
Tomt 4.95  1 

Fjärde roten, tomt 95 
Utanför kvartersindelningen  

Otterhällan   
 

Förste kände ägare var 1741 

fortifikationstimmerman Arvid Johansson (Jönsson) Nybeck  

son till änkan Kerstin Andersdotter, som levde 1746. Gift 1/ Anna Månsdotter, död 1741, dotter 
av Kerstin Svensdotter vid Gullberg och syster till Ingerd Månsdotter. Bou efter Anna Månsdot-
ter 21.8.1742 upptog ett hus på Drottninggatan. byggt på ofri grund, norra sidan Otrilleberget 
under skogen bestående av en liten stuga, kök och kammare, 192 d smt. Hennes efterlämnade 
barn möderne fränder var stadstimmermästare Anders Ahlbom och dennes bror fortifikationstim-
merman Sven Andersson Ahlbom (Berg II:7–8, 394); 2/ Maria Svensdotter, som efterlevde, syster 
till klampare Olof Svensson och till ostindiske matrosen på skeppet Riddarhuset Börge Svensson 
(Berg II:5–6, 299). 

Arvid Johansson (Jönsson) Nybeck, efterlämnade enligt bou 20.11.1745 390:15 d smt, därav ett 
litet hus med gård på Otterhällan vid Drottninggatan. Göteborgs auktionskammare: Sergeanten 
Sven Lundbergs och sjötullsvaktmästare Olof Johanssons på Ottterhällan vid Stora gatan under 
nummer 95 belägna hus och gård utbjöds först förgäves för sp rdr 500:- men såldes sålt 3.3.1747 
på ny auktion. 

1750–1775: ¼ Saltmätaren Anders Lundberg, död 1776. Han ägde enl bou hus och gård 4.95 på 
Otterhällan vid Drottninggatan. 

Gift 1/ Maria Persdotter, född i Vara, död 7.11.1741. 

2/ Christina Lind, död barnlös 19.9.1790, ägde då 4.95. 

Makarna i andra äktenskapet hade uppsatt inbördes testamente 5.2.1776. Den efterlevande skulle 
sitta i orubbat bo men efter dennes död tillföll alltsammans två barn i första giftet: Sven, som 
1790 var rustmästare vid Älvsborgs lantvärn;  Maria Christina, född 1754, gift med sjötullsbesö-
karen Olof Johansson  (Berg II:7–8, 154). 

Anders Lundberg (EIIb:99) klagade 2.5.1761 över att han med hustru och barn hade blivit husvill 
genom att hans hus här i staden hade bördats från honom. Han hade hört att en liten plats på Ot-
terhällan var ledig att bebyggas. Han begärde besiktning av Carlberg. 

1800: Direktör Törngrens arvingars hus 

1807: Avskedade artillerikonstapel Carl Fridström, kallas vid uppbudet 16.8.1806 traktör. Bo-
uppteckning 1.9.1809 efter krögaren Fridström, död 19.6.1809. Han ägde ett litet grundmurat 
stenhus på Otterhällan nummer 4.95, värderat 1689:4 rdr bco. Änka Ingelög (Ingela) Strubin, död 
18.8.1821 såsom brödmånglerska. Hon ägde 1.4.1821 del i trähuset nr 12.99 (½  rum och del i 
kök). 
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2  Olga Dahl: Göteborgs tomtägare 1637-1807 

Senare uppbud av 4.95 
Sjötullsuppsyningsman Anders Pettersson uppbjuder 4.95 den 20.1.1812. Han avled barnlös 
3.7.1835. Ägde stenhus med tomt 4.95, Otterhällan, värderat 1 000 rdr bco. Änka Brita Froländer 
(Berg II:9–10, 37). 

Tullvaktmästare Nils Mattsson uppbjuder 4.95 den 15.11.1841. 
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