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Tionde roten, tomt 35
Mellan kvarteren Stadskvarnen och Vadman

Tomt utlagd till gata

Se inledande anmärkningar till 10.31.
1696 omtalas här en ”Joen Olufs” gård, som 1703 hade övertagits av landssoldaten Lars Andersson Eek. Hos dennes änka Britta Jonsdotter bodde 1717 stadsbåtsmannen Robert Hering och
hans hustru Ingeborg Andersdotter. Britta bodde kvar 1720 men 1725 hade gården övertagits av
stadsbåtsmannen Tomas Skara (Schara), vars änka omtalas som ägare under hela tiden 1735–60.
1750 delade hon gården med en Olof Björk, 1759 bodde som hyresgäst brandkarlen Ander Borén
hos båtsmannen Skaras gamla och fattiga änka. 1760 var strumpvävaren Severin Norling hälftenägare men omtalas ej 1762, då Tomas Skaras änka står för hela tomtöret. Under ett par år gör
Severin Norling detta. Sammanhanget Olof Björk – Severin Norling är intressant, eftersom Severin Norling gifte sig med änkan till en Björk, okänd till förnamnet.
Hela gården ägdes 1765 av stadstimmermannen Joh. Lundstedt – densamme som soldaten Jonas
Lundstedt, som nämnes 1770? Lundstedt delade gården 1775 med fortifikationstimmermannen
Börge Fagerbergs änka. Hennes gård på Kvarnberget mellan volontören Jonas Höök och stadsbetjänten Anders Ahlboms gårdar med åsatt värde 200 d smt såldes på auktion 26.1.1775 till
drängen Lars Almroth för 240 d smt.
Redan 1777–80 var det tre stycken som delade 3/4 dels tomt lika: Avsk.soldaten Anders Ahlbom,
drängen Lars Almroth och konstapeln Jonas Örn. Detta enligt tomtöreslängden. Men icke förrän
22.6.1781 ägde auktion rum på ansökan av Linderberg enligt magistratens utslag 21.3.1781 på
avskedade soldaten Jonas Lundstedts på Kvarnberget bredvid stadsbetjänten Anders Ahlboms
och klädesvävaren Isac Dimbergs i Pölen belägna hus och gård. Enligt besiktning 25.7.1781 av
Carl Gustaf Brusewitz och O. Westman skulle Jonas Lundstedts lilla hus och gård allenast bestå
av en ”gammal stufwa” emot gatan och en bod uppe i gården samt ett utbygge av bräder åt gatan
jämte ett avträdesrum, vilket gemensamt nyttjades av grannen, som hade tillhandlat sig de övriga
rummen i gården. Gården var enligt besiktningsmännen högst värd 270 d smt eller 45 rdr. Gården
inköptes av konstapeln Johan Öhrn genom v. kamrer Johan Diedr. Gerndt för 48 rdr 16 sk. Fram
till 1790 kallades gården artillerivolontören Johan Öhrns gård. Den ägdes 1793 av hans änka.
Den var år 1800 utlagd till gata.
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