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Om arbetet
Denna rapport utgör resultatet av en bebyggelsehistorisk stu-
die av en del av kvarteret Gesällen på Kvarnholmen i Kalmar. 
Studien har gjorts med anledning av en förestående arkeologisk 
utgrävning, i sin tur föranledd av planerad nybyggnation. Arbe-
tet har utförts på uppdrag av Riksantikvarieämbetets arkeolo-
giska uppdragsverksamhet (Raä UV Öst) i februari och mars 
2012 av Lotta Lamke vid Kalmar läns museum, med assistens 
av Mattias Lunn.

Utvecklingen av markanvändning och bebyggelse i kvarteret 
Gesällen har tidigare skildrats översiktligt i en bebyggelsehis-
torisk rapport ”Gesällen 25, Kvarnholmen 2:2 och del av Kvarnhol-
men 2:1”  framtagen av Kalmar läns museum i juni 2010.

Kvarterets Gesällens historia i korthet 
Idag begränsas kvarteret Gesällen av Fiskaregatan i söder, Kag-
gensgatan i väster, Strömgatan i norr och Västra Sjögatan i ös-
ter. Den södra halvan av kvarteret utgör ett av Kvarnholmens 
ursprungliga 1600-talskvarter. Norr om kvarteret löpte Norra 
Vallgatan, just innanför den norra stadsvallen. Då stadsvallen 
raserades i slutet av 1800-talet, utökades kvarteret åt norr 
med nya tomter. Norra Vallgatan lades som kvartersmark och 
delades in i ett antal stadsägor, tänkta att införlivas med de 
gamla tomterna i kvarterets ursprungliga del.

I början av 1900-talet uppfördes ett stort gårdshus mitt på Nor-
ra Vallgatan, men i övrigt kom den f.d. gatan att stå obebyggd, 
frånsett några enstaka uthus. De gamla byggnaderna utmed 
Norra Vallgatan stod kvar och gatan fortsatte att användas som 
tillfart. Under en kort period omkring 1960-talet revs all be-
byggelse i den ursprungliga, södra delen av kvarteret, frånsett 
ett par boningshus på hörntomten mot Kaggensgatan (tomt 
294/Gesällen 23). De omändrades till butikslokaler som senare 
utökats över några av de gamla tomterna (293/G22, 292/G21 
och halva 291/G20). Den övriga tomtmarken i det ursprungliga 
kvarteret och den f.d. Norra Vallgatan blev delar av en större 
parkeringsplats.

Syfte och frågeställningar
Den bebyggelsehistoriska studien utgör främst ett försök att 
skapa ett underlag inför de kommande arkeologiska under-
sökningarna och är i detta avseende metodprövande. Hur kan 
information från de gängse bebyggelsehistoriska källorna sys-
tematiseras för att underlätta arkeologernas arbete, praktiskt 
och sett till de tolkningar som görs? Studien innebär även att 
det byggnadshistoriska källmaterialet prövas. Hur omfattande 
och hur exakt är den information kan vi erhålla från materialet? 

Studien kan ses som ett första steg i att undersöka vilken kun-
skap som kan utvinnas i mötet mellan bebyggelsehistoriskt och 
arkeologiskt källmaterial. Framförallt då det gäller kunskapen 
om Kvarnholmens historia, men också om de respektive käll-
materialen i sig, avseende reliabilitet och tolkningspraxis. 

Avgränsning 
Den bebyggelsehistoriska studien omfattar hela den södra 
halvan av kvarteret Gesällen, motsvarande de gamla tomterna 
280-294, samt angränsande delar av f.d. Norra Vallgatan. Den 
östligaste delen av utredningsområdet är bebyggd och därför 
inte aktuell för den arkeologiska undersökningen som kommer 
att omfatta de gamla tomterna 280-290, en del av 291, samt 
angränsande delar av Norra Vallgatan. 

Den arkeologiska undersökningen kommer att omfatta stads-
lager från 1600-, 1700- och 1800-tal. Den bebyggelsehistoriska 
studien omfattar ungefärligen perioden 1830 - idag. Den tids-
mässiga avgränsningen varierar mellan tomterna. Bakåt be-
stäms avgränsningen av den äldsta påträffade brandförsäkring-
en. Framåt utgörs den för merparten av tomterna av rivningen 
av bebyggelsen, eftersom de sedan dess har utgjort obebyggd 
parkeringsmark.

I den bebyggelsehistoriska studien har strävan varit att skapa en 
så fullödig bild som möjligt av undersökningsområdets bebyg-
gelse, avseende antalet byggnader, deras lägen, mått och funk-
tioner. Uppgifter om byggnadernas planlösningar, material och 
detaljer har behandlats i viss mån, men inte stått i fokus. Studien 
har koncentrerats på de uppgifter som ansetts ha särskild re-
levans för det arkeologiska arbetet. Således har uppgifter om 
källare och bottenplan noterats, medan uppgifter om de övriga 
våningarna inte medtagits i samma utsträckning. 

Metoden i korthet
Studien baseras på tre huvudtyper av källmaterial:

•	 Brandförsäkringshandlingar 
•	 Kartor 
•	 Avbildningar	(ritningar,	fotografier)

Uppgifter från källorna har lagts in i en digital karta med tillhö-
rande tabellinformation (ArcGIS). Det är viktigt att poängtera 
att den kartbild som tecknats utgör resultatet av en tolkning 
av källorna. Uppgifter från olika källor har kombinerats och 
resulterat i en sammantagen kartbild där en stor spännvidd 
finns	mellan	 byggnaderna,	 både	 vad	 gäller	 graden	och	 arten	
av osäkerhet. Både tabellinformationen och kartpresentatio-
nerna har utformats med ambitionen att tydliggöra dessa tvek-
samheter. De främsta tolkningssvårigheterna framgår även av 
den beskrivningstext som författats för varje tomt.

Rapporten 
Rapporten inleds med avsnittet ”Kvarteret Gesällen” som be-
skriver kvarterets bebyggelsehistoria, utifrån tidigare kunskap 
och det som framkommit under arbetets gång. Därefter följer 
ett praktiskt inriktat avsnitt ”Förklaringar till tomtöversikten” 
som förklarar hur arbetet bedrivits, förekommande förkort-
ningar,	grafiken	i	kartorna	m.m.	i	den	”Tomtöversikt”	som	föl-
jer. Tomtöversikten utgör rapportens avslutande avsnitt. Den 
är samtidigt rapportens stomme där kvarterets bebyggelse 
skildras tomt för tomt genom kartor, tabeller, beskrivnings-
texter och bilder. 

INLEDNING
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Karta över Kalmar ur Krigsarkivets kartsamling med påskriften: 
”Original Dessein af Calmare underskrifwen af Drottning Chris-
tina. 1651”.  (Krigsarkivet, 0424:058:057a Kalmar. Fortifikationen. 
Förslag.)

Utsnitt ur 1818 års kopia av 1763 års stadskarta. (Kalmar kommun/Lantmäteriet, 0880K-I:1b)

Utsnitt av 1877 års stadsplanekarta, upprättad 1876. Kartan visar hur de gamla kvarteren på norra Kvarnholmen skulle utökas genom 
igenläggning av Norra Vallgatan, utfyllnader i Malmfjärden och nya tomter. Av kartan framgår de då befintliga strandlinjerna som en svag linje 
under de planerade nya kvarteren. (Kalmar kommun/Lantmäteriet, 0880K-I:8b)

Stadsplaner och fastighetsbeteckningar
I	slutet	av	1630-talet	beslutades	att	Kalmar	stad	skulle	flyttas	
från området vid slottet (Gamla Stan) till Kvarnholmen. Un-
der 1640- talet framtogs olika snarlika förslag på hur den nya 
stadens befästningar och stadsplan skulle utformas, men ett 
förslag upprättat år 1647 fastställdes år 1651 genom Drottning 
Kristinas godkännande. De centrala delarna av Kvarnholmen 
har ännu idag i stort sett kvar den kvartersindelning som då 
fastslogs.

Den småskaliga plankartan från 1647 visar tio tomter i den 
ursprungliga delen av kvarteret Gesällen, men inte några 
beteckningar för kvarter eller tomter. De andra 1600- och 
1700-talshandlingar (kartor, mantalslängder) som redovisar 
tomtnummer är inte samstämmiga och tomtbeteckningarna 
förefaller ha ändrats ett antal gånger. Den äldsta bevarade hel-
täckande plankartan med tomter och tomtbeteckningar tycks 
vara en karta från år 1763. Enligt kartans påskrift återger den 
1647	års	plan	och	dess	”likhet	med	den	bland	Kongl.	Fortifica-
tions	Handlingarne	härstädes	befintlige”	bestyrks.	Kartan	visar	
femton tomter i den ursprungliga delen av kvarteret Gesällen 
med tomtnummer som inte hänger samman i en serie.1  

1763	års	karta	finns	även	bevarad	i	en	kopia	från	år	1818.	Den	
visar samma tomtstruktur som originalet, men tomtbeteck-
ningarna har förändrats. På 1818 års karta indelas staden in i 
fyra stora ”kvarter” vilka i sin tur indelas i mindre ”rundlar”, 
vilka motsvarar det vi idag kallar kvarter. Den 7:e rundeln i det 
Västra kvarteret, med de femton tomterna 280-294, utgör den 
ursprungliga delen av dagens kvarteret Gesällen. Brandförsäk-
ringarna, som började upprättas i slutet av 1820-talet, följer 
dessa kvarters- och tomtbeteckningar. 

År	1863	övertogs	de	statliga	fortifikationsjordarna	kring	Kvarn-
holmen av staden och bara ett par år senare började de norra 
stadsvallarna att raseras. År 1877 antogs en ny stadsplan (Öh-
nell) för Kalmar som bl.a. fastslog att den 7:e rundeln i Västra 

kvarteret skulle utökas åt norr, genom tillskott av ett anslutan-
de parti av Norra Vallgatan samt fem nya tomter norr om gatan. 
1877	års	stadsplan	följde	den	befintliga	tomtnumreringen	och	
de nyplanerade tomterna gavs nummer enligt samma system.

Trots att nya fastighetsbeteckningar med kvartersnamn inför-
des för den övriga staden i samband med 1906 års stadsplan 
(Hallman), kom 1800-talets tomtbeteckningar att bestå på 
Kvarnholmen och Ängö. Först år 1924 gjordes en revidering av 
Kvarnholmens fastighetsbeteckningar. Det nya, stora kvarter 
som	skapats	vid	den	7:e	rundeln,	Västra	kvarteret,	fick	då	nam-
net Gesällen. Tomterna i den gamla delen av kvarteret, som nu 
var	nitton	till	antalet,	fick	beteckningarna	Gesällen	5-23.	

I förenklande syfte används i fortsättningen begreppet ”kvarte-
ret Gesällen” även för det ursprungliga, mindre kvarteret, trots 
att detta egentligen inte är helt korrekt.  

1 Forsberg - Warringer, 1988. 1763 års karta återges på sid 23 
i Forsberg - Warringer. Tomtnumren är från öster räknat: 202, 
203, 204, 215, 225, 235, 245, 255, 256, 266, 269, 272, 282, 
284 och 285.

KVARTERET GESÄLLEN
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Markförhållanden, brunnar och källare
Då staden på Kvarnholmen planerades hamnade stadsvallarna 
delvis utanför den naturliga strandlinjen och vissa stadsområ-
den måste fyllas ut för att kunna bebyggas. Kvarnholmens natur-
liga norra strand gick ungefär längs Norra Långgatan. All mark 
i kvarteret Gesällen är således utfyllnadsmark. Området kring 
kvarteret Gesällen var det största utfyllnadsområdet innanför 
stadsvallarna. Det var sannolikt inte slumpen som avgjorde att 
stadens minsta tomter anlades just i detta område. 

Markarbeten påbörjades på Kvarnholmen redan i början av 
1640-talet, men efter ett förnyat regeringsbeslut och en förö-
dande stadsbrand i den gamla staden år 1647 forcerades stads-
flytten.	Den	lär	ha	genomförts	på	bara	tio	år.	Att	döma	av	kar-
tor började man med att staka ut och bebygga stadens södra 
delar. Befästningsvallen började byggas åt landsidan och arbetet 
fortsatte sedan fram till 1697 då hela den omslutande vallen 
ansågs färdigställd. 

Stadsvallspartiet just norr om kvarteret Gesällen, med bas-
tionen Carolus Nonus, uppfördes på 1670-talet och det tycks 
ganska troligt att man samtidigt arbetade med utfyllnaderna i 
kvarteret. Innanför bastionen fanns dock en damm kvar till år 
1697,	då	den	 igenfylldes.	Ägaruppgifter	till	de	flesta	tomter	 i	
kvarteret	tycks	finnas	i	stadens	handlingar	från	år	1694.	Man	kan	
dock undra hur solid marken då var och om tomterna hade bör-
jat bebyggas? Kanske utnyttjades de inledningsvis som odlings-
tomter? Flera tomter i det angränsande kvarteret Mästaren 
skall under 1700-talet ha utnyttjats som trädgårdstomter. För 
kvarteret	Gesällen	finns	en	uppgift	om	att	tomt	nr	291	(G20,	
västra) användes som kålgårdstomt år 17302. 

Oavsett när tomterna i Gesällen bebyggdes så var marken i 
kvarteret låglänt. Så sent som år 1878 utpekas Fiskaregatan 
med tillstötande partier som ett problemområde i den nya 
stadsplanen, eftersom den stadgade gatuhöjden inte kunde 
uppnås på gatan och problem med dagvattenavrinningen skulle 
komma att uppstå. De låglänta markförhållandena medförde 
säkert problem både för brunnar och källare i kvarteret.  

Detta utsnitt av 1669 års karta visar schematiskt hur man vid denna tid börjat anlägga befästningsverken i väster och hur man börjat bebygga 
Kvarnholmens södra del. (Lantmäteriet, G45-1:3)

Området kring kvarteret Gesällen var det största vattenområdet 
innanför stadsvallarna. I ett par av stadsplaneförslagen inritades 
en hamnbassäng i området. (Krigsarkivet, 0424:058:053b Kalmar. 
Fortifikationen. Förslag.)

Byggnader med källare i kvarteret Gesällen. I bilden markeras hela byggnaden, men källarna låg vanligen endast under en mindre del av huset. 
Källare äldre än år 1900 tecknas med brun färg och senare källare med blå kontur. Årtal avser första belägg för byggnaden. 

I brandförsäkringarna anges om byggnaderna har källare, men 
för kvarteret Gesällen har inte många sådana kunnat konsta-
teras.	Frånsett	de	källare	 som	byggts	under	1900-talet	finns	
endast sex noteringar om källare, samtliga med träbjälklag och 
således inte några av dem med slagna valv. 

1800-talets brandförsäkringar anger även huruvida något vat-
tenhämtningsställe fanns inom 60 meter från gården. Som vat-
tenhämtningsställe räknades egen brunn, allmänna brunnar el-
ler	öppet	vatten.	I	kvarteret	Gesällen	finns	endast	en	uppgift	
innan år 1876 om ett dylikt.  Uppgiften gäller hörntomten mot 
Kaggensgatan(294/G23) år 1842 och kan möjligen antyda att 
en egen brunn hade anlagts på den vid tiden nybyggda gården. 
Tre	andra	noteringar	finns	om	tomter	där	brunnar	anlagts	un-
der 1800-talets andra hälft (286/G15, 289/G19, 290+291/G20). 
För	 tomt	282	 (G8)	 antecknas	 år	1880	att	det	finns	brunnar	
i ”angränsande gårdar”. Sammantaget tyder uppgifterna från 
brandförsäkringarna på att brunnar började grävas mer allmänt 
i kvarteret först på 1870-talet. 

2 Enligt den Westrinska arkivet på Kalmar läns museum.
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Tomtstruktur
1647 års småskaliga plankarta visar en rutnätsplan där i stort 
sett alla tomter givits samma bredd, 20 alnar (12 meter). Det 
gällde även de oregelbundna och långsmala kvarteren i stadens 
ytterkanter, däribland kvarteret Gesällen. Genom att tomter-
na i dessa kvarter blev kortare än planens normaltomter som 
höll 50 alnars längd (30 meter), skapades ändå en viss variation 
i stadens tomtstorlekar. Som framgått ovan så visar 1647 års 
småskaliga karta tio tomter i kvarteret Gesällen. 

Enligt landsantikvarie Manne Hofrén var de små tomterna i 
kvarteren Gesällen, Mästaren, Tenngjutaren och Kopparsla-
garen på nordvästra Kvarnholmen ett medvetet grepp för att 
möjliggöra för mindre välbeställda personer att bosätta sig i 
staden. Enligt Hofrén kom Gesällen att bli ett utpräglat hantver-
karkvarter som under 1700- och 1800-talen beboddes framfö-
rallt av många timmermän och snickare.3

I 1763 års karta, som utger sig för att återge 1647 års plan, 
omfattar kvarteret Gesällen hela femton tomter och det tycks 
mest rimligt att så varit fallet från första början. Till skillnad från 
1647 års karta är kartan från 1763 storskalig och fokuserar på 
själva stadsplanen. Dessutom iordningsställdes kvarteret Ge-
sällen först vid 1600-talets slut och sannolikheten för att tio 
ursprungliga tomter skulle ha blivit femton på bara en mansål-
der tycks inte stor. Särskilt då man beaktar att myndigheterna 
troligen försökte motverka att den regelbundna tomtstruktu-
ren splittrades. Till exempel beslutades redan på 1650-talet att 
man	fick	bygga	på	en	tomt	eller	två,	inte	på	tre	eller	på	en	och	
en halv - dessutom måste den som tog två tomter åta sig att 
bebygga båda inom ett år.4 

Trots myndligheternas strävan kan man ifrån stadens handlingar 
och senare tids fastighetsmönster på Kvarnholmen se att det 
kom att bli vanligt med delning av tomter i halvtomter, och ib-
land i ännu mindre delar. Tomter och tomtdelar styckades upp 
och lades samman över tid. Tomtdelningarna gjordes normalt 
tvärs över tomterna, inte längs med dem, vilket också förefaller 
helt naturligt med tanke på att tomterna var så smala redan från 
början. Kanske var det framförallt delningar på längden som 
myndigheterna	ville	motverka	då	de	stadgade	att	man	inte	fick	
ianspråkta en och en halv tomt?

Eftersom antalet tomter kom att ökas i kvarteret Gesällen 
jämfört med den första planen, måste tomtbredden minskas. 
Enligt 1763/1818 års karta skulle tolv av de femton tomterna i 
kvarteret vara 14 1/3 alnar (8,5 meter) breda. Dessa tomter var 
också lika djupa, 37 alnar (22 meter). I den kilfomade delen av 
kvarteret blev tomterna grundare, vilket kompenserades med 
en större bredd. Den mindre storleken jämfört stadens nor-
maltomter gjorde att tomterna i kvarteret kameralt räknades 
som halvtomter, utom den östligaste, 280, som blev så stor att 
den räknades som 3/4 tomt. 

Åtminstone sju, alltså närmare hälften, av tomterna i kvarteret 
har i verkligheten sedan delats upp ytterligare. Ett par tomter 
har då blivit så små som cirka 6,5 x 8 meter, men dessa tomtde-
lar har under slutet av 1800-talet åter införlivats med stamtom-
terna. Två tomter, 290 och 291, slogs vid mitten av 1800-talet 
samman till en dubbeltomt. Dessa förändringar var dock inget 
som reglerades i någon plan - fram till 1924 räknade man som 
sagt med att det fanns 15 tomter i kvarteret, men detta år 
gjordes en revidering och antalet fastigheter fastställdes till 19.

