
 

 
 
 
 
 

Ö. HAMNGATAN 19 
 
 
I "Götheborgs Tidningar" N:o 99 torsdagen den 24 augusti 1815 återfinnes följande 
kungörelse:  

 
"D. S Sept. kl. 12 f. m. kommer genom auction på Börsen för Hrr. W. M. leman och Co. Bos räkning 

till försälgning att utbjudas bemälte bos f. d. Hr John Halls ägande grundmurade Stenhus, med alla 
dertill hörande lägenheter; warandes större delen af boningsrummen, samt Magasiner, Källare, Stallar 
och Wagnbodar att nu instundande Michaeli tilträda."  
 
I det 23/7 1825 utfärdade fastebrevet heter det, att "Handels Bolaget under firma W. M. 
Leman & Co, genom skriftlig bevittnad Afhandling den 27de September 1815 till Handels 
Bolaget J. A. & C. F. Kjellberg & Co. för Sjuttio Ett Tusende Fem Hundrade Riksdaler 
Riksgäldssedlar försålt Stenhus med Tomter under Nris 63 och 64 i Stadens 7de Rote samt 
Nris 24 och 30 i 8de Roten".  

 
Att fastebrevet utfärdats först tio år efter köpet, beror på, att John Hall & Co. hade 
anhängiggjort talan mot sysslomännen i dess konkurs och i samband därmed även anmält 
klander mot köpet.  
 
Då ovannämnda fastigheter inköpts i Handelsbolaget  J. A. & C. F. Kjellberg & Co.'s 
namn, tillhörde de med en tredjedel kompanjonen och svågern Anders Broddelius. Denne, 
som från och med 1832 bedrev egna affärer under firma Anders Broddelius & Co., gick 
emellertid så småningom i konkurs och hans andel inköptes då av Jonas Anders och Carl 
Fredrik, som 11/1 1843 erhöllo fasta där. Efter den senares död inköptes hans hälft från 
änkan 4/11 1856 av brorsönerna Jonas och Carl Ossian för 60.000 Rdr Rmt, var fasta 
erhölls 24/8 1857, och 1/2 1860 erhöll de av sin fader dennes hälft i gåva (fastebrev 
utfärdat 23/7 1860). I samband härmed företogs en ombyggnad, varvid inkörsporten från 
Ö. Hamngatan omändrades till vestibul och fasaden fick sin slutgiltiga utformning.  

 
I samband med Jonas' utträde ur firman 1886 inköptes hans hälft i fastigheterna 30/10 s. å. 
för 140.000 kronor av brorsonen Carl August, som erhöll lagfart där 24/1 1887. 
Fastigheten Nr 30 i åttonde roten såldes kort härefter till handlanden Olof Ahrenberg (På 
denna tomt, nuvarande Postgatan 16, ligger en byggnad, som tiderna igenom kallats "Hallska Teatern". Den skall 
ha byggts på 1770-talet, men endast under några år ha använts för sitt ursprungliga ändamål. Ännu idag finns 
byggnaden kvar), som fick lagfart å densamma 30/1 1888, och efter faderns död ärvde Carl 



August dennes hälft i de återstående fastigheterna (lagfart beviljad 9/4 1894), varav dock 
Nris 63 och 64 sedermera såldes till byggmästaren C. A. Gillberg, som erhöll lagfart 27/1 
1902.  
 
Från 1918 ägdes den återstående fastigheten, numera benämnd Nr 3 i 17de kvarteret 
Borgaren i Nordstaden, av Carl August och hans son Carl Ossian gemensamt. Den 18 april 
1928 sålde emellertid dödsboet efter den förre, fastigheten till byggmästaren G. Albin 
Gustafsson för endast 340.000 kronor (lagfart 4/3 1929), ehuru det åsatta taxeringsvärdet 
var 400.000 kronor, och den senare lät helt bygga om huset.  
 
Därmed förlorade Göteborg en av sina få återstående 1700-talsbyggnader, dessutom en 
ovanligt vacker sådan.  Byggmästare Gustafsson hade ursprungligen tänkt sig att å 
byggnadens fasader mot Ö. Hamngatan och Postgatan låta uppsätta porträttmedaljonger av 
ägarna alltifrån John Hall till C. A. Kjellberg. Sådana utfördes också av skulptören Ragnar 
Sörensson, men av någon okänd anledning kom de aldrig att anbringas på de för dem 
avsedda platserna, vilka sålunda alltjämt är tomma. Försök att spåra, vart dessa 
medaljonger tagit vägen, ha tyvärr helt misslyckats 
 
Fastigheten Ö. Hamngatan 19 bestod ursprungligen av tre tomter, vilka 1759 ägdes av fru 
Anna Thalena Busck, syster till Lars Gathenhielm och änka efter kommissarie Johan 
Busck. Enligt en bevarad avskrift av fastebrevet, inköpte Engelska Församlingen i 
Göteborg 20/3 1759 av fru Busck för 4.000 daler silvermynt "- - - Trenne uti hörnet af 
Östra Hamn och Sill Gaterna emellan Madame Beata Williamssons Tomt å Norra och 
Tunbindarens Mäster Anders Fahlbecks Tomt å \'Västra sidan belägna Tomter, med en 
derå mot Hamnen upförd walfd Källare: Hållande dessa tre Tomter emot Östra Hamne 
Gatan ifrån Madam Williamssons Tomt intil hörnet Nittionio och en half Fot och derifrån 
up Sill Gatan intil Mäster Fahlbecks Tomt Attatio Sex fot Swerges Mått;- - -". Lagfart 
beviljades 23/2 1760 för "ofwannämbte Tre Tomter, hwarå Engelska Reformerade 
Församlingen nu låtit till Stadens prydnad upföra kostsam Stenhus Bygnad till kyrka och 
wåningsrum".  
 
