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Tredje roten, tomt 41 
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En fjärdedels tomt, som 1696 tillhörde Jonas skolappare, hade 1710 delats mellan två soldater. 
ägare av ⅛ tomt var. 

Västra delen av 3.41 
Den västra delen av Jonas Skolappares gård, ägdes 1710 av soldaten Jon Skåning och 1714 av 
hans barn. 1714 betecknades den som öde. 1715 var gården värderad 40 d smt och skriven på 
fyrverkare Sven Blomberg och redan 1717 på hans änka. Där bodde då som inneboende;hustru 
Margareta Olofsdotter och hantlangaren Olof Wennerberg med sin hustru Karin Jönsdotter. 
1720 skrives gården på grannen söder härom Joen Ek, som 1730 mot 18 d smt om året hyrde ut 
denna sin ”andra gård” till gipsmakaregesällen Johan Samuel Rancke, senare mera känd som 
byggmästare och ett slags dåtida tomtjobbare. 

1733 hade gården övertagits av skoflikare Jon (Jöns) Svart, innehavare ännu 1755. Brandvaktkar-
len Olof Hallquist svarade för hela huset 1760 men ägde 1765 endast undervåningen, som om-
kring 1788 övertogs av brandvaktkarlen Olof Schröder (ägde till auktion 1791). Övervåningen 
ägdes från 1765 av brandvaktskarlen Lars Holm och 1785–90 av hans änka efterföljd av lanttull-
besökaren Johan Dimberg. Sistnämnda år utdömdes huset och Johan Dimberg inropade riv-
ningsmaterialet på auktion 23.5.1791 för 21 rdr specie och byggde på nytt. Schröders sextondels-
tomt betecknades som öde 1795. 

Östra delen av 3.41 
Soldaten Sven Borgmans del av Jonas skolappares tomt ägdes 1714 av hans änka, 1715 av Jöns 
Wallbeck och 1720 av dennes änka. 

Ägare av denna östra del var 1733 skomakaremästare Anders Almgren. 

Bouppteckning efter hans första hustru Gunilla Borgman 2.3.1738 upptar hus på Kyrkogatan un-
der skogen med en därtill belägen tomt och med tapeter i en kammare, 383 d smt. 1744 köpte 
Almgren tillsammans med sin svåger blockmakaren Erik Strandgren en annan gård på Magasins-
gatan (uppbud 20.2.1744). 

Däledragaren (el timmermannen) sedermera hökaren Anders Ödberg övertog då denna Almgrens 
fastighet 3.41ö och efterlämnade vid sin död 26.3.1763 ”ett litet hus med tomt på Kyrkoga-
tan,intill berget, mellan stadsmusikanten Leiditz bakgård i öster och brandvakten Olof 
Hall(quists) i väster”. Anders Ödbergs änka Ella Svensdotter Lundberg ägde gården 1765 men 
1768 hade den övertagits av hennes systerdotterson Peter Essberg som ägde hela gården (både 
3.41 ö och 3.41v) 1696–1802. Han uppsade 21.3.1794 det burskap som hökare han erhållit 1766. 
Gift 1765 med Greta Stina Andersdotter, dotter till Elin Svensdotter Lundberg, död 16.7.1796. 
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2  Olga Dahl: Göteborgs tomtägare 1637-1807 

Vid bouppteckning 22.9.1796 efter hustrun Greta Stina ägde han 3.40 och 3.41 (Berg II:3–4, 
280). 

1807 Metallarbetaren Aron Holms ödetomt (3.40–41) 
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