Frånsett dessa större förändringar, så kan man vid en jämfö-
relse mellan den planerade tomtstrukturen och den faktiska 
fastighetsstrukturen i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, 
notera att tomternas breddmått många gånger inte stämmer. 
De största avvikelserna fanns i mitten av kvarteret. Tomt 287 
(G16) var i verkligheten närmare 14 meter bred och upptog 
således mer än en och en halv planerad tomtbredd. På grund 
av	den	större	tomtbredden	fick	flera	kvartersgrannar	nöja	sig	
med tomter på bara drygt sju meter. 

Man måste fråga sig vad dessa diskrepanser representerar? 
Är de resultatet av felmätning? Utgör de medvetna, d.v.s. av 
myndigheterna sanktionerade, avvikelser från planen? Har 
de skapats genom marktransaktioner (markköp, arvskiften) i 
kombination med bristfällig myndighetskontroll? Har gränserna 
varit dåligt utmärkta? Kan tomtmönstret säga något om bebyg-
gelsens etablering i kvarteret? 

Om man utgår från att myndigheternas strävan var att planen 
skulle följas, bör den ha stakats ut i ett sammanhang innan tom-
terna fördelades, låt säga på 1680-talet. Att mäta in alla tomter 
korrekt bör inte ha varit något större problem - avstånden var 
korta	och	marken	flack.	Så	snart	tomterna	tillfallit	olika	ägare,	
bör det genast ha blivit svårare att korrigera eventuella fel, 
framförallt sedan tomterna bebyggts. Samtidigt bör de tomt-
gränser som ”permanentats” med byggnader snart efter den 
första utstakningen vara de som löpte minst risk att förskjutas. 

Bäst	överensstämmelse	i	tomtmönstret	finns	i	ändarna	av	kvar-
teret. Det kan bero på att de yttre kvartersgränserna varit 
bättre utmärkta än övriga gränser, men kan också vara ett utfall 

av att de tomter som bebyggdes först låg i kvarterets båda än-
dar. Vi vet att hörntomterna var särskilt attraktiva, vilket säkert 
grundade sig i att de gav en större frihet i byggandet och bättre 
ljusinfall, men vilket också renderade ägarna en högre status. 

Gränsen mellan tomt 287 (G16) och tomt 288 (G17+G18) stäm-
mer också mycket bra. Kanske denna gräns tidigt befästes av 
byggnader? Samtidigt är tomt 287 den mest avvikande tom-
ten - man kan nästan få intrycket att den ”blivit över” sedan 
de omgivande tomterna bebyggts och att tomten blivit så stor 
som den blivit, eftersom man velat hålla fast vid antalet tomter i 
kvarteret. Tomt 287 hör f.ö. till de först försäkrade i kvarteret. 
Då försäkringen togs år 1829 var tomten redan bebyggd med 
ett 13, 5 meter långt bostadshus som upptog nästan hela tomt-
bredden mot Fiskaregatan. 

Obebyggda gränser/tomter bör ha löpt en större risk att för-
skjutas	och	i	synnerhet	om	flera	tomter	ägts	eller	brukats	till-

3 Hofrén, 1952-1959. Enligt Hofrén fanns enligt källorna 
även: bagare, slaktare, bryggare, skräddare, skomakare, 
hattmakare, handskmakare, garvare, murare, byggmästare, 
glasmästare, vagnmakare, korgmakare, tunnbindare, 
linnevävare, tobaksspinnare, smeder, bleckslagare, kakelugns- 
och krukmakare samt instrumentmakare. Dessutom några 
arbetare, skeppare, vaktkarlar m.m. 

4 Hofrén, 1952-1959.

Den planerade tomtstrukturen i kvarteret Gesällen enligt 1763/1818 års karta, tecknad i grönt, har här lagts samman med den tomtstruktur 
som lagts in i GIS, tecknad i rött. Den senare baseras på 1900-talets fastighetsindelning, men äldre tomtdelningar har ritats in. De byggnader 
som brandförsäkrats innan år 1850 visas i grått. 

sammans, eftersom det då varit mindre viktigt att ha dem ut-
märkta. Kan de många gränsförskjutningarna i kvarterets mitt 
bero på att tomterna använts som trädgårdstomter och då kan-
ske	flera	tillsammans?	I	mitten	av	kvarteret	finns	också	många	
tomter som bevisligen varit delade. Kan jämförelsen mellan den 
planerade och den faktiska tomtstrukturen, med ett mer med 
ett ordnat mönster i kvarterets ändar och ett mer oordnat i 
mitten, indikera att kvarteret grovt sett bebyggts ”utifrån och 
in”? 

Detta teoretiska (och ganska enkelspåriga) resonemang kom-
mer snart att kunna ställas mot mer handgripliga fakta från den 
arkeologiska undersökningen. Hur kommer det förda resone-
manget då te sig? Kan det tillföra perspektiv till det som påträf-
fas? Hur ska man tolka det skevande tomtmönstret? Verklig-
heten har ju en besvärande tendens att oftast vara långt mer 
mångskiftande och irrationell än de modeller vi skapar. 
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Bebyggelseutveckling och byggnadsskick

Ingen av Kvarnholmens tre stora stadsbränder drabbade kvar-
teret Gesällen. Vid tiden för den första stadsbranden 1679 hade 
kvarteret väl knappt börjat bebyggas, men även vid bränderna 
år 1765 och 1800 skonades det. Teoretiskt sett borde därför 
byggnader uppförda redan vid slutet av 1600-talet kunnat ha 
stått kvar i kvarteret ända fram till rivningarna på 1960-talet. 

Den bebyggelsehistoriska studiens bakre tidshorisont når till 
1800-talets första hälft, men varierar med närmare 60 år mel-
lan	de	olika	 tomterna,	beroende	av	källmaterialet.	Det	finns	
besvärande luckor för att antal tomter då det gäller 1800-ta-
lets första hälft. Räknar man in alla de tomter och halvtomter 
som funnits i kvarteret så blir de 22 stycken. För åtta av dem 
saknas brandförsäkringar tagna innan år 1850 och för två av 
dessa (285/G13 och 288/G17) saknas brandförsäkringar helt. 
En av de sistnämnda utgör dock ett särfall, då den faktiskt kan 
ha varit försäkrad, men tomtnumren tycks ha sammanblandats 
i handlingarna (se Tomtöversikten: 285/G13).

Ser man till boningshusen på de sent försäkrade tomterna så 
ger de alla ett ålderdomligt intryck då vi först möter dem i käl-
lorna, men vi vet att ett av dem nyuppfördes och försäkrades 
år 1850 (288/G18). Två andra (286, norra/G15 och 293/G22) 
skulle kunna vara nyuppförda eller ombyggda vid tiden för för-
stagångsförsäkringen på 1860-talet. Fyra av husen framträder i 
källmaterialet först omkring 1880 (284/G11, 284/G12, 285/G14 
och 288/G17), men ger intryck av att vara betydligt äldre än så 
och ett av dem ersätts också vid denna tid av en ny byggnad 
(288/G17). 

Även om det är möjligt, så är det svårt att tro att avsaknaden av 
tidiga brandförsäkringar kan förklaras med att tomterna legat 
obebyggda så långt fram som till andra 1800-talets andra hälft. 
Var byggnaderna så dåliga eller så gamla i början av 1800-talet 
att man inte var så angelägen att försäkra dem? Hade man inte 
råd att hålla husen försäkrade? Gesällen, ett utkantskvarter 
med små tomter, var ju knappast de välbeställdas grannskap. 
Flera av de sent försäkrade fastigheterna ligger för övigt i den 
del	av	kvarteret	som	har	flest	tomtdelningar,	d.v.s.	riktigt	små	
tomter. 

Vad kan då ha föranlett att de sent försäkrade tomterna för-
säkrades, när väl så skedde? Ny- och ombyggnationer som höjt 
fastigheternas värde kan ha utgjort ett incitament. För tre av de 
sent försäkrade tomterna (288/G18, 286, norra/G15 och 293/
G22) framstår detta som högst troligt. Detsamma kan sägas 

gälla för den tomt som med säkerhet saknar brandförsäkringar 
(288/G17), eftersom den uppgick i en större fastighet som ny-
byggdes på 1880-talet, varvid den nya fastigheten försäkrades. 
För tre av tomterna (284/G11, 284/G12, 285/G14), alla första-
gångsförsäkrade omkring år 1880, ter sig byggnaderna så pass 
ålderdomliga att ny- eller ombyggnation inte framstår som den 
troliga anledningen. Kan stadens förändrade struktur, att Ge-
sällen omkring 1880 blev ett centralt beläget kvarter, kanske i 
kombination med en ökad efterfrågan på bostäder, ändå ha höjt 
fastigheternas marknadsvärde och därmed stärkt motiven för 
försäkra dem?

När man studerar kartorna nedan som tecknar kvarterets be-
byggelseutveckling mellan år 1850 och 1980, måste man vara 
medveten om att de grundas på informationen i GIS-tabellen 
med de brister som denna information har. Kartorna grundar 
sig på första belägg för byggnadernas existens och första belägg 
för	att	de	rivits.	Med	de	tidsmässiga	glapp	som	finns	i	källma-
terialet kan byggnader ha uppförts långt innan de framträder i 
kartorna, eller ha rivits innan de försvinner. Exempelvis var de 
”obebyggda” tomter som uppträder i de två första kartorna 
sannolikt bebyggda, men oförsäkrade. 

Kvarteret Gesällen år 1850

Redan 1850 var Fiskaregatan kvarterets framsida, där alla de 
större boningshusen låg. Det var timrade hus som oftast vände 
gaveln mot gatan. Husen var tydligt långsmala, ofta bara fem 
meter breda, men inte sällan över tio meter långa. Byggnaderna 
skildes av smala prång där entréerna nåddes. Den vanligaste 
planlösningen omfattade två rum och kök, ibland i en våning, 
ibland i två. På en av tomterna mitt i kvarteret (G18/288, obe-
byggd i kartan) höll man just på att färdigställa ett sådant hus, 
ett envåningshus med gaveln mot Fiskaregatan.  

De	flesta	tvåvåningshus	låg	västerut	i	kvarteret.	Längst	i	väster	
mot Kaggensgatan hade en helt ny gård byggts ungefär tio år ti-
digare. Det stora hörnhuset inrymde en handelsbod och det är 
intressant att byggnaden, trots att den hade en närmast kvadra-
tisk	plan,	vände	gaveln	mot	den	förmodat	”finare”	Kaggensgatan	
- en reslig gavel var kanske ännu 1840 det mest imponerande 
sättet att exponera sig i staden.

På några av heltomterna fanns ytterligare ett boningshus på 
tomten, mot Norra Vallgatan, men dessa hus var betydligt min-
dre. De var ungefär 4 x 5 meter och rymde bara ett rum, men 
ibland även ett särskilt kök. Ett par fastigheter hade brygghus i 

Kvarteret Gesällens bebyggelse år 1850, som den framträder i studien. För obebyggda tomter saknas källmaterial. 

I denna studie, där delningen på halvtomter delvis konstaterats 
av de historiska brandförsäkringarna, och där vissa tomter ib-
land växlar mellan att vara heltomter och delade tomter i hand-
lingarna, frågar man sig om brandförsäkringen alltid togs av fast-
ighetsägaren. Kunde en arrendator ta en försäkring? Eller kunde 
två halvtomtsägare gemensamt gå samman om en försäkring?  

Förutom de små boningshus och brygghus som låg mot Norra 
Vallgatan låg där också en del uthus med bodar och avträden. 
Det är dock påfallande att många av de äldre brandförsäkring-
arna inte omnämner några uthus. Det får väl förklaras med att 
uthusen inte ansågs försäkringsvärda, eftersom det är svårt att 
föreställa sig att man klarat sig utan avträden och vedbodar. 
Bland	de	nio	uthus	som	omnämns	innan	1850	återfinns	för	öv-
rigt bara en enda svinstia. Mot Norra Vallgatan låg sannolikt 
även en snickarverkstad (290/G20). Denna verkstad är den 
enda egentliga verksamhet som omnämns i det äldre materia-
let, frånsett handelsboden mot Kaggensgatan.  

motsvarande lägen och faktum är att gränsen mellan bonings-
hus och brygghus inte alltid är så lätt att dra. Brygghuset var 
en byggnad med spis där man kunde brygga, baka och byka. 
Eftersom där fanns en eldstad var det lätt att ställa om det till 
bostad. Vad som rubricerades som brygghus eller som bonings-
hus i brandförsäkringarna hade säkert många gånger mer att 
göra med hur det var inrett och hur man för tillfället använde 
huset, än med huset i sig. 

Det fanns även några av dessa små boningshus som var egna 
gårdar, eftersom tomterna delats upp. Tomtindelningen var ju 
knuten till ägandet av tomten, men i realiteten fanns nog inte 
någon större skillnad mellan heltomter och de tomter som de-
lats på två. Halvtomterna var så små att grannarna på samma 
stamtomt troligen många gånger samsades både om gårdspla-
ner och om uthus. Samtidigt hände det nog att heltomternas 
hyresgäster	mot	Norra	Vallgatan	ibland	fick	sköta	sin	tomthalva	
själva. Kanske tog man i byggandet hänsyn till att systemet skulle 
kunna	vara	flexibelt.	Det	är	ytterst	sällan	som	hela	”halvtomts-
gränserna” blockeras av byggnader. 
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Kvarteret Gesällen år 1880
År 1880 framträder bilden av ett kvarter som förtätas betyd-
ligt, även om man beaktar att det delvis beror på källmaterialet, 
eftersom en första brandförsäkring vid denna tid tagits för de 
tidigare	”tomma”	tomterna	och	eftersom	fler	uthus	upptas	 i	
försäkringshandlingarna.  

Tre av tomterna (280/G6, 281/G7, 286/G15) hade på 1850 
- 1860-talet rivits av fullständigt för att ge plats åt nybyggda 
gårdar. De nya boningshusen mot Fiskaregatan hade fått helt 
andra proportioner än de gamla. De var framförallt mycket 
högre - de hade två våningar med en större våningshöjd och en 
hög, inredd vind. Två av dem hade också fått källare. Husen var 
ungefär sju meter breda och inte längre lika avlånga i planen. 
Två av dem låg med långsidan mot gatan, men alla tre upptog 
hela tomtbredden mot gatan. Gatulivet mot Fiskaregatan hade 
även slutits genom att man på två andra tomter (289/G19, 290/
G20) byggt ut de gamla husen, så att överbyggda portgångar 
uppstått mot gatan. 

Kvarteret Gesällens bebyggelse år 1930, som den framträder i studien.

Kvarteret Gesällen år 1930
Decennierna kring sekelskiftet 1900 var en expansiv period i 
den svenska näringslivs- och stadsbyggnadshistorien. Perioden 
satte avtryck också i kvarteret Gesällen, men bara på några 
tomter.	De	flesta	av	1800-talets	boningshus	låg	år	1930	kvar	till	
synes oförändrade med mindre nytillskott som förstugor och 
trapphus. De större förändringar som gjorts i kvarteret tycks 
dock	vittna	om	en	accelererande	inflyttning	till	staden	och	en	
byggnation	som	syftade	till	att	inhysa	allt	fler	personer.	

I kvarterets Gesällen hade det inte funnits mycket utrymme 
kvar att förtäta bebyggelsen ytterligare. Större bostadsytor 
hade istället skapats genom att verkstäder byggts om till bo-
ningshus,	men	framförallt	genom	att	flera	byggnader,	både	nya	
och gamla, gjorts högre. Delar av kvarteret hade således för-
tätats på höjden. 

Både kakelugnsmakeriet (286/G15) och snickeriverkstaden 
(290/G20) mot Norra Vallgatan hade genomgått större om-

Kvarteret Gesällens bebyggelse år 1880, som den framträder i studien. För obebyggda tomter saknas källmaterial.

På de fastigheter som hade omdanats, samt på ytterligare någon 
tomt (G16), hade nya byggnader även uppförts mot Norra Vall-
gatan, några av dem boningshus. Precis som var fallet mot Fis-
karegatan, hade de nya boningshusen gjorts större än tidigare 
och några av dem hade lagts utmed gatan, inte gavelvänt. En av 
de gamla stugorna (285/G13) mot samma gata hade förlängts 
med ett rum.  

Som helhet avtecknar sig en brokig och småskalig husrad utmed 
Vallgatan, med stugor, verkstäder och uthus sida vid sida. Där 
fanns ett par brygghus (287/G16, 291/G20) och ett rökhus 289/
G19). Att döma av vad som omnämns i handlingarna hade an-
talet svinstior ökat i hela kvarteret och en handfull av dem låg i 
uthusen mot Norra Vallgatan. På en tomt låg ett stort magasin 
(293/G22), på en annan ett kakelugnsmakeri (286/G15). 

I ett av husen vid Fiskaregatan (289/G19) fanns ett bageri på 
1850- och 1860-talen som möjligen fanns kvar år 1880. I övrigt 
är det liksom tidigare blygsamt beställt med uppgifter om sär-
skilda verksamheter i kvarteret. 

byggnader och ändrats till boningshus omkring år 1890. En av 
de gavelvända stugorna mot Fiskaregatan (285/G14) hade höjts 
med en hel våning. Alla dessa ombyggnader hade även medfört 
ändringar av uthusbeståndet. 

En	större	 förändring	hade	gjorts	år	1885	då	flera	byggnader	
mot Norra Vallgatan rivits och ersatts av ett nytt boningshus 
i	två	våningar	som	omfattade	flera	lägenheter.	Huset	sträckte	
sig över två tomtbredder (287/G16+288/G17) och hade lagts 
i den gamla gatulinjen, trots att den stadsplan som godkänts 
bara några år innan uppförandet hade upphävt Norra Vallgatan. 
Gatan i anslutning till huset hade därför fått funktionen av gård 
där ett par uthus hade byggts. 

Men det var inte bara boningsyta som tillförts kvarteret. I slutet 
av 1800-talet hade en skomakareverkstad (288/G18) och en 
korgmakareverkstad (293/G22) byggts. På den lilla hörntomten 
mot Västra Sjögatan (280/G5) hade en slaktbod tillkommit, som 
väl troligen tillhörde en yrkesslaktare. 
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Den ojämförligt största förändringen i kvarteret var dock att 
en stor del av bebyggelsen på dubbeltomten 290-291 (G20) 
hade	rivits	år	1907	och	ersatts	av	ett	flera	våningar	högt	bygg-
nadskomplex i tegel, med ett stort snickeri och många lägen-
heter. Sedan dess låg ett högt gårdshus ute på den före detta 
Norra Vallgatan. En av de närmaste grannarna (292/G21) hade 
rest ett stort uthus mot byggnadens brandgavel. Men luften 
hade tydligen gått ur det storslagna byggnadsprojektet på tomt 
290-291, för bara halva det projekterade huset mot Fiskarega-
tan	hade	byggts.	De	flesta	byggnaderna	på	tomt	290	låg	kvar	
och hade istället moderniserats. Bland annat hade man tagit upp 
butiksfönster i fasaden, något som för övrigt bara gjorts på tre 
andra byggnader i kvarteret. 

