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Andra roten, tomt 103
Utanför kvartersindelningen

Kungsgatan 12 – Södra Liden 30
[Denna tomt har en oklar relation till 2.114. Ö.D.]
Skepparen Johan Lindberg Se 2.114.
1715–28 (kallad utfattig 1723)
Artillerikonstapeln (el lärefyrverkare) Samuel Lindström,
död 1751, omtalas som ägare i tomtöreslängderna 1730–40. Han hade före 1745 överlåtit gården
på
ostindiefararen Erik Nyman,
omtalad som avskedad arkliemästare 1750–60. Hans änka Rangela ägde gården ännu 1768, varefter den övertogs av
ostindiske packhuskarlen Anders Larsson, död 9.4.1802. Bouppteckningen efter honom upptar
hus och gård 2.103, värt 1 200 rdr rgs. Hans änka hette Maria Edberg, Dottern Helena var gift
med
handelsbetjänten, senare handl Sven Edström, som övertog den avbrända tomten och 1807 omtalas som ägare av grund till stenhus (reg 12.4.1806) men då endast ägde ⅔ av tomten: resten hade
gått bort till väg.
Den enrollerade skepparen Johan (Jan) Lindberg ägde 1715 en gård, värderad till 120 d smt –
tomten värderades liksom alla ”ofria” tomter häromkring bara till 10 d smt. 1717 nämnes amiralitetsskepparen Johan Lindberg tillsammans med sin hustru Ingrid Svensdotter. Magistraten biföll
den 3.10.1724 Elias Bernstens begäran om auktion på skepparen Jan Lindbergs hustru Ingrid
Lindbergs gård.
Ingeborg Jonsdotter pantsatte 23.3.1726 till guldsmeden Abraham Wirgman för lån av 300 d smt
en nyinköpt gård i Otterhällan, som hon köpt av skepparen Johan Lindbergs hustru Ingrid.
Denna Ingeborg Jonsdotter måste vara identisk med änkan efter skepparen Johan Slicker (Sleiker) som fick burskap 3.10.1695. Johan var styrman vid Amiralitetet och omtalas 1718 ha avlidit
på holländska ostindiska kompaniets skepp Wenterdyke Horn. Makarna Slicker var bosatta 7.39.
Johan Slickers änka Ingeborg Jonsdotter ägde en gård ”emot ekeskogen” som uppbjöds den
25.4.1737 för skuld. Skepparänkan Ingeborg Slicker begravdes den 23.5.1740 (Gustavi).
Styrmannen ”Jonas” Slickers änka står skriven för tomt här ännu 1755 alltså ännu sedan den på
Sillgatan avlidna Ingeborg Jonsdotter avlidit.
Troligen förhåller det sig så att den Slickerska gården här vid ekeskogen uthyrts, kanske t.o.m. till
de forna ägarna familjen Lindberg. Av uppgifter angående granngårdarna framgår det att gården
varje fall mellan 1744 och 1750 beboddes av rustmästare Nils Klingberg och hans hustru Ingrid
(densamma som skepparen Johan Lindbergs hustru?). Även 1754 tycks paret Klingberg ha bott
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här, eftersom de då bevittnade handlingar åt åkaren Kulling i 2.93. Så sent som 1790 kallas vid
auktion av 2.94 Otterhällsgatan (Västra Liden) för Klingbergsgatan.
Den 21.10.1758 sökte Nils Klingberg en ledig hamn- och torgfogdesyssla. Han berättade i sin
ansökan att han bott i Göteborg sedan 1734, då han blev hitkommenderad som underofficer vid
Adlerfeldtska regementet och Herr Strömbergs Compagnie. Han erhöll avsked 1739.
Om han icke fick tjänst som hamnfogde ville han anställas som extra stadsbetjänt.
1725–55 Avsk kvartermästare Jonas Hasselgren (1735 kallad fattig, gammal och orkeslös, konstapeln, kallad fattig rgk 1 158)
1760 Brandvaktkarlen Håkan Andersson
1765–75 Brandvaktkarlen Petter Jonsson Dahlberg (”Avskedade” 1770–75, drätsel 968).12,
[oklart i manuskriptet] 1767 (EIIb:124). Inbördes testamente mellan barnlösa makarna Petter
Jonsson Dahlberg och hans hustru Britta Hasslegren Dahlberg
1787– 1807 Hustimmerman Magnus Jonsson

