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Första roten, tomt 57
Kvarteret Sidenvävaren

Elfte roten 1637–57v

Vallgatan 4

Första roten 1657h–70
Enligt Wilhelm Berg förenades tomterna 1.57 och 1.58 åren 1696–1702 hos löjtnant Wilhelm
Schotte, vars änka kanske var den hustru Maria Hammarin, som hade egendomen 1706–08 och
som gifte sig med fältväbeln Johan Söderman. (Obs andra nummer hos Berg”) Maria Hammarin
hade 10.7.1705 fått fastebrev på 2.42 (se denna tomt).
Åkaren Anders Knutsson Kjempe
står 1705 antecknad för en halv tomt i tomtöreslängderna. Den 16.2.1715 köpte han av Lars
Svensson lädertogare (1.56) en del av dennes baktomt (bestående av 26 fot i längden och 32 fot i
bredden) för 55 d smt Hans fastighetsinnehav värderades 1715:tomt 30, hus 40 och lösöre 20 d
smt: ingen hustru anges 1717, däremot en dräng Anders Larsson. Anders Kjempe pantsatte gården 4.3.1718.
Handelsmannen Elias Köhler köpte den 8.11.1718 efter Anders Knutsson Kjempes död av dennes sonhustru Ingeborg Svensdotter för 300 d smt ”hus och gård på Vallgatan belägen mellan
Anders lädertogares gård i v. och Bengt Andersson åkares i öster” med hennes förbehåll att hon
under vissa villkor skulle få bebo husen. Två av Anders Kjempes söner stadsbåtsmannen och
glasmästaren Olof Andersson och skomakaren Knut Andersson Löfgren tilldömdes gården, eftersom försäljningen skett ”när de voro med Kungl. Maj:t i Norge”. Ungefär samtidigt lånade bröderna 520 d smt för att reparera huset, ”som helt nödigt behövs för dess bröstfällighets skull”.
Långivare var Jonas Esbjörnsson åkare, som fick inflytta i gården nästkommande påsk och bebo
den till dess bröderna var mäktiga att betala igen lånet.
Enrollerade båtsmannen Anders Larsson hade 1723 övertagit gården
Uppsyningsmannen Olof Bergman (begr. 30.4.1740) var 1727 ägare av gården.
Löjtnant Petter Limmerhult (troligen vid amiralitetet)
var näste ägare. Han erhöll 1737 avsked. Han avled barnlös. Bouppteckning efter honom företogs
25.2.1748, då han sades ha ägt en liten gård på Vallgatan och sjättedels tomt mellan skeppare
Anders Hising i väster och korpral Lilja i öster, värd 300 d smt. Gift 1/ Enligt uppgift före 1725
med Håkan Jonsson timmermans änka Gunilla Månsdotter, begr. D 9.1.1737: bou efter henne
3.3.1737 då makarna ägde hus och gård på Köpmangatan 6.42, värd 400 daler: skulderna översteg tillgångarna (inbördes testamente 14.10.1729). 2/ Gunilla Andersdotter Borgström, begr. D
10.8.1740 (bou 2.10.1740): förmögenhet 263 d 4 öre smt, hus och gård på Kyrkogatan upp mot
vallen. Hans tredje hustru Brita N. efterlevde honom och ägde gården t.o.m. 1751.
Sergeanten vid Kungl. Hessensteinska regementet Johan Malfeirn
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var innehavare 1755. Hans hus och gård 1/6 tomt på Vallgatan mellan skeppare Anders Hisings
hus å västra och korpral Anders Liljas å östra, värd 500 d smt, utropades på auktion 3.8.1758 (se
mag. prot. 14.8. s.å.). Ingen köpare infann sig.
Därefter ägdes gården av skeppskocken Jean Michelsson. När bou företogs efter dennes hustru
Brita Udd 22.7.1777 ägde han ett litet hus med tomt på Vallgatan, som såldes för 930 d smt. Köpare var vaktmästare Anders Andersson, som 1790 hade avlösts som innehavare av ostindiske
hovmästaren Olof Lindberg, som var ägare av 1.56–57 1802. Han köpte av glasmästare Haevels
arvingar 1.58 och även en del av 1.56 (uppbud 18.8.1811). Byggde 2-våningshus under arbete
1807. Han bör vara densamme som i Berg (II:9–10, 53) omtalas som buteljör i Ostindiska Kompaniet och som var bror till den 29.3.1801 döde hökaren Petter Petterssons änka Maria Lindberg.

