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Klensmeden Johan Höök. Fick burskap 13.7.1783. Var 1785 bosatt 3.2. 

Göteborgs auktionskammares handlingar: Värdering av Kleensmedsmästare Johan Möllers (skall 
vara Höök) på Otterhälleberget mellan murgesällen Anders Ericssons på södra och packhuskarlen 
Jonas Anderssons å norra och stadsbetjänten Norströms på östra sidan liggande gårdar belägna 
hus och gård för skuld såsom återstående köpeskilling till hökaren Anders Lundgren. 

Värderingsmän var Carl Gustaf Brusewitz och Edvard Theodor Kall. Tomten innehöll i bredden 
15 alnar, 20 tum, i längden 19 alnar 12 tum. Åbyggnaden bestod av ett till smedja inrett rum, en 
"filekammare" där bredvid samt tvenne rum, kök och förstuga i nedre våningen och i den övre 
våningen en kammare och tvenne dito oinredda. Taket var betäckt med bräder utan tegel. En liten 
källare under smedjan och "filekammaren" tillhörde husägaren men en i berget utsprängd och 
kringmurad källare på norra ändan vid vägen tillhörde bryggardrängen Anders Lundgren. Gården 
värderades till 155 rdr 32 sk. Se magistratens protokoll 9.10.1781, 23.5.1782 (G. A. K. AI:38). 

Klensmeden mäster Johan Hööks på Otterhälleberget mellan murgesällen Ander Ericssons å söd-
ra (4.88) och packhuskarlen Jonas Anderssons på norra och stadsbetjänten Nordströms (4.84) på 
östra sidan gårdar utauktionerades på grund av Hööks skuld till bryggardrängen Anders Lund-
gren, Köparen kunde tillhandla sig den i norra ändan av berget sprängda, kringmurade och be-
mälte Lundgren tillhöriga källaren. Gården hade värderats till 166 rdr 32 sk rdr specie. Gården 
inropades av murgesällen Anders Ericsson för 150 rdr specie (ägde 1782). 

Göteborgs auktionskammare den 3.8.1784: På underskulten Anders Beckmans rekvisition utro-
pades murgesällen Anders Ericssons på Stora Otterhällan mellan vaktmästare Nordströms på öst-
ra och packhuskarlen Jonas Andersson å västra (eg. norra) sidan liggande fastigheter belägna hus 
och gård bestående av åtta boningsrum, en större och en mindre källare, tvenne kök och särskilda 
vindar till alla rummen. Utbjöds för 500 rdr och inropades av hökaren Sven Andersson (ägare 
1790) för 503 rdr specie. Betecknas 1785 som nytt hus. 

1800–07 Krögaren Johan Henriksson. Död 9.12.1811. Bouppteckning 2.12.1812. Ägde ett litet 
reverterat korsvirkeshus på Otterhällan 4.87, värderat 1 000 rdr bco. Änka Johanna Kindström, 
som gifte om sig med 

stadstjänaren i Göteborg Jonas Magnusson, 

död 25.3.1825. Ägde ett trevånings korsvirkeshus med tomt 4.87. Otterhällan, värderat 566,32 sk 
bco. Johanna Kindström efterlevde även honom. 

Senare uppbud av 4.84, 4.87: 
handelsbokh Carl Edvard Jensen 26.4.1847  
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Uppbud av 4.87. 4.84 och 4, 79: 
vikt handl. Jacob Hindriksson 20.9.1862 

skräddaren J Börgesson 30.6.1851 

kusk Johannes Larsson 28.4.1856 

insp. Carl Ludvig Hellström 26.10.1868 
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