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Kvarteret Klensmeden 

Fjortonde roten 1637–57v Norra sidan av Kungsgatan 
Sjunde roten 1657h–70 Östra Hamnens östra sida – Östra vallen 

Kungsgatan 56 
Anna Oluf Mårtenssons 1637: 1 mtl 

Inhyseshjon 1637: 1 

Olof Mårtensson, Styrman Olof Mårtensson 

1638–41, 1645–46, 1648: 1 mtl, 1642–44, 1649: 2 mtl 

Olof Mårtens änka 1668–69–74 

Lars Fagg (hos Olof Mårtensson) 1641: 2 mtl 

Rasmus(hos Olof Mårtensson)1644:1 mtl 

Rasmus Cronans båtsman 1649–50: 1mtl 

Joen Werme 1666 

Styrman Olof Mårtensson och Anna Olof Mårtenssons omtalas i 14 roten 1637–49–57v. Följande 
tidsbild från rätten den 2.3.1646 och den krog Olof Mårtensson ägde ger nästan en kartbild av 
mantalslängden för denna del av fjortonde roten, d.v.s. nordöstra delen av Kungsgatan: 

”Skulten Hans Larsson vände sig på Olof Andersson på Backens (2.144) vägnar mot två båtsmän 
Amund Jacobsson och Lars Torsson, som för 8 dagar sedan, då de suttit samman i Olof Mårtens-
sons hus och drucko och då Olof Andersson bortgick föllo de över honom med skällsord och 
bannade, och /hade/med en bar kniv över gatan fyra hus vitt allt in till kärandene egin hus efter-
loppit och hade honom i handen, hans son i axeln stuckit och hans hustru illa stött”. — Men 
båtsmannen sade, ”att kärandens son med ett bart svärd genom en annan mans gård är dem bak i 
ryggen ankommen och Lars Torsson med gevalt in i sin faders hus indragit.” Den äldre sonen 
hade enligt Joakim Penshorn (2.43ö) varit i (hans svärfader) Olof Strops gård (2.143ö) ”då den 
andra mindre sonen är kommen till honom. sägandes ”fader parlamenterar”. Varpå kärandens son 
är oppstånden och gången hem och således utur sin faders gård igenom Olof Stroås gård dem opå 
ryggen tillsprungit och när han opå gatan kom haver han ropat: ”Var är den skälmen?” Vartill 
annan (Amund) svarade ”Här står jag”. Därpå uphov kärandens son svärdet och Amund fattade i 
det och höll det fast. Då var kärandens port tillstängd och blev oplåtin och kärandens son haver 
Amund in i sin faders gård indragit. Berättar därtill med, att när vittnet utkom stod svaranden vid 
Olof Strops port”. 

Måns Börgesson skomakare 

1674–76. änkan 1677 

(nämnd som skomakare i längden 1675) 

Måns Larsson postförare 

© Olga Dahl 2004 
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1679–81, M1676: ”Måns postridare” 

Han nämnes 20.10.1692 Måns Postbesökare. Samma år den 7 november berättas hans hustru heta 
Britta Olofsdotter. Hon står i första tomtöreslängden 1696 som Måns Larssons änka och som 
huvudman för gården t.o.m. 1717. Sonen Olof Månsson Winberg avstod gården före 1720 som 
skuldbetalning till rådman Hans Svensson Bökers arvingar: den sades då ligga mellan mäster 
Arvid skomakare i väster och mäster Anders Jonsson skräddare i öster. Tomten värderades 1715 
till 150:huset endast till 40; lösöre hade endast de inneboende Sven Bötkers änka och Sven järn-
dragare: 10 d smt var. 

Den senare bör väl vara den Sven Larsson uppsättare (burskap 7.3.1715) som med sin hustru 
Brita Svensdotter var bosatt i gården 1717 med krogen Halvmånen och som stod som ägare i 
tomtöreslängden 1720. Han kan vara identisk med järndragare Sven Reiman, som vid uppbud-
shandlingar 1731 sades äga gårdar här. I bou 23.4.1747 anges gårdens läge vara mellan kommi-
nister Petter Tengstens hus i väster och klädesvävare Frank i öster. Pastorsänkan Helena Kollini-
us var bosatt i gården 1743. Änkan Britta Svensdotter ägde gården 1755: en järndragareänka 
Reiman begravdes D 22.6.1758. En dotter till Sven Reiman och hans hustru var Brita Elisabet 
Reiman (syster till ostindiefararen Hans Reiman), gift med kattunstryckaregesällen Daniel Sbue-
len (Spüling), begr. Chr 38-årig 23.10.1768; 4-årig son död i kopporna s.å. Paret pantsatte gården 
”på Kungsgatan vid vallen” den 25.2.25.2.1756 till Nicolaus Backman för lån av 500 d smt. Da-
niel Sbuelen var son till Helena Petro (omgift med målaremästare Johan Ross). Brita Helena 
Reiman begr. Chr 30.1.1774. 44 år gammal). 

Ostindiefararen Hans Reiman avled enligt Gbg KR 27.10.1782 på resan med Printz Carl. Han 
hade dömts underhållsskyldig med 20 d smt året till ett flickebarn, vars moder var ogifta kvinns-
personen Anna Dorothea Resch. Pengarna skulle enligt rätten betalas från flickans födelse i au-
gusti 1750 ”till dess barnet sig själv nära kan”. Hans Reiman hade bara hunnit betala 40 d smt. 
Modern begärde 130 d smt eller underhållsmedel till dess flickan blev 12 år. Åldermannen Johan 
Ross senior hade arvingarnas fullmakt att bestrida underhållskravet. Varken hans styvson Daniel 
Sbuelen eller dennes svärmor förstod lag. Johan Ross fullmakt undertecknades av Hans Reimans 
fattiga anhöriga Britta Reiman, Britta Lisa Reiman och Daniel Sbuelen. 

Undervåningen såldes för 1 700 d smt den 10.7.1762 till tunnbindaremästare Lars Hammarström 
(var död 1780), som före 1770 hade överlåtit den till kyparen Ingemar Holm. 

Sjötullsvaktmästare Jonas Wennerström var ägare 1775–90. 

Efter Brita Elisabet Reimans död stod övervåningen 1770 skriven på styvsvärfadern målaren 
Johan Ross (begr. Chr 26.3.1773, 78 år gammal) sedan på dennes änka Helena Petro-Sbuelen. 
Den såldes först för barnens Niclas och Johan Wilhelm Sbuelens räkning till deras förmyndare 
glasmästare Johan P Haevel men därefter på auktion 7.11.1775 för 1 202 d smt till skomakare 
Petter Engquist, ägdes 1780 av ringkarlen Jonas Fogelberg och 1785 av packhuskarlen Mikael 
Nordström. 1786 var extra amiralitetsvaktmästare Anders Plomgren innehavare av övervåningen. 
Han övertog före 1795 hela fastigheten, som han lät bebygga med ett tvåvånings stenhus. Det 
betecknades 1795 som ”hårfrisören Plomgrens oinredda stenhus”. 
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