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Tionde roten, tomt 37
Kvarteret Vadman, Kvarnberget

Kvarnberget
Stadsbåtsmannen Erik Ohlsson Finne omtalas 1715 (nummer 62). Han och hans hustru Elsa Olsdotter bodde 1717 tillsammans med båtsman Oluf Christiansson Lind och hans första hustru
Ingrid Larsdotter (död omkring 1741). Dessa tycks ha övertagit gården, ty Erik Olsson Finne står
i tomtöreslängden 1717 under
stadssoldaten Petter Andersson Berg, samma plats, som Oluf Lind står på 1720. Med Ingrid
Larsdotter hade Oluf Lind dottern Maria, gift med korpralen Johan Giök vid garnisonsregementet och majorens kompani. Han hade också dottern Christina, gift med matrosen i Ostindiska
Kompaniet Olof Nordström. Det är osäkert om hon var dotter till Ingrid Larsdotter eller till Oluf
Linds andra hustru Margareta Andersdotter, änka efter besökaren Casper Busch och mor till
dennes son Anders.
Vid bouppteckningen efter Ingrid Larsdotter den 14.5.1741 ägde Oluf Lind 690:22 d smt, därav
ett litet hus med gård på Kvarnberget (dåvarande nummer 47), som han själv bebodde, bestående
av en stuga, två små kammare och tre nattstugor jämte brygghus, som blivit uppbyggt på det efterföljande husets tomt, värt 220 d smt, vidare ett litet hus och gård dåvarande nummer 48, som
Johan Giök (då) bebodde, liggande bredvid det förra och bestående av en liten stuga, en kammare, ett portskjul, en liten ny bod och tomten till förenämnda brygghus. 125 daler. Oluf Lind ägde
ytterligare enligt bouppteckningen ett litet hus med gård bredvid de förra (dåvarande nummer 94)
bestående av en stuga, en kammare samt en liten särskild tomt vid stugan, värt 80 d smt. I tomtöreslängden 1740 förklaras denna sistnämnda vara öde.
Det visar sig att korpralen Johan Giök efter arvdelningen flyttade till sistnämnda gård (nr 94, redovisas under 1787:47 ur vilken den utbrutits) under det att svågern sjömannen
Olof Nordström övertog nummer 45. 1759 kallas Johan Giök avskedad, gammal och fattig.
Mellan 1764 och 1765 sker en omläggning av rotemästarens rutiner, ty då omdöps Johan Giöks
gård från nummer 94 till nummer 59, på vilket nummer han är kvar ännu 1775 men 1777–85 har
sonen sjötullsbesökaren Christian Giök övertagit gården och numret.
Auktion företogs den 1.9.1785 på rekvisition av besökaren Christian Göök som förmyndare för
avlidne ostindiske vaktkarlen Olof Nordströms och dess avlidna änka Christina Linds omyndiga
barns rekvisition på deras på Kvarnberget mellan hökaren Daniel Berggrens å östra och besökaren Christian Gööks å västra sidan liggande fastigheter. Christian Göök meddelade, att en del av
detta husets vind sträckte sig över hans nästliggande tomt. Gården inropades av hökaren Anders
Österberg (redan bosatt i Nordströms gård) för 850 d smt men avstods till Christian Göök (141
rdr 40 skill specie).
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Vid den allmänna förändringen 1787 av rotenumren sammanslås nummer 10.59 och (morbrodern
sjömannen Nordströms gamla) nummer 10.45 till 10.37, vilken gård sjötullsbesökare Christian
Giök nu är ensam ägare av
Vid branden 1793 ödelades avlidne besökaren Christian Giöks arvingars gård. Åren 1800–07
tillhörde såväl nummer 37 som 38 underskulten Magnus Claessons ödetomter.
Namnet Göök bars av:
Korpralen Johan Giök vid garnisonsregementet och majorens kompani, bosatt 10.59 1765–75
(tidigare kallad 10.54, senare sammanslagen med 10.37)
gift med Maria Olofsdotter Lind (far Olof Lind, bosatt 10.59 kv Vadman , mor Ingrid Larsdotter)
sonen sjötullsbesökaren Christian Giök övertog gården och numret.
1777–85, 1787 sammanslagen med morbrodern Olof Nordströms av Christian Göök inropade del
10.45 till 10.37 Vid branden 1793 ödelades avlidne besökaren Christian Giöks arvingars gård.
