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Andra roten, tomt 63 
Kvarteret Hästekvarnen 

Utlagd till gata.  
 

Enligt en uppgift var detta f.d. Olof Olofssons gård 

Timmermannen Christopher Olofsson, begr. 16.3.1717, ägde här en av sina gårdar (värdering 
1715 tomt 10, hus 160, lösöre 100 d smt)  – den andra låg nära väderkvarnen. 

F.d. timmermannen Christopher Olofssons änka Sigrid Torstensdotter och deras dotter Anna 
Catharina ägde 1717 här krogen Rinnande Strömmen. De pantsatte i april 1725 gården till han-
delsmannen Nils Rommel, som uppbjöd gården den 3.3.1736. Sigrid Torstensdotter, som beteck-
nades som utfattig och näringslös, delade gården redan 1725 med 

blockmakaren Erik Kullberg 

som möjligen kan ha blivit ägare av halva gården genom gifte med Anna Catharina. Sigrid Tor-
stensdotter sålde hus och gård på Kungsgatan, Ekeskogen (säljuppbud 8.3.1736). För lån av två 
bönder i Askims socken Jöns Nilsson och Nils Hansson, pantsatte Erik Kullberg den 3.2.1728 hus 
och gård på Kungsgatan upp under skogen ”hörnehuset mitt emot borgaren och invånaren Lars 
Kiempes gård”. Blockmakaren Erik Kullbergs under Ekeskogen belägna hus och gård uppbjöds 
3.3.1735 för en fordran av bonden Erik Pehrsson i Långeberg på 41 d smt. 1737 ägde Erik Kull-
berg hela gården, som 1745 hade övertagits av 

muraregesällen Olaus Holm, 

död 9.8.1772, som enligt bouppteckningen 8.1.1781 efterlämnade hus och tomt vid Hästetorget i 
hörnet av smala gränden (senare kallad Käppslängaregatan) och gentemot bakaremästare Abra-
ham Smitts hus bestående av en undervåning om en kammare och kök med en liten källare samt 
ovanpå 2 rum och vind, värt 76 rdr specie. Olaus Holms första hustru begravdes d 27.12.1757. 
Hans änka Annika Andersdotter Thunberg (se 2.119) var 1785 omgift med 

hökaren Jonas Thunberg, 

burskap 3.7.1767. Thunberg gjorde cession s.å. 1785. Han avled barnlös febr. 1790, bou 
16.2.1792. På studenten Anders Holms begäran utbjöds på auktion den 5.12.1793 efter hökareän-
kan Annika Thunbergs död ”hus och gård vid Kungsgatan och Hästebacken samt i hörnet av den 
s.k. Käppslängaregatan”, värderad till 300 rdr specie. och bestående av tvenne våningar, rum och 
kök och hökarebod. källare i undre våningen samt tvenne enkla boningsrum i den övre. Ingen 
köpare hade infunnit sig. 

Som drängen Johan Kindgrens hus 

betecknas gården 1800. 1802 kallas Kindgren krögare. Han köpte efter branden 1804 2.51 Si-
denv. (Kaserntorget 2): se denna tomt. 

Tomten utlades till gata. 
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