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Tredje roten, tomt 14 
Kvarteret Klensmeden 

Femtonde roten 1637–57v Kyrkog 31 
Sjunde roten 1657h–70  
 

Nils Ersson 

1666, död 1678, omväxlande kallad advokat och köpman, mötte i november 1670 sin svåger Nils 
Mårtensson Kock vid rätten. Nils Eriksson, som ursprungligen hade varit bosatt som hyresgäst på 
Johan Lillias tomt, hade upplåtit hälften till Nils Mårtensson Kock. Sedan hade denne uppdragit 
till Nils Eriksson att köpa tomten till sig men Nils Eriksson hade tagit köpet i eget namn. Efter-
som det rörde sig om två tomter kunde svågrarna få en tomt var. Ännu 1696 ägde Nils Erikssons 
änka gården, som 1710 hade övertagits av svarvaren Christoffer Steegh och efter honom före 
1715 av grannen i öster Abraham Schmidt skomakare. Dennes son Casper Schmidt överlät mellan 
1740 och 1745 gården på 

skräddarmästare Olof Wollin, 

som vid bouppteckningen 13.3.1749 efter sin hustru Hanna Borelia (begr. 19.8.1748) ägde denna 
gård, värderad till 650 d smt. Olof Wollin satt 1754 häktad och anklagad för att ha fällt förgripli-
ga yttranden om överheten (se 10.88 och 3.50 samt 10.23). Från honom hade gården före 1755 
övertagits av 

brandmästare Anders Edberg 

och före 1765 av grannen i öster klensmedsmästare Nicolaus Ertman. Den står i tomtöreslängden 
1775 betecknad som buntmakare Qvidings hus. Vid auktionen efter Ertman och hans änka i mars 
1778 berättas gården bestå av ⅔ tomt, som Qviding disponerat till säkerhet för sina fordringar hos 
Ertman men eftersom den lilla gården hade avstyckats från den större öster härom hade Qviding 
avstått från den med förbehåll att få sina 1 700 d smt gottgjorda. Hus och tomt inropades av 

snickare Carsten Diedrik Lohman 

för 343 rdr specie. 

Snickaren Olof Zimmerman 

tillhandlade sig gården av Lohman den 18.3.1780 och pantsatte den sedan för 2 050 d smt skuld. 
Ibm bodde här 1685 klensmeden Sven Bostedt. Efter Zimmermans död sålde änkan Anna Catha-
rina Zimmerman och övriga arvingars gård den 19.12.1789 till 

handelsman Peter Flobeck 

ägare av denna gård och 3.13 ännu 1807. 
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