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Tionde roten, tomt 44 
Kvarteret Stadskvarnen 
 

Vid trappan åt Spannmålsgatan  
 

Denna tomt har som vi sett delad förhistoria med 10.43. Vi har sett hur denna halva gård, 10.44, 
omkring 1730 ägdes av sjötullsvisitören Caspar Busch. Den skrevs 1737 på dennes hustru Mar-
gareta Andersdotter. Hon gifte om sig med båtsman Olof Christiansson Lind (se 10.37), som 
1748 (i rgk 1153) kallas avskedad, gammal och fattig. I bouppteckning efter Olof Lind den 
9.8.1759 kallas han enrolleringsbåtsman och stadsfiskare. Trots Linds tidigare relativt stora inne-
hav av stugor, så upptages i denna endast ”ett litet gammalt brygghus med nattstuga ovanpå” i 
mågen korpral Giöks gård på Kvarnberget (10.37). Det överläts vid arvskiftet till korpral Giök 
för 50 d smt. 1760 står den halva tomten i Matthis Göranssons gård ännu skriven på Oluf Lind 
men 1761 har den övertagits av båtedrängen Sven Thorsson. 

Ostindiefararen Lars Berg, som också en tid ägde den gård, som 1787 kom att benämnas 10.49, 
ägde 1765 denna gård. Åren 1770–83 var garnisonssoldaten Martin Barckholtz innehavare av två 
tredjedelar av gården, medan Lars Berg behöll en tredjedel, vilket framgår av 1783 års tomtöres-
längd, där det talas om ”Lars Bergs hus” och gårdens senare delning på detta sätt. Martin Barch-
holtz pantsatte 3.8.1781 hus på Kvarnberget för skuld på 200 d smt till räntmästare Jonas Höök. 

Murgesällen Olof Siöberg hade 1785 övertagit Barchholtz' två tredjedelar av gården men före 
1787 avstått den ena till antingen murgesällen Erik Sandberg eller hökaren Gottfrid Kohn, vilka 
två 1787 ägde varsin tredjedel av tomten. 

På begäran av murgesällen Olof Sjöbergs änka Christina Sjöberg och barnens förmyndare mur-
mästare Olof Dahlgren och skomakaren Peter Bornholm inropades på auktion den 1 sept.1789 av 
sockerbruksdrängen Lars Wikström för 301 d smt Olof Sjöbergs ovan trappan på Kvarnberget vid 
Spannmålsgatan under nummer 44 belägna hus och gård. I bouppteckningen efter Olof Sjöberg 
(död 9.1.1789) angavs den av Wikström inropade egendomen bestå av ”en liten ryggåsstuga med 
kök, en liten bod samt tomtedel på Kvarnberget vid Spannmålsgatan”. 

Eftersom Wikström – nu kallad timmerkarl – 1790 betalade tomtöret för två tredjedelar av gården 
och Erik Sandberg resten måste Wikström även ha inköpt Kohns del. 

Men då Baltzer Skarin – bagaren Henrik Skarins och Inger Halls son, vilken 1787 var soldat vid 
Greve von Saltzas regemente, Livkompaniet – avled i oktober 1791 efterlämnade han utom än-
kan Anna Christina Reinholtz – hus och tomt på Kvarnberget vid den s.k. trappan, nummer 44 i 
tionde roten, bestående av stuga med kök samt en bod i gården, inköpt 13.5.1791 för 66:32 rdr. 
Det förefaller vara Olof Siöbergs f.d. gård. 

Två tredjedelar av gården ägdes vid branden 1793 av änkan Helena Bonde, resten av packhuskar-
len Jonas Jansson. 

Hela gården ingick bland underskulten Magnus Claessons ödetomter 1800–07. 
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