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Tjugoandra roten 1637–57v Spannmålsgatans norra sida 
Tolfte roten 1657h–1679 sträckan Torggatan – Östra 
 Hamnen 
 

Se 9.44, östra delen. 

De östligaste av Per Olofsson Albos och Olof Pedersson Bruce tomter var 1696 skriven på ”Kers-
tin Olsdotter” (eg. Chredentzia Olsdotter) men ägdes egentligen av hennes barn Berta och Cata-
rina Persdöttrar och Johan Persson.1692 köpte Johan systern Bertas tredjedel och 1697 Catari-
nas del. Varje tredjedel var värderad till 41 rdr. Enligt bouppteckningen 22.12.1698 ägde Johan 
Persson hus och tomt på Spannmålsgatan, som kostat 125 rdr (Berg II:9–10, 24). Han hade sonen 
Johan Johansson. 1698 uppbjöd Johan Perssons änka Kerstin Andersdotter i Åås gård av låne-
kontoret. Samma år sades hon ämna gifta om sig med timmermannen Erik Olsson [Finne.] 

Den 9.7.1703 lät Erik Olufsson med Roluf Rolufsson som cautionist pantsätta hus på Spannmåls-
gatan till Sven Larsson Wallmans omyndiga dotter Christina Svensdotter Wallman. Han hade 
lånat en del av hennes möderne. 

Paret Kerstin Andersdotter Åå och Erik Olsson lät tillsammans 14.5.1708 första gången uppbjuda 
två tredjeparter i det hus och gård på Spannmålsgatan mellan Johan Wolfdauer på östra och båte-
karlen Anders Holm å västra sidan, som Kerstin Andersdotter hade inlöst från sin förra mans sys-
kon tillika med den tredjedel, som hennes förra man ärvt. Till mannens syskon hade hon betalt 83 
rdr 6 öre kontant. Fasta erhölls 15.10.1708. Tomtöreslängden 1710 kallar timmermannen Erik 
Olsson Finne, enrollerad. Han avled kort därefter. 

1715 års skattningslängd redovisar att Erik Olofssons fattiga änka ägde tomt värd 150, hus värt 
40 och lösegendom värt 10 d smt. Den 26.11.1715 pantsatte Christina Andersdotter (med svågern 
Roluf Rolufsson som cautionist) till Gustavi domkyrka för lån av 110 d smt hus och gård med 
gårdebrev på Spannmålsgatan mellan bryggaren Wolfdauers hus å ena sidan och Anders Holms 
gård å andra sidan. 

I den lilla gården bodde utom Kerstin Andersdotter Åå amiralitetshögbåtsmannen Christopher 
Berg med hustru Marit Andersdotter och den fattiga soldatänkan Kerstin Hansdotter. 

1723 berättade bryggaren och sprutmästaren Johan Wolfdauer för rätten, att han tillika med 
murmästaren Gregert Deber hade varit hos en av sina grannkvinnor Kerstin i Åå (mag. prot. sid 
654). I hennes hus hade han funnit en spis uppmurad, som skulle vara kringslagen med bräder 
och gömd bakom en dörr, så att man i förstone inte kunnat se annat än att det var ett skåp. Hust-
run hade själv tillstått, att hon tidigare hade bränt brännvin i denna spis. Det beslöts, att spisen 
skulle rivas, om den vid besiktning befanns eldfarlig. 
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2  Olga Dahl: Göteborgs tomtägare 1637-1807 

Vid auktion den 29.8.1723 såldes Erik Timmermans änkas gård på Spannmålsgatan till Johan 
Ahlbom för 452 d smt. Hon stannade emellertid kvar i tomtöreslängden 1725, då hon betecknas 
som fattig. 

Tomtöreslängderna fr.o.m. 1730 vittnar om att gården sedan övergick i grannen Wolfdauers ägo 
(jämför 10.14). 

1737: Herr kaptenlöjtnant Gyllenskrufs tomt 

1745: Handelsman Herr Jon Flybachs bakgård 

1750: Herr Bokhållaren Börge Borgmans ödetomt 

1755: Superkargören Borgmans ödetomt 

1760–70: Madame Margareta Österbergs ödetomt 

1777: Rådmännen Brusewitz och Holms ödetomt 

1780: Handelsmannen Magnus Heggboms hus (se 10.14) 

1785: Handelsman [Magnus] Heggboms änkas bakgård (1786 korsverksgård) 

1780: dito 

1800: Förre handelsman Isaac Rydbergs bakgård 

1807: Boktryckaren Lars Wahlströms bakgård. 
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