Utan känd förbindelse:
Båtsmannen Bryngel Göök Bosatt Kvarteret Mätaren Tionde roten 96 Lilla Kvarnbergsgatan.
Ingav (c:a 19.9.1701) supplik (EIIa:16).
Saknade efter långvarig 22-årig krigstjänst näringsmedel för sig och sin gamla hustru. 10.91 el 92
1697–1702, 1703–08 hans änka Bryngel Göök. Innan den barnlöse Bryngel Giöök avled skrev
han sitt testamente på sotesängen den 19.9.1702 till sin hustru Ingeborg Andersdotter (gift 1/
barnlöse timmermannen Erik Persson, upptagen i 1681 års bakugnslängd för tionde roten) i närvaro av svågern stadsbåtsmannen Lars Andersson Pihl och sin broder Lars Giöök (AIIb:4). Gården hade ärvts efter Ingeborg Andersdotters och Lars Andersson Pihls far Anders Svensson båtekarl, som enligt Gustavi tomtöreslängd ägde en halv tomt här 1670–81, som ärvdes och delades
mellan de två syskonen.
Ingeborg sålde efter Bryngel Gööks död sin gård till båtsmannen Nils Svensson. Brodern Lars
Andersson Pihl klagade då över att systern i försäljningen lät ingå en del av hans tomt främst till
gatan, som hon ”med särdeles Conditioner på viss tid för sitt senare gifte fått nyttja och äga men
icke vidare än så länge hon skulle leva ogift, men som hon trätt i ett annat gifte, fast hon nu åter
bleven änka, så äre likväl de Conditioner genom senare giftet upphävne, att tomten för längst bort
mig mot samma värde, som hon henne fått haver, tillfalla.” Till inbördande av tomten deponerade
han 15 d smt i rätten.
Ingeborg ville, att brodern skulle få plikta för att han talade osanning beträffande villkoret, att
hon blott skulle få disponera ”rumplingen” så länge hon förblev ogift. Det stod ingenting om det i
kontraktet. Därför begärde hon ersättning för skrivarelön, Charta sigillata och kopiors avskrivande.
Strandridaren Erik Giök, Ekeskogen på Magasinsgatan 4.58
Landshövding Polycarpus Cronhielm hade bytt en tomt i Mariestad mot denna halva tomt 4.58 i
Ekeskogen på Magasinsgatan mellan förre Rectoris Scholae sal Olai Forselii änkas gård å södra
och skräddaren Anders Perssons gård å andra sidan. Denna tomt hade överste Ulfsparre skänkt
till strandridaren Erik Giök och dennes hustru på grund av deras långvariga och trogna tjänst.
Enligt Anders Persson skräddare hade tomten som öde varit förfallen till staden och ”legat som
en dy puss”, när Anders Persson började uppfylla den.
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Både Anders Persson och Giök skrevos för en tomt i tomtöreslängden 1696. De stredo enligt RR
den 7.10.1695 om ett plankeverk mellan deras gårdar men förliktes.
Strandridaren Erik Persson Giök fick stolrum i Gustavi 23.1.1697. Det rapporterades i magistratens registratur den 15. och 26.11.1707 att strandridaren Erik Giök hade kvarhållits i högvakten
för något förgripligt tal, som han hade hållit i borgaren Jockum Schultz hus. Ett hopsamlat lag
hade anhållits i högvakten och sedan förts till stadz Corps de Guardiet.
1710 stod strandridaren ännu kvar i tomtöreslängden (med Nicolaus Hedenrey löjtnant). 1715
ägde hans änka den. Hennes tomt värderades till 200 d smt, huset till 400 och lösöret till 30. 1717
bor hon ensam i gården (kallas fattig) Tomtöret betalades 1720 av perukmakaren Niclas Schröder. 30.12.1726 företogs bouppteckning efter avlidne strandridaren Erik Giöks avlidna änka Rebecka Gåce (begr. i D 20.12.1726): hon ägde hus och ½ tomt på Magasinsgatan. 1727 värderades
avlidne strandridaren Erik Giöks halva tomt på Magasinsgatan.
Nils Giök omtalad underrätten 6.7.1687: bostadstomt okänd: Pigan Margareta Joensdotter fordrade 2 daler 8 öre i förtjänt lön och 2 daler länte penningar av Nils Giöks hustru Britta Cordtsdotter
(i samma stycke kallad Britta Carlsdotter).
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