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Här bodde 1644 Olof på Torpet, vars änka Anna (mtl  1645–47) 1649 hade gift om sig med Tore 
snickare, som i Gustavi tomtöreslängd omtalas som ägare 1670–73. Tore snickare hade 1671 
efter branden träffat avtal om inköp av Hans Anderssons nedrivna hus men anklagades av stads-
soldaten Hans Rasmusson för att vilja åtra detta köp. Rådhusrätten befriade Tore snickare från 
avtalet under motiveringen att han var så av sig kommen, att ingen betalning fanns att tillgå hos 
honom. Hos Tore snickare bodde redan 1751 en ”Börge Olofsson på Torpet”, också kallad Börge 
Olofsson snickare. Han övertog gården men var redan död 15.6.1674, då hans änka Anna Eriks-
dotte bergärde värdering av gården. Den stannade vid 320 d smt. Åbo på gården var en Henrik 
skomakare, som kan vara identisk med den Henrik Jacobsson skomakare, som 7.7.1684 anklaga-
des av åldermannen Lorentz Carlsson för sidovördnad och ”svårt hanterande i ämbetet”. 

Det faller sig naturligt att tänka sig, att den Olof Börgesson skomakare, som övertagit gården 
1696, var son till Börge Olofsson snickare och lärling till Henrik skomakare. Hans änka Marga-
reta Olofsdotter pantsatte gården till Gustavi kyrka 11.12.1708. I gården bodde redan 1696 Töres 
skolappare, som mellan 1712 och 1717 omväxlande med skomakaren Anders Larsson Malmö 
(”Anders skåning”) betalade tomtöret. Anders Larsson pantsatte 28.10.1718 för lån av ”sterbhus-
fattigpengar” hus och gård mellan mäster Arfvid Larsson och mäster Carl Henriksson. 

”Nye borgaren” Lars Haraldsson övertog gården 1723 (hyresgäst snickare Christ. Maxdorph). 
Han var bror till borgaren Anders Haraldsson på Vallgatan. Hans änka Gunilla Töresdotter (san-
nolikt dotter till Töres skolappare) ärvde enligt bouppteckning 17.11.1755 hans hus och tomt 
mellan klädesvävare Franck i väster och snickare Weisenberg i öster. 

Tunnbindare Lars Berg hade blivit ägare 1760. Han delade gården 1765 med skomakare Joh. 
Fredrik Bouchette. Hos denne Bouchette logerade 1771 dansmästaren E. G. Nordcross, som i 
Götheborgske Spionen erbjöd sig att emot 16 öre i timmen hemma hos dem själva undervisa alla 
dem, som hade nöje i att dansa alla danser och emot 12 öre i timmen dem, som ville gå hem till 
honom i hans logemente. Bouchette ägde hela gården 1768, men 1670 hade den övertagits av 
skräddaren Jonas Graff. Dennes arvingar var ägare 1785–1790. 1795 kallas gården fru Santes-
sons och senare boktryckare Erik Wahlströms ödetomt. Den kallades 1800–1802 sadelmakare 
Jöns Borgs obebyggda tomt. 
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