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Fjärde roten, tomt 76 
Utanför kvartersindelningen 

Söder om Norliden, Otterhällan  
En liten tomt ovantill krutkällaren  
 

1710–46? Petter Knutsson åkare 

(begr. D 28.6.1743). Gift med 1/ Ingeborg Persdotter, syster till sjömannen Jürgen Persson. Vid 
bou efter henne 6.7.1739 ägde mannen 177:2 d smt, därav hus och gård på Otterhälleberget i 
Drottninggatans rote, 140 daler (Berg II:5–6, 348). Hans änka begr. 27.4.1749. Det berättas i 
EIIb:43 19.1.1747, att åkaren Petter Knutssons syskon var åkaren Esbjörn Esbjörnssons hustru 
Annika Knutsdotter, som 1747 var avliden, och avlidne Jonas Knutsson (arvdelning efter honom 
6.8.1739), vars dotter var pigan Christina Jonasdotter (eller jungfru Christina Johanna Grubb, 
som hon sedermera kallade sig), vilken vistades i Stockholm. Hennes mor hade varit omgift med 
handelsmannen Jonas Grubb.  

Märkligt nog uppträder här i 1735 års tomtöreslängd i vad som kan betecknas som 4.76½  mellan 
fattige åkaren Petter Knutsson och kompaniskrivaren under amiralitetet Jonas Sandberg soldaten 
under garnisonen Pehr (Petter) Gillberg, 1745–55 kallad avskedad soldat. Bou efter första hust-
run 7.11.1740. Bou 23.3.1753 efter andra hustrun Annika Abrahamsdotter (med vilken han gift 
sig 1740) upptar hus och gård på Otterhälleberget, en stuga och ett litet kök med en liten kamma-
re bredvid åkaren Elias Peterssons tomt, ¼ tomt, 295 d smt. Han upptas i rgk 1158 1753, gammal 
och utfattig med pigan Elsa Arfvidsdotter. En vaktmästare Petter Gillberg. Nya Elfsborg gifte sig 
med Maria Komming 21.7.1701 om han nu är den samme. Han var bosatt 6.54 ”på fästningens 
grund” 1717. Hans hustru begravdes 16.11.1717. Gården försvinner före 1720.  

1745–61 Åkarna Elias Pettersson Skog (burskap 24.9.1742) och Anders Elfström (Ellström, Elg-
ström) ägde halva gården var. EIIb:100 omtalar 4.9.1761 att dessa båda åkare var svågrar och 
bodde tillsammans på en liten tomt ovantill krutkällaren och näst intill framlidne kompaniskriva-
ren Jöns Sandbergs änkas hus, vilken tomt var alldeles för trång för ”tvenne bolekar eller hushåld 
och helst för dem som skulle hålla nödvändige hästkreatur vinter som sommartiderna för denna 
stadens borgerskap”. Anders Elfström begärde av magistraten en något större tomt belägen längst 
uppe vid Ottrilleberget ovanför stadsbetjänten Nordströms hus och gård till att uppsätta nödiga 
hus för honom och hans familj samt stall och höränne för hästkreaturen (se 2.90). 

Åkaren Elias Pettersson Skog var gift med Anna Ahlbom. dotter till timmermästare Anders Ahl-
bom, som var död 1760, och Ingeborg Olofsdotter. Vid bouppteckningen efter henne den 
16.7.1752 ägde han 320:11 d smt, därav ett litet hus med ⅓del i tomt på ofri grund å Otterhälle-
berget hörande till Drottninggatan, värderad 210 daler (Berg II:9–10, 325). 

1765–86 ägde åkaren Elias Skog och stadstrumslagaren Olof Hjellström halva gården var. 

1787–90: Fortifikarionstimmerman Anders Skog ⅛, Olaus Hjellström ⅛. Stadstrumslagare Olof 
Hjellström var gift med Anna Andersdotter, död 8.6.1782. Bouppteckningen efter henne den 23 
aug. detta år upptar ett litet hus under nr 77 (bör vara 76) i fjärde roten på Otterhälleberget bestå-
ende av en stuga, kök och två kammare samt källare och två vedbodar, 166:12 rdr. Gården skulle 
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vara odelad mellan arvingarna till följande påsk. Son sjötullsbesökare Johannes Hjellström, dot-
ter Catharina Elisabeth Hjellström, Gift med regementsväbeln Anders Palmström. Gården anges 
1793 tillhöra den senare 

1800: Avskedade styckjunkare Joh, Thorins hus ½ 

Arbetskarlen Peter Carlsson ½  

1807: Gata 

Senare uppbud av 4.76 
stadstj Isac Jonsson  2.8.1813 

Senare uppbud av 4.76 och 4.67 
kyrkväktare Hendr Öhlén. 27.1.1851 
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