Kvarteret Gesällen år 1980
År 1980 stod endast en gård kvar i den gamla delen av kvarteret 
Gesällen. Det var handelsgården i hörnan mot Kaggensgatan 

Kvarteret Gesällens bebyggelse år 1980. Byggnader belagda innan år 1900 vilka stod kvar vid rivningarna kring 1960-talet i kvarteret Gesällen. Byggnader belagda innan år 1850 tecknas 
i grönt och byggnader med belägg från 1800-talets andra hälft i brunt. Årtal avser första belägg. Av de större byggnader som konstaterats i 
kvarteret innan år 1850 kom 14 stycken att stå kvar till rivningarna kring 1960-talet, medan 10-12 hus revs långt tidigare. De tidigare rivning-
arna skedde i samband med omdaningar av byggnadsbeståndet på fyra tomter (280/G6, 281/G7, 287/G16-G17, 291/G20).

som byggts i ett sammanhang år 1842. Efter den stora omda-
ningen av tomt 290-291 år 1909 hade utvecklingen av bebyggel-
sen i stort sett stannat upp. Byggnaderna hade väl till en början 
underhållits hjälpligt, några av dem hade kanske fått rinnande 
vatten och WC, men antagligen hade många av de boende i 
kvarteret fått använda sig av brunnsvatten och utedass ända 
fram till slutet.

I Kalmar, liksom i övriga landet, hade invånarnas undermåliga 
boendestandard börjat debatteras redan på 1930- och 1940-ta-
len. Kvarteret Gesällens äldre del hade då säkert ibland fått stå 
modell för den typ av bebyggelse som ansågs direkt olämplig 
och saneringsmogen. 

Kvarteret hade i egenskap av utfyllnadsmark i stadens ytter-
kant redan från början utformats som ett område för stadens 
mindre bemedlade. De redan från början små tomterna hade 
sedan genom delningar blivit ännu mindre. Kvarteret hade blivit 
ett ”småfolkets” kvarter, med låg social status och utan några 

märkvärdiga byggnationer. Under 1900-talet hade få personer 
varit beredda att satsa något på utveckling av denna del av sta-
den. Stadens tjänstemän hade börjat göra nya planer för Kvarn-
holmen redan på 1940-talet och på 1950-talet hade man inlett 
saneringsrivningarna i stadsdelen. 

I en situation med nybyggnadsförbud och planerade rivningar 
hade bebyggelsen i kvarteret Gesällen fallit offer för bristande 
underhåll och accelererande förfall. I detta kvarter hade man 
börjat med att riva ett par av de äldre stugorna mot Norra 
Vallgatan (282/G9, 285/G13) på 1950-talet, men först mot slutet 
av 1960-talet hade rivningstakten ökats. På några få år kring år 
1970 hade i stort sett all gammal bebyggelse i kvarteret tagits 
bort. 

Inte ens Landsantikvarie Manne Hofrén ansåg att bebyggelsen i 
kvarteret Gesällen var värd att bevara. I skriften ”Kvarnholmen 
i Kalmar”, författad på 1950-talet, beskriver han kvarteret på 
följande sätt: ”Kvarteret innehåller åtskilligt av gammal bebyggelse, 

dock mestadels av mindre intresse och mycket vanvårdad.”  

Den låga standarden och ointresset för kvarterets äldre bebyg-
gelse tycks även avspeglas av avsaknaden av källmaterial. Brand-
försäkringar togs ovanligt sent för många fastigheter. Av det 
sparsamma ritningsmaterialet att döma har byggnaderna i stort 
sett inte genomgått några ombyggnader under 1900-talet och 
att så få avbildningar påträffats av kvarteret får väl förklaras med 
att det inte ansetts som något anslående, eller ens pittoreskt, 
motiv för konstnärer och fotografer. 
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Byggnadernas material och konstruktion
Denna studie har inte i någon nämnvärd omfattning uppehål-
lit sig vid byggnadernas material eller enskilda byggnadsdelar. 
Avslutningsvis gör här ändå en kortfattad sammanfattning av 
huvuddragen i bebyggelsen avseende dessa aspekter. 

I brandförsäkringsmaterialet beskrivs samtliga boningshus i 
kvarteret	som	att	de	har	en	stenfot,	vilken	i	de	allra	flesta	fall	
anges till ½ aln eller 1 fot, dvs 30 cm. Som högst är den 1 aln, 
60 cm. 

I stort sett alla byggnader i kvarteret var uppförda i trä, från-
sett de stora tegelbyggnaderna på tomt 290-291 (G20) som 
uppfördes i början av 1900-talet. Boningshusen var normalt i 
liggtimmer och uthusen i en brädklädd stolpverkskonstruktion. 
Uthusen restes ofta mot andra byggnader så att de bara hade 
två eller tre egna väggar. 

Vid	mitten	av	1800-talet	var	de	flesta	boningshus	klädda	med	
träpanel, åtminstone på ett par, tre väggar. I försäkringar från 
år 1854 respektive 1862 noteras särskilt att två av husen mot 
Fiskaregatan (289/G19, 283/G10) hade en fasad målad med ol-
jefärg. Flera byggnader i kvarteret reveterades under slutet av 
1800-talet, början av 1900-talet. Reveteringarna gjordes från 
slutet	av	1860-talet,	flera	under	1870-talet.

I de äldre brandförsäkringarna ligger vanligen näver och torv på 
boningshusens tak, men vid mitten av 1800-talet lades de om 
med taktegel. Boningshuset på tomt 290 (G20) hade tegeltak 
redan 1839. Om huset mot Fiskaregatan på tomt 292 (G21) 
antecknas år 1842 att taket ”på 6 alnars längd” är täckt med 
tegel, men i övrigt med torv. Om huset på 287 (G16) noteras år 
1848 att det har torvtak ”hvarå nu är tegel pålagt”. På 1860-ta-
let har alla boningshus som försäkras fått tegeltak.  Hörnhuset 
mot	Kaggensgatan	som	uppfördes	1842	fick	först	papptak,	men	
innan 1858 hade det belagts med tegel. Papptak tycks annars 
läggas först från slutet av 1800-talet (från ca 1875) då de in-
ledningsvis läggs främst läggs på en del boningshus. Kring se-
kelskiftet 1900 blir det även vanligt med papptak på uthusen. 
Under 1900-talet fanns därför en del papptak i kvarteret, men 
tegeltaken dominerade.  
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Sammanfattningarna
Beskriver och sammanfattar bebyggelseutvecklingen på tom-
ten, enligt de gjorda tolkningarna. Av texten framgår de sär-
skilda tolkningssvårigheter som förelegat. Texten inleds i för-
kommande fall med information om hur tomten delats eller 
slagits samman med annan. Därefter följer först upplysningar 
om boningshusen, sedan uthusen. Avslutas med uppgift om när 
tomten revs av. 

Tomtkartorna

Fastighetsindelning
Den historiska fastighetsstruktur som lagts in i kartan följer 
1924 års fastighetsindelning, d.v.s. fastigheterna Gesällen 5 – 23. 
Undantagen är Gesällen 7 och Gesällen 15 där en äldre halv-
tomtsindelning redovisas, samt dubbeltomten Gesällen 20, där 
uppdelningen på tomt 290 och tomt 291 redovisas. 

De tomtmått som lagts in i kartan följer de sist gjorda tomtmät-
ningarna av 1924 års fastigheter, med en noggrannhet +/- någon 
centimeter. Vilka mått som använts för varje tomt framgår av 
Bilaga 1, av vilken också framgår hur tomtmåttsuppgifterna va-
rierar över tid. 

Fastigheterna	har	lagts	in	med	utgångspunkt	från	de	befintliga	
fastighetsgränserna mot Västra Sjögatan och Fiskaregatan, vil-

ket innebär att ojämnheter/felaktigheter tagits upp mot norr 
och väster i kvarteret. 

Byggnadsytor
De byggnadsytor som ritats in i kartan utgör resultatet av en 
tolkningsprocess. För att förstå vari denna tolkning består, och 
hur säker den är, bör kartan läsas parallellt med den tabell och 
den sammanfattande text som hör till varje tomt. 

Byggnadsytorna	tecknas	med	olika	grafik	i	kartorna.	Grafiken	
visar med vilken säkerhet byggnadernas läge kunnat bestäm-
mas,	se	”Läge”	nedan	under	avsnittet	”GIS-tabellen”.	Grafiken	
markerar alltså inte osäkerhet om byggnadens existens eller 
mått.   

122 byggnadsytor har lagt in i kartan. 75 % av dem baseras på 
mått	från	brandförsäkringar.	För	25	%	(de	flesta	av	dem	små	
uthus och förstugor) har uppgifter hämtats från kartor eller 
ritningar. Vilken källa som legat till grund framgår av tabellupp-
gifterna till byggnaden. Om måtten hämtats från en brandför-
säkring framgår även vilka mått som använts.

Frånsett osäkerheter som rör byggnadernas exakta lägen, har 
den största tolkningssvårigheten har varit att avgöra huruvida 
en byggnad byggts ut eller ersatts av en ny byggnad. Om upp-
gifter om en byggnad med ungefärligen samma mått och läge 
påträffats i källor av olika ålder, har detta tolkats som att det rör 
sig om samma byggnad, även om det inte kunnat uteslutas att 

FÖRKLARINGAR TILL TOMTÖVERSIKTEN

en ny byggnad med liknande mått fått ersätta den gamla. Mått-
skillnader mellan källorna på upp till omkring en aln (ca 60 cm) 
har accepterats som samma byggnad, i synnerhet då inget annat 
talat för att en ny byggnad uppförts på platsen (ex. byggnadens 
yttre	från	fotografier	eller	skilda	uppgifter	om	planlösning).	Det	
är inte ovanligt med variationer i denna storleksordning i brand-
försäkringarna.   

Ibland har exempelvis bredden stämt hjälpligt, men inte läng-
den, för en byggnad med ungefär samma läge enligt två olikåld-
riga källor. Det har då varit svårt att avgöra om det rört sig om 
en utbyggnad eller om en ny byggnad. I dessa fall hade uppmät-
ningsritningar eller ombyggnadsritningar kunnat vara till hjälp 
för att utläsa olika byggnadsskeden, men för kvarteret Gesäl-
len	finns	anmärkningsvärt	få	ritningar.	11	av	de	19	fastigheterna	
saknar ritningar av boningshusen. På de åtta fastigheter där rit-
ningar	finns	rör	det	sig	om	enstaka	ritningar	på	något	av	husen.	

I dessa osäkra fall har inte bara den byggnadsdel som tolkats 
som en möjlig utbyggnad inritats, utan hela byggnadsytan enligt 
den senare källan. Det innebär att kartbilden i en del fall ger 
intryck av att en ny byggnad ersatt en äldre, trots att tolkningen 
(som framgår av tabellen) är att det äldre huset utökats. I de fall 
det framgått klart att en tillbyggnad är just en tillbyggnad har 
den inritats som en egen byggnadsyta.
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Tolkningen kopplar vanligen byggnaden till en gräns eller en 
byggnadsyta i en senare karta, men förskjutningar utmed grän-
sen eller inom byggnadsytan är troliga och större avvikelser än 
så är fullt möjliga. 

Funktion
Anger byggnadens primära funktion som boningshus, uthus el-
ler verksamhet, ibland som en kombination av dessa. 

Utgår från uppgifter i brandförsäkringarna som normalt endast 
använder begreppen boningshus och uthus. Uppgifterna i tabel-
len	 följer	 i	de	flesta	 fall	brandförsäkringarna,	men	begreppet	
”verksamhet” har lagts till. Det har använts då det framgått av 
brandförsäkringarna att boningshusen använts för något annat 
än boende, eller uthusen för annat än vedbodar, avträden och 
svinstior. Användningen framgår under ”Rumsplan”. Det rör sig 
för boningshusens del om några verkstäder och en handelsbod, 
för uthusens del om en slaktbod, ett par magasin och några 
brygghus.	 I	 realiteten	 har	 naturligtvis	många	 fler	 hus	 inrymt	
”verksamheter”. De butiker som inretts i några av husen under 
1900-talet, vilka kan konstateras utifrån foton, har inte med-
tagits.

Stomme
Anger byggnadsmaterialet i byggnadens stomme, samt om 
byggnaden varit reveterad.  

De stommaterial som förekommer är trä, timmer, stolpverk 
och brädor, korsvirke eller tegel. Ibland anges en kombina-
tion	av	flera	material.	Om	ingen	uppgift	påträffats	anges	ibland	
”osäker”,	men	ibland	”troligen”	utifrån	antagandet	att	de	flesta	
boningshus	 uppförts	 av	 timmer	och	de	 flesta	 äldre	 uthus	 av	
stolpverk	med	brädor.		De	flesta	uppgifter	baseras	på	brand-
försäkringarna. Byggnaderna är ofta till en början klädda med 
träpanel och har senare reveterats. De står då som reveterade 
i tabellen. Av texten i kompendiet framgår vid vilken tid reve-
teringen gjorts. 

Rumsplan
Antal rum samt rumsfunktioner i byggnadens bottenvåning. 

De	flesta	uppgifter	härrör	från	brandförsäkringarna.	De	äldre	
handlingarna	specificerar	vanligen	vilka	rum	som	finns	i	bygg-
nadens olika plan. I fall där man inte skiljer på planen grundas 
tabelluppgifterna ibland på ett antagande om hur rummen rimli-
gen fördelat sig mellan planen. Sådana antaganden förtydligas av 
kommentarfältet. För större, modernare byggnader med mer 
komplicerad rumsplan, hänvisas ibland till ritningar.   

Källare
Anger om byggnaden haft källare och av vilken typ den varit.

Brandförsäkringarna skiljer mellan de källare som har slaget 
stenvalv och de källare som har bjälklag. Ingen välvd källare har 
påträffats i materialet för kvarteret Gesällen, utan endast så-
dana med bjälklag. För källare som tillkommit under 1900- talet 
har beteckningen ”sentida” används.

Förstbelag
Årtal då byggnadens existens först kunnat konstateras. Obser-
vera att uppgiften är ”tolkningskänslig”!

Källan till uppgiften anges i tabellfältet Belag_enl. Om första 
belägg grundas på en bygglovsritning har normalt årtalet efter 
ritningens upprättande använts. Om uppgiften grundas på en 
karta har detta årtal använts. 

Sistbelag
Årtal då byggnadens existens sist kunnat konstateras. Obser-
vera att uppgiften är ”tolkningskänslig”!

Källan till uppgiften anges i tabellfältet Belag_enl. Uppgifterna 
baseras ofta på småskaliga turist-/adresskartor som kan var 
svårlästa p.g.a. skalan. 

Rivsenast
Årtal då byggnaden konstateras försvunnen. Observera att år-
talsuppgiften är ”tolkningskänslig”!

Om byggnaden ersatts av en annan, har normalt året innan den 
nya byggnadens första belägg använts, för att undvika tidsmäs-
sig överlappning av olika byggnadsgenerationer. Uppgifterna 
baseras ofta på småskaliga turist-/adresskartor som kan var 
svårlästa p.g.a. skalan. Små tillbyggnader och uthus som inte 
alltid kunnat urskiljas på kartorna, har slentrianmässigt givits 
samma rivnings år som huvudbyggnaden.

Riven
Konstaterat rivningsår för byggnaden. 

Belag_enl
Anger de källor som gett första belägg, sista belägg och beläg-
get	för	när	byggnaden	inte	finns	längre.	Observera	att	den	sista	
uppgiften alltså inte är ett belägg för att byggnaden existerar 
utan	tvärt	om!	Det	kan	finnas	många	fler	belägg	för	byggnaden	
under dess livstid men de anges inte. 

På grund av utrymmesskäl har förkortningar använts för käl-
lorna, med ett tillägg av det årtal som källan härrör från. De 
förkortningarna som använts är: 

Bf = Brandförsäkring 
Fk = Fastighetskarta
Foto	 =	Fotografi		
Kvk = Kvarnholmenkarta 
Rit = Ritning
Sitpl = Situationsplan
Sp = Stadsplan
Tok = Tomtkarta
Tuk = Turistkarta
Urit = Uppmätningsritning 

Tomtkartor, situationsplaner etc. gäller den aktuella fastighe-
ten, om inte så hänvisas till annan fastighet genom att förkort-
ningen inleds exempelvis med G13 = Gesällen 13. Om källan är 
ett	fotografi,	anges	dess	fotonummer	i	kommentarfältet.	

Brandmått
Årtalet för den brandförsäkring från vilken måtten till bygg-
nadsytan i kartan hämtats, vika aven anges i kolumnerna 
”Brandlängd ” och ”Brandbredd”.

Vanligen har måtten i den äldsta brandförsäkringen för bygg-
naden använts.  

Brandlängd
Byggnadens längd som den inritats i kartan. 

Måtten har hämtats från en brandförsäkringshandling, vanligen 
den äldsta för byggnaden. Då måtten anges i alnar eller fot har 
de omräknats till meter på centimetern när. 

Brandbredd
Byggnadens bredd som den inritats i kartan. 

Måtten har hämtats från en brandförsäkringshandling, vanligen 
den äldsta för byggnaden. Då måtten anges i alnar eller fot har 
de omräknats till meter på centimetern när. 

Kommentar
Förtydligande kommentarer.

Förtydligar framförallt vilka tolkningar som gjorts. Kommen-
tarfältet kan även innehålla extra information som inte rymts i 
de övriga kolumnerna. 

GIS-tabellen

 
Id_nr
Unikt Id-nummer för varje byggnad. Id-numret utgörs av tomt-
nummer + littera. Littereringen är löpande och har ingen annan 
innebörd än att varje byggnad ska kunna skiljas från de andra.  

Brandförs
Årtal för samtliga de brandförsäkringar över tomten som in-
gått i studien. Uppgiften är således knuten till tomten, inte till 
byggnaden.  

Byggnad_ nr
Varje byggnad har ett unikt byggnadsnummer. Byggnadsnumren 
tillkom som Id_nr, men befanns otympliga, varvid de kortare 
Id-numren skapades. Byggnadsnumren utgör en kod enligt föl-
jande:

280 = tomtnummer
05 = fastighetsbeteckningens nummer

s = södra delen av tomten 
v = västra delen av tomten 
o.s.v.
x = ingen lägesuppgift

F = Fiskaregatan
G = Inne på gården
N = Norra Vallgatan
x = ingen lägesuppgift

B = Boningshus
V = Verksamhet
U = Uthus

Om	flera	byggnadsytor	riskerat	att	få	samma	kod	har	en	liten	
bokstav lagts till, vanligen a, b, c o.s.v., men ibland enligt följande:

f = förstuga
k = kök
p = portgång
t = tillbyggnad 

Läge
Anger med vilken säkerhet byggnadens läge kunnat bestämmas, 
enligt följande:

Osäkert = ingen lägesangivelse, endast inlagd på rätt tomt 
Karta = relativt exakt placering, gjord efter karta eller ritning  
Tolkning = antagen ungefärlig placering utifrån byggnadens 
mått i relation till övriga byggnader och/eller uppgifter i 
brandförsäkringen. 



Kvarteret Gesällen 15 

TOMTÖVERSIKT
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GESÄLLEN 5 
Tomt 280, östra  

Sammanfattning

Den stora tomt 280 delades omkring år 1786, varefter den 
västra respektive östra tomthalvan fungerade som egna fast-
igheter. 

År 1844 fanns ett envånings timrat boningshus (280a) om två 
rum och kök på den östra delen av tomt 280. Huset kan vara 
det som enligt källorna (Westrinska) byggdes där då tomten 
delades ca 1786. En förstukvist (280b) tillkom innan 1903. I 
övrigt gjordes inga tillbyggnader.

