
Tomt 7.80  1 

Sjunde roten, tomt 80 
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 
 

Erik Olofsson fiskare 

1644–58. Änkan 1659–60. 

Anders Svensson spelman 

1651, 1655, Anders spelmans hustru 1652 

Den 23.8.1668 lagbjöds första gången Anders Svensson spelmans gård såld till handskmakare 
Henrik Hanton. Det måtte inte ha blivit något av med denna försäljning, ty enligt Gustavi tomtö-
reslängder ägde Anders Spelman gården–1 tomt 1670–73 och därefter 

Brynte Andersson kronobåtsman 

1670–81 M1676 kallad fiskare 

Gustavi tomtöreslängd 1674–81 

Brynte Andersson kallas spelman i uppgifter 1681 angående gården väster härom. Den 9.3.1671 
vände sig mönsterskrivaren från Skaraborgs län Erik Andersson mot Brynte Andersson, som vi-
sade testamente av sin avlidna hustru (och Erik Anderssons syster) Ingrid Andersdotter. Brynte 
Speleman förekommer i tomtöreslängden som ägare till gården i varje fall t.o.m. 1710 men 1714 
är han försvunnen och gården har troligen övertagits av grannen i öster Johan Pettersson. Den bör 
1765–71 ha ägts också av hovrättskommissarien Anders Wahlstedt, som enligt bouppteckningen 
1771 ägde två tomter. 

1775 ägdes halva gården av läderskäraren Carl Malmberg och halva gården av snickaren Bengt 
Carlberg: dennes gårdshalva får sedermera numret 7.81. Carl Malmberg uppträder i stadens hand-
lingar redan hösten 1738. I ett brev till magistraten (EIIb:19) omtalar han att han hade varit 
skräddargesäll i elva års tid. Han var barnfödd i Göteborg men hade erfarit hur svårt det var att få 
burskap här trots att han uppfört sig som en ärlig gesäll. Han hade även en lång tid rest omkring 
och ”försökt världen”. Han hade hoppats att få bli skräddaremästare men ville nu försöka nära sig 
som hökare. Samtliga borgare och hökare protesterade mot att han skulle antagas som hökare – 
han borde hålla sig till sin profession, som han hade rest omkring och lärt sig så länge. Malmberg 
pantsatte 7.80 den 3.4.1775 till Jean Rathe. Möjligen kan det i detta fall röra sig om en yngre 
Carl Malmberg, ty denne Carl Malmberg är kvar ännu 1807. 

1782 delade han gården med målaremästare Joakim Gotthard Reimers, född 1739, död 30.1.1814. 
burskap 29.4.1774. Enligt bouppteckningen den 18.12.1782 efter Reimers första hustru Beata 
Sofia Flyback, dotter till stadsfiskal Habor Gillerstedts hustru Catharina Elisabeth, född Ödman, 
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ägde Reimers övre våningen i hus med hel tomt på Sillgatan (hökare Carl Malmberg ägde under-
våningen). Reimers andra hustru Anna Sahlgren, född 1747, avled 10.2.1793. 

Senare uppbud av 7.80-81: 
karduansmakare C G Tinnerholm 14.6.1819 endast 7.80 

mur- och byggmästare G Jährig 11.3.1861 7.80–81 

karduansmakare C G Tinnerholm 31.7.1820 endast 7.81 

Se också 7.79. 
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