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Stora Kvarnbergsgatan
En gård, som 1720 ägdes av stadstjänaren Erik Berg bör 1725 ha övertagits av avskedade arkliemästaren Rasmus Simonsson och 1750 av dennes änka. 1749 klagade handelsmannen Jacob
Karstedt inför magistraten (EIIb:55, 14 juni) över att vara av avlidne arbetskarlen Rasmus Simonsson beskylld för att ha orsakat dennes förestående död.
Det är tänkbart, att enrolleringsbåtsman Jacob Bergs hustru 1753, ”fattig och näringslös” bodde
just i Rasmus Simonssons f.d. hus. 1755 omtalas Jacob Berg som artillerikarl och delade gården
med skoflickaren Anders Ahlquists änka, som tydligen hade fått lämna sin egen gård (10.63).
Riksgäldskontorets längd 1759 talar om hantlangaren Bergs änka som hade brandhusdrängen
Jonas Forssenius inneboende Fram till 1764 delar hon sedan gården med båtedrängen Sven
Olander (el. Holander), som var ensamägare 1765. 1762 bodde han i gården med stadsfiskare
Wahlberg, 1763 med brandvakten Simon Larssons änka.
Båtekarlen vid hemförarebåtgillet Sven Olander avled vid kyndelsmässan 1783. Han var bror till
brandvaktkarlen Anders Olander, bosatt på Ekelundsgatan. Efter Sven Olanders änka Lena
Svensdotter, död 25.4.1784 såldes gården på auktion 10.7.1784 och kallas då ”ett litet hus på
Kvarnberget intill hökaren Backmans (10.66) och korpralen Dockers hus”. Köparen avskedade
korpralen Peter Kullman betalade 750 d 8 öre smt eller 125 rdr och 2 skill specie. Egentligen var
det två hus. Det ena innehöll ett litet kök åt gatan samt förstuga. Mot hökaren Backman vette ett
litet hus med kök och två små rum. Det fanns vind över båda husen som var mycket gamla och
förfallna till väggar, tak och murarbete. Allt var oklätt.
Den 26.3.1784 pantsatte Petter Kullman och hans hustru Maja Greta sin gård på Stora Kvarnbergsgatan 197 för lånade 66.32 rdr specie av major Mart. Fr. von Wolffen.
Redan 1786 hade artillerikarlen Olof Bredberg och 1790 dennes änka övertagit gården. Hon ägde
den vid branden 1793, varefter underskulten Claesson lade den till sina många andra ödetomter.
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