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Tredje roten, tomt 46 
Kvarteret Hästekvarnen 

Femte roten 1637–57v 
Första roten 1657 h–70 

Ekelundsgatan vid Otterhälleberget  mel-
lan Kungs – och Kyrkogatorna 

 

Som ägare 1715 nämns Anders Andersson Kusk identisk med den framlidne korpralen Anders 
Andersson, vars änka Britta Nilsdotter nämnes 1718. Hos henne bodde enligt tomtöreslängden 
1723 hennes son föraren av artilleriet Olof No(rd)ström och dess hustru (”brygger och säljer”). 
Sonen hade övertagit gården 1730 och behöll den till sin död på Bohus 18.5.1762. Tomtöret beta-
lades dock perioden 1750–55 av Olof Nordströms måg ostindiefararen Gustaf Holmberg, Denne 
blev, sedan han avvikit,genom konsistoriets utslag den 17.6.1761 skild från sin hustru Anna 
Christina Nordström. Hon avled 7.4.1763. Sedan även Olof Nordströms änka Ingrid Blindberg 
hade avlidit den 3.5.1763 såldes den 14 juni samma år arvingarnas hus och gård på Ekelundsga-
tan under Otterhälleberget till 

orgeltramparen vid Gustavi domkyrka Carl Ahlberg 

på auktion för 1 010 d smt. Vid bouppteckning efter Ahlbergs hustru Ingrid Olofsdotter den 
21.2.1777 sades han äga ett litet hus på Ekelundsgatan vid berget mellan Kungs- och Kyrkoga-
torna och intill skoflikaren och packhuskarlen Nyman, värt 108:16 rdr specie. 

Efter Carl Ahlbergs död såldes gården på auktion den 19.4.1781, denna gång för 240 rdr 16 skill 
specie till 

hökaren Nils Örtegren 

som dock icke tycks ha behållit gården länge, ty 1785–1803 ägdes den av 

hökaren Anders Norman 

Han hade erhållit burskap som hökare 17.2.1784, blev ålderman och avled 18.3.1803. Han var 
ägare till ett halvt kronoskattehemman (förmedlat till en fjärdedel) Tollered i Angered. Hans hus 
och gård, nummer 46 i tredje roten, bestod i ett trähus åt gatan och ett litet grundmurat stenhus åt 
gården (brann 1804). Hans änka Anna Pettersson gjorde cession 1821. 

Senare uppbud av 3.46 
skräddaren Johan Bergström  5.8.1833 

handl Arfvid Carlsson 12.3.1821 

skom J Sönnerberg 7.3.1836 

traktör H C Nordberg 6.6.1853 
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2  Olga Dahl: Göteborgs tomtägare 1637-1807 
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