns inte Jöns Hermansson och någon verifierad koppling till Herman Bagare i 
Stockholm har inte stått att finna. Således är det inte troligt att Jöns Hermansson i Pålänge har 
någon koppling till Herman Bagare. Kolla gärna Ulf H Larssons eminenta hemsida: 
http://www.ulfhlars.se/Genealogi/Borgare/Borgare.htm
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