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Bland 1706 års magistratshandlingar (EIIa:18, 28.5.1706) ligger ett par brev rörande den fattige 
underofficeren Bengt Råx, som ägde hustru och barn men inget husrum. Han ”sökte liksom några 
andra av garnisonen en liten plats och tomteställe, antingen det då kunde tillåtas neder vid Lilla 
Bommen under Väderkvarnsberget eller upp under skogen”. Att hans ansökan beviljades framgår 
av ett annat brev skrivet av Anders Svensson Holmer och timmermästaren Olof Guldbrandsson: 

”Efter begäran hava undertecknade hava undertecknade avmätt en liten plats ovanpå Kvarneber-
get beläget till Rustmästaren, välbetrodde Bengt Rogs, håller i längden 48 fot, i bredden 25 fot, 
stadsbåtsman Sven Olofssons plats på nordere sidan.” 

1717 omtalas demitterade rustmästaren Bengt Råx och hans hustru Anna Nilsdotter. Han beteck-
nas 1725 som fattig och står i tomtöreslängden sista gången 1730. Nästa år omtalas hans änka 
”gammal och fattig”. 

1733–41 står i stället avskedade soldaten Anders Råx änka 1745 avskedade soldaten Anders 
Backes änka och 1750–51 soldaten Petter Svans änka. 

1755–65 var detta buntmakare Qwidings hus. Lars Qwiding hade 1740 begärt att få slå sig ned i 
staden som buntmakare (EIIb:25, 16.12.1740). Han påpekade att det alltid i Göteborg funnits 
tvenne buntmakare och sedan buntmakareänkan Mari Dijk hade avlidit återstod endast Madame 
Anna Klumberg, vars verkstad Qwiding hade förestått i sex år. Den 7.6.1749 begärde Lars P. 
Qwiding att befrias från uppdraget att gå med klingpungen i Gustavi kyrka. Det fanns ringa av-
sättning för hans tillverkade varor i staden, varför han måste besöka marknader. Han var dessut-
om rotemästare för andra brandsprutan. 

Stadstimmermannen Anders Breckman har 1770 övertagit huset och delar det 1780 med packhus-
karlen Peter Blomberg. En packhuskarl Anders Hansson omtalas som ägare av gården 1783 (för-
sta året tillsammans med packhuskarlen Olof Blomberg – samme som Peter?) och ännu av öde-
tomten 1807. 
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