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På liden av Otterhälleberget vid Käpp-
slängaregatan 

2.75 & 2.76 Kyrkogatan 

 

Lars Lönholm var en småländsk klensmed, anställd vid artilleriet redan 1694, då han angavs vara 
28 år. Han förekommer som tomtägare här 1710–30. Något värderat hus förekommer inte i 1715 
års skattningslängd. 

Den 9.12.1731 skrev Johanna Lam(b) i sin mans frånvaro, att hon hade lånat 200 d smt av kom-
merserådinnan Elisabeth Cronström och köpt avlidne smeden Lars Lönholms änka Anna Stinas 
gård under skogen och Otterhällan samt Kyrkogatan mellan avskedade fältväbeln Erik Wallbecks 
hus och gård å västra och sal Nils Liedbergs änkas hus å östra sidan (AIIbb:4, 131). Handlingen 
bevittnades av Anders Drake och Gottskalk Gunnarsson. 

Denna Johanna Lamb var gift med sjömannen Lorens Mattsson (också kallad Matteus), efter vil-
ken bouppteckning företogs 27.4.1762. Då var han redan död sedan 23 år på en resa till Ostindi-
en. Denna bouppteckning avsåg också änkan Johanna Lamb själv, som avlidit 15.4.1762. Hon 
ägde ett litet hus på Otterhällan, bestående av två stugor och kök med vind över samt en brädbod 
på gården 1 155:24 d smt. Dottern Elisabeth Mattsson var 1762 änka efter styrman Christoffer 
Windt, död 5.4.1761. Modern testamenterade till henne allt löst och fast under det att den andra 
dottern, som förklarades alltid ha varit ett okärligt och hårt barn endast fick 150 d smt. (Berg 
II:7–8, 252). 

Elisabeth Mattsson gifte om sig med sjökapten Olof Börgesson Kjellin, död i aug. 1786 hos sin 
systerdotters man skepparen Christian Thorsson i Släp. 

Avlidne skepparen O B Kiellins på liden av Otterhällan belägna hus och gård värderad 150 rdr 
specie utbjöds förgäves på auktion 21.8.1788. En månad senare den 30.9.1788 utbjöds den ånyo 
på rekvisition av Kjellins änka och arvingar genom myndige sonen Börge Kjellin och de omyn-
digas förmyndare kofferdiskepparen Christian Thorsson och inropades då av styrman Börge Kjel-
lin för 150 rdr specie. Den förklarades vara belägen vid Käppslängaregatan. 

Vid förnyad auktion den 27.10.1789 såldes den till Börge Kjellins omyndiga syskon för 138:16 
rdr specie. 

1790 kallas gården kofferdiskepparen Olof Kjellins änkas arvingars men 1795 hade den överta-
gits av besökaren Anders Forsman. Lille tullbesökaren Forsman ägde den ännu vid branden 1804 
och vid sin död i april 1809, då han kallas sjötullsvaktmästare. Enligt bouppteckningen den 
20.7.1809 efterlämnade han ett litet grundmurat tvåvånings stenhus på Otterhällan nummer 75 i 
andra roten, sålt på auktion till båtekarlen Olof Andersson för 733:16 rdr banco. 

Denne var första gången gift med Cornelia Nyman, död 6.5.1809, syster till skomakaremästare 
Math. Nyman (Berg II:3–4, 349). 

Olof Andersson uppbjöd gården den 16.12.1811. 
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När båtekarlen Olof Andersson avled 28.4.1821 efterlämnade han änkan Johanna Essberg. Två-
våningshuset av sten värderades nu 733:16 rdr banco. 

Skrivaren Anders Pettersson fick ett första uppbud på gården 11.6.1827. Han avled emellertid 
redan 1.1.1828. Han ägde då hälften (undervåningen) av grundmurade stenhuset och tomten 
nummer 75 i andra roten Otterhällan, värd 400 rdr banco. Hans änka hette Anna Christina Lars-
son. 

Senare uppbud av 2.75 
stadstjänaren A B Lundsten 18.1.1830 

skom. Anders Lundsten 16.7.1832 

densamme 28.2.1848 

Senare uppbud av 2.74-76 
lagman P U Ekström 16.4.1849 

tullv. A Johansson m fl. 24.9.1860 
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