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Högst upp på Otterhälleberget Tillsammans med 4.80 1/2 är 81 1/2 
öppna platsen å Stora Otterhällan 

Söder om Sörliden  
 

1730–50 Enrollerade båtsmannen Rosier Frisk (Frisch). Efterlämnade enligt bou 16.1.1750 ett 
litet hus med gård överst på Otterhälleberget, bestående av en gammal stuga, ett litet kök, en liten 
visthusbod med vind över dessa hus samt en liten stall- och vedbod, 150 d smt. 1750 såldes husen 
av änkan Rangela Frisk (Berg II:2–4, 372) för 250 d smt och villkor att Rangela skulle få bo där 
hyresfritt i sin livstid. Köpare var 1755–75 (¼) 

åkaren Johannes Svensson Gröning (morbror däledragaren Anders Thunberg) 

Burskap som åkare 20.9.1751. Blev åkeriålderman och sades 1793 vara 73 år. 

Gift: 1/ Ägde vid bou efter sin första hustru Anna Andersdotter 1756 776:30 d smt, därav hus och 
gård högst uppe på Otterhälleberget. Anna Andersdotter var syster till åkaren Henrik Kullings 
hustru Karin Andersdotter, död 1758 och till rotebåtsmannen Anders Frisks hustru. 2/ Kerstin, 
död 1.9.1786 vars dotter Anna var gift med ostindiske buteljören Magnus Ericsson som köpte 
gården av svärföräldrarna Johannes och Kerstin Gröning för 200 rdr specie. den 9.12.1784 och 
ägde hus och gård på Otterhällan mellan stadsbetjänt Hernlunds änkas hus i norr och saltmäteri-
bokhållare Cederskog i söder vid hustrun Anna Grönings död 29.11.1785. 

1786–87 ägdes ½ av ostindiefararen Magnus Ericsson, ½ av saltmäteribokhållare Cederskog.  

Göteborgs auktionskammare 28.8.1788: Enligt grosshandlare Nicolaus Arfvidssons genom nota-
rie Peter Brusewitz gjorda rekvisition utauktionerades buteljörmaten Magnus Ericssons på Otter-
hällan mellan hustimmermannen Peter Elanders och stadsbetjänten Hernlunds änkas fastigheter 
belägna halva hus och gård. Utbjudningssumma 2 000 d smt. Till grosshandlare Nicolaus Arf-
vidsson för 266:32 rdr specie. 

Denna halva ägdes 1790 av järndragare Stenberg och 1800 av båtekarlen Jöns Lundström. 

1807 var brandhusdrängen Johan Dahlberg, död 11.12.1821, ägare av denna halva. Han efter-
lämnade enl bou 7.2.1822 grundmurat stenhus på halva tomten 4.81, Otterhällan jämte hela obe-
byggda tomten 4.80 värda 1569 rdr banco. Han var gift med Elisabeth Svensdotter, död 
25.1.1817. 

Det nämnda stenhuset med tomtnummer ½ 4.81 Otterhällan ärvdes av sonen stenhuggaren An-
ders Dahlberg (uppbud 10.10.1814, död före 1822). Anders Dahlberg reste ifrån sin hustru och 
bodde 1817 i Aalborg, varefter makarna blev skilda. Gården hade 14.11.1816 på auktion köpts av 
ekonomidirektör Laur. Segerlind, som 1.10.1817 överlät köpet på förre ägaren Johan Dahlberg 
(uppbud 20.4.1818, fasta 12.5.1819). Gården inlöstes av Anders Dahlbergs förra hustru Ingrid 
Eriksdotter, död 14.11.1831, syster till hemmansägaren Anders Eriksson i Asmundtorp på Hi-
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singen. Vid bouppteckningen efter henne 12.1.1832 sades gården vara utmätt för skuld (Berg 
II:3–4, 91). 

B 1786–90 ½  Salteribetjänten Anders Cederskog: denna halva ägdes 1800 av änkan Britta Ce-
derskogs arvingar och 1807 av källardrängen Nils Pettersson. 

Troligen var det denna halva, som vid bou efter mätaren i Göteborg Johannes Persson Lundgren, 
(uppbud 11.2.1828, död barnlös 29.3.1834) ägdes av honom. Han sades efterlämna stenhus på ½ 
tomt av 4.81, Otterhällan, värderad 666:32 rdr banco. Gift med Christina Lundberg, som efter-
levde (Berg II:7–8, 183). 

Senare uppbud av 4.81 
arb Anders Olsson 11.3.1811 

stenhuggare Anders Bengtsson 27.7.1712  

månadsk Sven Johansson 30.7.1860 av 4.81 A 

mätaren Olof Andersson 6.4.1857 av 4.81 Lit A 
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