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Sjunde roten, tomt 56 

Kvarteret Franska tomten 

 

Enligt Wilhelm Bergs ”Husägare och tomter” upplät magistraten den 18.6.1694 åt Hans Voigt en 

plats mellan fortifikationstyggården i öster och vattengraven i väster, där Voigt skulle bygga en 

stallgård och ett härbärge för resande. Till en början erhölls ej äganderätt till själva tomten: 

grunden var fortfarande stadens enligt vad magistraten förklarade den 17.7.1711 för Voigts måg, 

klockaren Johan Greise (Grijs), vars hustru Maria för 400 d smt inlöst gården från syskonen efter 

Voigts död. Tomten höll i norr 82 fot, i öster 82 fot, i väster 86 fot och i söder 117. Fasta erhölls 

9.10.1711. – Enligt magistratens registratur 1714 erhöll stadskvartermästaren Jacob Feigel 

befallning att genast låta förfärdiga en påle vid västra ändan av Sillgatan mellan Jacob Bruces 

änkas och klockaren Johan Paul Greises tomter.  

Johan Paul Greise pantsatte gården den 20.4.1725 till guldsmeden Abraham Wirgman och sålde 

den till honom 1730. När Wirgmans hus och gårdar värderades 1735 betecknades denna gård som 

en gård på Sillgatan vid masthamnen. Gården förstördes i den stora branden 1746 och ännu 1755 

sades tomten i tomtöreslängden vara bebyggd med guldsmeden Wirgmans bodar.  

1730 bodde utom Wirgmans familj i gården ”fattige” perukmakaren Anders Hanton . gesällen 

Olaus Wallman, besökaren Daniel Lidmarck och handskmakaregesäll Rittelmeijer. 

Enligt tomtöreslängden 1760 tillhörde tomten 1765 konduktören Johan Adam Carlberg. Denne 

lät där 1773 uppföra ett trähus för sillsalteri, läget sades vara hans i ”femte kvarteret vid Sillgatan 

näst intill kronans tyggård avbrända tomt f.d. tillhörig guldsmeden Abraham Wirgman och 

därefter rådman Johan Mellenberg” (Bergs anteckningar om Husägare och tomter VII:49). 

Konduktören J.A. Carlberg och hans hustru sålde den 3.2.1784 för 1 116⅔ rdr specie till 

handelsman Peter Ekman sin i stadens femte kvareter “intill det s.k. Sahlgrenska lasarettet vid 

Sillgatan emellan fortifikationstyggården i öster och masthamnen i väster belägna tomt med 

åbyggnader” som lät uppbjuda tomten första gången 8.3.1784. I uppbudet omtalas att tomten 

hade den 4 mars s.å. blivit genom stadsbudet Carl P. Fuhrman och stadstjänaren Christian 

Swensson hembjuden åt kanslirådet Claes Alströmer som disponent av Sahlgrenska Lasarettet. 

Detta var uppfört på en del av det Carlbergska fastighetsinnehavet, som fortifikationslöjtnanten 

Johan Adam Carlberg försålt till friherre Claes Alströmer redan 7.7.1779. 

Kanslirådet Alströmer lät 3.1.1785 uppbjuda både den tidigare av Peter Ekman ägda och den 

tomt varå Sahlgrenska sjukhuset var uppbyggt: dessa båda utgjorde tillsammans tvenne hela 

tomter ”och hålla jämlikt stadsarkitektens herr Capitein Carl W. Carlbergs den 3 februari och 4 

december 1784 utgivna mätningsattester och författade plankarta på södra sidan emot Sillegatan 

61 alnar 6 tum, wretrummet emot Portifikationstyggården oberäknat, som är tvenne alnar, på 

västra sidan emot Kast-hannen 52 alnar 2 tum. På Norra sidan emot Kronans plats 42 alnar 18 

tum. På östra sidan emot fortifikationsbyggnaden 46 alnar 3 tum.”  

1787 antecknas tenngjutaren Johan Erich Moberg som bosatt i lasarettshuset. 

 


