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Andra roten, tomt 48
Kvarteret Sidenvävaren

Elfte roten 1637–57v

Kungsgatan 15

Första roten 1657h–70
Påfwel Ståhl 1666–67
Herman Spönsätter 1666
Anders Björnsson klockeställare 1670
Doktor Stallhoff 1676
Olof Olofsson lädertogare
1669–81 M1676: 1 tomt
G 1674–81
En Olof lädertogare bodde i fjärde roten 1646–49 och i femte på 1650-talet, om det nu är densamme.
Den här boende Olof lädertogares arvingar övertog gården 1710. En av dem var Nils skräddare,
som omtalas 1712 men som redan nästa år efterföljdes av sin änka. Son till dessa var troligen den
skräddaremästare Johan Brun, som blev borgare 13.2.1711 (gift 1719 med skeppare Matthias
Wäderbergs änka Brita Falck.) Johan Bruhn sålde 1515 för 100 d smt hus och tomt ”mellan
bleckslagare Baltzer Stossenberg i öster och amiralitetslöjtnant Leonard Lauterbach i väster” till
urmakaremästare Niclas Vogel
(uppbud 1.8.1715, fasta 12.12.1715)
Uppbudet innehåller uppgiften att tomten höll i bredden 34 och i längden 63 fötter. Urmakare
Vogel behöll gården ända till 15.4.1760, då han med bifall av sonen Johan Vogel för 2 750 d smt
plus 50 d smt diskretion sålde gården ”på Konungsgatan emellan avlidne bleckslagaren Baltzar
Friedrichs hus å östra och hökaren Håkan Ekmans hus och gård å västra sidan”. Gården hade
hembjudits till dessa nabor och huseköpspenning hade erlagts till staden med 71 daler 21⅓ öre
smt. Första uppbud 14.7.1760. Köpare var
järnkrämare Anders Sjögren
Direktör Abraham Grills betjänt Anders Sjögren meddelade i ett brev 1757 (EIIb:96) att han efter
flera års tjänstgöring ville byta yrke och ägna sig åt handel med inrikes tillverkad spik och järnsmiden och sälja varor tillverkade av spiksmeden Johan Georg Calleii. Han hade tillåtits detta
enligt Kungl. Manufakturprivilegierna av Hall- och Manufakturrätten enligt protokoll den
26.9.1757 och begärde nu att få bli borgare. Han rekommenderades av Abraham Grill för sin ”berömliga tro- och skicklighet”. Den 28.9.1758 erhöll Anders Sjögren tillstånd av Handelssocieteten att sälja spik och järnsmide och erhöll sedan sitt burskap den 19.12.s.å. – Se också 1.122.
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Rådhusrätten behandlade den 16.7.1764 järnhandlare Anders Sjögrens påstående, som stöddes av
skedd besiktning, att bleckslagaren Johan Carl Friedrichs (2.47) utan fog hade lagt hinder i vägen
för den byggnad, som Anders Sjögren uppförde på sin tomt bredvid en mäster Friedrichs tillhörig
bod, som ”i fordna tider” uppförts för långt in på vreterummet.
I Göteborgske Spionen den 5.5.1770 stod följande: ”Ett fruntimmer boende uti Järnhandlare Sjögrens hus vid Kongsgatan tillbjuder sit biträde uti allehanda slags söm: äfvensom hon lofwar at
underwisa barn uti läsande, och flera för et Fruntimmer nödiga saker”.
Anders Sjögren avled 26.11.1774. Han efterlämnade 680 d smt: hus och gård på Kungsgatan mellan kammardräng Jonas Gustavsson i öster och bleckslagare Stolpe i väster värderades i bouppteckningen 8.11.1775 till 3 650 d smt. Hans änka Anna Catharina Falck (död 17.8.1797) ägde
gården ännu 1795. Hon var troligen dotter till skeppstimmerman Anders Falck och Catharina
Backe. (Berg I:3, 305) Hon var som änka var ägare 1775–1790.
Gården kallades 1800 handelsman Arfwid Walleri gård.
Hökaren Thore Segerström
ägde gården 1801–02: hyresgäster hos honom var handelsman Joh. Edmarck och järnhandlare
Olof Thomassoon (burskap 20.6.1788), som var en av handelsmannen Anders Gaerlings handelsbetjänter.
Uppbud av 2.48:
båtekarl Per Jonsson m.fl. den 23.6.1800
handl Jonas Hagman 7.2.1803
Handlaren Johan Lorén
ägde ett tvåvånings stenhus med tomt nr 2.48, Kungsgatan, värderat 6 000 rdr bco vid bouppteckning efter sin hustru Charlotta Wilhelmina Nabbstedt, död 28.9.1830, dotter till bleckslagaremästare Johan Martin Nabbstedt, död 9.2.1829 och Anna Margareta Wickberg
Han uppbjöd 2.45 och 2.47 den 22.7.1844.
Senare uppbud av 2.48
Se 2.45.

