
Tomt 4.101  1 

Fjärde roten, tomt 101 
Kvarteret Residenset 

Otterhällan vid Norliden  
 

1.2.1787 Direktör Holtermans dräng Jonas (Jean) Jeanssons hus 

1/2 Hustimmerman Anders Ahlgren, död 15.5.1784. Han ägde hela gården 1775 och efterlämnade 
enligt bou i juni 1784 hus och tomt på Otterhällan ovanför gamla krutkällaren och kanslirådet 
Alströmers hus, bestående av tre eldrum och kök i undervåningen samt 4 eldrum och kök med 
vind ovanpå, 2 bjälkekällare och en liten hage med små träd samt mangelbod. Såldes 1785 för 
966:32 rdr specie till dottern Anna och hennes trolovade kusken Johan Petterssons hus, som kal-
las timmerkarl som ägare av halva gården 1807. Gift med Brita Stina Nybeck, som efterlevde, 
syster till fortifikationstimmerman Sven Ahlbom (Berg II:1–2, 23). 

1.2.1790 Direktör Holtermans dräng Jonas (Jean) Jeanssons hus 

½ Båtekarlen Jöns Pettersson kvar 1800, då andra halvan  betecknades som kusken, sedermera 
timmerkarlen Johan Petterssons hus.  

1807 ägdes andra halvan av krögaren Carl Bengtsson, död 4.5.1824. Ägde hälften i ett litet envå-
ningskorsvirkeshus på halva tomten nr 4.101 vid den s.k. Norliden, värderat 650 rdr bco. Barnen 
ägde andra hälften av gården i möderne. Gift med Brita Tullström, död 21.8.1822 (Berg II:1–2, 
202). 

”Brandförsäkringsbesiktning av Hustimmerman Johan Petterssons vid sluttningen av Stora Otter-
hälleberget belägna fastighet nummer 3.101 (så höga nummer finns inte i tredje roten men 4.101 
har denna ägare)  

1803 den 3 februari 

Själva tomten är 60 alnar djup samt 18 alnar bred åt gatan och 8 alnar neder i gården. Är belägen 
240 alnar från Stora HamnCanalen vid Lilla Torget men endast 180 alnar om vägen tages genom 
Landshövdinge-Residenshuset. Har en god vattenbrunn mitt för gården. Bestående brandredska-
pen uti en större brandstege och tvenne vattenämbar. 

Åbyggnaden är följande: 

En träbyggning af furutimmer uppsatt år 1780 av tvenne våningar 

och en kammare i vinden, 21 alnar lång åt gatan och 17 dito åt gården, 12 alnar bred och 9 alnar 
hög, brädklädd och gulmålad. 

täckt med brädtak och tegelpannor, står på en stenfot, som är 

på ena hörnet 5 alnar 20 tum, på andra 3 alnar 4 tum och på 3die hörnet 2 alnar 15 tum hög med 
2ne ohwälfda källare under huset. Byggningen i godt stånd, källrarne med bjälkelag och grund-
mur värderas till 72 

Undervåningen består av 3ne boningsrum. 1 kök med spis och 

bakugn, 1 salubod, 3ne bodar, den öfra af 4 boningsrum. kök 
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med spis och ett skafferi. Trapporna till öfra våningen och 

vinden af plankor. 

Hela stommen i det stånd det nu står 268.32 

Yttertaket med dess tillbehör 158 

Bjälkelaken med dess mellanskär och panel 95 

Golfven i rummen, dels af plankor och dels af bräder 41 

14 st Fensterlufter i kitt. 2 alnar höga, 1 aln 18 tum 70 

breda med foder och oljefärgsmålning 

1 par målade fensterluckor med beslag 2.24 

1 st slät port med beslag 4 

15 st fyrfyllningsdörrar med beslag 6 rdr 90 

5 st Pottkakelugnar 10 rdr 50 

3 st kammarspisar 8 rdr 24 

8 rum med målade papperstapeter 3 rdr 24 

2ne st köksspisar hvaraf en med bakugn 70 

2ne st skorstenar med fodermur och kakelugnsrör 60 

1029.8 

Härtill kommer en liten på gården liggande korsverksbod, rdr 

10 alnar lång, 17 alnar bred under brädtak belagd till 2/3-  

delar med tegelpannor, upptages till ett värde af 30 

Sålunda hela husets värde i det stånd det nu befinnes 1059.8 

rdr 

Brann 1804 i november. Återstod värde för 6.28 rdr” 

Senare uppbud av 4.101, halva gården 
mätare Jonas Svensson 6.6.1825 (han avled 31.7.1834, bou 28.3.1835, ägde korsvirkeshus med 
tomt nr 4.101½  (Berg II:9–10, 469)) 

grossh Alfred Evers 4.4.1853 

Senare uppbud av 4.101, hela gården 
kofferdiskeppare Anders Westerberg 4.7.1842 

gaständare Nils Olsson 31.5.1858 

konsul Alfred Evers  1.12.1862 

Göteborgs mag Gh28 
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