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Anders Hult eller Anders Konstapel förekommer redan i 1699 års tomtöreslängd. 1715 betalar 
hans änka för en tomt värderad till 60 d smt. 1717 berättas hon heta Kerstin Nilsdotter. Hos henne 
bor lärekonstapeln Johan Burman med sin hustru Elin Nilsdotter, Bryngel Högberg med hustru 
Anna Olsdotter samt soldatänkan Kerstin Persdotter. Anders Hults änka Kerstin Nilsdotter testa-
menterade 28.10.1724 till sin avlidna dotter Annika Andersdotters man Jonas Svensson och hans 
barn ”hus och gård belägen på hörnet åt vallen åt Nordre Kvarnbergstvärgatan näst intill det hus 
och gård, som båtekarlen Christian Pettersson nu för tiden bebor”. I utbyte krävdes undantag och 
begravning. 1725 står enrollerade båtsman Jonas Svensson för gården. Vid arvföreningen den 
24.11.1726 efter kofferdibåtsman Jonas Svensson (bror till snickaren Sven Ahlin) mellan sonen i 
första giftet Anders Jonasson och änkan, andra hustrun Annika Eriksdotter bestämdes, att Anna 
Eriksdotter skulle överta Kerstins gård mot att föda och begrava henne. Gården ägdes 1730-37 av 
båtsman Magnus Eriksson, 1740-41 av stadstimmerman Tore Andersson och 1742 av trumslaga-
ren vid garnisonen Henrik Thissen. 19.5.1743 företogs bouppteckning efter avlidne trumslagaren 
Henrik Thissen. Han ägde hus och tomt på Lilla Kvarnbergsgatan vid Väderkvarnen på hörnet 
norr om Christian Båtekarls gård. Gården övertogs av hans änka Karin Håkansdotter. Den ägdes 
1748 av stadstimmerman Anders Åberg. Tomten tycks före 1748 ha delats sedan en ny stuga till-
kommit. Under eget tomtnummer redovisas detta år stadstimmermannen Salomon Andersson. 
kallad gammal och fattig. Detta tomtnummer är 1759 (i rgk) 10. Alla tomtnummer runt omkring 
(101-06 och 108-125) förklaras 1759 vara ödetomter. Salomon Andersson omtalas 1761. Det är 
troligen hans tomt som 1762 betecknas som Lars Zehlers och 1787 får nummer 94. Kartbilden 
visar, att nr 100 och nr 94 ligga bredvid varandra. Den tomt som 1787 får nummer 100 omtalas 
1759-75 som timmerkarlen Anders Åbergs ödetomt och 1785-87 som hans änkas. I likhet med nr 
99 befriades den 1790 från tomtöre på grund av att Kronan hade anspråk på den. Enligt protokol-
let av den 4 februari 1792 skulle dock tomtöre betalas år 1800. 1807 säges tomten tillhöra Kungl. 
Maj:t och kronan.  
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