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Tredje roten, tomt 1
Kvarteret Klensmeden

Femtonde roten 1637–57v

Södra sidan av Kyrkogatan nära Östra
vallen

Sjunde roten 1657h–70

Östra Larmgatan 9, Kyrkogatan 43

Måns Kutsk
1675–81
Han kan vara den ”Måns på nattstugun”, som omtalas i tomtöreslängderna från 1656 och vars
änka omtalas 1710. 1696 säges han äga en tredjedels tomt. Den 21.10.1696 företogs bouppteckning efter avlidne Måns Larsson, som ägde ett litet hus i hörnet av Kyrkogatan, som skulle besittas av hans änka Rangela Persdotter under hennes livstid och därefter av sonen i första giftet
skomakaren Jacob Månsson. Änkan förklaras 1715 vara utfattig.
Här bodde (ibm redan 1715) 1717
Anders Olsson båtedräng
med sin hustru Cecilia Eliaedotter och 1720 hans änka.
Gården inköptes den 8.7.1720 av
Kocken, mäster Petter Tunell
(borgare 1717, begr. D 21.5.1735) och hans hustru Elisabeth Tunell, som den 20.3.1744 till löjtnant von Beetzen för lån av 140 d smt pantsatte sin gård på Kyrkogatan emot vallen. Hon gifte
om sig med
Ostindiska styrmannen Johan Holm,
som var ägare 1750, därefter hans änka Elisabeth Tunell. 1763 sålde hon sitt lilla hus vid vallen
på Kyrkogatan på ofri grund för 1 400 d smt till
styrman Johan Fredrik Bostedt
(född 1717, död 90-årig 31.3.1803, troligen son till löjtnant Dionysius B). I köpevillkoren ingick
att Elisabeth Tunell skulle ha rätt att hyresfritt i sin livstid få bebo den kammare hon nu innehade
liksom att erhålla nödigt vedrum på vinden.
Johan Fredrik Bostedt var gift 1/ Brita Maria Ekling, död 17.4.1764, dotter till hökare Jonas Ekling, död 28.6.1755; 2/ 28.12.1767 med Anna Maria Steffens, döpt 30.5.1736, död i barnsäng
1772 och begr. 29 dec. Hon var dotter till handlaren Herman Bernhard Steffens, död 1773 och
Maria Schmeel, född 1715, död 31.7.1781; 3/ 5.10.1777 med Helena Catarina Nyman (Berg
II:1–2, 364).
På grund av underskeppare Bostedts skuld till madame Eva Juliana Wikbom, såldes den till 850 d
smt värderade gården på auktion den 22.7.1760 till
överskärare Johan Kihl
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för 1 110 d smt.
Då Kihl inte förmådde betala inropades gården den 19.6.1766 för 1 018 d smt av
snickare Anders Wennberg
(död barnlös 15.6.1769). Hans hus sades vara beläget på mindre än en hel tomt, till en del på
Kyrkogatan till en del på Larmgatan intill Vallen. Hans änka Annika Hall (död 24.5.1776) hade
bara bebott två överrum och ett litet kök. Hon ärvdes av systerdottern
Anna Lisa Pettersson, som den 6.11.1783 lämnade sin borgenär mäster Andreas Thorsson frihet
att inteckna hennes del. Överrummen ägdes 1786–87 av skräddaregesällen Olof Holmberg och
1790 av hans kreditorer.
Fortifikationstimmermannen Olof Hall
hade 1770 övertagit underdelen av huset. En hans hustru hade begravts den 17.10.1758. Hans
änka Catarina Eriksdotter (död 2.4.1789, bou 13.5.1789) ägde underdelen av gården 1775.
Olof Halls halvsysters son
stadsbetjänten Paul Pettersson var gift med Christina Nilsdotter och erhöll den 5.4.1787 genom
testamente efter Olof Halls änka all hennes lösa och fasta egendom (behållning 150 rdr specie).
Paul Pettersson änka ägde undervåningen 1790.
Efter branden ägdes ödetomten till hälften var av Christina Nilsdotters nye man sjötullbesökaren
A Hellgren (död barnlös okt 1803, bou 9.1.1804, efterlevd av Christina) och skräddaren Holmberg, vilken ensam ägde ödetomten 1807.
Skomakaremästare Daniel Andersson ägde grundmurat stenhus tomt 3.1, Kyrkogatan, värt 4
666:32 rdr bco, enligt bou efter hans hustru Eva Maria Kindroth, död barnlös 12.6.1818 (syster
till bl.a. skeppstimmerman Jan Kindroth) Källa: Berg II:1–2, 75.
Senare uppbud av 3.1
målare Justus Bahrman
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