
Tomt 2.89  1 

Andra roten, tomt 89 
Utanför kvartersindelningen 

Otterhällan  Sörliden 
Snickaremästare Matthias Hunter står som ägare av ½ tomt 1730 men var avliden 4.12.1733, då 
Bengt Wilhelm Carlberg skrev: ”Matthias Hunters änka och båtekarlen Sven Andersson hava 
tillsammans ett litet hus, kan vara 1/6 tomt, varföre de tillsammans kunna betala 4 öre smt.” 

Matthias Hunter tycks ha tillhört den svenska församlingen, icke den tyska. Han sålde 1718 sitt 
hus på Köpmangatan till Madame Adelheit Thornthon. I 1715 års registratur finns ett bördsbrev 
för Johan Matthisson Hunter, som ville bli perukmakare och som var född 3.9.1703 som son till 
snickaremästare Matthias Hunter och Margareta Waltinsson. 

Det är väl osäkert om det är denna Matthias Hunters hustru, som levde kvar som änka 1733. 
Matthias Hunter betecknade 31.1.1715 Hans Jung som sin broder. 

1735 har Sven Andersson bytt ut titeln båtekarl mot stadstimmerman. Han delar 1737 fortfarande 
gården med Matthias Hunters änka men äger den ensam 1740. 

Det talas i 1745–50 års längder om timmermannen, ej om stadstimmermannen Sven Andersson. 

Stadstimmermannen Sven Anderssons änka äger gården 1755–60. 

Före 1768 har gården på något sätt tillfallit handelsmannen Wincent Beckman och den förekom-
mer i hans bouppteckning 5.11.1772 som ”ett litet trähus på Otrilleberget beläget, värderat till 
795:-”. 

1780 fram till branden 1804 kallas gården Tyska Kyrkans hus. 

Ödetomten ägdes 1807 av murmästaren Ludwig Dymling. 

Murgesällen Jacob Larsson uppbjöd tomten 13.2.1815 gården. Han var född 1771 och avled i 
okt. 1818 (bou 5.7.1819). Han ägde då hälften i ett litet stenhus med tomt nummer 89 i andra 
roten, Otterhällan, 350 rdr bco. 

Han hade 27.2.1803 gift sig med Brita Dettergren, född 1756 (1774?), död 27.6.1826, änka efter 
stadskorpralen Magnus Olsson, född år 1764, död 19.10.1802 (barn med honom Jacob Larssons 
styvson murgesällen Johan Niclas Olsson som uppbjöd gården 29.12.1828.) 

Makarnas gemensamma son var glasmästaren i Örebro Niclas Larsson, född 1805. 

Senare uppbud av 2.89 
drängen Herman Holmström 15.6.1857 

tullvaktmästare J M Magnusson 21.11.1870 

krögare Peter Hörström 11:89 ½   30.3.1857 

dito  C A Sundbeck 5.1.1857 

dito  kusk Peter Påhlsson 19.1.1857 
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