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Kvarnberget  
 

Stadsbåtsmannen Per Olsson, som 1711 tjänstgjorde på kreyerten Kalmar efterlämnade enligt 
bouppteckning 11.2.1715 ett litet hus på Kvarnberget, som hans änka Marit Andersdotter hade 
inköpt för 16 d smt. (Jfr tomtöreslängd 1715:61). Hon omtalas samma år som änka även efter 
soldaten Måns Olofsson Ström. Enligt bou 1716:483 hade hon sönerna Oluf och Anders Perssö-
ner. 

Hon kvarstod som ägare 1725 men hade 1730 avlösts av avsk. soldaten Christoffer Zeiner, som i 
rgk-längden 1731 kallas tiggare. Zeiner försvinner snabbt från denna gård (men dyker upp längre 
ner i tomtöreslängden 1735:37). Ett år bor soldaten under garnisonen Sr (Frans?) Kåster här men 
1733–35 antecknas näringslöse avsk. konstapel Anders Karberg vid garnisonen. 

Fattige garnisonsprofossen Hans Thiman innehar gården 1737–42 men den 1.2.1744 äger boupp-
teckning rum efter hans änka Johanna Bratt. Hon ägde en gammal stuga med bod och gårdsrum 
på Kvarnberget mellan stadstimmerman Simon Larsson (10.56) och muraregesällen Anders Ro-
mans hus (10.54). Hon hade bl.a. sonen Anton Hansson Ahlbeck (se 10.72). Gården såldes den 
22.4.1744 av arvingarna till hjulmakaren Bengt Wettergren. Som gemensam svärfader till denne 
och Hans Swanström (se 10.28) nämnes avlidne Petter Berg (EIIb:18, 23.8.1738, se 7.69, en tid 
ägd av Wettergren). Bengt Wettergren hade enligt samma källa den 18.3.1738 för svågern Hans 
Swanström betalat 3 d smt i hushyra till mäster Erik Löfgren 

Tomtöret betalades 1745 av hantlangaren Bengt Westman (kallad fattige artillerihantlangaren 
Erich Wessman 1748–50) och 1753 av båtedrängen (båtekarlen) Sven Thorsson. 

När Nils Andersson Åhman (död barnlös 26.8.1789) 1762 övertog gården kallades han artilleri-
karl eller artillerihantlangare. 1775 var han avskedad och nämnes hustimmerman 1787. Hans 
änka Ingrid Olsdotter, död 13.10.1792 (bou 26.11.1792) efterlämnade hus och tomt på Kvarnber-
get, näst intill hökare Sven Tengblad (10.56) i väster och packhuskarlen Österberg (10.54) i öster, 
bestående av två rum, kök och bodar. Bland hustruns arvingar fanns helsystern Anna Olsdotter, 
gift sockerkokaregesällen Johannes Danielsson och brorsonen kyparen Johan Berggren. Den 
senare inropade gården för 333 rdr 16 skill specie den 13.12.1792 och hann nätt och jämt ta den i 
bruk innan den brann ner den 10.4.1793. 
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