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Andra roten, tomt 113
Utanför kvartersindelningen

Se 2.109 och 2.114.

Vid återvändsgränd från Kyrkogatan å
St. Otterhällan.
Käppslängaregatan

Åren 1715–22 omtalas Esbjörn åkare senior som ägare. 1717 betecknas han och hustrun Rangela
Marcusdotter som fattige och sjuka.
Omtalas i kämnärsrätten 21.11.1713 vid värdering av skador i fjärde roten av brand 2.11.1713
”Esbiörn åkares huus med den därvid nu sedermehr giorde byggning. Löös ägendomb bestående
utj någre klädessorter, winterprovision och 30 stackar höö
Ibidem Båtsmannen Christopher Pettersson mist all sin lösa ägendomb”
Sonen avlidne åkaren Esbjörn Esbjörnsson efterlämnade enligt bou 9.7.1740 ”hus och gård på
Ekelundsgatan med tvenne inmurade brännvinspannor och tillhörige kijtel(?)pannor och pipor 600 d smt En halv där näst intill belägen tomt med därpå uppbyggt stall och lada 40 ½ part i
hästekvarnen 200”.
Esbjörn åkare ersättes 1723 i tomtöreslängden för andra roten av Jonas Esbjörnsson åkare (bodde
från 1718 1.57, Sidenvävare av 2.113 ännu 1740) och Petter Rasmusson. Åkaren Jonas Esbjörnsson klagade i ett brev till magistraten (EIIb:25, 8.4.1741) över att hans gård för andra gången
insattes på auktion för pigan Catharina Jonsdotters arv på 125 d smt och nu hade inropats av Herr
kommissarien för 420 d smt. Hans dotter Maria hade bevistat auktionen å hans vägnar men hennes bud avslogs, då hon betecknades som omyndig. (Se också 1.43)
Under många år ägdes 2.113 av sjötullsbesökare Jonas Lundgren. Lundgren ersätter i tomtöreslängden 1740 Jonas Esbjörnsson. Gården hade 1780 övertagits av hustimmerman Johan Carlbohm och 1787 av brandvaktskarlen Erik Olsson.
Erik Olsson avled 15.4.1801. Under livstiden överlät han halva gården på murgesällen Sven
Lindgren (omtalad 1800–02). Bouppteckningen efter Erik Olsson 5.7.1803 upptar därför ett halvt
hus på Otterhällan 2.113, litet och förfallet, värderat 166:32 rdr. Hans änka Christina Bengtsdotter, död 6.4.1803, var dotter till Bengt och Ella Christoffersdotter i Sollebrunn.
1807 års tomtöreslängd upptar på grund av branden 1804
½ som Stora tullvaktmästare Dan Anderssons ödetomt
½ som murgesällen Petter Lindgrens dito.
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