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Fjärde roten, tomt 41 
Kvarteret Holländaren 

Fjärde roten 1657–70 Drottninggatan 13 södra sidan mellan 
Korsgatan och Västra hamnen 
tillsammans med 4.42 

 

Simon Johansson skomakare 1637–42? 

Denne stamfader till släkten Schultz bodde 1643–47 i rote 19 och där bodde också hans änka 
Margareta eller Martha Simons fram till 1653 (se 7.22). 

Johan Floor 1646 

Det bör vara en felskrivning för Johan Floors barn, som redan 1642 omtalas som bosatta i första 
roten. Att Johan Floor själv var död vid denna tidpunkt framgår av en händelse vid Göteborgs 
kämnärsrätt den 26.7.1643. Fredrik Johansson Floor begärde då, att ”dessa efterskrivna gode män 
Simon Johansson skomakare, Claes Johansson smed, Wilhelm Gijssen (van Fliedt se 4.20) och 
Diedrik Gijssen (troligen Wilhelms bror, bosatt landerierna 1641–54) måtte af rätten förhöras, 
vad dem är vitterligit om Johan Floors vilja och förordning om sitt gods och egendom, huru han 
ville det efter sin dödliga avgång emellan sine barn skulle delat och skiftat warda. Wilka alla en-
hälleligen hava bekänt sig höra honom stadga och willia at alla hans barn, Drängar och Pigor sku-
le utan åtskillnad alla taga lika arfwelåt uti hwad arf thenom kunde efter hans död tillfalla”. – En 
yngre Johan Floor d.y. omtalas i bou 1709:32 efter Catharina Floor och 7.54ö. 

Helliche Johansdotter Floor 1647–48 

Johan Floors hustru (änka) 1649–51 

Olof Svensson skomakare 1651–53, 1656–57 (Han var 1650 och 1654–55 bosatt i elfte roten) 

Christopher skomakare 1661, 1663: bör vara identisk med Christopher Geppert. 

Hemming Jönsson Gaddenfelt Tenngjutare 

Det är osäkert om hans namn var Hemming eller Henning – själv läser jag det i handskrifterna 
som Hemming. Han var skriven i 27 roten 1654. Det omtalades vid kämnärsrätten 20.9.1665, att 
Hemming Tenngjutare av Jon Andersson hade köpt Bryngel Raddes tennkanna med sitt eget och 
mäster Mikael (Rasmussons) märke på. Detta tyder på att han en tid varit bosatt i staden som 
mästare. Burskap fick han emellertid inte förrän samma dag som Lars Tyrisson tenngjutare och 
Casper Wohlfart kopparslagare, nämligen 10 okt. 1670. 

Redan tidigare hade det funnits tenngjutare i sjätte roten, fast inte i en obruten följd: Assmund 
Timming tenngjutare 1637–39, Anders tenngjutare 1644–47 och Nils Staffansson tenngjutare 
1648–49 – om denne se 4.104v. 

Den 1.2.1666 förordnades mäster Hemming Jönsson tenngjutare att tillsammans med Hans Ter-
nant rotgjutare värdera en pant, som Michel Christenssons hustru hade fått av Nils Andersson. 
Eftersom panten var lagstånden (efter tre uppbud) begärde hon att få sälja den. 
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Den 6 nov. 1671 fick Mäster Hemming Jönsson tretton mark ur stadens kassa för ”twenne natt-
pottor till rådstufwun gjorde”. Nästa år den 12 december fick han sin räkning godkänd på två 
tennljusstakar, som han gjort till rådstugan. 

Året därefter i november bestämdes det att han tillsammans med Samuel Isaksson från midsom-
mar till jul skulle gå med pungen i svenska kyrkan. Han mötte sin kollega Lars Tyresson i ett mål 
vid rätten den 18.11.1681. 

I resolutionsboken den 30.10.1682 läser man följande: ”Såsom Teengjutaren Hemming Gadden-
felt (ähr) genom döden afleden, och hans efterleverska af ringa medel finnes, För den skuld re-
solverade Rätten det hon i stället för 11 d smt påförd contribution skall slippa med 6 d smt.”. Hon 
kallas Anna Seffesdotter, när hon även 1690 erhöll moderation i taxeringen. 

Den 31.8.1686 sålde Hemming Gaddenfelts änka Anna Sigfridsdotter en halv tomt till buntmaka-
re Johan Eriksson Braa. Den andra hälften köptes av fältskären Niclas Wulf, vars änka och barn 
den 12.4.1698 lät buntmakaren köpa även denna tomt. 

Möjligen ägde Anna Sigfridsdotter även en annan tomt, ty den 23.2.1699 (A Ii b:4) överenskom-
mer ”den resande fänriken” Johan Sigfridsson med madame Catharina Cornelia Peltzer om den 
gård, som denna hade tillhandlat sig av hans avlidna syster Anna, vilket köp han tidigare hade 
klandrat (13.12. s.å.). 

Tydligen som hyresgäst bodde  

skepparen Paul Kohlhoff 

 här 4.41 1675–76. Han uppbjöd 16.5.1681 Johan Schwartzkopfs hus och gård för skuld. Den 
8.11.1682 gifte han sig med fru Anna Tack. Året innan betalade han 4:16 d smt i huseköpspen-
ning för Ambjörn besökares gård (5.43). Då levde ännu hans första hustru Anna, som avled i 
barnsäng och begravdes den 21.8.1681. 

Mäster Niclas Wulff barber 

1681 

Den 21.6.1677 fälldes dom mellan redarna i skeppet Fortuna Erik Berg, Lars Jonsson, Paul Jür-
gensson och Niclas Wulff. Den senare kallas regementsbarberare i samband med en exekutions-
sak den 30.1.1680 mellan rådman Anders Henriksson och övertullinspektör Erik Berg. Mäster 
Niclas Wulff, ”ein Barbirer”, bisattes och begravdes aftonen den 9.4.1693, sedan han avlidit av 
skörbjugg. Med samtycke av barnen Catharina och Nicolaus Wulff pantsatte Anna Wulff den 
20.4.1697 sin gård mellan Johan Erikssons i öster och Otto Johanssons i väster. Hon lät buntma-
karen Johan Eriksson Braa köpa en av tomterna den 12.4.1698. Men en tomt hade hon kvar, som 
via dottern Catharina övergick till 

handelsmannen Fredrik Ludvig, 

i vars gård den förödande storbranden 1721 började. 

Själv avled Nicolaus Wulffs efterlämnade änka vid 72 års ålder 1719 (begr. i Christine förs. 27 
mars s.å.). 

När det i Gustavi räkenskaper talas om Mäster Niclas Wulffs begravning den 19.9.1698 kan det 
väl vara fråga om sonen Nicolaus Wulff den yngre. Var det hans änka det var fråga om, när det i 
Göteborgs RR:s dombok 1707 (s. 367–68) talas om att Olof Ryberg ägde Helena Assmundsdotter, 
syster till Nils Winquist, till äkta. Hon var död 1705 och hade tidigare varit gift N. Wulff. 
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Mag. Joh. Vult (d.v.s. Johannes Vulteus) 

1670–71  

Han hade blivit pastor i Christine förs. 1669. Död 1700. Se Skarstedt s. 65. Gift 1) Margareta 
Barkman 2) Anna Wallrave, dotter till kamrer Georg Walrave. Hans son Julius, president, adla-
des Vult von Steiern.  

Kassören Olof Törnebom 

1672–73 

Nyligen inflyttad slottsfogde och fortifikationskassör, blev senare omkring 1681 borgmästare i 
Varberg. Köpte 2.6 (se denna tomt). Var död 1699. 
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