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Åttonde roten, tomt 13
Kvarteret Nålmakaren

Tjugonde roten 1637–57v

Kronhusgatans södra

Elfte roten 1657h–70

sida öster om östra
hamnen

Anders Nilsson 1642: 2 mtl, 1644: 3 mtl
Oluf Fiskare 1644–47, 1648–49: 3 mtl, 1650: 2 mtl
Hans murmäster 1648: 1 mtl
Anders Olufsson deledragare
1647: 2 mtl, 1652–55: 2 mtl, 1656–57v (XI), 1657h–16, 1658–63: 1, 1665–66: 2, 1667–70–76
M1676 och Gustavi tomtöresl 1670–81: 1 tomt
Den gård Anders Olsson deledragare var besittare av övertogs av
Per Andersson Trumf båtsman 1681.
Hans änka står som ägare 1698. B(engt) Bergsten skrev 16.9.1713 (AIIbb:3, 333 b) att hans fader
sal Per Andersson och moder Elin Nilsdotter hade ägt och bebott en gård med hel tomt liggande
på Kronhusgatan nedanför lilla hamnen mellan skepparen Olof Andersson på östra sidan och
mäster Lars Böker på västra sidan till vilken B. Bergsten med sina två systrar Britta och Anna
Persdöttrar var rätta arvingar. Modern behövde skötsel och tillsyn på sin höga ålderdom, varför
han fann sig nödsakad att avstå sin tredjedel till sina systrar. Modern, ”gammal och blind”, var
ägare ännu 1730 och pigorna Anna och Brita Persdöttrar 1737.
Båtedrängen Olof Persson
betalade tomtöret 1745. Han är väl identisk med den fortifikationstimmerman Olof Persson, vars
änka står för gården 1755. Timmermannen Olof Svenssons änka omtalas 1765 – är det en felskrivning för Pehrsson?
Saltmätaren Jöns Holmgren
lät den 23.12.1771 första gången uppbjuda ett i stadens fjärde kvarter på Kronhusgatan mellan
skräddaremästare Anders Wetterquists hus å östra och tunnbindaremäster Torsten Janssons gård å
västra sidan belägen gård, som han den 2.12.1771 köpt av änkan Maria Borgström för 1 300 d
smt med förbehåll att änkan i sin livstid själv skulle få bebo ett överrum uppe i gården samt få
nyttja vinden däröver till vedrum och annat. Saltmätare Holmgren hade betalt 45 d smt till staden
i 30-penning.
Holmgren och hans hustru sålde en del uppe i gården den 7.6.1784 till hökaren och borgaren Lars
Norman. Den 15.10.1795 var hökaren avliden, huset avbränt och saltmätaren Jöns Holmgrens
ödetomt utmätt enligt magistratens resolution 18.7.1795. Hela ödetomten, såväl Normans tredje-
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del som Holmgrens anpart, såldes på auktion till faktor Johan Fredrik Bauer för 50 rdr riksgälds.
Den kallades 1800 för faktor Bauers ödetomt och 1807 för garvaren Bolins (Rhodins?) änkas
ödetomt.
Senare uppbud av 8.13
änkan Hedvig Elisabeth Rodhin Bauer 24.4.1707, 9.7.1810
hökare Johan Hallberg
Senare uppbud av 8.13--15
Se 8.15.
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