Inga uthus fanns på tomten 1844. Innan 1903 hade uthus 
(280d, 280e) samt slaktbod (280c) uppförts mot den västra 
och norra tomtgränsen. 1944 revs uthusen och ersattes av ett 
nytt uthus (motsvarande 280e). Slaktboden (280c) byggdes 
samtidigt om till slöjdbod.

Samtliga byggnader på fastigheten revs mellan 1970 och 1974.

Teckenförklaring

Byggnader belagda 
1850-1899

Byggnader belagda 
1900 eller senare

Byggnader belagda 
innan 1850

Tolkning

Tolkning

Karta

Historiska
fastighetsgränser

Karta

Karta

Karta (grafiskt 
förtydligande)

Osäkert

Osäkert
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Id_nr Brandförs Byggnad_nr Läge Funktion Stomme Rumsplan Källare Förstbe-
lag

Sistbelag Rivse-
nast

Riven Belag_enl Brand-
mått

Brand-
längd

Brand-
bredd

Kommentar

280a 1844, 1910 280.05.s.F_B Karta Boningshus Timmer 2 rum, 1 kök 1844 1970 1974 0 Bf1844. 
Tuk1970. 
Tuk1974.

1844 7,72 4,75 Enl Bf1844 i hörnet Fiskaregatan-V Sjögatan. Mått enl Bf1910 7,6 x 
4,8 m. Enl Sp1947är byggnaden ej rätvinkligt. Uppgift i hbf:s biddata-
bas om att byggnaderna revs 1967.

280b 1844, 1910 280.05.s.G_Bf Karta Boningshus Troligen 
stolpverk och 
brädor

Förstuga 1903 1970 1974 0 Tok1903. 
Tuk1970. 
Tuk1974.

0 Ej med på Sp1903.

280c 1844, 1910 280.05.
no.N_V

Karta Verksamhet Troligen 
stolpverk och 
brädor

Slaktbod 1903 1970 1974 0 Tok1903. 
URit1944.

1910 8,00 3,30 Ej med i brandförsäkring 1844. Om- och tilbyggd till slöjdbod år 
1944. Mått avser uthuset utmed hela norra tomtgräsen.

280d 1844, 1910 280.05.nv.N_U Karta Uthus Troligen 
stolpverk och 
brädor

Bodar och 
avträde

1903 1944 1944 0 Tok1903. 
URit1944.

1910 5,80-6,50 1,80 Inga uthus i brandförsäkring 1844. Måtten avser länga utmed västra 
tomtgränsen.

280e 1844, 1910 280.05.
nv.N_Ub

Karta Uthus Troligen 
stolpverk och 
brädor

Bodar och 
avträde

1945 1970 1974 0 URit1944. 
Tk1970. 
Tk1974.

0 Nytt tillbygge 1944. Ersatte tidigare uthus.

Uthusen på Gesällen 5 år 1930. T.h. Gesällen 6.  
(KLM; Muren7)  

Uppmätningsritning av de äldre uthusen inför rivning 1944. Gesällen 5 år 1925. T.v. Gesällen 6, notera reveteringsteglet på 
gaveln.  Blockmakaregården i bakgrunden. (KLM; A8680)

Tomtkarta från år 1903. 

Förteckning över de byggnader som funnits på tomten med uppgifter om exempelvis konstruktion, läge på tomten, storlek samt första respektive sista belägg. 
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GESÄLLEN 6 
Tomt 280, västra 

Sammanfattning

Den stora tomt 280 delades omkring år 1786, varefter den 
västra respektive östra tomthalvan fungerade som egna fast-
igheter. 

Mot Fiskaregatan fanns år 1839 ett tvåvånings timrat bonings-
hus (280h), byggt i vinkel och med en förstuga (280l) på östra 
långväggen som även inrymde trappan. Varje våning inrymde 
tre	rum	och	kök,	sannolikt	kan	köken	ha	legat	i	gårdsflygeln.	
Detta hus tycks år 1870 ha ersatts av ett nytt boningshus i 
timmer (280i), med två våningar och vind, ett utanpåliggande 
trapphus vid norrfasaden (280k), samt en mindre källare. 
Byggnaden reveterades mellan år 1870 och 1878. 

Mot Norra Vallgatan fanns år 1839 ett mycket litet boningshus 
(280f), med bara ett spisrum. År 1852 hade det ersatts av ett 
tvåvånings timrat boningshus (280g). Byggnaden reveterades 
mellan år 1870 och 1878.

År 1839 fanns ett uthus i vinkel på tomten(280n+280o), 
oklart var. Mellan 1866 och 1878 tycks inga uthus ha funnits 
på tomten. År 1878 hade ett mindre reveterat uthus uppförts 
vid den östra tomtgränsen (280m).  

Samtliga byggnader på fastigheten revs mellan 1970 och 1974.
Teckenförklaring

Byggnader belagda 
1850-1899

Byggnader belagda 
1900 eller senare

Byggnader belagda 
innan 1850

Tolkning

Tolkning

Karta

Historiska
fastighetsgränser

Karta

Karta

Karta (grafiskt 
förtydligande)

Osäkert

Osäkert
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Id_nr Brandförs Byggnad_nr Läge Funktion Stomme Rumsplan Källare Förstbe-
lag

Sistbelag Rivse-
nast

Riven Belag_enl Brand-
mått

Brand-
längd

Brand-
bredd

Kommentar

280f 1839, 1852, 
1866, 1870, 
1878, 1917

280.06.n.N._B Tolkning Boningshus Timmer 1 spisrum 1839 1839 1851 0 Bf1839. 
Bf1852.

1839 5,34 4,75 Enl tolkning av Bf1852 låg huset mot N Vallgatan. Ersattes dock av 
byggnad mot N Vallgtan. Riven enl Bf1852. Kan möjligen ha återanvänts 
i 1852 års byggnad som håller samma bredd.

280g 1839, 1852, 
1866, 1870, 
1878, 1917

280.06.n.N_Bb Karta Boningshus Timmer 2 rum, 1 kök,1 
förstuga

1852 1970 1974 0 Bf1839. 
Tuk1970. 
Tuk1974.

1852 11,29 4,75 Nyuppförd enl Bf1852. Möjligen med delar av äldre byggnad som höll 
samma bredd. Reveterades mellan 1870 och 1878.

280h 1839, 1852, 
1866, 1870, 
1878, 1917

280.06.s.F_B Tolkning Boningshus Timmer,  
reveterat

3 rum, 1 kök 1839 1866 1869 0 Bf1839. 
Bf1870.

1839 8,32 8,91 Enl tolkning av Bf1878 låg huset vid Fiskaregatan. Huset byggt i vinkel. 
Ingen överensstämmelse i mått med  hus enligt Bf1870.

280i 1839, 1852, 
1866, 1870, 
1878, 1917

280.06.s.F_Bb Karta Boningshus Timmer,  
reveterat

Osäker Bjälklag 1870 1970 1974 0 Bf1870. 
Tuk1970. 
Tuk1974.

1870 11,73 7,13 Enl Bf1870 vid Fiskareg. Byggnadens 3 plan innehöll 10 rum, 3 kök, 
2 förstugor och 8 garderober. 1 mindre källare . Reveterades mellan 
1870 och 1878.

280k 1839, 1852, 
1866, 1870, 
1878, 1917

280.06.s.G.Bt Karta Boningshus Trä, reveterat Trappa till 
plan 2

1878 1970 1974 0 Bf1878. 
Tuk1970. 
Tuk1974.

1870 5,35 1,48 Enl Bf1870 vid norra långväggen till boningshuset vid Fiskaregatan.

280l 1839, 1852, 
1866, 1870, 
1878, 1917

280.06.x.x_Bf Osäkert Boningshus Stolpverk och 
brädor

Förstuga och 
trappa

1839 1866 1869 0 Bf1839. 
Bf1870.

1839 2,67 2,67 Ingen uppgift om placering. Under samma tak som boningshuset.

280m 1839, 1852, 
1866, 1870, 
1878, 1917

280.06.o.G_U Karta Uthus Trä, reveterat Vedbodar 1878 1970 1974 0 Bf1878. 
Tuk1970. 
Tuk1974.

1878 2,67 1,48 Enl Bf1878 mellan de båda boningshusen vid gårdens östra gräns.

280n 1839, 1852, 
1866, 1870, 
1878, 1917

280.06.x.x_U Osäkert Uthus Stolpverk och 
brädor

Vedbodar, 
avträden

1839 1839 1877 0 Bf1839. 
Bf1878.

1839 4,45 1,48 Ingen uppgift om placering. Egna väggar på 3 sidor. Kan delvis ha fun-
nits kvar till fastighetens rivning enl tomtkartor.

280o 1839, 1852, 
1866, 1870, 
1878, 1917

280.06.x.x_Ub Osäkert Uthus Stolpverk och 
brädor

Vedbodar, 
avträden

1839 1839 1877 0 Bf1839. 
Bf1878.

1839 3,27 3,56 Ingen uppgift om placering. Egna vägar på 3 sidor.

Gesällen 6 på 1960-talet. Centralt ses huset vid Norra Vallgatan. Bygg-
naderna t.h. hörde till AB Sture Lundgrens Järnhandel. (Kalmar stads hbf; 
P0400023_redigerad-1)

Tomtkarta från år 1903. Ritning från år 1907, uppmätning och planerad ändring (ej genomförd) av huset 
mot Fiskaregatan.

Förteckning över de byggnader som funnits på tomten med uppgifter om exempelvis konstruktion, läge på tomten, storlek samt första respektive sista belägg. 

Gesällen 6 på 1960-talet. Det stora huset mot Fiskaregatan. 
Bakom skymtar huset vid Norra Vallgatan. I förgrunden Gesäl-
len 5. (Kalmar stads hbf; P0400062_redigerad-1)
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GESÄLLEN 7  
Tomt 281

Sammanfattning

Svårtolkad brandförsäkringsföljd. Tomt 281 tycks år 1843 vara 
uppdelad på två halvtomter, en i norr och en i söder. År 1847 
togs en försäkring för hela tomten. År 1863 togs en brandför-
säkring endast för den södra tomthalvan. År 1867 försäkrades 
återigen hela tomten. 

Mot Norra Vallgatan på en liten halvtomt, endast 6,5 meter 
djup, låg 1843 en timrad envåningsbyggnad (281a) med ett 
spisrum (kammarspisel) och två kontor. Då hela tomten för-
säkrades år 1847, nämns inte byggnaden i försäkringsbrevet. 
1843 års hus måste dock ha rivits senast 1867, för att ge plats 
åt två uthus (281f, 281h). Trots detta dödades inte 1843 års 
försäkring förrän år 1870.

Sannolikt avser 1847 års försäkring endast den södra halvan 
av tomten. Där låg då ett timrat boningshus (281c) i en våning 
och ett långsmalt uthus (281g). Båda husen måste ha vänt 
gaveln mot Fiskaregatan och mellan husen löpte sannolikt en 
mycket smal gång. (Gången kan ha varit något bredare än på 
kartan, eftersom den tomtbredd som anges i 1847 års brand-
försäkringar är cirka en halv meter större än det tomtmått 
från 1894 som använts i kartan. Husen kan också ha varit 
något smalare, om försäkringsmannen avrundat till närmast 
jämna aln.)

Båda husen på den södra tomtdelen revs senast år 1863, då 
ett nytt boningshus (281d) mot Fiskaregatan försäkrades. Det 
nya huset var ett trähus i två våningar och vind, med källare 
med bjälklag. År 1867 hade det nya huset försetts med två 
tvåvånings	köksflyglar	(281b,	281e)	i	trä	inåt	gården.	I	för-
längningen	av	köksflyglarna,	på	den	nora	tomtdelen,	hade	de	
tidigare nämnda uthusen (281f, 281h) byggts. År 1870 hade 
boningshuset	med	köksflyglar	reveterats.

Samtliga byggnader på fastigheten revs mellan 1967 och 1969.

Teckenförklaring

Byggnader belagda 
1850-1899

Byggnader belagda 
1900 eller senare

Byggnader belagda 
innan 1850

Tolkning

Tolkning

Karta

Historiska
fastighetsgränser

Karta

Karta

Karta (grafiskt 
förtydligande)

Osäkert

Osäkert
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Id_nr Brandförs Byggnad_nr Läge Funktion Stomme Rumsplan Källare Förstbe-
lag

Sistbelag Rivse-
nast

Riven Belag_enl Brand-
mått

Brand-
längd

Brand-
bredd

Kommentar

281a 1843,1847, 
1863, 1867, 
1870, 1914

281.07.n.N_B Tolkning Boningshus Timmer 1 rum, 2 
kontor

1843 1843 1866 0 Bf1843. 
Bf1867.

1843 5,35 4,75 Enl Bf1843 vid Norra Vallgatan, exakt placering osäker. Bf1843 gäller 
halvtomt i norr.

281b 1843, 1847, 
1863, 1867, 
1870, 1914

281.07.o.G_B Karta Boningshus Trä, reveterat 1 kök,1 skafferi 1867 1964 1969 0 Bf1867. 
Tuk1964. 
Tuk1969.

1867 4,45 3,27 Köksflygel.	Byggnadens	2	plan	innehåller	2	kök,	2	skafferier.	Egna	väggar	
på	3	sidor.	Enl	Bf1914	båda	flyglarna	3	m	breda.

281c 1843, 1847, 
1863, 1867, 
1870, 1914

281.07.s.F_B Tolkning Boningshus Timmer 2 rum, 1 kök 1847 1847 1862 0 Bf1847. 
Bf1863.

1847 11,88 5,35 Enl Bf1863 motsvaras denna byggnad av ett nytt hus vid Fiskaregatan. 
Exakt placering osäker.

281d 1843, 1847, 
1863, 1867, 
1870, 1914

281.07.s.F_Bb Karta Boningshus Trä, reveterat Osäker Bjälklag 1863 1964 1969 0 Bf1870. 
Tuk1964. 
Tuk1969.

1863 8,61 7,42 Vid Fiskaregatan. Tomten delad innan 1870. Byggnadens 3 plan innehål-
ler 8 rum med eldstad samt 2 förstugor.

281e 1843, 1847, 
1863, 1867, 
1870, 1914

281.07.v.G_B Karta Boningshus Trä, reveterat 1 kök,1 skafferi 1867 1964 1969 0 Bf1867. 
Tuk1964. 
Tuk1969.

1867 4,45 2,67 Köksflygel.	Byggnadens	2	plan	innehåller	2	kök,	2	skafferier.	Egna	väggar	
på	3	sidor.		Enl	Bf1914	båda	flyglarna	3	m	breda.

281f 1843, 
1847,1863, 
1867, 1870, 
1914

281.07.o.G_U Karta Uthus Trä 3 vedbodar 1867 1964 1969 0 Bf1867. 
Tuk1964. 
Tuk1969.

1867 5,64 2,52 Egna väggar på 3 sidor. Plan 2 oinrett. Enl Bf1914 2,8 m brett.

281g 1843, 1847, 
1863, 1867, 
1870, 1914

281.07.s.F_U Tolkning Uthus Stolpverk och 
brädor

2 vedbodar 
och avträdes-
hus

1847 1847 1862 0 Bf1847. 
Bf1863.

1847 10,01 2,97 Enl Bf1863 motsvaras denna byggnad av ett nytt hus vid Fiskaregatan. 
Exakt placering osäker. Egna väggar åt alla sidor.

281h 1843, 
1847,1863, 
1867, 1870, 
1914

281.07.v.G_U Karta Uthus Trä 1 vedbod, 
2 avträden, 
svinstia.

1867 1964 1969 0 Bf1867. 
Tuk1964. 
Tuk1969.

1867 6,53 3,27 Egna väggar på 3 sidor. Plan 2 oinrett. Enl Bf 1914 3 m brett.

Tomtkarta från år 1894. Norra Vallgatan på 1960-talet. Mitt på bilden ses de panel-
klädda uthusen på Gesällen 7. (Kalmar stads hbf; P0400024A_
redigerad-1)

Tvåvåningshuset vid 
Fiskaregatan på Gesällen 
7, odaterat foto. (KLM; 
A27277)

Förteckning över de byggnader som funnits på tomten med uppgifter om exempelvis konstruktion, läge på tomten, storlek samt första respektive sista belägg. 

Nedan: Odaterad teckning av John Sjöstrand (1875-1948), som visar ett raserat 
parti av den norra befästningsvallen. De norra vallarna började rivas vid mitten 
av 1860-talet och troligen är bilden från denna tid. Ett litet gavelvänt hus med hög 
skorsten skymtar mot Norra Vallgatan på Gesällen 7, motsvarande byggnad 281a 
enligt denna kartläggning. Huset måste ha rivits innan 1867, då två nya uthus på 
samma plats försäkrades. Notera att Sjöstrand inte kan ha upplevt vyn själv, utan 
måste haft en förlaga för sitt motiv.

Uppmätningsritning från mitten av 1960-talet. (Kalmar kommuns rivningsarkiv.)
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GESÄLLEN 8 
Tomt 282, södra

Sammanfattning

Tomt 282 tycks år 1833 ha fungerat som en hel tomt. Från 
1868 togs separata brandförsäkringar för södra respektive 
norra halvtomten.  

År 1833 låg på den södra halvtomten ett timrat boningshus 
(282b) i en våning med två rum och kök med gaveln mot Fis-
karegatan. År 1868 fanns ett något större boningshus i samma 
läge	(282a),	vilket	tolkats	som	att	det	befintliga	huset	utökats	
något.	Fotografier	visar	att	pråmman	öster	om	huset	byggts	
in. Tillbyggnaden kan ha inrymt de två garderober och even-
tuellt även det ”kontor” som omnämns i 1868 års handling. 
Boningshuset hade då även reveterats. 

År 1833 fanns en större vedbod (282c) vid boningshusets 
norra gavel. Det revs troligen i samband med uppdelningen på 
två tomter. 1868 hade vedboden ersatts av en mindre uthus-
byggnad (282d) i korsvirke i samma läge. 

Samtliga byggnader på fastigheten revs mellan 1967 och 1969.

Teckenförklaring

Byggnader belagda 
1850-1899

Byggnader belagda 
1900 eller senare

Byggnader belagda 
innan 1850

Tolkning

Tolkning

Karta

Historiska
fastighetsgränser

Karta

Karta

Karta (grafiskt 
förtydligande)

Osäkert

Osäkert
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Id_nr Brandförs Byggnad_nr Läge Funktion Stomme Rumsplan Källare Förstbe-
lag

Sistbelag Rivse-
nast

Riven Belag_enl Brand-
mått

Brand-
längd

Brand-
bredd

Kommentar

282a 1833, 1868, 
1880, 1921, 
1922

282.08.s.F_B.b Karta Boningshus Trä, reveterat 2 rum, 1 kök, 2 
garderober, ett 
kontor

1868 1964 1969 0 Bf1868. 
Tuk1964. 
Tuk1969.

1868 8,91 6,24 Vid Fiskaregatan enl Bf1868. Tolkad som samma byggnad som i Bf1833, 
utbyggd något åt öster.

282b 1833, 1868, 
1880, 1921, 
1922

282.08.s.F_B Tolkning Boningshus Timmer 2 rum, 1 kök 1833 1964 1969 0 Bf1833. 
Tuk1964. 
Tuk1969.

1833 8,32 5,64 Tolkad som samma byggnad som i Bf1868 och senare. Vid Fiskareg enl 
Bf1868.

