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Sjunde roten, tomt 74
Kvarteret Gästgivaren

Nittonde roten 1637–57v

Sillgatans norra sida öster om

Tionde roten 1657 h–70

Östra hamnen
Postgatan 36

Den östligaste av Hans Matthissons båda Sillgatstomter behölls till att börja med inom familjen
och kallades 1697 Hans Hanssons ödetomt. Dottern madame Annika Wadst och Hans Hanssons
änka Maria sålde den till
borgaren och sillvrakaren Måns Månsson (Swartz),
som den 18.2.1701 lagbjöd ”en plats och tomt på Sillgatan mellan Tore Helgessons hus och gård
i väster och Nils Kocks änka i öster”, som han köpt för 110 d smt. Fasta erhölls den 14 april
samma år. Han bebyggde tomten med ett hus, som 1715 skattningslängd värderade till 400 d smt.
Utom Måns Månsson och hans hustru Ingeborg Toresdotter (Sunnerberg) bodde 1717 i gården
soldatänkan Britta Andersdotter och avskedade båtsmannen Erik Berg med hustru Siri Persdotter.
Vid bouppteckning efter Måns Månssons hustru 1721 angavs gården ligga mellan ålderman
Lindquists änka i öster och Isak Hultengrens hus i väster. Den avlidna var syster till Petter och
Johan Sunnerberg (också skrivet Sundberg). 1722 värderades avlidne sillvrakaren Måns Månssons gård. Han hade under 1721 hunnit gifta om sig med Margareta Hansdotter.
Gården övertogs av Petter Sunnerberg, som den 1.3.1725 bortbytte gård på Sillgatan mellan
handlanden Olof Gunnarssons gård å östra och Isak Hultengrens å västra mot 6.41 (se d.o.) på
Köpmangatan, ägd av handelsman Olof Gunnarsson (begr. 28.8.1728). (Areal enligt fasta 4′×
24′?)
Olof Gunnarssons änka Brita Ambjörnsdotter ägde gården 1730 och hennes son handelsmannen
Ambjörn Lindquist 1732–33. Gården hade 1734 övertagits av
skepparen Anders Björck
medan ”åldermannen” Ambjörn Lindquist hade flyttat till 7.80, där han 1735 betecknas som ”av
sig kommen”. Ambjörn Lindquist hade 1732 boddrängen Petter Ahlberg och båtedrängen Börge
Börgesson.
Anders Björks änka Christina omtalas 1745. Hon sålde den 8 april 1761 gården för 2 500 d smt
köpeskilling samt hederlig diskretion till före detta famnmätaren Olof Dahlgren. Den 25 juli
samma år överlät denne gården för samma pris till
vaktmästaren vid Frimurarebarnhuset i Göteborg Hindrik Hjort,
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som uppbjöd gården den 12 augusti detta år. Gifte vaktmästaren vid ”Frimurare barn – och koppymningshuset” hade 1761 begärt att få bli antagen som hökare men antalet hökare var redan för
stort enligt stadens äldste (EIIb:100, 5.6.1761).
1766 den 9 april exhiberades en skrivelse i magistraten, vari det omtalas, att vaktmästare Henrik
Hjort genom offentlig auktion måste avstå hus och gård på Sillgatan, vari volontören Nils Lindquist sökte inteckning (EIIb:115). Men Hindrik Hjort kvarstod 1770 i tomtöreslängden som innehavare av gården.
Lars Söderberg, som fick burskap som kopparslagaremästare 10.5.1768, var ägare av denna gård
1775–87, efterföljd av (sonen?) kopparslagaremästare Anders Söderberg 1790. Själv avled Lars
Söderberg först 9.2.1818 och ägde då en liten stenhusbyggnad på tomten 6.46, Köpmangatan
(Berg II:9–19, 493).
Gården uppbjöds 15.5.1797 av
stadstjänaren Anders Landtbom,
död 3.3.1811. Enligt bouppteckningen efter honom den 14.9.1811 efterlämnade han änkan Regina Hammarberg och grundmurat stenhus samt korsverksbyggnad inåt gården nummer 74 Sillgatan, värd 3 000 rdr (Berg II:7–8, 14).
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