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na 

 

 

Enrollerad båtsman Gottskalk Gunnarsson med hustru Elin Johansdotter omtalas 1715–25 som 
ägare (tomt 10. hus 80 d smt 1715). Inneboende var 1715 Rasmus Simonsson båtsman (lösöre 10 
d smt). 1723 ägde rotebåtsmannen Anders Snell halva gården. 

1730–50 var avskedade soldaten Pehr Andersson Spaak ägare av halva tomten. Bouppteckning 
efter hans avlidna hustru Hernfrid Bengtsdotter företogs 11.3.1751. Hon efterlämnade 208:20 d 
smt, därav ett litet hus på Otterhälleberget med en fjärdedels tomt, bestående av en stuga. kök och 
en liten källare under köket samt vind, inköpt 26.7.1729 för 130 daler men därefter reparerad och 
värd 180:-. Sonen enrollerade båtsmannen Bengt Spaak omtalas som ägare av denna halva 1755–
60. Sedan följde (enl. tomtöreslängd1765) som ägare branddrängen Anders Hallenberg efter vil-
kens död auktion företogs på anhållan av styckjunkare Johan Hallenberg den 7.10.1773. Anders 
Hallenberg hade efterlämnat änkan Laurentia Strömvall och omyndiga barnen Anders och Mar-
gareta. Hus och gård bestående av kök och stuga med vind över samt en liten källare belägen på 
Otterhällan hörande till Konungsgatan såldes för värderingssumman 450 d smt till styckjunkare 
Johan Poppelman, som i sin tur måtte ha sålt gården till ostindiske packhuskarlen Magnus Hö-
kenberg (tomtl.1775–80), vilken som ägare efterträddes av ringkarlen Måns Hallström (1785). 
ostindie-kvartermästaren Anders Wennerberg 1786 och segelduksarbetaren, sedermera krögaren 
Lars Lindbom 1787–95. 

Brandvaktsrotemästaren Olof Svensson var ägare 1800–02. 

Bengt vävares ”fattiga änka” var 1733 ägare av den andra halva tomten. Linvävaren Bengt An-
derssons hus under ekeskogen intecknades 1693 för 38 rdr smt och lagbjöds av banken 1.4.1701. 
Hans fattiga änka Marta Olufsdotter begravdes D 9.12.1733. Se ingressen 2.68 om Bengt vävare. 

Gården hade 1735–55 övertagits av tobaksspinnaren 

(arbetskarlen) Johan Lindberg. Arbetskarlen Sven Starck, död 14.1.1785, anställd i Ostindiska 
Kompaniet och gift med Cornelia Lindberg, som efterlevde, övertog troligen gården genom arv. 
Enligt bouppteckningen efter Sven Starck 4.11.1786 ägde han hus bestående av två rum och vind 
på ofri grund på Otterhälleberget vid Kyrkogatan ovanför trappan mellan hustimmerman Magnus 
Kjellblad i öster och Martin Winterstein i väster. Änkan Cornelia Starck ägde gården 1801: 1802 
kallas den artilleristen Olof Stöfdahls hus. 

2.1.1709 omtalas Joakim Dunkers hus 2.65 väster om Bengt vävares hus 2.66. 
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