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Sjunde roten, tomt 79
Kvarteret Gästgivaren

Nittonde roten 1637–57v

Sillgatans norra sida öster om

Tionde roten 1657 h–70

Östra hamnen
7.79, 7.80 & 7.81: Sillgatan 44

Måns Jonsson skräddare
1651–61
Nils Persson
1662–70
Gustavi tomtöreslängder 1670–73
Håkan Nilsson (Roos) skeppar el löjtnant
1673, 1676–78 M1676 Håkan Nilsson båtsman
Gustavi tomtöreslängd 1674–81–1704
Håkan Nilsson bör vara identisk med den Håkan Roos, som ägde gården 1696 och begravdes D
31.1 1706. 1710 skrives halva gården på Håkan Roos änka och halva gården på Åke /Börgesson/
järndragare. Löjtnant Håkan Roos änka (begr. D 2.4.1715) sålde med bifall av barnen Nils och
Annika Roos till Åke Börgesson Järndragare för tillsammans 160 d smt gård mellan Johan Pettersson i öster och Olof Timmerman i väster, uppbud 23.2.1716, fasta 16 april s.å. Syskonen Nils
Roos och Annika Håkansdotter, betecknade som fattiga, bodde kvar i gården hos Åke järndragare
1717 – denne betecknas som tobaksbrukande och utan hustru. Men här bodde också flera andra:
Per Svensson båtekarl med hustru Britta Persdotter (fattiga), enrollerade båtsmannen Börge
Olofsson med hustru Karin Jeansdotter och Jan Bruns med sin hustru Anna Börgesdotter.
Den 19.5.1721 begravdes Åke Börgesson järndragares hustru Gunnur Andersdotter. Den
14.10.1721 behandlades i magistraten Bertil Spångs klagomål över att hans svåger Åke järndragare skulle ingå sitt tredje äktenskap utan att ha förnöjt sin styvson Anders Hierpe efter dess sal
moders död. Bertil Spång begärde förmyndare för Anders (EIIa:33). Dagen före hade bouppteckning förrättats efter Gunnur Andersdotter: arvet skulle fördelas mellan Åke Börgesson och hans
omyndiga styvson Anders. Åke Börgesson ägde halva delen i en gård mellan köpmannen Johan
Pettersson å östra och Nils Hagerberg å västra sidan, värd 340 d smt. Denna halva tomt med hus
låg åt gatan. Vidare ägde han en hel obebyggd tomt på södra sidan Sillgatan mellan borgaren Anders Persson å västra och Sven Persson i söder.
1725 ägde Åke järndragares änka halva gården och uppsättaren Anders Andersson den andra halvan Möjligen hette änkan Ingeborg Pettersdotter och gifte om sig med järndragaren Anders Andersson
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(bror till Hans Svanström enligt uppgift 1721) före 1730, då en järndragare Anders Andersson
delade gården med uppsättaren Anders Andersson. Den 17.4.1733 försåldes järndragaren Anders
Anderssons änka Ingeborg Pettersdotters halva bebyggda framtomt och 1/2 ödetomt på Sillgatan
på auktion till svågern glasmästare Petter Friberg för 204 d smt. Ingeborg Pettersdotter hade
ådömts 1 000 d smt i böter för olovligt brännvinsbrännande, 1734 står Ingeborg Pettersdotter kvar
i längden som ägare (el hyresman) av halva gården tillsammans med den andre järndragaren Anders Andersson (uppsättare = järndragare eller kanske ett steg lägre i karriären.) Nästa år har även
denne uppsättare avlösts av sin fattiga änka. Tillsammans med änkorna bor 1736 Petter Ahlborg
och fattige murhantlangaren Jon Biörsson.
Om Sven Nöding, som tillträdde gården före 1737 kan man i generalmönsterrullan för tygkompaniet i Göteborgs och Bohusläns fästningar 1725 läsa följande: ”Fourir, överfyrverkare Sven
Nöding, transporterad ifrån fyrverkarkompaniet den 1 dec 1722, 45 2/3 år, anställd 17 2/3 år.
gift”. Han skulle alltså vara född cirka 1679.
1760 delade fyrverkaren Sven Nödings änka gården med båtedrängen Lars Bengtsson Utberg.
Den 20.3.1754 pantsatte denne till Martin Sandberg för lån av 400 d smt sin gård på Sillgatan
mellan kommissarie Wahlstedts hus å östra och skräddaren mäster Anders Hagerberg å västra.
Den 18.6.1759 erhöll han burskap som båtredare i Göteborg. Lars Utberg avled i juni 1764 och
efterlämnade enligt bouppteckningen den 8.3.1765 en förmögenhet av 3 212 d smt, därav 1720 d
i ett halvt hus och gård på Sillgatan – nämligen framdelen – bakgården ägdes av packhuskarlen
Erik Björkman. Nu angavs grannarna vara kämnärspreses Anders Wahlstedt i öster och timmerkarlen Anders Ahlquist i väster. Lars Utbergs änka Catharina Beck svarade för gårdshalvan
1770–75. Hon var dotter till båtredaren Håkan Gunnarsson Beck och Catharina Svensdotter.
(Berg I:3, sid 402).
Lars Utbergs änka står i tomtöreslängden 1775 tillsammans med hökaren Lars Holmsten, (gift
Anna Christina Utberg) En gårdshalva köpte Lars Holmsten av saltmätaren Jöns Utberg den
11.8.1774, I inteckningsboken är antecknat, att de 1 000 d smt, som återstod på köpeskillingen,
ville Utberg skänka sin yngste son Isac Utberg som en hjälp och uppfostran utom arv och skifte.
Lars Holmsten tillät den 2.1.1779 inteckning i sitt på Sillgatan belägna hus för lån av herrar
Planck och Schönfeldt av 25 rdr, 11½ skill specie. Den 18.5.1781 pantsatte Lars Holmsten och
hans hustru Anna Christina för lån av 66 rdr 32 skill specie hus och gård på Sillgatan vid vallen
mellan läderskäraren Carl Malmbergs gård å östra och snickaren Weisenbergs å västra sidan.
Burskap hade Lars Holmsten erhållit den 14.5.1773. Han avled i november 1788 och efterlämnade enligt bouppteckningen 7.10.1789 hus och tomt nr 79, Sillgatan, mellan läderskäraren Carl
Malmbergs i öster och stensättare Erik Andersson i väster. I tomtöreslängderna 1785–87 hade
han kallats krögare och utfattig.
Ännu 1800 ägde änkan Anna Christina Holmsten gården. I nov 1803 hade hon avlösts av hökaren
Lars Nyberg, som lät brandförsäkra gården.
Att döma av följande uppbudsserie sammanslås gården efter mitten av 1800-talet med 7.80 och
7.81
Senare uppbud av 7.79
karduansmakare Carl Gustaf Tinnerholm 24.12.1821
bygg- och murmästare G Jährig
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grosshandlare Eugene Sundberg
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23.5.1864

Senare uppbud av 7.79-81
grosshandlare Olof Wijk 7.79–81

© Olga Dahl 2004

2.6.1856

