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Andra roten, tomt 96 
Utanför kvartersindelningen 

Otrilleberget  Sörliden 
 

Gården kallas i skattningslängden 1715 Per vävares änkas hus: tomten värderas till 10, huset till 
80 d smt. 

Per Nilsson vävares änka berättade i en skrivelse 1706 (EIIa:16, 3.9.1706) att hon hittills hade 
bott under Hållgårdsberget men huset var nu så förfallet, att det kunde rasa över henne och hen-
nes två fattiga omyndiga barn. Hon begärde en ny tomt att sätta en stuga på. Det fanns två små 
tomter under skogen: 1) en tomt som den andre Per vävare hade varit upplåten; 2) den andra 
uppe under kvarnen. Per Nilsson avvittrade 5.9.1696 (Gbg bou 1696:515) styvdöttrarna Barbro 
och Elisabeth Simonsdöttrar. Barbro bör vara identisk med linnevävaren Lars Håkanssons hustru 
”Barbro väverska” bosatt 1.50. Per Nilssons döda hustru Gunnela Jonsdotters förre man och 
styvdöttrarnas far var linnevävaren Simon Hansson. I ett brev till magistraten 
(EIIa:12,15.10.1696) berättade vävaren Per Nilsson, att efter Simon Hansson var ingenting att 
ärva utan så armt och fattigt, att det var nödvändigt för Gunnela att lita till goda vänner för att få 
honom till sin vilokammare. Genom träget släp och arbete betalade sedan Per Nilsson de myckna 
skulderna efter sin företrädare men något fanns fortfarande hos gott och ärligt folk att klarera. 
Varken hus eller gård hade funnits. – Men i bouppteckningen efter Gunnela nämns Per Nilsson 
vävares hus i ”Holgården”, värt 30 d smt. (Ang. Per i Hålegården se 1.55.) 

Hos Per Nilsson vävares änka bodde 1717 Gudmund Lind av artilleriet med sin hustru Ingrid 
Nilsdotter. 

1723–25 bodde en repslagaregesäll Jacob Pehrsson hos änkan. Gården benämnes 1730 repslaga-
ren Jacob Pehrssons gård. Vid bouppteckningen efter arbetskarlen vid reparebanan Jacob Pet-
terssons avlidna hustru Gunilla Niclasdotter den 13.12.1742 ägde denne ett litet hus under skogen 
på Otrilleberget värt 240 d smt. ”Repslagaredrängen Jacob Pehrsson” i 1760 års tomtöreslängd 
avlöses före 1765 av avlidne ostindiefararen Johan Granbergs änka. Det är litet förvirrande, att 
hon i tomtöreslängderna omväxlar med avskedade soldaten Jon (Jöns) Frisk, som 1785 säges 
vara 73 år. Men det beror på att hon var omgift med Jon Frisk. Jon Frisk och Ingrid Pettersson 
hade i arv efter Ingrids fader banekarlen Jacob Pettersson erhållit hus och gård på Otterhälleber-
get, som de för skuld till svägerskan jungfru Maria Pettersson på 10 rdr specie pantsatte den 
15.6.1781. 

Den 8.7.1789 bouppteckning efter arbetskarlen Jöns Frisks hustru Ingrid Elisabet Petersson, död 
23.3.1789, dotter till Jacob Pettersson och syster till jungfru Maria Pettersson. 

Hon hade i sitt första äktenskap ostindiefararen Johan Granberg och i sitt andra gifte med arbets-
karlen Jonas Hallberg sonen betjänten Sven Hallberg. Hon efterlämnade hus och gård på Otter-
hälleberget mellan packhuskarlen Eric Pettersson i norr och båtekarlen Hans Torstensson, 96:32 
rdr specie. 

Förre ostindiefararen Sven Granberg svarade för tomtöret 1795. Det är möjligt att Sven är en 
felskrivning för Johan, ty ostindiefararen Johan Granberg betalade tomtöret 1800–02. Vid bran-
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den ägdes gården av f.d. hattstofferaren Bengt Ström. Krögaren Jonas Fröberg var innehavare 
1807. 

Senare uppbud av 2.96 
båtkarl Jonas Fröberg 18.4.1814 

månadstj Lars Mattsson 25.1.1847 

 21.11.1853 

järnbäraren Lars Mattsson 30.1.1854 
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