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Fjärde roten, tomt 80 
Utanför kvartersindelningen 
 

Otterhälleberget Tillsammans med 4.81 1/2 öppna 
Södra Liden 80 platsen å Stora Otterhällan 
 

Nytt hus 

Jonas Hernlund (se 2.105) pantsatte 1.6.1778 till assessor och stadsfysikus Matthias Gottlieb 
Schultzen för 150 rdr specielån sitt på Otterhälleberget under 4.80 emellan vaktmästare Motan-
ders hus å östra och murgesällen Anders Erikssons gård å västra sidan vid Drottninggatan nyss 
byggda hus och gård. Gården ägdes 1785 av stadsbetjänten Hernlunds änka Christina. 

Göteborgs auktionskammare 21.2.1792: Enligt avlidne stadsbetjänten Jonas Hernlunds änka 
Christina Hernlunds och dess barn gode man brandmästaren Jonas Malms rekvisition blev be-
mälte Hernlunds här i staden uti fjärde roten under nummer 80 belägna hus och gård den 
12.6.1792 för 575 rdr specie till auktion utbjuden. Christina Hernlund begärde att vid försäljning-
en av hennes hus och gård på Otterhälleberget näst intill hökaren Jungquists fastighet ”för mig 
fattig Enkia och fyra omyndiga barn få ett undantag på södre sidan 1 kammare och kiök” (bilaga 
till RR 15.2.1792). Ingen köpare. Specifikation över rummen i avlidne stadsbetjänten Jonas Hern-
lunds hus och gård 4.80: de bestod "i undre våningen av tvenne rum med goda och välförsedda 
pottkakelugnar samt kök och bakugn. Uti andra våningen tvenne goda rum med pottkakelugnar 
samt kök. Fyra rum åt gården med välförsedda spisar tillika ett litet rum med pottkakelugn och 
kök. Dito en vindskammare med pottkakelugn. Under undre våningen en källare. Över hela huset 
äro taken väl försedde med goda Masthuggsfurubräder och pannor." 

Hökaren Berndt Söderström inropade huset den 27.6.1793 för 500:16 rdr. Den 19.2.1799 utauk-
tionerades på begäran av sillsalteriidkaren Berndt Söderström, hökaren Börge Söderströms änka 
Christina å egna och dess omyndiga barns vägnar och murmästare Johan P Dolcks sterbhusdel-
ägare (änkan Christina C Dolck, nummerkontrollören Elieser Tholander och de omyndigas för-
myndare Niclas Hultman) deras ägande till ⅓ var på Otterhälleberget belägna hus och gård under 
nummer 4.80. Insättningssumma 833 rdr 16 skill specie. Inropades av herr Adolph Söderström 
genom dess fader herr Berndt Söderström för 766 rdr 32 skill specie. riksgäldssedlar. 

1807 talar tomtöreslängden om regementsväbeln Palmströms ödetomt, delvis på kronans grund. 

Uppbud av 4.69–81 ½ av sjötullsvaktmästare J Arfvidsson den 27.9.1841. 
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