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Andra roten, tomt 80 
Utanför kvartersindelningen 

Otterhälleberget  Sörliden 
 

Det omtalas den 22.12.1722 att Anders Andersson uppsättare med magistratens tillåtelse skulle få 
bygga sig ett litet hus på en plats under Otterhälleberget. Han lånade 206 d smt av kontrollör 
Gustaf Ståhle. Hos uppsättaren bodde 1730 linvävaren Jacob Soul. 1735–40 talas i tomtöresläng-
den om järndragaren Anders Andersson (järndragare = uppsättare) 

1745 ägdes gården av uppsyningsmannen vid Amiralitetet Jonas Nyman. Han var svåger till 
grannen Nils Bertelin. Han var ägare 1766 men 1765 tillhörde gården sillpackaren Olaus Hult. 

Stadsvaktmästare Johan Hindrik Udström klagade i april 1770 över att sillpackaren Olof Hult 
icke hade kunnat förmås till att betala honom de 300 d smt som Hult var skyldig honom. Udström 
ägde inteckning i Hults hus och gård på Otterhälleberget och begärde auktion. Ursprungligen 
hade Olof Hult lånat av pottmakaremästare Johan Baltzar Bensch, som transporterade reversen 
på Johan Hindrik Udströms hustru i mödernearv. 

Cautionist var C J Goldbeck (EIIb:130, 2.4.1770). 

17.10.1770 erkände sillpackaren Olof Hult skuld till brandvaktkarlen Jonas Torstensson, som 
begärde inteckning i sillpackarens på Kungsgatan befintliga gårdspart. 

1775–1786 talar tomtöreslängden om tunnbindaregesällen Olof Hult och 1787–90 om hans fatti-
ga änka. 

På rekvisition av avlidne sillpackaren Olof Hults dotter Anna Marias Hults förmyndare handels-
mannen Anders Bronander såldes den omyndigas i börd vunna på Otterhälleberget under num-
mer 2.80 belägna hus. Det bestod av ett envånings trähus med två rum, varav endast ett var för-
sett med spis, vidare av ett kök med köksspis samt bakugn, en bod av timmer och en vind över 
huset. Gården värderades till 1 280 d smt och inropades den 15.4.1794 av lanttullbesökaren An-
ders Hedman för 1 058 d 8 öre smt eller i specieriksdaler 176:18. Flickans moder var änkan Eli-
sabeth Hult. 

Arbetskarlen eller krögaren Börge Pettersson (se 2.78) ägde gården 1800 – fram till den stora 
branden. År 1807 talar tomtöreslängden om ”stadens tomt, varav en fjärdedel är utlagd till gata”. 

Senare uppbud av 2.80 
Se 2.79. 
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