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Enroll. båtsman Hans Andersson Berg vid Amiralitetet, gift Sara Andersdotter, omtalas 1717. 
Om honom kan man i rådhusrättens protokoll 7.3.1723 läsa: ”Båtsmannan Hans Andersson Berg 
är afweken. Husen stå öde och intet lämnat efter sig än en gammal kista, som Nils Elg tagit till 
sig.” 

Det kan vara hans gård, som 1723 hade övertagits av Per Olsson ringkarl. För att kunna betala 
gården hade Per Olsson och hans hustru Åsa Andersdotter den 12.11.1723 pantsatt gården till 
handlanden Torsten Edgren för ett lån på 100 d smt. Rådman Fredrik Krantz uppbjöd 30.6.1729 
första resan borgaren Per Olufssons gård på Kvarnberget. Torsten Edgren uppbjöd gården den 
20.3.1732. Den värderades såväl 1723 som 1732. Per Olufsson kallas arbetskarl och fattig 1740–
42. 

Bouppteckning företogs den 7.7.1747 efter arbetskarlen Per Olofsson Wallström och hans hustru 
Åsa Andersdotter. Båda hade avlidit i april 1744. De hade ägt ett gammalt hus med tomt på 
Kvarnberget mellan f.d. korpral Jonas Westberg i öster (10.49) och f.d. trumslagaren Nils Holms 
(10.53), som 14.11.1724 hade intecknats för ett lån av hustruns bror, dåvarande handlanden i 
Amsterdam, nu i Varberg boende Severus Svensberg på 100 d smt att avbetalas med 16 daler år-
ligen. Svensberg hade transporterat reversen på Lars Pettersson Berg, son till Per Wallström och 
hans hustru Åsa. Lars Pettersson Berg var anställd vid gardet i Stockholm. Han sålde gården den 
3.4.1744 till soldaten vid överste Rutensparres regemente Niclas Stade, gift med Lars Bergs sys-
ter Catarina. Svensberg hade önskat, att alla barnen skulle få samma rätt. Om den gardesanställde 
Lars Pettersson Berg var densamma som ostindiefararen Lars Berg, som bodde här på Kvarnber-
get 1750–75 är okänt. 

1748 hade fortifikationstimmermannen Anders Ryberg tagit över och 1750 dennes änka. Hon av-
löstes följande år 1752 av stadstimmermannen Anders Ahlbo (ibm Jöns Ahlbo med samma yrke). 

Tomtöreslängden 1755 talar i stället om stadstimmermannen Erik Ahlbo: där bodde 1759 också 
fortifikationstimmermännen Olof Damgren och Anders Persson–1760 kallas Erik Ahlbo brand-
vaktskarl. 

Efter 1763 tillhörde denna gård liksom 10.47 strumpvävaren och manufaktoristen Severin Nor-
ling. 

1775–80 ägdes nummer 60 (Wessbergs gamla gård) av manufaktoristen Severin Norling och 

nummer 61 av artillerivolontören Christian Pettersson. 

Vid 1787 omnumreringen 1787 fick hökaren Lars Örnquists gård (f.d. ägd av manufakturisten 
Severin Norling) nummer 47, volontören Christian Petterssons del nummer 48. Den ägdes 1785 
och vid branden av förre skomakaren Petter Malmgren, fattig och blind. Han hade fått burskap 
som skomakaremästare den 6.7.1770. Hans hustru hette Catarina. En son Carl Christian föddes 
29.11.1777. 
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