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Tionde roten, tomt 34
Se inledande anmärkningar till 10.31.
Hos Per färgemans änka bodde 1697 den Annika Larsdotter, som bör vara den hustru Annika
Larsdotter, efter vilken den Erik Nilsson Hising, som bodde där 1703 samma år avvittrar sina
barn Nils Ersson och Anna Maria Eriksdotter med vardera 150 d smt. Hans avlidna hustrus föräldrar bodde på landet, hennes moster här i staden. Erik Hising hade 1710 övertagit gården. 1717
bodde hos honom och hans hustru Catarina Olsdotter – betecknade fattiga – flera soldathustrur:
ryttaränkan Elin Andersdotter, soldatänkan Annika Andersdotter och trumslagareänkan Elsa
Matthiasdotter. 1725 var Erik Nilsson Hising död. Änkan behöll gården ännu 1755.1740 var fattige stadsbåtsmannen J. Blad inneboende. Erik Hisings änka benämnes Catarina Nilsdotter –
densamma som Catarina Olsdotter ovan? – när hon 1748 (EIIb:47, 26.3.1748) testamenterade sin
gård på Kvarnbergsgatan ”under (dåvarande) nummer 45” till sin måg sjömannen Magnus Nyman mot att han försörjde henne under resten av hennes liv och att han betalade hennes kreditorer. Andreas Cederberg, Anders Liunggren och Olof Wennerberg värderade de gamla husen till
75 d 21⅓ öre smt.
Magnus Nymans hustru hade övertagit gården 1759. Den 31.8.1770 ansökte Magnus Nyman om
auktion på sitt på Kvarnberget belägna hus och gård.
Stadsbetjänten Anders Ahlbom, som i mars 1772 sålde sin tidigare ägda gård 10.40, hade 1775
övertagit denna gård och kvarstår som ägare ännu 1807. I juni 1775 pantsatte han för 400 d smt
skuld till doktor Matthias Gottlieb Schultz sitt på Kvarnbergsgatan i tionde roten under (dåvarande) nummer 42 emellan soldaten Jonas Lundstedts och drängen Claes Almroths gård å västra och
stadsbetjänten Petter Hallbergs hus (10.33) å östra sidan belägna hus och gård. Rådhusrätten
beviljade också inteckning i samma hus och gård till säkerhet för änkan Cajsa Lidboms omyndige son Magnus Lidboms av avlidne handelsman Sven Brandt erhållna testamentariska gåva på 33
rdr 16 sk. sp.
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