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Tionde roten, tomt 42
Kvarteret Stadskvarnen
Se inledande anmärkningar till 10.31.
Roddarkarlen Björn Hanssons hus värderades 1694 till 30 d kurant. Vid kämnärsrätten 1713
vände han sig på sin hustru Maret Olofsdotters vägnar mot linvävaren Anders Olsson i granngården. Maret hade suttit på en brädesände och pratat med Olof murmästares änka Carin Persdotter,
då mäster Anders kom löpandes runt gården, ond och förivrad, svängande en dragen värja, varför
kvinnorna blev illa till mods. Mäster Anders överföll hustru Maret och högg och slog henne med
värjan, så att hon blödde. Bönderna, som arbetade på gården, blev så förfärade och rädda, att de
hoppade över planket och sprang därifrån. Carin Persdotter, som vittnade vid rätten om detta
hade själv sökt skydd, medan slagsmålet varade, och visste därför inte om linvävaren förföljde
Maret in i stugan. (23.6.1713, 3.11.1716).
Björn Rorkarls tomt värderades 1715, då han ännu levde, till 40 d smt, byggnaden skattades till
ingenting och lösöret till 20 d smt. Hos Björns änka bodde 1717 båtsmansänkan Malin Olsdotter.
1730 och ännu 1745 talas om Björn rorkarls arvingars ödetomt och hade som sådan 1750–55
övertagits av klädesmakare Måns Ströms änka. 1760–70 var det stadens ödetomt.
1775 ägdes tomten av artillerisprutdrängen Henrik Kopparberg, son till en gruvarbetare i Falun.
Han avancerade till underbrandmästare i Göteborg och avled 28.4.1782. Enligt bouppteckningen
4.6.1783 efterlämnade han en liten stuga med kök och avskiftad kammare utan gårdsrum på
bergsklippan ovanför den s.k. Bödelstrappan, som ledde upp för Kvarnberget.
Huset värderades till 100 rdr specie (Berg II:5–6, 380).
Henrik Kopparbergs änka Margareta Ahlman gifte om sig med skräddaregesällen, sedermera
skräddaremästare Johan Frölander (född 1759, burskap 23.1.1789). Hon avled barnlös 7.1.1795
och Frölander sades vid bouppteckningen efter henne samma år äga ”en avbränd tomt nummer 42
på Kvarnberget, hållande i längd från lilla gatan åt söder till norr eller intill segelduksvävare Hallings änkas tomt (10.32) 24 1/2 alnar smt samt mellan murgesällen Nils Norling i väster (10.41)
och faktor Bauers tomter (10.26–31) i öster, i bredd 13 1/2 alnar.” (Berg II:3–4, 377).
Enligt tomtöreslängden 1800 var 10.42 utlagd till gata.

© Olga Dahl 2004

