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Fjärde roten, tomt 129 
Kvarteret Härbärget 

Sjuttonde roten 1637–57v 
Åttonde roten 1657h–70 

Fredsgatan – Ö. vallen 4.129, 4.130 
Drottninggatan 56 

 

Jon Jönsson i Fleskebo  

1642–44, 1646–48, 1653–55: 2 mtl, 1649–52: 3 mtl  

1656: 1657: 1 (VIII), 1657h:1 1658: 3, 1659: 2, 1660: 2, 1661: 2 1662: 1½ 1663: 1, änkan 1665–
68, 1677, Gustavi tomtöreslängd: arvingarna 1670 

Jon i Fläskebo, som kallades stadssoldat i mantalslängden 1639, omtalades 1637–39 i rote 14 och 
sedan t.o.m. 1655 i rote 16. Den 1.3.1666 begärde Jon Jönsson i Fläskebo arvingar värderings-
män till sin avlidne faders hus och därtill utsågs Jacob Hertzen, Lars i Sävenäs och Hans 
Torstensson. Enligt justitiekollegiet den 2.10.1666 bekände ”Jon Jönssons arvingar i Fläskebo, 
undantagandes Olof i Skohr (Skår) som hade att svara för två lotter, att de var väl förlikte. all-
enast att den ene förmyndaren, hade påtagit sig att utlösa de andra.”  

Johan Olufsson 1667 

Matthis Trumslagare 1666  

Anders i Fleskebo 

1642, 1644: 3 mtl, 1643, 1645: 2 mtl (förmodligen bror till Jon i F. ovan) Anders i Fläskebo 
1666. Han är väl densamme som  

Anders Jönsson åkare 

1669–73 (sista året ändrat till Anders Jönssons änka) 

Anders Jönssons änka 

1675–76.  

En Anders i Fläskebo omtalas åren 1643–45 i sextonde roten. Vid kämnärsrätten den 17.1.1673 
talar Lars Grafs hustru om sin svåger Anders i Fläskebo hus. 

Erik Henriksson glasmästare  

betalade huseköpspenning 3 d smt 21.1.1678 för en gård, som kostade 100 daler. Säljare var Pe-
der Larsson Sävenäs (se 4.126).  

Han var åbo 1679 och enligt Gustavi tomtöreslängd 1680–81. Hans svärmoder begravdes den 
26.11.1678: samma år begravdes ett hans barn. Hans egen begravning omtalas 7.4.1693. Hans 
änka omtalas där 1696–1710. 

Hos henne omtalas ”ibm” 1710 Olof Fahlgren, var änka befinnes vara ägare 1715 (tomt 200, 
byggnad 400, lösöre 1 500 d smt.). 
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1717–20– hade gården övertagits av Sven Lake (ej i burskapslängden 4.8, Perukm. 1796–1715) 
och hans (andra) hustru Catharina. En hans hustru begr. 18.3.1714. (”Pigan sjuk, bortförd åt lan-
det”). Sven Lakes änka bodde kvar 1730 med handskmakare Magnus Lidbom ”som gesäll”. In-
neboende var 1732–33 tegelbruksdrängen Olof, 1734: Dantzemästaren Gottfried Hauptman, ”fat-
tig och af sig kommen”, vidare borgaren Jacob Linds och järndragaren Oluf Larssons fattiga 
änkor 

Gården ärvdes av mågen (?). 

1737: Glasmästare Lars Friberg, son till glasmästare Petter Friberg och Maria Nyman. Burskap 
som glasmästare 28.9.1796. Han var död 30.7.1740, då bouppteckning ägde rum han efterlämna-
de hus och tomt på Drottninggatan mellan saltmätare Anders Gustavssons änka i väster och to-
baksspinnare Thure Lundgren i öster, värt 380 d smt (Berg I:2, 42). Han var gift med Ingrid Lake, 
som i en årshandling (EIIb:18) som änka efter Lars Friberg hade krav på hushyra av Maria E. 
Bruces avlidne svåger dansmästaren Gottfried Hauptman, som hade måst lämna panter (Brev från 
Karlstad 27.2.1736). 

Ingrid Lake var 1740 var omgift med 

glasmästare Erik Linde, 

som den 28 december detta år fick böta för otidigt sängelag med hustrun och samma år hade lä-
regossen Berg. Han var ägare ännu 1760, då han var glasmästareålderman och hade gesällen 
Christian Köhler och läregossarna Wilhelm Trana och Lars Persson. Hos honom bodde då kom-
missionslantmätare Lars Wessborg (m pigan Anna Larsdotter) 

Änkan Anna Maria Lundgren (född Schwartz) anhöll den 9–11.6.1759, att så mycket måtte in-
tecknas i glasmästaremäster Erik Lindes hus på Drottninggatan, som motsvarade hennes omyndi-
ga styvdotter Sara Maria Lundgrens möderne- och fädernearv på 135 d smt. Erik Linde hade 
kvitterat arvet den 7.1.1755 och hade årligen utbetalt räntan till flickans underhåll. (Bouppteck-
ning efter glasmästare Sven Lundgren den 30.3.1754 och 21.6.1755.) 

Avlidne glasmästaren Erik Lindes och hans även avlidna hustru Ingrid Lakes barn och arvingar 
sålde på auktion den 21.5.1765 för 3 000 d smt (30-penning 100 d smt) gården till 

tullförvaltaren Jean Ingevald Dikman 

som den 10.6 1765 lät uppbjuda ett här i Göteborg på Drottninggatan emellan handskmakaren 
mäster Gert Lundborgs å västra och borgaren Nils Flinks å östra sidan beläget hus och gård. 

Gården blev genom Dijkmans köp bakgård till 5.6 och ägdes 1775 av tullförvaltare Dikmans ar-
vingar. 

Den 26.7.1784 lät handelsman Anders Flobäck för 16 000 dalers köpeskilling eller 2 666 rdr 12 
skill specie uppbjuda dels framgården (5.6) d.v.s. ett i stadens tredje kvarter och Stora Hamnga-
tan mellan kassören Ahlroths tomt å östra och fortifikationskassören Carlbecks å västra sidan 
beläget hus och gård, dels den tillhöriga bakgården (4.129) vid Drottninggatan emellan hökare 
Nils Flints å östra och handskmakare Gert Lundborgs änkas hus å västra sidan, som i livstiden 
tillhört herr Jean Gerhard Dikman (son till Johan Ingevald) och denne med sin hustru sålt den 
13.7.1776 (30-penning 88 rdr, 42 sk, 8 rst). 

1785–96 Handelsman Anders Flobäcks bakgård  
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Slaktare Gabriel Bernhard Grunsky (se efterföljande tomt 4.130) uppbjöd 4.129 den 20.2.1797. 
Gården kallas år 1800 hans ödetomt. 

Lotterikollektören Elieser Tholander uppbjöd tomten den 25.2.1805 och ägde den 1807. 

Senare uppbud av 4.129 
Se 4.130. 
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