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Andra roten, tomt 118 
Utanför kvartersindelningen 

Kyrkogatan å St. Otterhällan  
 

Hans Apelman, förlovad soldat, bor här 1710–17 med sin fattiga hustru Karin Jönsdotter och ett 
par inneboende familjer: 

Sergeanten Erik Wallbeck under von Essens Regemente med hustrun Britta Appelman 

Artillerismeden Anders Ahlbom med hustrun Ingrid Matsdotter. 1723 bodde gamle snickaren 
Matthias Hunter hos Hans Apelman. 

Hans Apelman begravdes 22.10.1727, hans änka Karin Nilsdotter den 6.9.1739. 

Före 1740 inköptes huset av stadsbåtsmannen däledragaren Jonas Liedberg för 155 d smt, varef-
ter Liedberg lät belägga taket med tegel. Han var gift 1/ med Ingeborg Andersdotter (bou 
12.9.1740), dotter till skomakaren Anders Wettling, född 1689, död 1734 2/ med Elisabeth Ny-
man, som efterlevde. På auktion den 13.6.1750 på avlidne däledragaren Jonas Liedbergs kvarlå-
tenskap var förutom änkan Elisabeth Nyman också hustru Ingrid Drake närvarande på den från-
varande sonens vägnar. Hus och gård på Otterhälleberget inropades för värderingssumman 250 d 
smt av 

brandvaktkarlen Lars Råberg, 

Vid bouppteckningen efter hans första hustru Gunilla Andersdotter, död 20.7.1762, ägde han en 
liten halv gård på Otterhälleberget (stuga och halva köket ihop med fortifikationstimmerman As-
mund Fresell, som ägde halva gården), 320 d smt, Gift 2) med Anna Zehler, död barnlös 
19.11.1781, syster till avlidne tunnbindaren Anders Zehler och avl. sjömansänkan Elin Wenner-
bom, född Zehler, Bouppteckningen efter henne 16.4.1682 upptar hus och tomt på Otterhällan 
bestående av stuga, kammare och kök samt ett vindsrum. Lars Råberg övertog gården från sterb-
huset för 500 d smt. 3) med Annika, vilken som änka 1790 hade blivit innehavare av gården.  På 
begäran av skrivaren Johan Andersson på sin moders tornväktareänkan Anderssons vägnar utro-
pades den 26.1.1797 timmermansänkan Annika Råbergs efterlåtna och på det s.k. Otterhälleber-
get under nr 118 i andra roten belägna hus och gård, som för 470 rdr specie. köptes av 

kyrkoherde Emanuel Haeger i Kungälv. 

Denne lät försälja gården på ny auktion den 22.3.1798, då detta ”trähus” inropades av 

revisorn i Ostindiska Kompaniet Erik Samuel Winberg 

men redan 7.8.1799 lät magistraten besluta att auktion skulle hållas på 

Stora sjötullsbesökaren Martin Hernberg 

i andra roten under 118 belägna gård. Trots auktioner 5.12.1799 och 23.1.1800, då gården be-
tecknas som utmätt för skuld till hovrättsauskultanten Anders Ågren och värderad till 500 rdr, var 
Martin Hernberg ägare ännu enligt tomtöreslängden 1802. 
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var ägare 1807. 
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