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”Överst på Kvarnberget”  
 

Här kan Lars Eek och hans hustru Ingiel Nilsdotter antas ha bott 1717. En Lars Eek, måg till artil-
lerifyrverkaren, senare handelsmannen Sven (Olsson) Pihl, bodde 1699–1704 1.40 (kv. Artilleri-
stallet). 

Murgesällen Lars Persson (någon gång kallad Börgesson) Bock (el. Book) står på motsvarande 
plats i tomtöreslängden 1720–35. Han kallas 1730 fattig och hans änka omtalas 1737–42. 

Hon avlöstes av stadstimmermannen Simon Larsson, 1754 kallad brandvaktskarl Simon L Aren-
berg (rgk) och död i mars 1762. Enligt bouppteckningen samma år den 27 maj ägde han en liten 
ryggåsstuga med kök och två små brädbodar samt en liten kålhage överst på Kvarnberget, 
värd 600 d smt. Den transporterades av hans änka Bodela (Bothilda) Johansdotter på styvmågen 
snörmakaregesällen Johan Henrik Lyder, född 1735 och gift Anna Simonsdotter. Men på Bode-
las begäran såldes på auktion den 18 nov. 1762 lösöre samt en liten ryggåsstuga med kammare, 
en brädebod och en liten bakgård på Kvarnberget. 

Gården är 1762 skriven på Johan Henrik Lyder. 

Vem som omedelbart övertog egendomen är oklart men den 20.4.1764 lånade båtekarlen Tore 
Larsson och hans hustru Anna Andersdotter 300 d smt av sockerbruksdrängen Carl Andersson, 
vilkaa medel användes av Tores svåger Anders Ahlquist att köpa hus och gård på Kvarnberget. 
Den 15.9.1766 tillät båtekarlen Anders Ahlquist saltmätaren Knut Andersson att inteckna Ahl-
quists på Kvarnberget belägna fasta egendom för medel han lånat av dennes myndlingar Anders 
och Nils Olufssöner, söner till Knut Anderssons bror Olof Andersson i Mölndal (se Askim och 
Östra Hisings härads häradsrätt 1.6.1752 och EIIb:117 15.9.1766). Den 20.3.1769 tillät Anders 
Ahlquist även svågern Tore Larsson och hans hustru att inteckna egendomen. Då var drängen 
Carl Andersson på assessor von Jacobssons sockerbruk avliden och Tore Larsson hade krävts av 
dennes svågrar Anders Hedberg och Måns Ekelund. Själv hade Tore Larsson 1766 drabbats av 
eldsvådan på Kronhusgatan och där uppbyggt nya små hus i stället för de gamla (EIIb:136, 
8.5.1769). Till betalning av skulden till saltmätaren Knut Andersson såldes båtekarlen Anders 
Ahlquists hus och gård på Kvarnberget på auktion den 24.4.1770 till saltmätaren för 305 d smt. 

I tomtöreslängderna fram till 1782 skrives denna del av 10.56 på packhuskarlen Anders Karlberg. 
Den inköptes 1782 av Sven Tengblad, som 11.7.1783 fick burskap som hökare. Priset avr 500 d 
smt. 

Det vill synas som om gården från omkring 1730 var delad. 1730 omtalas här rotebåtsman Håkan 
Wik, omtalad som avskedad 1737–50. Änkan Ingrid Lundbeck ägde gården 1754–55. 

Soldaten Ludikin inflyttar här före 1757 avlöst i tomtöreslängden av sin hustru (kallad änka 
1765). Hon kvarstår till 1777 men 1780 meddelar längden, att tomtdelen beboddes av ”garni-
sonssoldat Rosenberg” men ”tillhörer båtekarlen Arfwid Andersson”. 1785–86 beboddes denna 
del av packhuskarlen Anders Karlberg, innan Sven Tengblad övertar även denna del. Han avled 
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20.3.1820. Han ägde 1787 ”hus och tomt överst på Kvarnberget”. Efter branden 1793 övertogs 
ödetomten av underskulten Magnus Claesson 
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