
Tomt 2.78  1 

Andra roten, tomt 78 
”Under Ekeskogen på hörnet som är lydande till Konungsgatans rote” 

Kyrkogatan  
 

Det tycks vara här som enrolleringsbåtsmannen Anders Olufssons fattiga hustru Karin Svensdot-
ter bodde 1717 enligt upphandlingslängden. 

1718 kallas gården emellertid Christopher Ohls änkas andra gård. Den sades 1725 stå öde. 

Från åtminstone 1730 bodde här 

artillerisvarvaregesällen Erik Berg. 

1746 lånade svärdfejaren vid tyggården Erik Berg 56 d smt av änkan Brita Lundberg. Han pant-
satte sitt lilla hus som ”fanns beläget under Ekeskogen på hörnet som är lydande till Konungsga-
tans rote på ena sidan näst viderboendes neder åt gatan artillerikarlen Sven Hallberg och på andra 
sidan Kofferdiconstapeln Christian Norenbergs änkja”. Erik Berg skulle återbetala lånet även om 
eldsvåda inträffade (EIIb:51, 7.12.1746). 

Artillerisvarvaren Erik Berg avled i oktober 1757. Han efterlämnade enligt bouppteckningen 
21.7.1758 en gammal stuga med kök Otterhällan intill enrollerade underskepparen Bartolins 
änka. Stugan som var försedd med ett gammalt brädtak var värd 150 d smt. Bouppteckning efter 
hans första hustru, okänd till namnet, ägde rum 26.5.1737. Hans änka hette Catarina Johansdot-
ter. En dotter Ingrid hade omkring 1752 gift sig med holländske sjömannen Petter Pettersson 
(Berg II:1–2, 214). 

En hustimmerman Gunne Möller bodde här 1760. 

Ägarelängden 1765 upptar åkaren Johan Pehrsson. Han omkom på en resa från Marstrand den 
2.3.1785. Enligt bouppteckningen den 7.5.1785 efterlämnade han hus och tomt på Otterhälleber-
get bestående av fyra underrum, två kök och en kammare ovanpå samt en liten hage, vidare en 
liten stallbod mittemot (troligen identisk med tomt 84, som tillskrives honom från 1775), allt värt 
86 rdr specie. Hans änka Anna Gudberg levde 1791 (Berg II:5–6, 254). 

På hennes begäran såldes på auktion 19.10.1785 Johan Pehrssons på Otterhälleberget och Kyrko-
gatan uti andra roten mellan vävaren Jernbergs och sjömannen Schermans fastigheter belägna 
lilla hus och gård bestående av stuga, kök, vind och en liten brädbod. Den utbjöds för 1 000 d smt 
och inköptes av järndragare Petter Stenberg för 1 020 d smt eller 170 rdr specie. 

Men 1787 hade ägarerätten redan övergått till sjötullsbesökaren Fredrik Böö, död 29.9.1816 som 
lanttullbesökare. Bouppteckningen efter honom 9.5.1817 upptog ett litet grundmurat stenhus i en 
våning med tomt 2.64, Käppslängareliden, värt 675 rdr banco. Detta hus däremot, 2.78, som upp-
tas i bouppteckningen efter hans hustru Anna Cajsa Svedberg, död 13.8.1787, gjorde han sig av 
med år 1800 till artillerikarlen Börge Pettersson, som var den olycklige ägaren vid branden 
1804. 1807 ägde han även 2.77. ”Krögaren Petterssons änka” Anna Pettersson, död 18.8.1828, 
efterlämnade enligt bouppteckningen 12.5.1830 hälften i stenhus och tomt nummer 78 i andra 
roten Otterhällan med ett rum och kök samt vindskammare, värt 250 rdr bco. 
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Senare uppbud av 2.78 
slaktargesällen Gustaf Carlsson 2.4.1832 

mätare Olof Andersson 20.2.1854 

garvaregesällen Gustaf Kjeller 27.4.1857 

mätaren Olof Andersson 4.3.1861 

densamme 3.6.1861 
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