282c 1833, 1868, 
1880, 1921, 
1922

282.08.s.G_U Tolkning Uthus Stolpverk och 
brädor

Vedbod 1833 1833 1867 0 Bf1833.  
Bf1868.

1833 3,56 5,64 Vid boningshusets norra gavel. Troligen rivet i samband med uppdel-
ningen	på	två	tomter	år	1868,	då	ett	annat	uthus	fick	ersätta	byggna-
den.

282d 1833, 1868, 
1880, 1921, 
1922

282.08.s.G_Ub Karta Uthus Korsvirke, 
reveterat

Vedbod och 
handkammare

1880 1964 1969 0 Bf1880. 
Tuk1964. 
Tuk1969.

1880 1,48 3,56 Vid boningshusets norra gavel. Ersatte äldre, större vedbod. Byggnaden 
förefaller något större i tomtkartorna.

Den smala innergården på Gesällen 8. T. h. boningshuset på 
Gesällen 10. (KLM; A16650)

Tomtkarta från år 1901. På den gavelvända, låga stugan på Gesällen 8 byggdes aldrig på. Den förblev ett av kvar-
terets minsta hus. (KLM; Fiskaregatan5)

Förteckning över de byggnader som funnits på tomten med uppgifter om exempelvis konstruktion, läge på tomten, storlek samt första respektive sista belägg. 

Uppmätningsritningar av Gesällen 8 från år 1964. (Kalmar kommuns 
rivningsarkiv.)
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GESÄLLEN 9 
Tomt 282, norra

Sammanfattning

Tomt 282 tycks år 1833 ha fungerat som en hel tomt. Från 
1868 togs separata brandförsäkringar för södra respektive 
norra halvtomten.  

Mot Norra Vallgatan låg år 1833 ett timrat boningshus (282e) 
med två våningar och vind inrymmande två rum. Huset hade, 
sannolikt åt söder, en tillbyggnad av bräder (282g) som in-
rymde kök och ett kontor. Under slutet av 1800-talet, senast 
kring sekelskiftet 1900, byggdes pråmmorna på båda sidor om 
boningshuset in. Utrymmena inlemmades inte med bostaden 
i bottenvåningen, utan fungerade som portgång (282f) och 
uthus (282h). 

År 1833 fanns en stor gemensam vedbod (282c) på heltom-
ten. Vedboden revs sannolikt då tomten delades. År 1868 
hade man uppfört ett uthus (282i) med dass och svinstia mot 
boningshusets sydfasad i öster på gården. Detta uthus bygg-
des antingen ut eller ersattes av en ny, längre vedbod (282k) 
i samma läge innan år 1921. Kring mitten av 1900-talet hade 
ett nytt uthus (282l) byggts vid den östra tomtgränsen, vilket 
delvis stod på den södra halvtomten.

Inga byggnader tecknas på fastigheten i 1903 års stadspla-
nekarta, men det förefaller orimligt att tomten stått tom. 
Möjligen beror det på att ingen tomtkarta över fastigheten 
fanns att tillgå vid tiden. 

Fastigheten beviljades rivningslov 1952 och år 1958 var tom-
ten avriven, med undantag av det sentida uthuset som även 
betjänade Gesällen 8.

Teckenförklaring

Byggnader belagda 
1850-1899

Byggnader belagda 
1900 eller senare

Byggnader belagda 
innan 1850

Tolkning

Tolkning

Karta

Historiska
fastighetsgränser

Karta

Karta

Karta (grafiskt 
förtydligande)

Osäkert

Osäkert
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Id_nr Brandförs Byggnad_nr Läge Funktion Stomme Rumsplan Källare Förstbe-
lag

Sistbelag Rivse-
nast

Riven Belag_enl Brand-
mått

Brand-
längd

Brand-
bredd

Kommentar

282e 1833, 1868, 
1880, 1921, 
1922

282.09.n.N_B Tolkning Boningshus Timmer 2 rum 1833 1952 1958 1953 Bf1833. 
Tok1952. 
G13Sitp1958.

1833 6,24 4,16 Tillsammans med kökstillbygge tolkad som samma byggnad som Bf1868 
och senare. Vid Norra Vallg enl Bf1868.  Rumsplan enl Urit1952. Riv-
ningslov 1952.

282f 1833, 1868, 
1880, 1921, 
1922

282.09.n.N_Bb Karta Boningshus Troligen 
stoplverk och 
brädor

Portgång. Se 
urit1952.

1908 1952 1958 1953 Kvk1908. 
Tok1952. 
G13Sitp1958.

Överbyggd portgång. Se Urit1952. Rivningslov 1952.

282g 1833, 1868, 
1880, 1921, 
1922

282.09.n.N_Bk Tolkning Boningshus Stolpverk och 
brädor

1 kök , 1 
kontor

1833 1952 1958 1953 Bf1844. 
Tok1952. 
G13Sitp1958.

1833 6,24 1,78 Kökstillbygge. Tillsammans med boningsrum tolkad som samma bygg-
nad som Bf1868 och senare. Möjligen ersatt av senare köksutbyggnad, 
dock troligen samma. Rumsplan enl ritning 1952. Rivningslov 1952.

282h 1833, 1868, 
1880, 1921, 
1922

282.09.n.N_U Karta Uthus Troligen 
stolpverk och 
brädor

Inbyggd 
pråmma.

1908 1952 1958 1953 Kvk1908. 
Tok1952. 
G13Sitp1958.

0 Ritat enligt URit1952.

282i 1833, 1868, 
1880, 1921, 
1922

282.09.o.G_U Tolkning Uthus Trä Avträde, 
svinstia

1868 1952 1958 1953 Bf1868. 
Tok1952. 
G13Sitp1958.

1868 2,38 2,08 Enl Bf1868 vidbyggd boningshusets sydfasad och i öster på gården.
Tolkat som samma uthus som Bf1921.

282k 1833, 1868, 
1880, 1921, 
1922

282.09.o.G_
Ub

Karta Uthus Stolpverk och 
brädor

Vedbod 1918 1952 1958 1953 Tok1918. 
Tok1952. 
G13Tok1958.

1921 4,00 2,30 Tolkat som samma uthus som i Bf1868, men tillbyggt på längden.

282l 1833, 1868, 
1880, 1921, 
1922

282.09.v.G_U Karta Uthus Osäker Osäker 1952 1964 1969 0 Tok1952. 
Tuk1964. Tuk 
1969.

0 Ungefärligt inritat enligt Tok1952.

På rivningstomten vid Norra Vallgatan står en moped parkerad på detta 
foto från 1960-talet. (Kalmar stads hbf; P0400024B_redigerad-1)

Den första tomtkartan för Gesällen 9 upprättades år 1952.

Teckning av John Sjöstrand, där huset på Gesällen 9 skymtar 
genom ett genombrott som gjorts i den norra stadsvallen. 

Uppmätningsritning av huset på Gesällen 9 från 1952, upprättad inför rivningen. Huset revs vid mitten av 1950-talet, som den 
första saneringsrivningen i kvarteret.

Förteckning över de byggnader som funnits på tomten med uppgifter om exempelvis konstruktion, läge på tomten, storlek samt första respektive sista belägg. 
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GESÄLLEN 10 
Tomt 283

Sammanfattning

År 1836 fanns på tomten endast ett timrat tvåvånings bo-
ningshus (283a) med gaveln mot Fiskaregatan. Bottenplanet 
inrymde två rum och kök. Övervåningen var utbyggd så att en 
övertäckt portgång (283b) bildades mot Fiskaregatan.

År 1862 hade ett stort uthus (283d) uppförts med gaveln mot 
Norra Vallgatan. Uthuset inrymde ursprungligen vedbodar, 
avträde och svinstia. Uthuset hade en mindre tillbyggnad 
(283c) vid västväggen. Själva uthuset stod troligen kvar in 
på 1960-talet, men tillbyggnaden revs redan under slutet av 
1800-talet. Ett fristående uthus (283e) kan ha byggts på den 
nordvästra delen av tomten, men även detta uthus förefal-
ler ha rivits innan sekelskiftet 1900. Vid mitten av 1900-talet 
fanns ett mindre uthus (283f) vid den östra tomtgränsen.  

Samtliga byggnader på fastigheten revs mellan 1964 och 1969.

Teckenförklaring

Byggnader belagda 
1850-1899

Byggnader belagda 
1900 eller senare

Byggnader belagda 
innan 1850

Tolkning

Tolkning

Karta

Historiska
fastighetsgränser

Karta

Karta

Karta (grafiskt 
förtydligande)

Osäkert

Osäkert
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Id_nr Brandförs Byggnad_nr Läge Funktion Stomme Rumsplan Källare Förstbe-
lag

Sistbelag Rivse-
nast

Riven Belag_enl Brand-
mått

Brand-
längd

Brand-
bredd

Kommentar

283a 1836, 1862, 
1911

283.10.s.F_B Karta Boningshus Timmer 2 rum, 1 kök 1836 1964 1969 0 Bf1836. 
Tuk1964. 
Tuk1969.

1836 10,70 5,05 Mot Fiskaregatan. Överensstämmer med byggnad från 1908.  3 rum, 1 
kök i övervåning. I Bf 1911 anges 6 rum 2 kök.

283b 1836, 1862, 
1911

283.10.s.F_Bp Karta Boningshus Stolpverk och 
brädor

Portgång 1836 1947 1964 0 Bf1836. 
Sp1947. 
Tuk1964.

1836 3,86 2,08 Mot Fiskargatan. Tillbyggnad  ”öfver portgången”.

283c 1836, 1862, 
1911

283.10.
no.G_Ut

Tolkning Uthus Trä Se kommentar 1862 1862 1892 0 Bf1862. 
Tok1892.

1862 2,67 1,48 Tillbyggnad på det stora uthusets västvägg . Vid Norra Vallg enl Bf1862. 
Exakt placering osäker. Inrymde troligen någon av de funktioner som 
nämns för uthuset, gissningsvis svinstian.

283d 1836, 1862, 
1911

283.10.
no.N_U

Karta Uthus Trä 3 vedbodar, 
avträdeshus 
och svinstia

1862 1964 1969 0 Bf1862. 
Sp1947. 
Tuk1964.

1862 8,02 2,67 Vid Norra Vallgatan enl Bf1862. Byggnadens funktioner omfattar även 
tillbyggnaden. Tolkat som samma uthus som i Bf1911, där måttangivel-
serna är 7,3 x 3,2 m.

283e 1836, 1862, 
1911

283.10.nv.N_U Karta Uthus Troligen 
stolpverk och 
brädor

Osäker 1892 1892 1892 0 Tok1892. 0 Inritat, men överstruket uthus på Tok1892.

283f 1836, 1862, 
1911

283.10.o.G_U Karta Uthus Troligen 
stolpverk och 
brädor

Osäker 1947 1947 1969 0 Sp1947. 0

Norra Vallgatan på 1960-talet, Gesällen 10 omsluts av det ljusa planket, där uthu-
sets takspets ses sticka upp. (Kalmar stads hbf; P0400024B_redigerad-1)

Tomtkarta upprättad år 1892. Gesällen 10 ses närmast t.h. på detta foto av Fiskaregatan, 
troligen taget på 1960-talet. (Kalmar stads hbf; P0400055_re-
digerad-1) 

Fiskaregatan år 1960. Mitt på bilden ses det gavelvända tvåvåningshuset 
på Gesällen 10 med sin vidbyggda portgång. (KLM; A23433)

Förteckning över de byggnader som funnits på tomten med uppgifter om exempelvis konstruktion, läge på tomten, storlek samt första respektive sista belägg. 
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GESÄLLEN 11 
Tomt 284, södra

Sammanfattning

Äldre Brandförsäkringar som sägs gälla tomt 284 (Gesällen 
11+12), förefaller gälla tomt 285 (Gesällen 13). Se även Gesäl-
len 12 och 13. 

Den första försäkringen för hela tomt 284 togs år 1879. Även 
1919 års försäkring gällde hela tomten, men i en tomtmätning 
från samma år behandlas halvtomterna som skilda fastigheter. 

Mot Fiskaregatan låg år 1879 ett två våningar högt boningshus 
av trä (284b). Vid den västra tomtgränsen fanns en portgång 
i bottenvåningen.  Vid den norra långväggen fanns ett utanpå-
liggande trapphus (284c), som tycks ha utökats (284d) innan 
år 1918. 

Gården och uthusen var gemensamma med den norra tom-
tdelen. Utmed den östra tomtgränsen låg ett större uthus 
(284g) som inrymde tre vedbodar, medan ett mindre uthus 
(284e) mot västra tomtgränsen inrymde en vedbod och ett 
avträde. Det mindre uthuset ersattes troligen av ett nytt 
(284f) i ungefär samma läge innan år 1918. 

Samtliga byggnader på tomten revs mellan år 1970 och 1974.

Teckenförklaring

Byggnader belagda 
1850-1899

Byggnader belagda 
1900 eller senare

Byggnader belagda 
innan 1850

Tolkning

Tolkning

Karta

Historiska
fastighetsgränser

Karta

Karta

Karta (grafiskt 
förtydligande)

Osäkert

Osäkert
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Id_nr Brandförs Byggnad_nr Läge Funktion Stomme Rumsplan Källare Förstbe-
lag

Sistbelag Rivse-
nast

Riven Belag_enl Brand-
mått

Brand-
längd

Brand-
bredd

Kommentar

284b 1879, 1919 284.11.s.F_B Karta Boningshus Trä 1 rum, 1 kök, 
portgång

1879 1970 1974 0 Bf1879. 
Tuk1970. 
Tuk1974.

1879 6,83 5,94 Vid Fiskareg enl Bf1879. Förmodad rumsplan - byggnadens 2 plan 
inrymmer 3 rum, 2 kök. Överbyggd portgång i husets västra ände. Enl 
Bf1919 är byggnaden 10 x 5,5 m - svårförklarig storleksskillnad...

284c 1879, 1919 284.11.s.G_Bt Tolkning Boningshus Stolpverk och 
brädor

Trapphus 1879 1970 1974 0 Bf1879. 
Tuk 1970. 
Tuk1974.

1879 1,78 1,48 Tillbygge vid norra långväggen. Trappa till övre våningen. Tolkat som en 
del	av	det	större	trapphus	som	finns	på	Tok1918	m.fl	tomtkartor.

284d 1879, 1919 284.11.s.G_Btb Karta Boningshus Troligen 
stolpverk och 
brädor

Trapphus 1918 1970 1974 0 Tok1918. 
Tuk 1970. 
Tuk1974.

0 Ritat ungefärligen efter Tok1918. Tolkat som samma trapphus som i 
Bf1979, men utbyggt. .

284e 1879, 1919 284.11_12.v.G_U Tolkning Uthus Stolpverk och 
brädor

1 avträde, 1 
vedbod

1879 1879 1917 0 Bf1879. 
Kvk1918.

1879 4,45 1,04 Utmed västra tomtgränsen. Tolkat som ersatt av nytt, kortare uthus 
innan 1919, men kan möjligen vara samma uthus som i Tok1918.

284f 1879, 1919 284.11_12.v.G_Ub Karta Uthus Troligen 
stolpverk och 
brädor

Osäker 1918 1970 1974 0 Kvk1918. 
Tuk 1970. 
Tuk1974.

1919 3,00 1,50 Enl Bf1919 och Tok1918.  Tolkat som ett annat uthus än i Bf1879, men 
kan möjligen vara samma.

284g 1879, 1919 284.11_12.o.G_U Karta Uthus Stolpverk och 
brädor

3 vedbodar 1879 1970 1974 0 Bf1879. 
Tuk1970. 
Tuk1974.

1879 7,13 2,38 Uthus för både norra och södra boningshuset utefter gårdens östra 
gräns. Tolkat som samma hus som senare, trots smärre avvikelse i plan.

Förteckning över de byggnader som funnits på tomten med uppgifter om exempelvis konstruktion, läge på tomten, storlek samt första respektive sista belägg. 

Tomtkarta från år 1918. Fiskaregatan år 1960. Mitt i bilden mellan de gavelvända husen ligger huset på Gesällen 11. (KLM; A23433). Huset på Gesällen 11 mot Fiskaregatan, sannolikt på 
1960-talet. (KLM; A20285)
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GESÄLLEN 12 
Tomt 284, norra

Sammanfattning

Svårtolkad brandförsäkringsföljd som i kombination med 
tomtmätningshandlingar indikerar att förväxlingar skett mel-
lan de norra tomhalvorna av tomt 284 (Gesällen 12) respek-
tive tomt 285 (Gesällen 13) i det äldre brandförsäkringsma-
terialet. Om detta berott på slarv eller på att tomterna har 
haft en gemensam historia har inte kunnat utredas.  Se även 
Gesällen 13. 

År 1879 togs en försäkring för hela tomt 284 (Gesällen 11+12) 
i vilken uttryckligen sägs att byggnaderna tidigare inte varit 
försäkrade. Även 1919 års försäkring gällde hela tomten, men 
i en tomtmätning från samma år behandlas halvtomterna som 
skilda fastigheter. 

Vid Norra Vallgatan låg år 1879 ett gavelvänt timrat bonings-
hus (284a) i en våning om ett rum och kök. 

Gården och uthusen var gemensamma med den södra tom-
tdelen. Utmed den östra tomtgränsen låg ett större uthus 
(284g) som inrymde tre vedbodar, medan ett mindre uthus 
(284e) mot västra tomtgränsen inrymde en vedbod och ett 
avträde. Det mindre uthuset ersattes troligen av ett nytt 
(284f) i ungefär samma läge innan år 1918. 

Samtliga byggnader på tomten revs mellan år 1970 och 1974.

Teckenförklaring

Byggnader belagda 
1850-1899

Byggnader belagda 
1900 eller senare

Byggnader belagda 
innan 1850

Tolkning

Tolkning

Karta

Historiska
fastighetsgränser

Karta

Karta

Karta (grafiskt 
förtydligande)

Osäkert

Osäkert
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Id_nr Brandförs Byggnad_nr Läge Funktion Stomme Rumsplan Källare Först-
belag

Sist-
belag

Rivse-
nast

Riven Belag_enl Brand-
mått

Brand-
längd

Brand-
bredd

Kommentar

284a 1879, 1919 284.12.n.N_B Karta Boningshus Trä 1 rum, 1 kök. 1879 1970 1974 0 Bf1879. 
Tuk1970. 
Tuk1974.

1879 7,72 4,75 Vid Norra Vallgatan. Innehåller 1 våning med bjälklag och vind.

284e 1879, 1919 284.11_12.v.G_U Tolkning Uthus Stolpverk och 
brädor

1 avträde, 1 
vedbod

1879 1879 1917 0 Bf1879. 
Kvk1918.

1879 4,45 1,04 Utmed västra tomtgränsen. Tolkat som ersatt av nytt, kortare uthus 
innan 1919, men kan möjligen vara samma uthus som i Tok1918.

284f 1879, 1919 284.11_12.v.G_Ub Karta Uthus Troligen 
stolpverk och 
brädor

Osäker 1918 1970 1974 0 Kvk1918. 
Tuk 1970. 
Tuk1974.

1919 3,00 1,50 Enl Bf1919 och Tok1918.  Tolkat som ett annat uthus än i Bf1879, men 
kan möjligen vara samma.

284g 1879, 1919 284.11_12.o.G_U Karta Uthus Stolpverk och 
brädor

3 vedbodar 1879 1970 1974 0 Bf1879. 
Tuk1970. 
Tuk1974.