Redan 21/12 1763 transporterades emellertid fastebrevet enligt anteckning å detsamma på 
herrar George Carnegie, William Williamson och John Hall "tillika med hela Stenhus 
åbygnaden hwilken på deras bekostnad blyfwit upbygd", på villkor dock att "största Salen 
Twenne Trapper up i hörnet af södra sidan uplåtes till den här i Götheborg warande 
Engelska Församlingen emot Twå hundrade daler Silvermint Årlig hyra att härstädes 
förätta behörig Gudstjenst". 1767 synes John Hall ha blivit ensam ägare till fastigheten.  

 
Nyssnämnda tre sammanbyggda tomter motsvara i storlek tomten nr 24 i 8de Roten. De 
övriga tomterna utmed Sillgatan kan John Hall möjligen redan då ha ägt eller kort därefter 
förvärvat. I varje fall synes gudstjänstlokalen ganska snart ha flyttats från den först 
upplåtna salen till en annan sal i den å tomten nr 63 och 64 i 7de roten belägna 
flygelbyggnaden utmed Sillgatan.  



 
Engelska Församlingens gudstjänstlokal fortfor att vara inrymd i det Kjellbergska huset 
intill 17/3 1860, då överenskommelse träffades mellan herrar Robert Hichens och William 
Gibson å församlingens vägnar samt bröderna Jonas och Carl Ossian Kjellberg såsom 
fastigheternas ägare om frånträdande av rätten för församlingen att begagna den i 
"fastigheterna Stenhus med Tomter under Nris 63 och 64 i sjunde jemte Nris 24 och 30 i 
åttonde Roten vid Östra Hamn-, Sill- och Torggatorna här i staden befintliga lägenhet, 
bestående af största salen i andra våningen af byggnaden vid södra sidan".  
 
Med anledning av att Östra Hamngatan 19 år 1915 varit i familjens ägo i hundra år, yttrade 
Knut Kjellberg (Tab. 76 i släktboken) vid en minnesfest i samband med brodern Carl 
Augusts (Tab. 55 i släktboken) och hans hustrus 40-åriga bröllopsdag 9/1 s. å. följande 
ord:  

 
”Det gamla huset såg för hundra år sedan icke ut som det gör nu; det har vuxit genom påbyggnad 

ändrats efter tidernas växande kraf på hygien och komfort, men alldeles modärnt är det icke, lyckligtvis! 
Ännu bär det en gammaldags prägel både öfver fasaden, i portiken samt i uppgången från Östra 
Hamngatan, och det försvarar väl platsen bredvid sin förnäma granne, Göteborgs Börshus.  

 
Under hundra år hafva sex generationer af vår släkt vandrat ut och in genom det gamla husets portar.  
 
Många af släkten hafva här gjort sitt inträde i lifvet, och många af dem hafva här tillbrakt sin 

barndoms- och ungdomstid, några få hafva lefvat här hela sitt lif. Julgranar ha tändts här i hundrade år 
och sprid t sitt välsignade ljus öfver gamla och unga, öfver föräldrar och barn. Trolofningsfester ha 
hållits, bröllop ha stått och otaliga andra högtidsstunder både af djup andakt och af glimrande glädje ha 
firats här; och några af släkten ha inom dessa murar hviskat sitt sista lacksamma farväl till lifvet, innan 
de ingått i den eviga hvilan.  

 
Och detta gamla hus har icke blott varit hem för familjerna, det har också varit arbetsplatsen i 

hundrade år för den gamla handelsfirman, som bär släktens namn. Mödorna och omsorgerna ha krönts 
med framgång, och troheten i arbetet har skapat trygghet under orostider. Sorger och                  
motgångar ha icke sparats dem, som under de hundrade åren bott och arbetat i detta hus. Men stort sedt 
har en underbar harmonisk lycka hvilat öfver gård och grund. Och inom dessa murar har det alltid 
kännts  lugnt  under  stormarne,  och   familjelyckans   genier   hafva   år   efter   år   hägnt  
hemmen härinne, såsom de göra ännu i denna dag, då de båda makar som nu bygga och bo i det gamla 
huset, högtidlighålla sitt 40-åriga äktenskap.  

Från alla dem, som utgått härifrån för att bygga och bo på andra platser, går nog ofta och särskildt 
vid minnesfesten idag en innerlig hälsning till detta gamla hus med tack för alla de goda och bärande 
minnena och för all den rika, välsignade kraft som härifrån medförts ut i lifvet till hvar och ens dagliga 
gärning.  

Måtte ännu i långa tider medlemmar af vår släkt kunna med ödmjuk tacksamhet känna, hurusom öfver 
porten till detta gamla hus lyser dem till mötes en hälsning från de gångna hundrade åren, ett osynligt 
'VÄLSIGNAD VARE DIN INGÅNG OCH DIN UTGÅNG'.” 

	  


