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Sjunde roten, tomt 5 
Kvarteret Köpmannen 
 

Nittonde roten 1637–57v Sillgatan öster om östra Hamnen 
Tionde roten 1657h–70 södra sidan 
 

Assmund Andersson R19 1653: 1 mtl 

Bakplatsen 7.5 
Simon (Mattisson) båtsman 

1666, hans änka Anna Simons 1667–74 

(ej i Gustavi tomtöreslängder) 

Simon Mattssons änka Anna Assmundsdotter (som bör vara syster till Hans Skottes hustru Britta 
nedan) avvittrade 1674 (bou 1674:86) sina båda barn Assmund Simonsson och Agneta Simonsdot-
ter. Hon ägde en halv tomt på Sillgatan mellan Sven Persson stadstimmerman å östre och Anders 
båtsmans gård å västra sidan, som hon pantsatte till barnen. 

(Resolutionsboken den 31.1.1670 omtalar en murgesäll Simon Mattsson, som beviljades 20 daler 
kopparmynt i förskott på sitt arbete, eftersom han betingats till stadens arbete kommande vår och 
behövde medel för att uppehålla sig i Göteborg över vintern.) 

Lars Månsson stadsbåtsman 

1670, 1675–77, änkan 1678–81 

M1676 utan egen tomt, 

Gabriel Jönsson båtsman hos Lars Månssons änka 

1681 

Det finns skäl att antaga, att Simon Mattssons änka gifte om sig först med Lars Månsson stads-
båtsman och sedan med Gabriel Jönsson båtsman. Enligt 1696 års tomtöreslängd ägde nämligen 
Gabriel Jönsson och Anna Assmundsdotter 1/2 tomt nära intill Hans skottes änkas framplats, vil-
ken 28.4.1702 uppbjöds av Anders Gunnarsson Radde för ett utlånat kapital på 50 rdr ”efter klar 
obligation och däruppå given exekution”. Den halva tomten ägdes 1705 av Per Börgesson mur-
gesäll. 

Gården tycks dela historia med Hans Andersson Skottes framplats i fortsättningen. 

Framtomten 7.5 
Hans Andersson (Skotte) Båtekarl 

1663: 1, 1665–66: 3 tomter, 1667–70–81 

M1676: 1 tomt 
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Gustavi tomtöreslängder 1670–81: 1 tomt 

Båtekarlen Hans Andersson Skottes hustru Britta Assmundsdotter vände sig enligt magistratens 
protokoll 22.8.1682 mot Gunnar Mattsson som skadat Hans Skottes öga, så att denne inte kunde 
se. Tvisten gällde också en båtshake, som Gunnar Mattsson beskyllde Hans Skotte för att ha tagit. 

Det framgår av Gustavi kyrkas räkenskaper, att målaren Johan Pettersson var måg till Hans An-
dersson och hans hustru Britta Assmundsdotter. Johan Pettersson målares dotter Britta Johans-
dotter, som enligt räkenskaperna den 16.9.1718 hade modern Margareta Hans- eller Johansdot-
ter övertog nämligen den 15.7.1709 sin mormoder sal Britta Assmundsdotters stolrum. 

Brynte Andersson spelman (se ev 7.76) bodde från 1714 i gården. Han omtalas redan 8.6.1670 i 
Gustavi då han vigdes med Ingrid Andersdotter, begr. 30 okt samma år. Hennes bror mönster-
skrivaren från Skaraborgs län Erik Andersson vände sig i rätten den 9.3.1671 mot Brynte An-
dersson, som visade det testamente han hade fått av henne. Den 25.6.1671 gifte spelmannen om 
sig med Anna Andersdotter. Tomten taxerades 1715 till 140 d smt, lösegendomen till 40. Där 
bodde också 1715 (ej 1717) styckjunkaren Johan Lund (lösegendom 1715 100 d smt.) Inget hus-
värde upptages 1715 men gården var välbefolkad 1717 av ”fattiga”: Brynte själv med sin hustru 
Anna Andersdotter, stadsbåtsmannen Bengt Gumse med sin hustru Britta Olofsdotter och Lars 
Hierpes änka samt ryttarhustrun Britta Ambjörnsdotter. Spelmannen betecknades 1720 som ut-
fattig, 1725 tillhörde gården Brynte spelmans arvingar. Möjligen var det hans hustru den fiskaren 
Brynte Anderssons hustru som begravdes 30.4.1718 och han själv den borgare Brynte Andersson, 
som begravdes i domkyrkoförsamlingen 6.11.1724. 

Skomakaren, frimästaren Jonas Kruse 

ägde 1730 tre sjundedelar av gården, lika stor del ägdes av Annika Bryntesdotter (tydligen spel-
mannens dotter: hon bodde kvar som ”gammal piga” 1737 och en sjundedel ägdes av Herr Johan 
Pettersson (övertogs av Kruse, som 1737 ägde 4/7. I gården bodde 1730 också murgesällen Hans 
Jacob Kyrkner. 

Jonas Kruse ägde gården ensam 1745 Han hade fått burskap som skomakaremästare 25.9.1733 
och begravdes 20.1.1753, då han enligt bou 15 mars efterlämnade hus och tomt på Sillgatan åt 
vallen mellan saltmätare Anders Asp i öster och skomakare Olof Ödman i väster, värderad 900 d 
smt. Nettobehållning 855:17 daler. Hans änka Maria Margareta Hagerberg (Greta) var dotter till 
lagmansnotarie Nils Hagerberg (bou 1735:38, se 7.78) och hans första hustru Annika Svensdotter 
(var död före 29.4.1720) samt änka efter fortifikationstimmerman Olof Andersson. Hon gifte om 
sig med 

skomakaren Anders Kindbom 

som fick burskap 17.9.1756 och 1755 bodde i gården tillsammans med handskmakaren Lars Ah-
lén: Kindbom avled 18.4.1760 och i bouppteckningen den 5.4.1762 säges att han efterlämna-
de 150 d smt, därav hus och gård på Sillgatan åt vallen, som hustrun Maria Margareta Hager-
berg hade ärvt efter sina förfäder. 

Anders Kindboms änka kvarbor i gården 1765–87 och betecknas 1686 som 81 år och näringslös. 
Halva gården ägdes 1787 till hälften av tunnbindaregesällen Nils Åström och till hälften 1790 av 
bouteilleuren Sven el Jacob Apelquists änka ”nu Bolin”. 

1775 och senare delar skomakaren Anders Kindboms änka sin halva gård med skomakaren Olaus 
Kruse, som övertar den och antecknas som ägare 1690. 



Tomt 7.5  3 

1800 glasmästare Joh. Lundgren 

1807 Trakteuren Joh.  Pet. Cronhamn 

Senare uppbud av 7.5 
Garvaremästare Per Rhodin uppbjöd 7.5 den 5.5.1823 och 7.6 och 7.7 den 7.9.1835 

Han var son till Gustaf Rhodin och Hedvig Elisabeth Bauer. 1815 gifte han sig med. Johanna 
Elisabeth Kindberg (född 1795, död 19.2.1833, dotter till karduansmakareålderman Johan Petter 
Kindberg, död 9.1.1827 och hans hustru Johanna Fredrika Bräijer, död 17.12.1810). Vid boupp-
teckningen 1733 efter henne ägde han ett envåningsstenhus med tomter 7.5, 7.6 och 7.7 vid Sill-
gatan jämte garveri, värderat till 1 200 rdr banco (Berg I:3, 153). 

Senare uppbud av 7.5-7 
glasmäst J G Björk  3.2.1845 

handl Johan Larsson  22.3.1847 
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