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Andra roten, tomt 94
Utanför kvartersindelningen

Otrilleberget

Sörliden

Henric Marcusson timmerman ägde gården 1717 men står icke i upphandlingslängden detta år,
vilket tyder på att han var ute och seglade. Han står kvar i tomtöreslängden 1730 men hade 1735
avlösts av soldaten Eric Ahlquist.
Eric Ahlquist pantade för lån av 60 d smt den 5.5.1739 sin gård på Kyrkogatan under skogen
mellan Anders Kullings å norra och lärefyrverkare Måns Enerot å södra sidan, som han ärvt och
löst till sig. 1750 står avskedade soldaten Eric Ahlquists änka.
Men redan 25.6.1750 sålde murmästare Samuel Rancke för 250 d smt det lilla huset på Otrilleberget mellan åkaren Anders Kulling och artillerihantlangare Måns Eneroths änka Maria till
brandvaktkarlen Anders Hultin. Efter inköpet reparerades den, varför den vid bouppteckningen
efter Anders Hultins första hustru i sept. 1757 var värd 600 d smt. Hon hette Barbro Larsdotter.
Hans andra hustru var Maria Ekman, vars mor var änkan Kerstin Hansdotter, som 1747 var intagen i stadens fattighus till fribröds erhållande.
Men Anders Hultin var gift en tredje gång med en Catharina. Doktor Carl Fredrik Heinrici sökte
5.7.1769 (EIIb:135) laga inteckning i Anders och Catharina Hultins på Otterhälleberget belägna
hus och gård för en summa av 800 d smt. Den 17.6.1774 var skuldens huvudstol 877. Därtill kom
fem års ränta, varför Anders och Catarina Hultin tillät auktion på sitt under Ekeskogen belägna
hus och gård. (En båtekarl Anders Hultin och hans hustru Anna Catharina Maijgren bodde 1789
vid hennes död 1.53.)
Gården ägdes 1775 av en järndragare Anders Schytt (skrives också Schutz) som stannade till
1785, varefter gården övertogs av snusmalaren Rasmus (Erasmus) Bergström.
I auktionsprotokollen finns en uppgift om att hökaren Erasmus Bergström av Norrköpings stads
magistrat den 27.3.1790 hade ådömts böter för okrönta och omärkta måltunnor. Därför skulle
hans gård utauktioneras. Den var belägen på Otterhälleberget vid Klingbergsgatan under nummer
92 (eg. nummer 94). Den bestod av tvenne våningar med vind däröver under tegeltak. I övre våningen fanns tvenne små rum och i den undre tvenne rum och kök. Huset hade rödfärgad brädbeklädning, källare och på ett knappt gårdsrum avträde och hade värderats till 250 rdr specie.
På något sätt lyckades Erasmus Bergström reda upp situationen, ty i bouppteckningen efter hans
hustru Brita Andersdotter, död barnlös 9.4.1798, upptas hus och tomt nummer 94 i andra roten
Otterhällan. Hon var syster till bl.a. Olof Andersson i Ronom, Alingsås. Erasmus Bergström bodde kvar i gården som krögare åtminstone till 1802. Men före branden 1804 hade gården övertagits
av krögaren Johannes Svensson. 1807 var gården delad mellan snickaren Erik Bergström och
arbetskarlen Erik Holmberg, hälften var.
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båtkarl Lars Larsson m.fl.
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15.1.1827 av densamme ensam. Båtkarlen Lars Larsson avled 14.7.1828. Han ägde ett litet
grundmurat stenhus med tomt nummer 94 i 11 roten Otterhälleberget. Gift med Elin Andersdotter död 10.10.1826 (bou 5.2.1828)
murgesällen Anders Jonsson
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