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Denna gårds tidigaste historia förefaller något diffus i sina skönjbara konturer beroende på att 
tomtöreslängderna vid mitten av 1700-talet anger en ägare och grannarna vid sina tomtuppbud en 
annan. Man måste alltså ta sin tillflykt till hypoteser. 

Den enrollerade skepparen Johan (Jan) Lindberg ägde 1715 en gård, värderad till 120 d smt: den 
förefaller att ha motsvarat 2.114, ej denna 2.98. 

1760: underskulten Nikolaus Blomsterdahl enl tomtöreslängd. Men 1760 anger ägaren av 2.97, 
att hans granne i söder är änkan Ingeborg Dimberg. Hon kallas styrman Dimbergs änka i tomtö-
reslängderna 1765–70. 1775 står i stället ”avskedade sergeanten, numera uppsyningsmannen 
Hans Holmquist”. Han fick burskap som hökare 6.6.1777. I tomtöreslängderna 1800–02 kallas 
han förre krögaren Hans Holmquist. 

Ägare av gården vid branden 1804 var förre handlaren Erik Liedström. 

Arbetskarlen Erik Tornblad och arbetskarlen Lars Andersson var innehavare 1807 till hälften var 

Enligt Berg II:1–2, 99 efterlämnade Niclas Andersson, död 1.2.1828 tomt nummer 98 i andra 
roten, Otterhällan värd 25 rdr banco samt torpet Kalletorp nr 139 Älvsborgs Kungsladugård. 
Änka Anna Catarina Lindström. 

Uppbud av 2.98: 

28.2.1831 av skomakaregesällen A Andersson 

28.11.1831 av båtekarl Eric Tornblad 

25.6.1855 — 

24.9.1855 av mätare Johannes Olsson 

1.3.1858 av målarges Johan Peter Olsson m.fl. 

Var bor Esbjörn åkare med efterföljare? efter gröna cirkeln (=1790) 2.96 1720 

Åren 1715–22 omtalas Esbjörn åkare senior som ägare. 1717 betecknas han och hustrun Rangela 
Marcusdotter som fattige och sjuka. 

K-rätt 21.11.1713 vid värdering av skador i fjärde roten av brand 2.11.1713. 

Nr 95 (granne t Johan Lindberg, se 2.114): ”Esbiörn åkares huus med den därvid nu sedermehr 
giorde byggning. Löös ägendomb bestående utj någre klädessorter, winterprovision och 30 stack-
ar höö.” 

Ibidem ”Båtsmannen Christopher Pettersson mist all sin lösa ägendomb” 

Avlidne åkaren Esbjörn Esbjörnsson efterlämnade enligt bou 9.7.1740 hus och gård på Eke-
lundsgatan med tvenne inmurade brännvinspannor och tillhörige kijtel(? kittel?)pannor och pi-
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por 600 d smt. En halv där näst intill belägen tomt med därpå uppbyggt stall och lada 40 ½  part i 
hästekvarnen 200. 

Han ersättes 1723 i tomtöreslängden för andra roten av Jonas Esbjörnsson åkare (bodde fr 1718 
1.57, Sidenv., ägare av 2.113 ännu 1740) och Petter Rasmusson. Åkaren Jonas Esbjörnsson kla-
gade 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 kommis-
sarien 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). 
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