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Andra roten, tomt 72
Utanför kvartersindelningen

Kyrkogatan

Otterhällan ovanför trappan

Ambjörn Frölund
ägde gården 1710. Han anges i överstelöjtnant Henrik Belfrages rulla från 1694 vara artillerihantlangare, 38 år och född i Västergötland.
1715 värderades gården sålunda: tomt 10, hus 120 d smt. 1717 ägdes gården av Ambjörn Frölunds fattiga änka.
Båtedrängen, senare båtekarlen Bengt Bengtsson
var ägare 1723, begr. 16.7.1749, h begr. 10.4.1748, änkan ägare 1750.
Unge personen Johan Bengtsson erhöll i mars 1738 bördsbrev för bokbindarehantverket av Andreas Hilleström. Han var enligt bevis den 7.3.1738 döpt i domkyrkoförsamlingen den 17.6.1723
samt född av ärliga föräldrar i äkta säng. Fader var båtekarlen Bengt Bengtsson, moder hustru
Gunilla Andersdotter.
Halva gården ägdes 1755 och 1768 av arbets- eller packhuskarlen Ivar Mellberg. Den andra halvan ägdes 1755 av avskedade soldaten Tobias Österberg.
Packhuskarlen vid Ostindiska kompaniet Clement Björkman ägde denna andra halvan 1765 och
var 1770 innehavare av hela gården. Vid bouppteckningen efter sin hustru Sara Torkelsdotter,
som avled 12.10.1779, ägde han ett litet hus med tomt på Otterhälleberget hörande till Kungsgatan, värt 89:8 rdr specie. Den 13.3.1781 begärde Clement Björkman auktion på sitt på Otterhällan
mellan timmergesällen Lars Sjögrens hus å västra och timmermansänkan Wennerströms å östra
sidan liggande gård.
När den ostindiske kvartermästaren Anders Wennerberg avled på Ainam den 1.1.1885 efterlämnade han enligt bou 4.11.1786 hus och tomt på Otterhällan mellan änkan Wennerström i öster och
timmerman Lars Sjögren i väster nummer 74 (1787 omdöpt till nr 72) i andra roten över trappan
på ofri grund (två rum och vind). Hans änka Brita Stark var dotter till arbetskarlen vid ostindiska
kompaniet Sven Stark, död 1785, och Cornelia Lindberg. 1787 står visserligen gården skriven på
ostindiska packhuskarlen Magnus Wennerbergs fattiga änka men enligt magistratsbeslut ägde
auktion rum den 20.3.1787 på ostindiske kvartermästaren Anders Wennerbergs änka Brita Wennerbergs hus och gård, belägen mellan hustru Sjögrens och änkan Wennerströms fastigheter på
grund av snickaren mäster Carsten Didrik Lohman och Lars Hedengrens fordringar. Gården var
värderad till 800 d smt den 9.3.1787 men inköptes av mäster Carsten Didrik Lohman för 901 d
smt eller 150 rdr 8 sk. Enligt värderingsinstrumentet var gården 16 alnar lång och 8 alnar bred
och bestod av en våning med två rum, en förstuga och tvenne skjul, värt 133 rdr 16 skill specie.
1790 står gården skriven på hustru Catarina Frantziger.
1795 på besökaren Nils Lundin
1800 på vaktmästare Anders Sjöberg, som ägde gården ännu vid branden i november 1804.
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Mätaren Lars Andersson, som avled 1.1.1821, efterlämnade ett litet korsvirkes och tomt nummer
72 i andra roten på Otterhällan bestående av ett rum, kök och uthus, 333:16 rdr banco. Hans änka
hette Maria Elisabet Öberg.
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