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Andra roten, tomt 112
Utanför kvartersindelningen

Käppslängaregatan
Gården var under hela 1700-talet delad i två hälfter med skilda ägare.
I) Repslagaregesällen Nils Dahlman
(burskap 14.7.1715) ägde redan 1696 den ena hälften. Hans änka omtalas 1723. Före 1730 hade
den övertagits av avskedade sergeanten Lars Backeby, vars änka ägde halva gården 1750, 1755
efterföljd av ostindiefararen Hans Berg, möjligen identisk med ostindiefararen Hans Hansson,
nämnd 1760–70, vars änka ägde 1775–1787. Det är väl Hans Hanssons änkas del, som 1790 hade
övertagits av kanslivaktmästare L Lindberg och 1795 av åkaren Matthias Nordell, 1802 kallad
förre åkaren. Åkarens andel i 2.112 utmättes 7.7.1817.
II) Håkan Lustig (burskap 7.5.1702, begr. D 3.4.1703) torde ha varit ägare av den andra halvan
1696, soldaten Stenman 1710 samt fiskaren och skoflickaren Olof Lustig (burskap 7.12.1711)
1715. Han och hans hustru Elin Olufsdotter betecknas som fattiga 1717. Olof Lustig var möjligen
den Oluf L, som begravdes D (hospitalet) 22.1.1727 och vars arvingar nämnas ännu 1745. Sedan
övertogs den halva gården först av stadsbåtsmannen Lars Öring och därefter före 1760 av åkarålderman Johannes Svensson, som 1769 för 260 d smt sålde den till arbetskarlen Lars Hernquist.
I stället köpte Johannes Svensson i början av 1770-talet 2.109. Han avled i oktober 1784 och efterlämnade änkan Helena Andersdotter. Vid bouppteckningen den 16.4.1776 efter Lars Hernquists hustru Helena Hallberg, död 23.9.1775, sades han äga en liten gård bestående av stuga och
liten kammare på Otterhälleberget, reparerad efter inköpet. Hans son Niclas Hernquist, född i
Göteborg 26.11.1774, död 1829, började som skomakare men blev sedan kyrkoherde i Torslanda.
Denna hälft delades 1790–1802 mellan brandvaktssoldaterna Sven och Erik Björnberg. Erik
Björnbergs del hade 1804 övertagits av tornvaktare Petter Möllersten, död barnlös 15.8.1834,
efterlämnande enligt bouppteckningen 9.3.1835 hälften i ett litet korsvirkeshus och en tredjedel i
tomten nr 112 i andra roten Otterhällan, 300 rdr bco (2 rum och kök). Hans hustru Maria Boman
avled 21.2.1829.
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