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Troligen var det här som ”hakemakaren” (bössmakaren?) Ambjörn Olofsson bodde 1710–20. 
Han och hans hustru Annika Nilsdotter kallades 1717 gamla och bräckliga: där bodde också Olof 
Ambjörnsson Berg (son?) och änkorna Elin Andersdotter och Karin Andersdotter 

1725 hade tobaksrullaren 1741 på Schillers spinneri, stadsbåtsmannen Hans Waldeisen övertagit 
gården. Han var kvar ännu 1783. 1741 var han kommenderad på flottan. 

Hösten 1752 berättades det, att stadsbåtsmannen Hans Waldeisens hustru Christina av strumpvä-
varen Severin Norling hade fått låna silversaker till ett värde av 272 d smt, vilka pantsattes hos 
handelsmannen Joh. B. Baerenberg vid inköp av citroner (något som kvinnor sålde i minut ge-
nom kringbäring i staden.) 

De silversaker hon hade fått låna var bl.a. en silversockerdosa, en sockertång, ”svampedosor” och 
guldringar. Norling begärde inteckning i Waldeisens på Kvarnberget belägna egendom. Christina 
berättade, att fastigheten var graverad med styvbarnens innestående arv. 

Bouppteckning efter stadsbåtsman Hans Waldeisens avlidna hustru Christina Rydberg företogs 
15.12.1757. De ägde en liten stuga med kök samt en liten vedbod på berget vid Kvarnbergsgatan, 
värd 180 d smt. Murdrängen Per Andersson var inneboende 1762. Gården övertogs av grannen 
Gottfrid Kohn 1784 och sammanslogs med 10.84. 

Hökaren Gottfrid Kohn hade en son Anders Kohn som tillförordnades som interimskassör för 
kronouppbörderna men som 1796 avskedades för en balans på 1121 rdr. För att betala sonens 
skulder måste Gottfrid Kohn lämna hus och gård på Kvarnberget. Men enligt auktionsprotokollet 
den 27.9.1796 var gården skriven på förre interimskassören Anders Kohn, vars nya hus av sten 
10.85, värt 1 666:32 rdr specie. utbjöds. Ytterligare ett utrop – den 32.3.1797 var resultatlöst, 
innan stadsvaktmästaren Anders Hising för 1345 rdr den 20.4.1797 inköpte hökaren Gottfrid 
Kohns till dess borgenärer avstådda, på Kvarnberget i tionde roten nummer 85 belägna grundmu-
rade stenhus med tillhörig välvd källare ovan jord och därtill lydande ödetomter under nummer 
83 och 84, som nu värderats till 1 600 rdr. 

Åren 1800–07 var 2/3 av 10.85 tillsammans med 10.84 först avskedade stadsvaktmästaren Hi-
sings, sedan sjömannen Anders Hisings ödetomt. Den återstående tredjedelen kallas källar-
drängen Lars Jungbergs ödetomt. 
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