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Andra roten, tomt 79 
”Ekeskogen under väderkvarnen”  

Sörliden  
 

Hans Bengtsson åkare är 1715 skriven enbart för tomt här. Den värderas till 10 d smt. 1717 har 
han tydligen byggt sitt hus, ty då står han och hans hustru Maria Torbjörnsdotter, kallade utfatti-
ga, skrivna i upphandlingslängden. Där bor också ”fattiga John Marcusson timmerman och hans 
hustru Ingierd Jonsdotter”. 

Den 20.1.1718 sålde Hans Bengtsson åkare för 100 d smt i mynttecken och en liten diskretion sitt 
lilla hus och plats i Ekeskogen under väderkvarnen näst intill sal. Christopher Olufssons hus uti 
söder belägen till stadsbåtsmannen Anders Eriksson Backe, som var ägare ännu 1737. 

1740 tillhörde gården sjömannen Christian Norenberg. Han for som konstapel på Olof Wenng-
rens skepp ”Carl Wrangel” till Västindien där han avled. Enligt bouppteckningen 28.10.1748 
ägde han en stuga och ett litet kök med vind över på Otterhälleberget på ofri grund, värd 54 d 
smt. 

Hans änka Catarina Kruse medförde gården i sitt nya äktenskap med underskulten Nils Bartolin 
(också benämnd Niclas Jöran Berthelin). 

Han var son till lanttullbesökare Bertil Bock och Kerstin Andersdotter. Även han omkom på ha-
vet, när han 1757 reste som enrollerad underskeppare på kronoskeppet Mercurius. Vid hans död i 
oktober s.å. värderades gården till 100 d smt. 

I samband med auktion på gården den 13.2.1776 berättade avlidne uppsyningsmannen Jonas Ny-
mans änka att avlidne skepparen Bartolins änka Catarina ingalunda hade ägt gården, när hon den 
8.2.1767 hade avhänt sig den till amiralitetsuppsyningsman Jonas Nyman. Nu skulle den säljas 
för Nymans änkas räkning. Gården var belägen på Otterhälleberget mellan sillpackare Hults och 
åkaren Jan Perssons gårdar. Den utbjöds för 300 d smt men inköptes av drängen Hans Larsson i 
tjänst hos handelsman Rickard Söderström för 577:16 d smt. Hans Larsson kunde ej betala varför 
gården gick på auktion för 500 d smt till brandvaktkarlen Erik Olofsson den 9.5.1776. Han var 
ägare 1780. 

Kofferdisjömannen Jonas Schiärman var skriven för gården 1785–90. 

1795 ägdes gården av krögaren Johan Örnström och 1800–02 av knivsmeden Jacob Tengelin. 

Vid branden 1804 omtalas gården som kofferdisjöman L. Tengelins hus. 

1807 talar tomtöreslängden om tyggårdssmeden Jacob Tengelins tomt. 
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2.79–80 15.6.1835 av klensmed J F Tengelin 
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