
Tomt 2.107  1 

Andra roten, tomt 107 
Utanför kvartersindelningen 

Tomten är belägen på Otterhällan söder 
om jaktslottets gamla läge 

Återvändsgränd från Kyrkogatan å Stora 
Otterhällan 

 

.Anders Andersson skeppstimmerman uppträder första gången i tomtöreslängden 1723 och har 
1745 efterträtts av 

enrollerade båtsmannen Jacob Rahm,. som kvarbor ännu 1760 

sedan följde 

åkaren Johannes Jonsson, efter vilkens hustru Catharina Andersdotter, död 1.10 1764, boupp-
teckning ägde rum 20.3.1765. Makarna sades då äga en liten gård med hus på Otterhällan, värde-
rad 1 150 d smt, mellan murgesällen Engelbrekt Assarsson i norr (jaktslottstomten) och änkan 
Rangela Nyman i väster. Sannolikt var det här som 

Ostindiefararen Erik Westerberg 

ägde sin gård 1763, efterföljd av sin änka Elisabeth 1770. 1775 står gården icke i tomtöresläng-
den. Näste kände ägare, nämnd i varje fall 1785 var 

murgesällen Jonas Bengtsson 

som avstått en tredjedel av sin tomt till ägaren av tomt 2.108 i söder hökaren Anders Andersson. 
Jonas Bengtsson avled 15.12.1788 och ägde enligt bouppteckningen 28.2.1789 hus och tomt på 
Otterhälleberget 2.107 mellan hökaren Andersson i söder och hökare Jonas Utberg i norr, som 
han den 11.12.1788 testamenterade sin trolovade Margareta Olofsdotter. Samma år den 27 mars 
hade hans hustru Ingrid Andersdotter avlidit. Hon var syster till bonden Anders Andersson i 
Torsby, som var död 1789. Som änka efter murgesällen Jonas Bengtsson ägde 

Margareta Olofsdotter 

två tredjedelar av tomten 1790. 1795 hade dessa övertagits av 

arbetskarlen Anders Rydquist 

och 1802 av 

vaktmästare Johan Tidberg 

Den av hökaren Anders Andersson (se 2.108) ägda tredjedelen ägdes 1795 av 

sjötullsbesökare Carl Hansson, 

död 7.12.1803. Enligt bouppteckningen 22.4.1804 ägde han hus och tomt 2.107. Huset brann 
1.11.1804. Änka Maria Eriksdotter. 

Bandvaktrotemästare Johan Runquist 

Gift med Gustava Källberg, död 17.12.1822. Ägde vid bou efter henne ett litet envånings grund-
murat stenhus 2.107. Otterhällan, värderat 575 rdr bco. 

© Olga Dahl 2004 



2  Olga Dahl: Göteborgs tomtägare 1637-1807 

 
 

 

 


	Andra roten, tomt 107
	Utanför kvartersindelningen


