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Högt uppe på Kvarnberget å Norra Liden åt älven   
 

Högt uppe på Kvarnberget å norra Liden åt älven låg stadsbåtsman Per Kruses stuga 1720. Den 
kom att från omkring 1725 i många år delas emellan två ägare och erhålla två tomtnummer. Den 
ena halvan ägdes 1725–40 av avskedade båtsman Olof Andersson och i varje fall 1745–50 av 
hans änka. Denna halva övertogs troligen sistnämnda år av enrollerade båtsmannen Jöns Måns-
son Wetterquist, gift Ingeborg Svensdotter. (Om honom se 10.101:9.). De hade en son Anders 
Wetterquist, född 1737, som 1750 fick bördsbrev och 15.6.1770 burskap som skräddaremästare. 
Enligt bouppt. 4.5.1805 var han Gift med Helena Strömberg. Jöns Wetterquists änka ägde gården 
1762 och 1765, därefter ”banekarlen Magnus” änka 1770. 

Packhuskarlen Erik Björkman var ägare 1777–80 och pigan Anna Maria Björkman 1783. 1785 
hade ägaren av den andra gårdshalvan ”ostindiske packhuskarlen” Olof Hafvenström även denna 
halva. 

Den andra delen av Per Kruses gård kallas 1725–49 stadssoldaten Anders Linds halva gård. Den 
inköptes 1750 för 60 d smt av brandvaktskarlen Lars Andersson (Lundberg), som enligt boupp-
teckning 2.9.1756 efterlämnade en liten gammal stuga högt uppe på Kvarnberget, varuti (svå-
gern?) enrolleringsbåtsmannen Jöns Wetterquist ägde kammaren och ena väggen ”dem emellan 
skiljande”. Hans änka hette Karin Svensdotter. Hon avlöstes i tomtöreslängden 1760–65 av 
brandvaktskarlen Olof Andersson Lundquist (jämför 10.70). 

Hur förhåller det sig egentligen med en gård, som 1725 tillskrives styrman Slickert, 1730 avske-
dade soldaten Nils Broman och 1733–35 dennes änka? Den kallades 1737 för soldaten Frans 
Kosters gård och 1745 avskedade soldaten Frans Kosters ödetomt. 1750 tillhörde den brandvakt-
karlen Olof Andersson(s änka?). Den bör rimligen ha blivit en del av denna gård. 

1770 är packhuskarlen Olof Hafvenström ägare till denna halva. Hans första hustru Anna Be-
rentsdotter avled i juni 1771. Enligt bouppteckningen den 21.8.1772 ägde Hafvenström då en 
liten ny stuga och en gammal högt uppe på Kvarnberget å Norra Liden åt älven, värderad 500 d 
smt. Hans andra hustru hette Sara Lundberg – var hon dotter till brandvaktkarlen Lars Anders-
son? 

Olof Hafvenströms arvingar ägde tomterna 68 och 69 ännu 1807 som ödetomter. 
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