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10.81a 
Lärekonstapeln Hans Wallström, gift Kerstin Rasmusdotter, delade 1717 tomt med smeden Mar-
cus Ahlgren (se 10.79), gift Anna Rasmusdotter. I generalmönsterrullan för Göteborgs och Bo-
husläns fästningars tygkompani 1725 anges han vara 42 år, västgöte, underminör och anställd 
1717. Artillerikonstapeln Hans Wallströms gård övertogs före 1733 av regementsprofossen Hans 
H. Timan, som omkring 1737 bytte gård (se 10.55) med avskedade artillerikarlen Anders Carl-
berg, vilken stannade här till 1740. (Han återfinnes senare som packhuskarl 10.56b åren 1775–
85). Denna gård hade 1740 övertagits av fattige trumslagare Carl Kiellman, som redan efter något 
år lämnade plats för avskedade soldaten Lars Hare. 

Stadssoldaten Lars Ryttare innehade gården 1753 till 1764, då han kallas avskedad. 

Thore Strömberg, som 1764 hade blivit brandrotemästare i stället för avlidne Fredrik Sjöberg 
inflyttade nästa år efter Lars Ryttare. 1770 bor här i stället brandvaktskarlen Måns Bryngelsson 
och 1775 fortifikationsgesällen Olof Björkman, som 1786 fick borgerskap med tillstånd att föra 
och idka handel med sill och storfiske. Änkan ägde gården 1790. 

På auktion för betalande av skulden till handelsmannen Lars Utmarcks gäldbundna bo såldes den 
5.12.1799 avlidne fiskborgaren Björkmans änka Kerstin Björkmans på Kvarnberget under num-
mer 81 belägna avbrända ödetomt för värderade 10 rdr till överskulten Lorentz Borelius. Tomten 
låg enligt mätningsattest av framlidne fortifikationskapten Henrik Liedin 1.8.1799 i längden mel-
lan avskedade brandvaktskarlen Peter Erikssons tomt (10.79) å norra och avskedade soldaten 
Kihlströms tomt (10.82) å södra ändan och höll i bredden mellan där varande tvenne gränder 16 
alnar, vretrummet inberäknat. 

Åren 1800–07 anges detta vara stadsbetjänten Lars Ahlboms ödetomt. 

10.81b 
Soldaten Harald Olsson uppträder i skattningslängden 1715 och i upphandlingslängden 1717 kal-
lad ”Haraldsson” tillsammans med sin hustru Sisla Olsdotter, Sven Bergs hustru Lisken Johans-
dotter samt Bengt Cicellin med hustru Ingeborg Andersdotter. 1720 är Harald Olsson ”förlovat 
soldat” och kallas fattig och blind 1731. 1733 är han död men i stället bor här gamla fattiga änkan 
Britta Eriksdotter – kanske densamma som 1717 bodde hos stadsbåtsmannen Per Hwal. Hon var 
kvar 1735. 

Det är nu osäkert, om det var Harald Olssons gamla gård, som soldaten under garnisonen Wil-
helm Dahlberg hade övertagit 1740–40 och avskedade soldaten Olof Herström före 1745 och som 
stannade i dennes ägo till 1762. 1764 hade sjömannen Olof Blixt inflyttat. Han avled i november 
1771 och ägde enligt bouppteckningen 14.1.1773 en liten stuga på Kvarnberget av bräder och 
korsvirke, värd 50 d smt. Hans änka Ingeborg Herrström hade förut varit gift med Jacob Carlberg 
(bou 29.4.1763) och hade i det äktenskapet sonen Johannes Carlberg (Berg II:1–2, 300). Hon 
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ägde gården 1775 men 1780 var det timmergesällen Björkmans hus. Den fick 1787 dela numret 
81 med Björkmans tidigare anskaffade gård. 
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