
OtOtererddahahlslskaka hushuseett

Bakgrund

Oterdahlska huset är ett tv̊av̊aningshus vid Östra Hamngatan 11/Spannm̊alsgatan 9 i Nordstaden, Göteborg. Till en början bestod 
huset av de välvda källarna som uppfördes år 1763 av Eric Kullman. Grunden utökades till husets första v̊aning som uppfördes år 
1793 av Aron Oterdahl. Vid Oterdahls bortg̊ang år 1808 testamenterades huset till Sahlgrenska sjukhuset där det sedermera bedrevs 
sjukv̊ard.

Sjukhus 1823-1854
Det första sjukhuset i Göteborg byggdes år 1780 med medel
av Niklas Sahlgrens arv. Sjukhuset hade endast plats för 24
patienter vilket ledde till tr̊anga lokaler. Behovet av ett nytt
sjukhus var enorm och det kunde ske med hjälp av Oterdahls
generösa donation. Huset hyrdes dock ut fram tills år 1816 in-
nan bygget för sjukhuset inleddes. Bygget innefattade bland
annat en utökning av huset med en andra v̊aning. Öppnandet
av sjukhuset dröjde ända fram tills den 17 juli 1823 p̊a grund
av att byggmästare Fessel gick i konkurs. Sjukhuset bestod
exempelvis av rum för barnaföderskor, läkarbostad, bibliotek
samt 10 stycken sjuksalar som till en början kunde ta emot 50
patienter. Sju år senare, år 1830, utökades antalet patienter
som kunde tas emot till 60.

1892

Kontor 1854-1891
Efter 20 år konstaterades samma problem igen - sjukhuset
räcker inte till. Ett nytt sjukhus uppfördes vid Grönsakstor-
get och sjukhuset i Oterdahls huset lades ner. En ny tid för
huset inleddes och blev kontor för diverse verksamheter. Mel-
lan åren 1855 och 1860 hade Göteborgs Handel- och Sjöfart-
stidning tryckeri i byggnaden och författaren Viktor Rydberg
var redaktör för tidningen. Efter Göteborgs Handel- och Sjö-
fartstidning fanns där en del olika verksamheter, År 1874 L A
Pettersson J:or Möbel firma, 1883 Axel Olsson Snörmakare,
Herman Anderssons Kakelugnar och L A Petterssons Möbler.
1890 O.L Wessbergs & CO, Parti försäljning av Bomullsgarn
och P Andersson f.d. L A Petterssons Möbler.

Polisverket 1891-1967
Efter att m̊anga olika verksamheter hyrt huset flyttade
polisverket in år 1891. Huset genomgick stora förändringar
och bestod nu bland annat av en poliskammare, polisdom-
stol samt en detektivavdelning. Dessutom hade källarnedg̊an-
garna mot gatan togs bort. Det senaste polismordet som
inträffat i Göteborg ägde rum under en visitering av en mis-
stänkt. Detektivkonstapeln Carl Olander blev den 16 maj
1923 skjuten och avled inne i huset. År 1967 flyttade polisver-
ket ut ur huset och huset kom under en tid att användas av
Göteborgs Stads Parkerings AB.

Medicinhistoriska museet

1986-
År 1986 flyttade medicinhistoriska museet in
i lokalerna. Museet bedriver utställningar än
idag inom aktuella teman och den medicinhis-
toriska utvecklingen s̊a l̊angt bak̊at i tiden som
fr̊an antiken. Museet har haft stängt sedan de-
cember 2018 p̊a grund av en grundförstärkning
av byggnaden.
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