1879 7,13 2,38 Uthus för både norra och södra boningshuset utefter gårdens östra 
gräns. Tolkat som samma hus som senare, trots smärre avvikelse i plan.

Den stensatta gården på Gesäl-
len 12, hitåt i bild, med Gesällen 
11 bortom planket. Foto taget 
år 1962 sedan Gesällen 13 rivits. 
(KLM; A16648)

Förteckning över de byggnader som funnits på tomten med uppgifter om exempelvis konstruktion, läge på tomten, storlek samt första respektive sista belägg. 

Tomtkarta från år 1918 Norra Vallgatan med den lilla gavelvända stugan på Gesällen 12 år 1962. (KLM; 
A16646)

Huset på Gesällen 12 år 1962. Då fotot togs hade Gesällen 13, hitom Gesällen 
12, rivits. Gårdsporten hade fått en stötta. (KLM: A16647)
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GESÄLLEN 13 
Tomt 285, norra

Sammanfattning

Inga brandförsäkringshandlingar har påträffats för tomt 285. 
Detta stärker möjligen det gjorda antagandet att en brandför-
säkringsföljd om tre försäkringar, där en sägs gälla tomt 281, 
de andra två tomt 284, i själva verket avser den norra halvan 
av tomt 285. 

Inga byggnader tecknas på fastigheten i 1903 års stadsplane-
karta, vilket skulle kunna bero på att inga tomtkartor över 
fastigheten fanns att tillgå. En tomtkarta över den norra delen 
av tomt 284 (Gesällen 12) upprättad år 1878 har emeller-
tid senare ändrats till att gälla den norra delen av tomt 285 
(Gesällen 13). Gissningsvis har denna tomtkarta använts som 
underlag till kartan över Kvarnholmen år 1908, vilket lett till 
att den byggnad som i själva verket stod mot Norra Vallgatan 
på tomt 285, felaktigt har inritats på tomt 284.  Bilder och 
kartor visar att ett envånings boningshus legat på tomt 285, 
med gaveln mot Norra Vallgatan. 

Följande förlopp skisseras utifrån brandförsäkringsföljden 
och hypotesen om förväxling av handlingar. År 1839 låg ett 
envånings timrat boningshus om ett rum och kök mot Norra 
Vallgatan (285 a). Innan år 1878 förlängdes huset med ett rum 
inåt gården(285b). Under samma period tillkom en förstuga 
(285c) på västfasaden och ett uthus (285d) med vedbod och 
avträde vid tomtens sydvästra hörn.

Samtliga byggnader revs sannolikt åren 1958-1959, åtminstone 
innan år 1964. 

Teckenförklaring

Byggnader belagda 
1850-1899

Byggnader belagda 
1900 eller senare

Byggnader belagda 
innan 1850

Tolkning

Tolkning

Karta

Historiska
fastighetsgränser

Karta

Karta

Karta (grafiskt 
förtydligande)

Osäkert

Osäkert
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Id_nr Brandförs Byggnad_nr Läge Funktion Stomme Rumsplan Källare Förstbe-
lag

Sistbelag Rivse-
nast

Riven Belag_enl Brand-
mått

Brand-
längd

Brand-
bredd

Kommentar

285a Saknas 285.13.n.N_B Tolkning Boningshus Timmer 1 rum, 1kök 1839 1958 1964 1959 Bf1839. 
Sitp1958. 
Tuk1964.

1839 6,53 4,16 Osäker tolkning enligt hypotes. Bf1839 gäller tomt 281, men hänvisar 
till Bf1878 och Bf1923, gällande tomt 284. Vid Norra vallen enl Bf1839. 
Tolkat som del av boningshus i Bf1878.

285b Saknas 285.13.n.N_Bb Karta Boningshus Timmer 2 rum, 1 kök 1878 1958 1964 1959 Bf1878. 
Sitp1958. 
Tuk1964.

1878 9,65 3,86 Osäker tolkning enligt hypotes. Bf1878 gäller tomt 284,Vid Norra Vallg 
enl Bf1878. Tolkat som samma boningshus som i Bf1839, men utbyggt. 
Troligt rivningsbeslut 1958.

285c Saknas 285.13.n.G_Bf Karta Boningshus Troligen 
stolpverk och 
brädor

Förstuga 1878 1958 1964 1959 Tok1878. 
Sitp1958. 
Tuk1964.

0 Förstuga ungefärligt inritad enligt Tok1946.

285d Saknas 285.13.sv.G_U Karta Uthus Stolpverk och 
brädor

1 avträde, 1 
vedbod

1878 1947 1958 0 Bf1878. 
Sp1947. 
Sitp1958.

1878 5,35 1,48 Vid gårdens södra och västra gräns. Form och placering enligt Tok1878.

Den enda bild som påträffats av huset på Gesällen 13, är denna teckning av John Sjöstrand. Den visar likheten mel-
lan de båda stugorna på Gesällen 12 och 13.  Gesällen 13 ligger närmast i bild. 

Förteckning över de byggnader som funnits på tomten med uppgifter om exempelvis konstruktion, läge på tomten, storlek samt första respektive sista belägg. 

Tomtkarta från år 1878 som ändrats från tomtnum-
mer 284 (Gesällen 12) till 285 (Gesällen 13). 

På Kvarnholmenkartan från år 1908 har 
troligen det hus som låg på Gesällen 13 
ritats in på Gesällen 12.

Tomtkarta över Gesällen 13 från år 1946 som även visar det 
rätta huset på Gesällen 12. 
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GESÄLLEN 14 
TOMT 285, SÖDRA

Sammanfattning

Den äldsta påträffade brandförsäkringshandlingen för denna 
halvtomt är från år 1881. 

År 1881 låg ett timrat boningshus (285e) i en våning med 
gaveln mot Fiskaregatan och en förstuga (285f) på västra lång-
väggen. Huset hade en mindre källare. Bostaden, om tre rum 
och kök, låg i den södra delen av byggnaden. Den norra delen, 
som kan ha varit en tillbyggnad, inrymde uthusfunktioner som 
vedbod och avträde. Innan 1909 byggdes huset på med en full 
våning	och	avträdet	flyttades	till	ett	fristående	hus	(285g)	i	
den nordvästra tomthörnan.

Byggnaderna revs mellan år 1970 och år 1974.

Teckenförklaring

Byggnader belagda 
1850-1899

Byggnader belagda 
1900 eller senare

Byggnader belagda 
innan 1850

Tolkning

Tolkning

Karta

Historiska
fastighetsgränser

Karta

Karta

Karta (grafiskt 
förtydligande)

Osäkert

Osäkert
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Id_nr Brandförs Byggnad_nr Läge Funktion Stomme Rumsplan Källare Förstbe-
lag

Sistbelag Rivse-
nast

Riven Belag_enl Brand-
mått

Brand-
längd

Brand-
bredd

Kommentar

285e 1881, 1909 285.14.s.F_B Karta Boningshus Timmer 3 rum, 1 kök, 
1 vedbod, 1 
avträde

Bjälklag 1881 1970 1974 0 Bf1881. 
Tuk1970. 
Tuk1974.

1881 11,29 4,75 Vid Fiskargatan enl Bf1881. 1 våning med källare och förstuga. Enl 
Bf1909 så har boningshuset då 2 våningar med, 3 rum, 2 kök.

285f 1881, 1909 285.14.s.G_Bf Karta Boningshus Stolpverk och 
brädor

Förstuga 1881 1970 1974 0 Bf1881. 
Tuk1970. 
Tuk1974.

1881 2,08 0,89 Förstuga vid västra långväggen. Placering gjord efter Tok1908, överens-
stämmande med Urit1911

285g 1881, 1909 285.14.nv.G_U Karta Uthus Troligen 
stolpverk och 
brädor

Avträde 1908 1958 1974 0 Kvk1908. 
Sitp1958. 
Tuk1974.

1909 2,00 1,50 Placering gjord efter Tok1908.

Ritning av huset på Gesällen 14, upprättad inför ombyggnad år 1911. 

Förteckning över de byggnader som funnits på tomten med uppgifter om exempelvis konstruktion, läge på tomten, storlek samt första respektive sista belägg. 

Tomtkarta från år 1881. Fiskaregatan år 1960.Det gavelvända huset på Gesällen 14, närmast i bild, 
hade byggts på med en våning kring sekelskiftet 1900. 
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GESÄLLEN 15 
Tomt 286

Sammanfattning

I brandförsäkringen från år 1841 anges gården endast vara 
15,44 meter lång, vilket skulle innebära att tomt 286 var delad 
och att försäkringen gällde den södra halvtomten. Norr om 
denna skulle då en halvtomt om cirka 6,5 meters djup ha 
legat. Senast från år 1863 fungerar 286 som en hel tomt.

 Mot Fiskaregatan fanns år 1841 ett timrat boningshus (286a) 
i en våning med ett rum och kök, ett kontor och en vedbod. 
Huset var då i gott stånd men tycks år 1863 ha ersatts av ett 
timrat boningshus (286b) i två våningar med inredd vind. Av 
brandförsäkringarna från år 1892 och 1919 att döma, tycks 
huset ha utökats fyra meter på längden, vilket inte har kunnat 
beläggas av några kartor. Rumsindelningen är också är den-
samma genom brandförsäkringsföljden. Byggnaden revetera-
des till största delen innan 1892. Eldsvåda härjade i huset den 
23 september 1919. 

Mot Norra Vallgatan låg år 1863 en timrad byggnad (286d). 
Bottenvåningen omfattade August Erikssons kakelugnsmaka-
reverkstad jämte portgång. En trappa upp fanns en vind med 
ett inrett boningsrum. Verkstaden upphörde troligen år 1881 
vid Erikssons frånfälle och senast 1892 ändrades byggnaden till 
boningshus. Det innebar bl. a. annat att vindsvåningen höjdes 
och att ett en utbyggnad med kök och trapphus tillkom mot 
gården (286c). 

Mot den östra tomtgränsen låg år 1863 ett uthus (286e) av trä 
med svinstia, vedbod och en del av kakelugnsmakarens ugn. 
Åtminstone den norra delen av byggnaden, där ugnen var be-
lägen, måste ha rivits då verkstaden ändrades till boningshus. 
Troligen revs hela uthuset innan 1892 och ersattes av ett nytt 
uthus (286f) i trä som inrymde vedbodar och avträden.

Uthuset tycks ha rivits redan innan år 1947, men boningshu-
sen revs först mellan år 1970 och 1974.

Teckenförklaring

Byggnader belagda 
1850-1899

Byggnader belagda 
1900 eller senare

Byggnader belagda 
innan 1850

Tolkning

Tolkning

Karta

Historiska
fastighetsgränser

Karta

Karta

Karta (grafiskt 
förtydligande)

Osäkert

Osäkert
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Id_nr Brandförs Byggnad_nr Läge Funktion Stomme Rumsplan Källare Förstbe-
lag

Sistbelag Rivse-
nast

Riven Belag_enl Brand-
mått

Brand-
längd

Brand-
bredd

Kommentar

286a 1841, 1863, 
1892, 1919

286.15.s.F_Bb Tolkning Boningshus Timmer 1 rum, 1 kök, 1 
kontor, vedbod

1841 1841 1862 0 Bf1841. 
Bf1863.

1841 11,80 5,05 Vid Fiskaregatan enl Bf1863. 1 plan. Tolkat som ersatt av boningshus enl 
Bf1863.

286b 1841, 1863, 
1892, 1919

286.15.s.F_B Karta Boningshus Trä, reveterat Osäker. 2 
rum,1 kök 
samt entré/
portgång med 
trappa?

1863 1970 1974 0 Bf1863. 
Tuk1970. 
Tuk1974.

1863 8,17 6,68 Vid Fiskareg enl Bf1863. Enl Bf1892 och Bf 1919 är huset 12,0 x 6,7 m, 
vilket inte kan beläggas i några kartor. 2 plan samt inredd vind omfattar 
6 rum, 2 kök, 2 skafferier, 5 garderober.

286c 1841, 1863, 
1892, 1919

286.15.n.N_B Karta Boningshus Timmer 1 rum och 
portgång i 
gathuset. 1 kök 
och trapphus i 
gårdshuset.

1892 1970 1974 0 Bf1892. 
Tuk1970. 
Tuk1974.

1892 7,70 4,80-6,70 Vid Norra Vallgatan. Samma bygnad som i Bf1863, men på- och utbyggt.

286d 1841, 1863, 
1892, 1919

286.15.n.N_V Karta Verksamhet Timmer Kakelugnsverk-
stad, 1 rum 
med eldstad

1863 1970 1974 0 Bf1863. 
Tuk1970. 
Tuk1974.

1863 6,24 3,86 Vid Norra Vallgatan enl Bf1863. Del av boningshus i Bf1892.

286e 1841, 1863, 
1892, 1919

286.15.o.G_U Karta Uthus Trä Vedbod och 
svinstia

1863 1881 1891 0 Bf1863. 
Bf1892.

1863 9,50 3,56-5,05 Öster på gården enl Bf1863 och odat URit. Medelhöjd 4,6 m. Norra 
delen riven innan 1892. Södra delen,  med samma  bredd som uthus i 
Bf1892, kan vara samma.

286f 1841, 1863, 
1892, 1919

286.15.o.G_
Ub

Karta Uthus Trä 2 avträden, 5 
vedbodar

1892 1918 1947 0 Bf1892.
Tok1918. 
Sp1947.

1892 6,00 3,50 Vid gårdens östra gräns. Enl Bf1892 i 2 våningar, men är endast 2,2 m 
högt! Tolkad som ett annat uthus  än i Bf1863, men södra delen håller 
samma bredd och kan vara samma.

Förteckning över de byggnader som funnits på tomten med uppgifter om exempelvis konstruktion, läge på tomten, storlek samt första respektive sista belägg. 

Tomtkarta från år 1918. 

Fiskaregatan med det resliga huset på Gesällen 15 
längst bort, troligen på 1960-talet. (Kalmar stads 
hbf; P0400055_redigerad-1)

Odaterad ritning, troligen från 1880-talet, som visar den planerade för-
höjningen och utbyggnaden av huset mot Norra Vallgatan på Gesällen 15. 

Norra Vallgatan år 1962 med det förhöjda och 
ombyggda huset på Gesällen 15. (KLM; A16646)

Uppmätningsritning av huset mot Fiskaregatan från mitten av 1960-ta-
let. (Kalmar kommuns rivningsarkiv.)
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GESÄLLEN 16, 17 (24) 
Tomt 287 + Tomt 288, norra

Sammanfattning

År 1851 kom tomt 287 (Gesällen 16) i murarmästare Ceder-
grens ägo. År 1867 köpte han även den Melanderska gården på 
den	norra	halvtomten	av	288	(Gesällen	17).	Senare	fick	tom-
terna den gemensamma fastighetsbeteckningen Gesällen 24. 

Gesällen 16 
Tomt 287

På tomt 287 fanns år 1829 ett tvåvånings timrat boningshus 
(287a) mot Fiskaregatan. I bottenvåningen låg en portgång i 
byggnadens västra del, samt två rum. Mot gården låg en två 
våningar	hög	köksflygel	(287b)	med	kök	och	skafferi	i	var-
dera planet. Bottenvåningens skafferi ändrades till kök innan 
1848.  Samma år hade också ett trapphus (287c) byggts ut mot 
gården. Under 1800-talets andra hälft, senast kring sekelskiftet 
1900,	flyttades	trappan	in	i	byggnaden	till	en	förstuga	som	tog	i	
anspråk en del av portgången. Samtidigt tillkom i anslutning till 
köksflygeln	ett	trapphus	(287d)	som	betjänade	byggnaden	vid	
Norra Vallgatan. En källare kan ha grävts ut under hela gathu-
set, i samband med andra ombyggnader I slutet av 1920-talet. 

Mot Norra Vallgatan och den västra tomtgränsen låg år 1829 
ett timrat brygghus (287g), breddat åt öster med en tillbygg-
nad (287i) i stolpverk och brädor. 1848 hade en vedbod (287k) 
tillkommit just söder om brygghuset. Dessa byggnader revs 
omkring år 1886 då ett två våningar högt reveterat boningshus 
(287_288a) uppfördes mot Norra Vallgatan. Det nya huset 
omfattade även större delen av den norra halvtomten 288 (se 
bygglovritning).

År 1829 fanns även en timrad redskapsbod (287h), som bör ha 
legat på den nordöstra delen av tomten. Redskapsboden hade 
år 1848 förlängts åt söder (287e) med en med ett boningsrum 
och ytterligare ett bodrum. Någon gång mellan 1848 och 1885 
revs redskapsboden troligen och ersattes av ett större hus 
(287f)	med	gaveln	mot	Norra	Vallgatan.	Detta	hus	fick	vid	den	
stora nybyggnationen utmed Norra Vallgatan år 1886 bilda det 
nya	husets	östra	gårdsflygel.	

Teckenförklaring

Byggnader belagda 
1850-1899

Byggnader belagda 
1900 eller senare

Byggnader belagda 
innan 1850

Tolkning

Tolkning

Karta

Historiska
fastighetsgränser

Karta

Karta

Karta (grafiskt 
förtydligande)

Osäkert

Osäkert
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Id_nr Brandförs Byggnad_nr Läge Funktion Stomme Rumsplan Källare Förstbe-
lag

Sistbelag Rivse-
nast

Riven Belag_enl Brand-
mått

Brand-
längd

Brand-
bredd

Kommentar

287_288a 1829, 1848, 
1902

287_288.24.n.N_B Karta Boningshus Trä, reveterat Se ritning 1886 1970 1974 0 Rit1885. 
Tuk1970. 
Tuk1974.

0 Vid	Fiskareg.	Byggnad	i	2	plan	med	flera	lägenheter	enl	bygglovritning	
1885.	Ístra	gårdsflygeln	uppges	som	”gammal	byggnad”.

287_288b 1829, 1848, 
1902

287_288.24.n.N_Ua Karta Uthus Troligen 
stolpverk och 
brädor

Osäker 1918 1918 1947 0 Tok1918.
SP1947.

0 Ute på f.d. Norra Vallgatan. Uthus enl karta 1918. Mått och läge unge-
färliga.

287_288c 1829, 1848, 
1902

287_288.24.n.N_Ub Karta Uthus Troligen 
stolpverk och 
brädor

Osäker 1927 1970 1974 0 Rit1927. 
Tuk1970. 
Tuk1974.

0 Ute på f.d. Norra Vallgatan. Uthus enl ritning 1927.

287_288d 1829, 1848, 
1902

287_288.24.n.N_Uc Karta Uthus Troligen 
stolpverk och 
brädor

Osäker 1964 1970 1974 0 Tuk1964. 
Tuk1970. 
Tuk1974.

0 Ute på f.d. Norra Vallgatan. Uthus enl småskalig turistkarta. Form och 
läge mycket ungefärliga.

287_288e 1829, 1848, 
1902

287_288.24.s.G_U Karta Uthus Troligen 
stolpverk och 
brädor

Osäker 1908 1918 1947 0 Kvk1908. 
Tok1918. 
Sp1947.

0 Uthus enligt kartor år 1908 och 1918.

287a 1829, 1848, 
1902

287.16.s.F_B Karta Boningshus Trä, reveterat 2 rum, port-
gång

Sentida 1829 1970 1974 0 Bf1829. 
Tuk1970. 
Tuk1974

1829 9,50-13,43 5,64 Ingen uppgift om placering i Bf1829. Vid Fiskareg enl Tok1908 och 
URit1926. Timmer. 2 våningar. Bottenplan 9,50 m + portgång m för-
stuga och trapp. Källaren trol  byggd ca 1928. Reveterat enl Kvk1908.

