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Första roten, tomt 71 
Kvarteret Varuhuset 

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

Nordvästlig hörntomt mellan Vallgatan 
och Korsgatan 

 

Första roten 71 är densamma som 2.19s och dess förste innehavare var Gunne Clementsson svar-
vare, rote 1, efterföljd av mågen Torsten skräddare. 

Lars Masthuggare 1669 

Gunne Clementsson svarvare 

1670. änkan 1671–74. barnen 1675 (stryks s.å.) 

Gustavi tomtöreslängd Gunne svarvares änka 1 tomt 1670–75 

En Gunne snickare bodde 1637–46 i tolfte roten. Han uppträdde på samma plats i mantalslängden 
1647–48 som Gunne Clementsson och 1649–50 som Gunne svarvare. Erik Nilsson Drakenberg 
(genom Anders Månsson) vände sig i kämnärsrätten den 28.1.1648 contra Gunne Clementsson 
snickare, som hade lovat att på sin systers vägnar utan längre uppehåll betala Erik Nilssons for-
dom tjänare 12 d kmt, vilket Gunne inte kunde förneka. Det bör vara densamme Gunne svarvare, 
som uppträder i bakugnslängderna på samma plats 1670. 

1704 uppvisades följande lilla kvitto kanske 1 dm långt och 2½  cm brett, tydligen omsorgsfullt 
sparat i 40 år: 

”Anno 1663 den 28 april haffuer Gunne svarvares dotter fått efter Ingrid skolmesters (stolrum-
met) nr 44 efter tax 6 d kmt Göteborg Hans Krakow Brita Gunnesdotter” (LIa:18,1704) 

Sven Ingelsson Ringkarl 

1671–72 

En ringkarl Sven Ingelsson fick 15.3.1675 fastebrev på en gård under Ekeskogen. Han var troli-
gen hyresgäst hos Gunne svarvares änka. Han fick fastebrev på 2.51, Sidenväv 15.3.1675, Barnen 
kallade sig Häger. 

Torsten Gunnarsson skräddare 

1676–81 M1676: 1 tomt, G 1676–81: 1 tomt 

Han fick burskap 6.11.1673 och begravdes D 22.12.1702. Han övertog fadern Gunnar Torstens-
son skräddares gård 2.25 efter modern 1673: där efterföljdes han av systern Kerstin och hennes 
man Marcus Andersson. Fadern dömdes den 6.7.1653 skyldig att betala det gods som han beslag-
tagit för Hans Torstenson. Det fanns även en Gunnar Nilsson skräddare (rote 4 1644–55) 

Torsten Gunnarsson inflyttade 1676 här i nordvästra hörnhuset i korsningen mellan Kors- och 
Vallgatorna efter Gunne svarvares änka och var måg till henne. Britta Gunnarsdotter (omtalad 
som svägerska till häradshövding Anders Börgesson, gift Gunilla Gunnarsdotter, se 2.17) talade 
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den 12.7.1680 i rätten om arvdelningen mellan henne och hennes systerman Torsten Gunnarsson 
skräddare och protesterade mot hans övertagande av gården. 

Torsten Gunnarssons granne i norr Daniel Stufs änka Anna Nilsdotter köpte norra hälften av hans 
tomt för 160 d smt (uppbud 4.9.1694) 

Den återstående hälften av tomten pantsatte Torsten Gunnarsson den 2.5.1698 (AIIB:4. cautionis-
ter Olof Larsson och Anders Olsson) och den sades då ligga ”på Korsgatan vid Vallgatans hörne 
mellan nålmakare Gerdt Heimsath i norr och Johan pannebakares änka på västra sidan.” 

Troligen avled Torsten Gunnarsson 1701, varefter änkan betalade tomtöre t.o.m. 1708, därefter 
dottern Gunilla Torstensdotter Borg och hennes man visitören Nils Anterberg 1709–10, sedan 
åter Torsten skräddares änka 1711–13, därefter åter Anterbergs. Hur äganderätten under denna tid 
hade fördelats är svårt att säga. Nils Anterberg och hans hustru gjorde redan 1.1.1709 inbördes 
testamente. Samma år den 4 maj pantsatte Nila Anterberg ”gård på Vallgatan på hörnet av tvär-
gränden åt Konungsgatan, gentemot fru biskopinnan Carlbergs fru moder”. 

När Anterbergs 20.9.1719 sålde västra halvan av 1.71 ”på Vallgatan ”mellan skräddare Bierkman 
i väster och Anterbergs egen hörngård i öster för 330 d smt till Nils Anterbergs kusin skomakaren 
Lars Sundbäck förefaller det som om Nils Anterberg varit i besittning av hela den av Gunne 
svarvare ägda tomten. Resten – Anterbergs halva avbrända framtomt, tidigare ”hörnegården” – 
såldes 20.8.1723 till jungfru Helena Jonasdotter för 145 daler och en diskretion. Den sades då 
ligga mellan lagman Wadsts tomt i norr och Lars Sundbäcks halva baktomt i väster. 

1724 ägdes hela egendomen av 

Ringkarlen i Gustavi Nils Andersson, 

(burskap 10.11.1722). Före 1737 hade han avstått en tredjedel av gården till sadelmakaren 
Christoffer Dehio, vilken del sedan följer Dehios egen gård först 1747 till gördelmakaren 
Christoffer Hartman, sedan 1753 till perukmakare Johan Schwalbe. Enligt ett bördsbrev, daterat 
den 28.3.1744, var Anders Nilsson, född i nov. 1724, som ville bli tenngjutare, son till ringkarlen 
Nils Andersson och Helena Winquist, vilka båda levde. 

Gården ägdes 1765 av 

saltmätareåldermannen Sven Nilsson Edström 

(1732–78), vilken enligt bouppteckning 23.0.1779 efterlämnade hus och gård i hörnet av Kors- 
och Vallgatorna. Sven Edströms första hustru Elin Schalberg avled 1770. Hans andra hustru Bir-
gitta Olofsdotter Ahlberg gifte om sig med 

skepparen Carl Gustaf Engelau (burskap 12.10.1781). Makarna Engelau sålde den 24.4.1783 
halva gården (uppbud 12.5.1783) till 

bouteilleuren vid Ostindiska kompaniet Helge Enebom 

(död 1794). Gården hade tidigare tillhört andra roten men vid införandet av mer permanenta 
tomtbeteckningar 1787 erhöll Eneboms gård numret första roten 71 (motsvarande Vallgatan 26) 
medan hörntomten fick numret 2.19. Eneboms änka Ingrid Rosenberg kvarbodde 1795 men går-
den såldes 1797 (uppbud 6.3.1797) till 

handlaren Olof Åberg 
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(HS 5.9.1797, burskap 15.12.1797) Han hade tjänat hos framlidne Sven Linhult och dess änkefru 
i 14 år samt senare hos herr Lars Lidzén i tre år. I februari 1800 anhöll han om att få reparera 
trähuset, som började bli förfallet och fick tillstånd därtill (RR 9.4.1800). Två år senare brann 
huset ned. Efter eldsvådan köpte han även den avbrända hörntomten 2.19. där änkan Britta Chris-
tina efter trähandlare Sven Åhlin (död 1.8.1800) haft ett trähus (uppbud 19.3.1803). 
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