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Åttonde roten, tomt 34
Kvarteret Gamla Teatern

Fjortonde roten 1657–70

Därefter åttonde roten gatans södra sida
väster om östra Torggatshörnet

1686 Lars Löfman (Looman, omtalad vid försäljning av gården öster härom)
I Henrik Belfrages rulla 1694 anges Lars Löfman vara 42 år och dalslänning. Begr. D 26.4.1719
Kallas 1705 konstapel Lars Löhman, Bor 1710 tillsammans med Hans Pehrsson snickare
1715: Värderas Lars Löfmans tomt 150, hus 240 och Lösegendom.
1717 bor i gården:
Lars Löman, Constapel artilleriet
Hustru Annika Helgesdotter (begr. 15.11.1730 D)
Ibidem Anders Nyberg läreconstapel av artilleriet
dito Sven Rösman läreconstapel ”
Hustru Karin Persdotter
Fyrwärkaren Oluf Råberg
Hustru Kierstin
1720 Löjtnant Jonas Löfman
Han kallas bl.a. 4.4.1715 konstapel Jonas Löfman som vittne i mål mellan hautboistblåsaren
Bryngel Pilquist och senior Christoffer Gartman. Han ägde senare en trädgård i utkanten av Göteborg. Den 15.3.1740 skrev han (EIIb:22), att det plank, som var mellan hans och konstapel
Tranmans trädgård var så alldeles förfallet och odugligt att man inte kunde ha någon säkerhet för
kreaturs, i synnerhet svins inbrytande. Man undrade om Tranmans trädgård låg på stadens eller
ladugårdens ägor, eftersom den låg i hörnet av Löfmans trädgård. Enligt Ferling låg den just i
skillnaden av (på gränsen av) stadens och ladugårdens ägor.
1725–30 Constapel Löfmans Enkias gård. En Helena Löfman var löjtnant Henrik Gustaf Hjortbergs andra hustru: se 2.40.
En tomt på Kronhusgatan bestående av en tomt mellan herr Adolf Suhrs hörnhus i öster och
skepparen Martin Bands änka i väster såldes 30.6.1732 av kaptenlöjtnant Anders Löfman (var
1716 vid begravning av barn korpral) och hans hustru för 700 d smt till handl. Adolf Suhr, uppbud 3.7.1732, fasta 2.9.1734, areal 76 fot gånger 23 fot, renlandsmått, 30-penning erlades
3.7.1732 med 2310 2/3 d smt. Handelsmannen Adolph Suhr var fortfarande ägare 1746 (se
8.33n).
Den 28.11.1748 erlade bagaren Henrik Skarin 30-penning för en avbränd ödetomt i hörnet av
Torg- och Kronhusgatorna, som han köpt för 360 d smt. Möjligen rör det sig då om en annan
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tomt, ty den 13.8.1753 lät bagaren mäster Hindrik Scarin första gången uppbjuda en på Kronhusgatan emellan handelsmannen Adolph Suhrs obebyggda hörntomt å östra och skräddaren mäster
Thore Bergii gård å västra sidan belägen obebyggd tomt, som han tillhandlat sig av handelsmannen Suhr för 300 d smt och en diskretion av 25 d smt enligt köpebrev den 28 juli. Denna tomt
anges också som tillhörande köpman Adolph Suhr i 1750 års tomtöreslängd.
Bagaren Hindrik Skarin ägde 1755. 1765 talas om bagaren Skarins ödetomt i tomtöreslängden.
(Om Hindrik Skarin; se 9.29. Skarin fick 24.5.1762 första uppbud på den tomten, inköpt 1758
som ödetomt. 1762 var det bebyggt med stenhus.) 1770–75 benämns den avlidne bagaren mäster
Skarins änkas (Inger Halls) ödetomt: hon avled 14.6.1783. Den ärvdes tydligen av bokhållaren
Cornelius Skarin före 1785 och delade därefter öde med hörntomten öster härom. Ägare 1786–90
var således hökaren Berndt Söderström, som där byggde bodar.
1800 och 1807 ägdes den av stadsfältskären (stadskirurgen) Anders Brulin.
Senare uppbud av 8.34
stadskirurg Anders Brulin

28.11.1814

handl C J Stenberg dito
målaremästare Eric N Ericsson

7.4.1762

