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Sjunde roten, tomt 3
Kvarteret Köpmannen

Nittonde roten 1637–57

Sillgatan öster om östra Hamnen södra
sidan

Tionde roten 1657–70
Rasmus Jörensson besökare (tidigare Cronans båtzman)
1641: 1 mtl, 1653–55: rote 10, 1666–70
Gustavi tomtöreslängder 1670–73 1 tomt
Gbg kämnärsrätt 16.6.1669: Ingeborg Börgesdotter ”fattig och faderlös” hade mostermannen
Rasmus Jörensson, som hade uppfött henne, sedan hon var tre månader. Hon hade fått ett utomäktenskapligt barn med Tore Börgesson.
Olof Andersson Böker 1670
Anders båtsman nr 1 1674 (= Anders Nilsson, som var död 1675?)
Rådman Påfwel Rokes Anders
Gustavi tomtöreslängder 1675–81
Den 25.9.1673 lagbjöds första gången Anders Svenssons gård belägen på Sillgatan mellan Casper
Hanssons gård å östra och timmermannen Sven Perssons gård å västra sidan, som han köpt av
Rasmus Jöransson för 70 rdr. Eftersom stadstimmermannen Sven Persson den 16.2.1674 på Anders Svenssons begäran vid rätten sade sig icke vara sinnad att nadra det gårdsköp som Anders
Svensson ingått med (säljaren icke nämnd i protokollet) och ingen granne som bodde på andra
sidan heller begärde att få göra det, så erhöll Anders Svensson fastebrev på gården. Den kallas
1696 Per Svenssons gård (tydligen ägd av grannen timmermannen Sven Perssons son repslagaren
Per Svensson): där bodde Anders Hansson.
Erik (Andersson) saltmätare
nämnes 1707 som ägare men enligt en bou 1706:376 efterlämnade Erik Andersson saltmätare,
som ägde hus och gård på Sillgatan barnlösa änkan Ingeborg Gunnarsdotter samt två systrar
Catharina och Annika.
Ingiäld Olofsdotter
var änka efter en Gunnar. Hennes framdel av gården 1710 ägdes av svärsonen Matthis Persson
båtedräng. Hon sålde 18.1.1708 bakdelen av sin gård på Sillgatan mellan sal Petter målare i väster och styrman Jöns Hallebom i öster till minören Per Arvidsson mot 270 d smt och en hederlig
diskretion ”med kjortel och tröja efter mitt stånd”. Hennes svärson Mattes Persson attesterade.
Matthis Persson taxerades 1715 för tomt 80, hus- och lösegendom 30 medan underminören Per
Arfvidsson ägde tomt, värd 50 d smt, hus värt 160 och lösöre 30 d smt.
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1717 ges följande lista över dem som bodde på tomten 7.3:
Matthias Persson stadsbåtsman med sin hustru Kerstin Gunnarsdotter och sin svärmoder Ingiäl
Ohlsdotter. Dessa tre kallade fattiga.
Ibm Per Arfwidsson underminör i fortifikationen med sin hustru Ingrid Andersdotter
Ibm löjtnantskan Agata Aminhof ”flyktinge”
Thore Arfwidsson masthuggare.
Gården skrevs 1720 på Matthis Persson båtedräng, som 1725 anges äga halva gården; ibm Jon
Biörsson murgesäll.
Andra halvan ägdes 1725 av stadstimmermannen Sven Larsson, efter vilkens hustru Ingrid Andersdotter bouppteckning gjordes 13.9.1728. Hon hade 4.11.1724 avvittrat efter förre mannen
(den ovannämnde ägaren av baktomten, minören) Per Arfwidsson med vilken hon hade sönerna
Carl Gustaf Persson och Anders Persson.
Makarna ägde gård bestående av en bebyggd baktomt mellan styrman Jöns Halleboms änka i
öster och sal Sven Biörnssons arvingar i väster, värderad 220 d smt (Berg II:7–8 s. 33).
Ännu 1730 var gården delad och tomtöreslängden talar om båtekarlen Matthias Perssons halva
gård och minören Per Arvidssons arvingars halva gård (1735–37 betecknad som stadstimmerman
Sven Larssons halva gård. Där bor 1730 också järndragaren Pehr Svensson.
Avskedade soldaten Joseph Widerberg
bodde i gården 1745 som han tillsammans med sin hustru Johanna Witterberg sålde den
12.5.1747 för 400 d smt huset till
järndragaren Alexander Edman, som 1750 ägde halva gården och järndragare Olof Setterberg
halva. Johan Busck hade i brev till magistraten den 28.3.1747 rekommenderat sin i Göteborg
födde dräng Alexander Edman till burskap och en ledig järnbäraresyssla. Alexander hade tjänat
dräng i 14 år. Järndragaren Alexander Edman hade dock enligt uppbudet den 1.2.1762 måst nedriva huset såsom förfallet och ånyo uppbygga det. 30-penningen av köpeskillingen betalades med
13 daler 10⅔ öre.
Alexander Edman fick fasta den 11.7.1763 på sin gård mellan saltmätare Anders Asp i väster och
numera avlidna järndragaren Anders Ahlboms änka Britas gård på Sillgatan i öster. Tomten höll
efter ett företett gammalt köpebrev av den 16.2.1674 i längden 74 fot och i bredden 24 fot.
1775 Kanslivaktmästare Lars Fagerlund, 1786–87 vaktmästare Lars Fagerlunds arvingars hus.
Sedan 1790 Drängen Anders Johnssons hus.
1800–1809 Mätaren And Brunberg, som avled barnlös 4.4.1809. Han efterlämnade enl bou
21.6.1809 trähus och tomt 7.3, Sillgatan, värt 800 rdr banco. Änka Anna Arvidsson.
Skomakare Magnus Winquist uppbud av 7.3 den 28.4.1814, uppbjuder 7.4 den 26.1.1801.
Senare uppbud av 7.3-4
handl Jan Hammarberg

22.3.1819

slaktareges. Johan Monsson

13.10.1823

Tomt 7.3
slaktare Carl Peters 29.8.1836
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