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Första roten, tomt 63
Kvarteret Varuhuset

Trettonde roten 1637–57v
Femte roten 1657h–70

Vallgatan mellan Korsgatan och Västra
Hamnen

Gården kan sannolikt härledas till en Erik Jönsson fiskare:
Erich Jönsson, ”Fiskiare” enligt borgarlängden 1639 bosatt i trettonde roten från 1637.
1637, 1639–41, 1643–47, 1649: 2 mtl, 1638, 1648–50: 1 mtl
1656–57v (V), 1657h: 16 1658: 1 1659–60: ½, 1662: ½
Erik Olofsson 1649:2, hans hustru 1650 2 mtl, 1651: 1 mtl
Hos Erik Jönsson fiskare bodde 1662
Nils Eriksson målare
1666–78, M1676: 1 tomt.
Den 17.7.1671 skickades stadsbudet Berge Amundsson på grund av Nils målares besvär över
andras intrång i hans ämbete till överstelöjtnant Reinhold Modeé för att han skulle se till att soldaten Anders Larsson avhöll sig från målarämbetet ”så långt som stadens jurisdiction sig sträcker”. Men vad gesällen Peter (Eriksson) målare (burskap 27.10.1674, begr. 14.3.1694, se 7.4)
anbelangade, så ansåg man, att hans testimonium från rikskanslern visade, att han väl förstod sitt
hantverk, varför han tilläts att vinna burskap. I det övriga påminte rådet Nils målare, ”huru han
själv varken utlärt eller mästare blivit haver. Jämväl vad slätt och odugeligit arbete han en och
annan städs lämnat haver”. Men av protokollet den 25.8.1668 framgår det, att Nils Eriksson trots
avsaknaden av mästarebrev i fyra och ett halvt år undervisat lärdrängen Lars Larsson (Liroth).
Men burskap fick han samma dag som Peter Målare, 27.10.1674.
1674 hade Nils Eriksson målare och Peter Eriksson målare anledning att vända sig mot Mäster
Daniel ”som oss näringen ur händerna tog och måste om dagen gå fåfänga och han målareämbetet som oss angick genom sin pojke och en soldat förrättade, Nu hade Jöran understått sig att angripa samma arbete och under sig bruka samma soldat” (EIIa:4 1674).
Nils målare ägde gården ännu 1681. Det förefaller rimligt att anta, att den
målaremästare Gunne eller Gudmund Nilsson,
som ägde gården, när tomtöreslängderna åter började 1696 t.o.m. 1716 (änkan 1717) var son till
Nils Eriksson målare, Gudmund målares tomt värderades 1715 120 d smt, husen 120 och lösöret
30 d smt.
Fattige och oförmögne Gunne Nilsson målare med hustru Anna Andersdotter hade 1717 som inneboende hantlangaren av artilleriet Olof Ahlström.
Tunnbindaren Gunnar (Gunne Andersson)
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Olga Dahl: Göteborgs tomtägare 1637-1807

hade övertagit gården 1718 och pantsatte tillsammans med sin hustru Kerstin Olsdotter till justitieborgmästare Erik Tellander den 4.8.1726 hus och gård på Vallgatan mellan Jöns Åkermans
ödetomt å ena och Elias Luthers hus å andra sidan. Gunne Böcker var död 1733. Före 1737 hade
gården övertagits av mågen tunnbindare Petter Hult, vars änka Brita Gunnesdotter Böcker efter
hans död 26.12.1755 gifte om sig med tunnbindaremästare Rasmus Westdahl, död barnlös
18.12.1783, då han efterlämnade ”hus och tomt mellan Olof Risings bakgård i väster och mamsell Insulanders gård i öster” och sin sängliggande änka Brita Böcker.
Gården övertogs av bagaren Arvid Holm, som ägde den ännu 1800 (ibm 1785 tunnbindare Jacob
Andersson Gewaldt, ibm 1786 skorstensfejare Lorentz Kreitzer).