287b 1829, 1848, 
1902

287.16.s.G_Bb Karta Boningshus Timmer 1 kök, 1 
skafferi

1829 1970 1974 0 Bf1829.
Tuk1970. 
Tuk1974.

1829 5,94 3,42 Ingen uppgift om placering i Bf1829. Läge enl Tok1908 och URit1926. 2 
våningar. Skafferiet i bottenvåningen ändrat till  kök år 1848.

287c 1829, 1848, 
1902

287.16.s.G_Bt Tolk-
ning

Boningshus Stolpverk och 
brädor

Trapphus 1848 1848 1907 0 Bf1848. 
Kvk1908.

1848 2,97 1,78 Tillbyggd tvist över trappan från gården till övervåningen på huset vid 
Fiskaregatan. Exakt placering osäker.

287d 1829, 1848, 
1902

287.16.s.G_Btb Karta Boningshus Troligen 
stolpverk och 
brädor

Trapphus 1908 1970 1974 0 Kvk1908.
Tuk1970. 
Tuk1974.

0 Placering	enl	Kvk1908	och	URit1926.	Trappa	till	gårdsflygel	på	huset	
mot Norra Vallgatan. Ersatte troligen äldre trapphus.

287e 1829, 1848, 
1902

287.16.no.G_B Tolk-
ning

Boningshus Timmer 1 rum, 1 bod 1848 1848 1885 0 Bf1848. 
Tok1885.

1848 4,75 3,56 Vid södra gaveln av redskapsboden, med 3 egna väggar. Bör ha legat 
på den nordöstra delen av tomten. Tolkat som riven och ersatt av 
byggnad enl Tok1885, men möjligen en del av denna.

287f 1829, 1848, 
1902

287.16.no.N_B Karta Boningshus Timmer Osäker 1885 1970 1974 0 Tok1885. 
Tuk1970. 
Tuk1974

0 Vid Norra Vallgatan enl Tok1885. Möjligen 2 bodar av timmer enl 
Bf1829 och 1848 som om- och utbyggts. Cirka 12 x 6 m. Del av 
senare byggnad enl Rit1885. Norra delen av byggnaden möjligen riven 
1885.

287g 1829, 1848, 
1902

287.16.nv.N_V Karta Verksamhet Timmer Brygghus 1829 1885 1885 0 Bf1829. 
Tok1885. 
Rit1885.

1829 6,53 3,42 Brygghus med vind. Placering vid Norra Vallgatan enl Tok1885. Egna 
väggar åt alla sidor. Tolkat som rivet ca 1885 enl Rit1885.

287h 1829, 1848, 
1902

287.16.no.N_Uc Tolk-
ning

Uthus Timmer Redskapsbod 1829 1848 1885 0 Bf1829.
Bf1848.
Tok1885.

1829 5,05 4,16 Ingen uppgift om placering. Bör ha legat på den nordöstra delen av 
tomten. Tolkad som riven och ersatt av byggnad enl Tok1885, men 
möjligen en del av denna.

287i 1829, 1848, 
1902

287.16.n.N_Ub Karta Uthus Stolpverk och 
brädor

2 vedbodar 
och avträ-
deshus

1829 1885 1885 0 Bf1829. 
Tok1885. 
Rit1885.

1829 6,53 2,97 Tillbyggnad på brygghusets östra vägg. Placering vid Norra Vallgatan 
enl Tok1885. Tolkat som rivet ca 1885 enl Rit1885.

287k 1829, 1848, 
1902

287.16.v.G_U Karta Uthus Stolpverk och 
brädor

2 vedbodar 1848 1885 1885 0 Bf1848. 
Tok1885. 
Rit1885.

1848 5,35 2,38 Vedbod på södra gaveln av det sammanbyggda uthuset och brygghuset. 
Placering enl Tok1885. Tolkat som rivet ca 1885 enl Rit1885.

288g Saknas 288.17.n.N_B Karta Boningshus Troligen tim-
mer

Osäker 1885 1885 1885 0 Tok1885. 
Rit1885.

0 Byggnadens mått och placering ungefärliga enl Tok1885, som utgör 
enda källa. Troligt boningshus. Tolkat som rivet ca 1885 enl Rit1885. 
Melanderska gården.

288h Saknas 288.17.sv.G_Ub Karta Uthus Troligen 
stolpverk och 
brädor

Avträde? 1885 1885 1885 0 Tok1885. 
Rit1885.

0 Byggnadens mått och placering ungefärliga enl Tok1885, som utgör 
enda källa. Tolkat som rivet ca 1885 enl Rit1885. Melanderska gården.

288i Saknas 288.17.so.G_U Karta Uthus Troligen 
stolpverk och 
brädor

Osäker 1885 1885 1885 0 Tok1885. 
Rit1885.

0 Byggnadens mått och placering ungefärliga enl Tok1885, som utgör 
enda källa. Tolkat som rivet ca 1885 enl Rit1885. Melanderska gården.

Förteckning över de byggnader som funnits på tomten med uppgifter om exempelvis konstruktion, läge på tomten, storlek samt första respektive sista belägg. 
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Gesällen 17 
Tomt 288, norra

Inga brandförsäkringshandlingar har påträffats för den norra 
halvtomten av 288, som v id mitten av 1800-talet kallades för 
den Melanderska gården. 

En tomtkarta från år 1885 visar en byggnad (288g), sannolikt 
ett timrat boningshus, som vände gaveln mot Norra Vallgatan, 
på den nordvästra delen av tomten. Ett uthus i vinkel (288i) 
låg i den sydöstra tomthörnan. Dessutom fanns ett mycket 
litet uthus (288h), sannolikt ett avträde, i den sydvästra 
tomthörnan. Samtliga byggnader på tomten revs sannolikt då 
det nya, stora boningshuset vid Norra Vallgatan uppfördes på 
denna halvtomt och tomt 287 år 1886 (se bygglovritning).

Gesällen 16+17 (Gesällen 24) 
Tomt 287 + Tomt 288, norra

Från omkring 1886 fungerade alltså hela tomt 287 och den 
norra halvan av 288 som en enda tomt med ett stort bonings-
hus mot vardera gatan. Uthusfunktioner fanns i bottenvå-
ningen	på	gårdsflyglarna	till	det	norra	huset.	I	den	nordvästra	
flygeln	låg	brygghus/tvättstuga	och	vedbodar.	Den	nordöstra	
gårdsflygeln	inrymde	ett	kök	och	flera	vedbodar.	Omkring	
1926 slogs vedbodarna troligen samman till ett stort rum och 
ändrades till verkstad, senare bageri. 

I början av 1900-talet låg även ett uthus (287_288e) centralt 
på gården i anslutning till den gamla tomtgränsen. Det revs 
innan 1947. Några uthus (287_288b, 287_288c, 287_288d) 
byggdes under 1900-talet på den del av Norra Vallgatan som 
tillhörde fastigheten.

Samtliga byggnader revs mellan 1970 och 1974. 

Fiskaregatan och fastigheterna Gesällen 15-23, troligen på 1960-talet.  
(Kalmar stads hbf; P0400056_redigerad-1)

Ritning från år 1926 som visar huset vid Fiskaregatan på Gesällen 16 +17, före och efter ombyggnad. 

Tomtkarta från år 1885 som visar fastigheten innan omdaningen.
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Utsnitt ur bygglovsritning från år 1885 som visar fasaden på det långa huset mot Norra Vallgatan, Gesällen 16 + 17.  

Utsnitt ur bygglovsritning från år 1885 som visar planlösningen för det långa huset mot Norra Vallgatan på Gesällen 16 + 17.  F.d. Norra Vallgatan år 1962. Gesällen 16+17 (24) är det ljusa huset längst bort. (KLM; A16646)
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GESÄLLEN 18 
Tomt 288, södra

Sammanfattning

På denna halvtomt fanns år 1850 ett nyuppfört timrat bo-
ningshus (288a) i en våning med gaveln mot Fiskaregatan. Det 
inrymde två rum och kök. I början av 1900-talet hade en för-
modad förstuga (288c) samt ytterligare en mindre tillbyggnad 
(288b) tillkommit på byggnadens västra långvägg. 

År 1876 fanns ett uthus (288f) med visthusbod, vedbod 
och avträde mot den västra tomtgränsen. Uthuset hade år 
1895 ersatts av en större tvåvåningsbyggnad (288d) med 
vedbod, skomakareverkstad och ett vidbyggt trapphus 
(288e). Byggnaden sägs ligga mot den västra tomtgränsen. 
De småskaliga kartorna från 1903 respektive 1908 visar dock 
endast boningshuset. En byggnad som hjälpligt stämmer med 
skomakareverkstaden	återfinns	emellertid	på	tomtkartan	från	
1918, men mot den norra tomtgränsen och överlappande bo-
ningshusets norra ände. Denna byggnad och den norra delen 
av boningshuset, framstår av en tomtkarta från år 1956 som 
rivna. Denna förmodade rivning motsägs emellertid både av 
en tomtkarta för granntomten (Gesällen 19) från år 1964 och 
av den småskaliga turistkartan från samma år. 

Sammantaget har en osäker tolkning gjorts att 1895 års sko-
makareverkstad/vedbod låg mot den norra tomtgränsen och 
att den överlappade 1850 års boningshus, så att det i sin norra 
ände byggts på en våning. 

Möjligen revs skomakareverkstaden/vedboden och den norra 
änden av boningshuset innan den övriga delen av boningshuset 
som stod kvar år 1970. År 1974 var tomten helt avriven.

Teckenförklaring

Byggnader belagda 
1850-1899

Byggnader belagda 
1900 eller senare

Byggnader belagda 
innan 1850

Tolkning

Tolkning

Karta

Historiska
fastighetsgränser

Karta

Karta

Karta (grafiskt 
förtydligande)

Osäkert

Osäkert
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Id_nr Brandförs Byggnad_nr Läge Funktion Stomme Rumsplan Källare Förstbe-
lag

Sistbelag Rivse-
nast

Riven Belag_enl Brand-
mått

Brand-
längd

Brand-
bredd

Kommentar

288a 1850, 1876, 
1895

288.18.s.F_B Karta Boningshus Trä, reveterat 2 rum, 1 kök 1850 1970 1974 0 Bf1850. 
Tuk1970. 
Tuk1974.

1850 10,40 4,16 Vid Fiskargatan. 1 våning.I timmer. Troligen nybyggt år 1850  enl 
Bf1850.  Reveterat enl Kvk1908.

288b 1850, 1876, 
1895

288.18.s.F_Bt Karta Boningshus Troligen 
stolpverk och 
brädor

Osäker 1908 1970 1974 0 Kvk1908. 0 Liten tillbygnad till boningshuset ritad enl karta.

288c 1850, 1876, 
1895

288.18.o.G_Bf Karta Boningshus Troligen 
stolpverk och 
brädor

Troligen för-
stuga

1918 1970 1974 0 Tok1918. 
Tuk1970. 
Tuk1974.

0 Förmodad förstug, möjligen med avträde? Ritad enl karta och ej belagd 
i brandförsäkringarna.

288d 1850, 1876, 
1895

288.18.v.G_V Osäkert Verksamhet Tegel och trä Skomakarverk-
stad, 1 vedbod

1895 1964 1970 0 Bf1895. 
Tuk1964/
G19Tok1964. 
Tuk1970.

1895 6,50 2,50 Vid tomtens västra gräns enl Bf1895. Placering osäker och enl senare 
kartor.

288e 1850, 1876, 
1895

288.18.v.G_Vt Osäkert Uthus Stolpverk och 
brädor

Trapphus 1895 1964 1970 0 Bf1895. 
Tuk1964/
G19Tok1964. 
Tuk1970.

1895 3,50 1,00 Vidbyggt trapphus. Placering osäker och enl senare kartor.

288f 1850, 1876, 
1895

288.18.nv.G_U Karta Uthus Stolpverk och 
brädor

1 visthusbod, 
1 vedbod, 1 
avträde

1876 1876 1894 0 Bf1876. 
Bf1895.

1876 5,64 1,78 I nordvästra tomthörnan. Placeringoch form  enl Tok1876.

Fiskaregatan med Gesällen 19-5, troligen på 1960-talet. Gesällen 18 är det 
lilla huset närmast i bild. (Kalmar stads hbf; P0400058_redigerad-1)

Förteckning över de byggnader som funnits på tomten med uppgifter om exempelvis konstruktion, läge på tomten, storlek samt första respektive sista belägg. 

Tomtkarta från år 1876. Tomtkarta från år 1956. Fiskaregatan med Gesällen 15-23, troligen på 1960-talet. Gesällen 18 är det lilla 
gavelvända huset. (Kalmar stads hbf; P0400056_redigerad-1)
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GESÄLLEN 19 
Tomt 289

Sammanfattning

Vid Fiskaregatan låg år 1836 ett tvåvånings timrat boningshus 
(289a) med gaveln mot gatan. Båda planen inrymde två rum 
och kök. Bottenvåningens kök hade år 1854 ändrats till bageri. 
Samma år hade byggnaden också utökats åt väster, så att en 
överbyggd portgång (289b) bildades. I denna portgång låg, åt-
minstone år 1919, en förstuga med trapphus till ovanvåningen. 

Mot boningshusets västra gavel, sannolikt på den nordöstra 
delen av tomten, låg år 1836 ett uthus (289e) med vedbo-
dar och avträde. 1854 hade man låtit riva uthuset. På dess 
plats mot den östra tomtgränsen hade en ny byggnad (289c) 
uppförts med gaveln mot Norra Vallgatan. I bottenvåningen, 
som var av stolpverk och brädor, inrymdes uthusfunktioner 
som vedbodar, svinstia och avträde, samt ett rökhus. I ovanvå-
ningen fanns en lägenhet om två rum och kök med förstuga. 
Likt byggnaden vid Fiskaregatan fanns en överbyggd portgång 
(289d) mot Norra Vallgatan. 

Från år 1862 försäkrades de båda byggnaderna som en enda. 
Den sträckte sig utmed hela tomtens östra gräns. Troli-
gen hade rökhuset byggts om till bostadskök, men i övrigt 
framstår inga förändringar. Ett bageri fanns ännu i byggnaden 
1862, men inte år 1895. Det senare året noterades istället ett 
brygghus. Enligt en ombyggnadsritning från år 1919, dispo-
nerades lokalerna mot Fiskaregatan då av G W Fagerbergs 
repslageri.

Byggnaderna på fastigheten revs mellan år 1964 och 1969.

Teckenförklaring

Byggnader belagda 
1850-1899

Byggnader belagda 
1900 eller senare

Byggnader belagda 
innan 1850

Tolkning

Tolkning

Karta

Historiska
fastighetsgränser

Karta

Karta

Karta (grafiskt 
förtydligande)

Osäkert

Osäkert
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Id_nr Brandförs Byggnad_nr Läge Funktion Stomme Rumsplan Källare Förstbe-
lag

Sistbelag Rivse-
nast

Riven Belag_enl Brand-
mått

Brand-
längd

Brand-
bredd

Kommentar

289a 1836, 1854, 
1862, 1895

289.19.s.F_BV Karta Boningshus/
Verksamhet

Trä, reveterat 2 rum, 1 kök/
bageri

1836 1964 1969 0 Bf1836. 
Tuk1964. 
Tuk1969.

1836 13,07 4,75 Vid Fiskaregatan. 2 plan och vind. Tolkad som del av byggnad i Bf1862 
och placerad enl sentida kartor. Köket trol ändrat till bageri enl 
Bf1854. I  timmer, reveterat enl Kvk1908.

289b 1836, 1854, 
1862, 1895

289.19.s.F_Bb Karta Boningshus Trä, reveterat Portgång 1854 1964 1969 0 Bf1854. 
Tuk1964. 
Tuk1969

1854 4,75 2,38 Vid Fiskareg enl tolkning. Tillbyggnad till hus i Bf1863, överbyggd 
portgång. I dess nordöstra del var förstuga med trapphus enl Rit1919. 
Timmer samt stolpverk och brädor. Reveterat enl Kvk1908.

289c 1836, 1854, 
1862, 1895

289.19.n.N_
BV

Karta Uthus/
Verksamhet

Trä, reveterat Rökhus, 2 ved-
bodar, avträde, 
svinstia

1854 1964 1969 0 Bf1854. 
Tuk1964. 
Tuk1969

1854 8,91 4,75 Vid västra gaveln av hus i Bf1836. Tolkad som del av senare boningshus, 
placerad enl kartor. 2 plan + vind. Plan 1 stolpverk, pl 2 timmer. Golv i 
rökhus & vedbodar av sten. Reveterat enl Kvk1908.

289d 1836, 1854, 
1862, 1895

289.19.n.N_Bb Karta Boningshus Trä, reveterat Portgång 1854 1964 1969 0 Bf1854. 
Tuk1964. 
Tuk1969.

1854 4,75 2,97 Vid Norra Vallgatan enl tolkning. Överbyggd portgång. Tillbyggnad till 
hus enl Bf1836. Placerad enl sentida kartor. Timmer samt stolpverk 
och brädor. Reveterat enl Kvk1908.

289e 1836, 1854, 
1862, 1895

289.19.x.x.U Tolkning Uthus Stolpverk och 
brädor

2 vedbodar 
och avträde

1836 1836 1853 0 Bf1836. 
Bf1854.

1836 7,72 2,67 Vid västra gaveln av boningshuset enl Bf1836. 3 egna väggar. Trolig 
placering då Bf1852 anger att byggnden rivits och ersatts med ett 
boningshus.

Förteckning över de byggnader som funnits på tomten med uppgifter om exempelvis konstruktion, läge på tomten, storlek samt första respektive sista belägg. 

Tomtkarta från år 1893. Kvarteret Gesällen mot Fiskaregatan år 1935. Närmast i bild Gesällen 19.  
(Nordiska museet)

Ändringsritning för Gesällen 19 från år 1919. Gesällen 19 mot Fiskaregatan år 1967. (Kalmar kommuns rivningsarkiv.)
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GESÄLLEN 20 
Tomt 290 + Tomt 291

Sammanfattning

Från år 1846 hade tomt 290 och tomt 291 samma ägare (enl. 
Westrinska). År 1884 togs en gemensam brandförsäkring för 
tomterna. Bebyggelseutvecklingen på de båda tomterna under 
1800-talets slut är delvis svårtolkad, framförallt p.g.a. källma-
terialets varierande måttuppgifter för byggnaderna 290a och 
290_291b. 

Gesällen 20, östra 
Tomt 290

Vid Fiskaregatan låg på tomt 290 år 1839 ett timrat tvåvånings-
hus (290b) med en långsmal tillbyggnad (290a), sannolikt utmed 
den östra tomtgränsen.  Tillbyggnaden kan ha varit samma 
byggnad som senare. Detta är dock osäkert, eftersom längden 
på byggnaden ändras på ett förbryllande sätt. (Bf1839: 13,66 
m - Bf1850: utökad 3,27 m - Bf1884: 12,5 m – Bf 1894: 12,5 m - 
Rit1909: ca 15 m). Tillsammans inrymde bottenvåningen i dessa 
hus år 1839 tre rum, ett kök och en snickarverkstad. 

