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Tionde roten, tomt 89
Kvarteret Mjölnaren

Kvarnberget
Erik Bengtsson kyrkostöt kan ha varit den förste ägaren till gård på denna tomt av 1706 års tomtöreslängd att döma. 1699 är ordningsföljden i tomtöreslängden denna: Bastian Borelius, Hans
Nyss handskmakare, Johanna guldsmedsänka, Erik Bengtsson, Peder Andersson soldat (den senare i 10.90).
I magistratens registratur (Ba:18) finner man ett par brev till Göta hovrätt daterade den 20.2.1708
och 25.6.1709 med redogörelse för magistratens fällda resolution över före detta spögubben i
svenska kyrkan Erik Bengtsson. Han hade stulit en liten andel av en i bänkarna insamlad kollekt.
Erik Bengtsson var ”en gammal utlevad man, som allena väntade på Nåd eller straff och dessinnan lever i misär, sedan han för sin förseelse blev avsatt från tjänsten”.
1710 har båtsmannen Hans Sörensson Malmö inflyttat i gården. Hos honom bodde 1715 båtsmannen Påfwel Cornelison, vars hustru 1717 angives heta Else Ingelsdotter. Vidare bor där
”Trulls i Hålans ”dotter Margareta. Själv var Hans Sörensson 1717 gift med Kerstin Jönsdotter.
I kämnärsrätten den 6.11.1709 är båtsmännen Matthias Wederberg och Hans Sörensson Malmö
svarande mot drängen Sven Larsson. Stadsfiskaren Joen Perssons hustru Gunilla Andersdotter
berättade, att hon satt och spann i sin stuga då hon hörde ett stort buller utanför på gården. När
hon gått ut i förstugan hade hon sett Sven Larsson löpa in till hustru Ingri Persdotter, som bodde
i samma gård, och Hans Sörensson Malmö och en båtsman, ”Juten” benämnd, fara där in efter
honom. Hon gick då genast in till hustru Ingrid, där hon såg Hans och Juten vara ihop med Sven
Larsson och att Sven var helt blodig. Hans och Juten hade inte hunnit traktera Sven Larsson med
hugg och slag och skällsord i Ingrids stuga, ty hon själv och pigan Catarina Olofsdotter, som
också hade kommit löpande, hade fått Sven Larsson ut genom porten. Mattias Wederberg hade
inte varit i följe med Hans Sörensson och Juten utan först någon stund därefter kommit in till dem
hos hustru Ingrid Persdotter
Justitieborgmästare Wilhelm Silentz dräng Olof Larsson berättade att samma dag som Borgerskapet mönstrade, hade Herr Hans Coopmans Compagnie, dit både han, Sven Larsson och Mattias Wederberg hörde, ställt upp på torget. Under tiden som ett av Borgerskapets övriga kompanier
marscherade upp för mönstringsbordet hade de lagt gevären på torget. Då hade Sven Larsson gått
fram och tillbaka mellan dem och råkat med fötterna stöta till Matthias Wederbergs musköt, varför Matthias Wederberg två gånger kallat Sven Larsson skurk och därefter inte bara stött honom
för bröstet åtskilliga gånger utan också nupit honom i kindbenet, så att huden gått av. Matthias
Wederberg tillstod dettat men han sade sig inte ytterligare ha förolämpat Sven Larsson. Ingrid
Persdotter vittnade, att då Hans Sörensson Malmö och Juten kom löpande efter Sven Larsson in i
hennes stuga hade Sven bett dem låta honom vara i fred men de hade trots detta slagit honom för
bröstet och ansiktet till dess Gunilla Andersdotter och Catarina Olofsdotter skilde dem åt. Hans
Sörensson och Wederberg trodde att Juten nyligen rest härifrån till Danmark.
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Enrollerade båtsmannen och stadsfiskaren Påwel Corniliison övertog gården efter Hans Sörensson Malmö. Hans gård på Kvarnberget uppbjöds den 21.5.1733. 1734 hade avskedade soldaten
Lorentz Kloo övertagit gården. 1742 svarade jungfru Lisa Kloo för den. 1745–60 står tobaksspinnaregesällen, sedermera tobakskarvaren Jean Jeansson för tomtöret, därefter i många år 1762–
1790 spiksmeden Carl Ludvig Wurm till dess stadsbetjänten Lars Ahlbom övertar gården som
ödetomt.