Gissningsvis utgjordes huset vid Fiskaregatan (280b) från 
början av en enkelstuga om ett rum och kök, men år 1850 
hade det utökats till tomtens fulla bredd (290c), samt försetts 
med förstuga och trapphus (290d) inåt gården. Några år in på 
1900-talet byggdes bottenvåningen ut ytterligare (290f) något 
åt gården. Gårdslängan (290a) kan ha nyuppförts under andra 
halvan av 1800-talet, alternativt försågs den med kök och 
förändrades till bostad. År 1894 hade längan reveterats och 
fått en mindre tillbyggnad i vinkel (290e) vid Norra Vallgatan, 
med källare och trappa till ovanvåningen . 

År 1850 försäkrades ett uthus (290g) med två vedbodar på 
tomt 290, utan någon lägesangivelse. Det var rivet år 1884. 

Gesällen 20, västra 
Tomt 291

Vid Fiskaregatan låg på tomt 291 år 1828 ett timrat, troligen 
gavelvänt, boningshus (291a) i två våningar med källare. Bot-
tenvåningen omfattade två rum och kök, samt kontor och 
förstuga. Byggnaden skadades i en eldsvåda den 27 december 
1896. Huset revs cirka år 1909. 

Mot Norra Vallgatan låg år 1828 ett brygghus (291b) med 
stengolv, ca 4,9 x 5,5 meter. 

Teckenförklaring

Byggnader belagda 
1850-1899

Byggnader belagda 
1900 eller senare

Byggnader belagda 
innan 1850

Tolkning

Tolkning

Karta

Historiska
fastighetsgränser

Karta

Karta

Karta (grafiskt 
förtydligande)

Osäkert

Osäkert
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Id_nr Brandförs Byggnad_nr Läge Funktion Stomme Rumsplan Källare Förstbe-
lag

Sistbelag Rivse-
nast

Riven Belag_enl Brand-
mått

Brand-
längd

Brand-
bredd

Kommentar

290_291a 1828, 1839, 
1850, 1884, 
1894

290_291.20.n.N_BV Karta Boningshus/
Verksamhet

Tegel Se ritning Sentida 1908 1964 1969 0 Kvk1908. 
Tuk1964. 
Tuk1969.

0 På Norra Vallgatan. 4 plan. Försänkt bottenplan som inrymde verk-
stadslokaler. I övrigt boningshus.

290_291b 1828, 1839, 
1850, 1884, 
1894

290_291.20.n.N_U Tolkning Uthus Trä 4 vedbodar 1884 1903 1907 0 Bf1884. 
Sp1903. 
Tok1907.

1884 10,40 5,00 Vid Norra Vallg. Exakt placering osäker. Kan vara felorienterat. Möj-
ligen brygghus enl Bf1828, utbyggt. Samma mått i Bf1894. Osäkert 
tolkat som hus enl Tok1890 - då 7,5 m långt.

290a 1828, 1839, 
1850, 1884, 
1894

290.20.o.G_BVb Tolkning Boningshus/
Verksamhet

Trä, reve-
terat

Troligen 
snickarverk-
stad, 2 rum. 
Se kommen-
tar.

1839 1964 1969 0 Bf1839. 
Tuk1964. 
Tuk1969.

1839 13,66 4,45 Tillbyggnad. 2 plan. Plan 1 inklusive huset vid Fiskareg inrymde 1839 
3 rum, kök och snickarverkstad. Osäkert tolkat som samma hus som 
senare. Varierande längd över tid. Reveterat enl. Bf 1894.

290b 1828, 1839, 
1850, 1884, 
1894

290.20.s.F_BV Tolkning Boningshus/
Verksamhet

Trä, reve-
terat

Troligen 1 
rum, 1kök. 
Se kom-
mentar

1839 1964 1969 0 Bf1839. 
Tuk1964. 
Tuk1969.

1839 6,83 4,75 Vid Fiskareg. 2 plan. Plan 1 inklusive tillbyggnad hade 3 rum, kök och 
snickarverkstad 1839. Samman med tillbyggnader vid Fiskareg tolkad 
som samma hus som i Bf1884, då 8,3 x 6,5 m. Reveterat ca 1909.

290c 1828, 1839, 
1850, 1884, 
1894

290.20.s.F_ Bt Tolkning Boningshus Trä, reve-
terat

1 rum 1850 1964 1969 0 Bf1850. 
Tuk1964. 
Tuk1969.

1850 4,45 3,86 Vid Fiskaregatan. Igenbyggnad av portgången. 2 plan. Samman med hus 
enl Bf1839 och förstuga tolkad som samma hus som i Bf1884, då 8,3 x 
6,5 m. Reveterat ca 1909.

290d 1828, 1839, 
1850, 1884, 
1894

290.20.s.G_Bf Tolkning Boningshus Stolp-
verk och 
brädor

Förstuga 
med trappa

1850 1964 1969 0 Bf1850. 
Tuk1964. 
Tuk1969.

1850 3,56 - Otydlig uppgift om läge. Form och placering enl Rit1909. 2 plan. Sam-
man med hus enl Bf1839 och tillbyggnad tolkad som samma hus som i 
Bf1884, då 8,3 x 6,5 m.

290e 1828, 1839, 
1850, 1884, 
1894

290.20.s.F_Bf Karta Boningshus Trä, reve-
terat

Förstuga 
med trapp-
hus

Bjälklag 1894 1894 1907 0 Bf1894. 
Tok1907.

1894 3,30 2,60 Vid Norra Vallgatan. Tillbyggnad i vinkel till boningslänga vid gårdens 
östra gräns.

290f 1828, 1839, 
1850, 1884, 
1894

290.20.s.G_Bfb Karta Boningshus Troligen 
stolp-
verk och 
brädor

Förstuga 1907 1964 1969 0 Tok1907. 
Tuk1964. 
Tuk1969.

0 Mindre tillbyggnad till huset vid Fiskaregatan, enligt kartor och rit-
ningar.

290g 1828, 1839, 
1850, 1884, 
1894

290.20.x.x_U Osäkert Uthus Stolp-
verk och 
brädor

2 vedbodar 1850 1850 1884 0 Bf1850. 
Bf1884.

1850 4,16 3,27 Ingen	uppgift	om	placering.	Återfinns	inte	i	senare	brandförsäkringar.

291a 1828, 1839, 
1850, 1884, 
1894

291.20.s.F_B Karta Boningshus Timmer 2 rum, 1 
kök, 1 kon-
tor, förstuga

Bjälklag 1828 1908 1908 0 Bf1828. 
Kvk1908. 
Rit1908.

1828 8,61 6,68 Vid Fiskaregatan. Tolkat som samma byggnad som i Bf1884, vilken 
anges som 8,9 x 5,9 m. Troligen riven cirka 1908 enl nybyggnadsrit-
ningar från detta år.

291b 1828, 1839, 
1850, 1884, 
1894

291.20.n.N_V Tolkning Verksamhet Trä Brygghus 1828 1828 1883 0 Bf1828. 
Bf1884.

1828 5,50 4,90 Norr i gården mot Norra vallen. Exakt placering osäker. Brygghus med 
golv av sten. Möjligen en del av vedbodar enl Bf1884.

291c 1828, 1839, 
1850, 1884, 
1894

291.20.s.F_BV Karta Boningshus/
Verksamhet

Troligen 
tegel

Se ritning Sentida 1909 1964 1969 0 Rit1908. 
Tuk1964. 
Tuk1969.

0 Vid Fiskaregatan. 3 plan och källare. Troligen uppfört 1908-1909.

291d 1828, 1839, 
1850, 1884, 
1894

291.20.v.G_V Karta Verksamhet Troligen 
tegel

Se ritning Sentida 1909 1964 1969 0 Rit1908. 
Tuk1964. 
Tuk1969.

0 Vid västra tomtgränsen. 2 plan. Troligen uppfört 1908-1909.

291e 1828, 1839, 
1850, 1884, 
1894

291.20.v.G_U Karta Uthus Trä 3 vedbodar, 
2 avträden

1884 1903 1907 0 Bf1884. 
Sp1903. 
Tok1907.

1884 7,12 1,78 Vid västra tomtgränsen, cirka 1,5 m från vedbodshuset. Tolkat som 
samma	byggnad	som	i	Tok1890	m	fl	kartor.

Förteckning över de byggnader som funnits på tomten med uppgifter om exempelvis konstruktion, läge på tomten, storlek samt första respektive sista belägg. 
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Gesällen 20. Tomt 290 + Tomt 291. 

Från mitten av 1800-talet var tomterna 290-291 i gemensam 
ägo. De kunde från denna tid börja nyttjas som en dub-
beltomt, bl.a. med gemensamma uthusbyggnader. Möjligen 
byggdes brygghuset (291b) ut och om – år 1884 låg ett stort 
uthus (290_291b) med fyra vedbodar, ca 5 x 10,5 m, vid 
Norra Vallgatan. Detta uthus fanns kvar med samma mått år 
1894, men på tomtkartan från 1890 är det cirka tre meter 
kortare än i brandförsäkringarna. Det kortare måttet tycks 
mer troligt, sett till helheten. Mot den västra tomtgränsen 
fanns såväl 1884 som 1894 ett uthus (291e) med vedbodar och 
avträden,	vilket	tolkats	som	samma	byggnad	som	återfinns	i	
det nordvästra tomthörnet på 1890 års tomtkarta. 

År 1907 inleddes en radikal omdaning av fastigheten. Man pla-
nerade rivning av alla byggnader utom den östra gårdslängan 
(290a), vilket kan antyda att denna byggnad hade nyuppförts 
under 1800-talets andra hälft. Nya byggnader planerades vid 
Fiskaregatan, vid den västra tomtgränsen och på f.d. Norra 
Vallgatan. 

De båda uthusen mot Norra Vallgatan revs först och ett fyra 
våningar högt (3 vån+ full vindsvåning) tegelhus (290_291a) 
uppfördes utmed hela dubbeltomtens bredd ute på den f.d. 
gatan.  Bygglovritningarna från 1907-1908 visar en snick-
eriverkstad i den från markplan försänkta bottenvåningen, 
”halvkällaren”. Det övriga huset upptogs av bostadslägenhe-
ter. Snickeriverkstaden omfattade även båda våningsplanen i 
den	något	senare	nyuppförda	västra	gårdsflygeln	(291d)	och	
var förbunden med en butikslokal i det nya huset vid Fiskare-
gatan (291c). Det senare huset projekterades som ett högrest 
affärs- och boningshus (2 vån+ full vindsvåning) med källare 
över hela dubbeltomtens bredd. Men byggplanerna kom en-
dast att fullföljas på tomt 291. Det gamla gathuset på tomt 290 
kom att stå kvar, men ombyggdes och reveterades sannolikt 
år 1910. Samtidigt byggdes gårdslängan vid den östra tomt-
gränsen om, bl.a. försågs det med ett åttkantigt trapphus.  

Ritningar	finns	för	en	uthusbyggnad,	ca	5,5	x	5,5,	m,	med	
”halvkällare” från samma tid som för de stora husen, men san-
nolikt byggdes den inte. En ändringsritning från 1915 visar ut-
husfunktioner i den östra gårdslängan. Samma ritningar visar 
ett	tryckeri	och	fotografiateljé	i	snickeriverkstadens	lokaler.	

Fastigheten blev den enda i kvarteret där den nytillkomna 
marken från Norra Vallgatan utnyttjades som avsett i 1878 års 
stadsplan. Alla byggnader revs mellan år 1967 och 1969.

Foto från 1931 där man ser de stora husen på Gesällen 20 
sticka upp centralt i bild. (KLM; A8654, utsnitt)

Tre foton från 1967 som visar dom två gathusen mot Fiskaregatan på Gesällen 20, samt det gavelvända huset på Gesällen 19. (Kalmar kommuns rivningsarkiv.)
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Ändringsritning av Gesällen 20 från år 1915. Bygglovsritning från år 1908 som visar hur det nya gathuset på 
Gesällen 20 planerades. 

Uppmätningsritning från år 1909 av huset mot Fiskaregatan på tomt 290.

Tomtkarta från år 1890 som visar fastigheten innan omdaningen. Tomtkarta från år 1944.
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GESÄLLEN 21 
Tomt 292

Sammanfattning

Mot Fiskaregatan låg år 1842 ett gavelvänt timrat boningshus 
(292a) i en våning med vind. Där inrymdes tre rum och kök. 
Huset hade år 1890 tillbyggts med en förstuga (292c) på den 
västra	långväggen.	Fotografier	visar	även	att	byggnaden	vid	
något tillfälle byggts på till två fulla våningar. På den norra 
delen av tomten låg år 1842 ett mycket litet timrat boningshus 
(292b) som endast inrymde ett rum. Båda dessa hus tycks ha 
stått kvar utan större ombyggnader innan rivningen.

År 1882 fanns två uthus på tomten. Ett (292d) var ett mycket 
långsmalt hus utmed den västra tomtgränsen, indelat till tre 
vedbodar. Det andra uthuset (292e) låg vid tomtens nordös-
tra hörn och inrymde tre vedbodar och avträde. Medan det 
västra uthuset ännu fanns kvar, upptogs det nordöstra inte 
i 1907 års brandförsäkring. Ett uthus i vinkel, troligen det-
samma	men	utökat,	finns	dock	inritat	på	1908	år	karta	över	
Kvarnholmen.  Troligen revs båda uthusen omkring denna tid, 
frånsett den norra änden av det långa uthuset. Omkring 1910 
uppfördes istället ett nytt stort uthus (292g) på den norra 
delen av tomten. Det uppfyllde hela det markstycke som lagts 
till tomten från den f.d. Norra Vallgatan.

De båda boningshusen och uthuset på f.d. Norra Vallgatan 
revs mellan 1967 och 1969. 

Teckenförklaring

Byggnader belagda 
1850-1899

Byggnader belagda 
1900 eller senare

Byggnader belagda 
innan 1850

Tolkning

Tolkning

Karta

Historiska
fastighetsgränser

Karta

Karta

Karta (grafiskt 
förtydligande)

Osäkert

Osäkert



Kvarteret Gesällen 51 

Id_nr Brandförs Byggnad_nr Läge Funktion Stomme Rumsplan Källare Förstbe-
lag

Sistbelag Rivse-
nast

Riven Belag_enl Brand-
mått

Brand-
längd

Brand-
bredd

Kommentar

292a 1842, 1882, 
1907

292.21.s.F_B Karta Boningshus Timmer 3 rum, 1 kök 1842 1964 1969 0 Bf1842. 
Tuk1964. 
Tuk1969.

1842 14,26 5,35 Vid Fiskareg. Tolkad som samma byggnad som i Bf1882. 1 plan.

292b 1842, 1882, 
1907

292.21.n.N_Bb Karta Boningshus Timmer 1 rum 1842 1964 1969 0 Bf1842. 
Tuk1964. 
Tuk1969.

1842 4,75 4,16 Vid gårdens västra gräns enl Bf1882. Tokad som samma byggnad som i 
Bf	1882	m	fl,	trots	ngt	avvikande	mått.	Placering	tolkad	efter	Tok1890.

292c 1842, 1882, 
1907

292.21.s.G_Bf Karta Boningshus Troligen 
stolpverk och 
brädor

Förstuga 1890 1964 1969 0 Tok1890. 
Tuk1964. 
Tuk1969.

0 Förstuga vid stora boningshusets västra vägg enl tomtkartor.

292d 1842, 1882, 
1907

292.21.v. G_U Karta Uthus Troligen 
stolpverk och 
brädor

3 vedbodar 1882 1907 1908 0 Bf1882. 
Bf1907. 
Kvk1908..

1882 12,18 1,78 Vid gårdens västra gräns. Placeringefter Tok 1890.  Omnämd i Bf1907, 
men ej utritad på Kvk1908. Norra änden  stod troligen kvar till avriv-
ningen av fastigheten,.

292e 1842, 1882, 
1907

292.21.o.N_U Karta Uthus Troligen 
stolpverk och 
brädor

3 vedbodar, 1 
avträdeshus

1882 1890 1907 0 Bf1882. 
Tok1890. 
Bf1907.

1882 7,12 2,38 Utefter gårdens östra gräns vid Norra Vallgatan. Placering efter 
Tok1890. Form i vinkel enl Tok1890 och Kvk1908. Omnämns ej i 
Bf1907, men utritad i Kvk1908. Tolkad som riven omkring denna tid.

292f 1842, 1882, 
1907

292.21.s.F_U Karta Uthus Osäker Osäker 1908 1944 1969 0 Kvk1908. 
Tol1944. 
Tuk1969.

0 Mycket liten byggnad inritad efter kartor. Funktion oklar.

292g 1842, 1882, 
1907

292.21o.N_Ub Karta Uthus Troligen 
stolpverk och 
brädor

Osäker 1910 1964 1969 0 Foto1910. 
Tuk1964. 
Tuk1969.

0 På f.d. Norra Vallgatan och  den nordligaste delen av tomten. Beälgg 
enl KLMfoto Kvarnholmen163Mc från ca 1910 (Nya Ängöbron byggd 
1913).

Utsnitt av foto från vattentornet år 1950. Gesällen 21 ligger just hitom 
den höga brandmuren till Gesällen 20. Mot brandmuren t. v. syns det 
uthus som uppförts på f.d. Norra Vallgatan. (KLM; B2985)

Förteckning över de byggnader som funnits på tomten med uppgifter om exempelvis konstruktion, läge på tomten, storlek samt första respektive sista belägg. 

Tomtkarta från år 1890. Tomtkarta från år 1944. Fotografi från 1967 som visar att en större del av huset mot Fiskaregatan 
på Gesällen 21 förhöjts till två fulla våningar. (Kalmar kommuns rivnings-
arkiv.)
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GESÄLLEN 22 
Tomt 293

Sammanfattning

Utmed Fiskaregatan låg år 1869 ett timmerhus (293a) med 
två	våningar	och	vind,	samt	en	köksflygel	mot	gården.	Troli-
gen fanns tre rum, förstuga och kök i båda planen, samt ett 
par oinredda rum på vinden. År 1890 hade byggnaden delvis 
reveterats.  

År 1869 upptogs en betydande del av tomten av ett stort 
magasin (293b). Det låg utmed den östra tomtgränsen med 
gaveln mot Norra Vallgatan. Magasinet inrymde även vedbo-
dar, avträde och svinstia. Magasinsbyggnaden revs år 1889 och 
ersattes av en delvis reveterad byggnad (293d) i ett plan med 
vind som innehöll korgmakareverkstad och ett rum. 

Utmed den västra tomtgränsen fanns år 1869 ett mindre 
uthus (293f) med visthusbodar. År 1890 hade även ett uthus 
(293c) med avträden och vedbodar uppförts i den nordöstra 
tomthörnan. Visthuslängan förlängdes innan 1908 åt norr med 
en ny del (293g) och troligen revs visthusdelen under 1900-ta-
lets första hälft för att ersättas av ett något bredare uthus 
(293h). Under samma period byggdes det nordöstra uthuset 
till (293e) och om, troligen till en del av korgmakeriet. 

År 1971 revs hela tomten av. På fasaden mot Fiskaregatan 
kunde man ända fram till rivningen läsa att fastigheten inrymt 
”H Moberg korgmöbler och barnvagnar”.

Teckenförklaring

Byggnader belagda 
1850-1899

Byggnader belagda 
1900 eller senare

Byggnader belagda 
innan 1850

Tolkning

Tolkning

Karta

Historiska
fastighetsgränser

Karta

Karta

Karta (grafiskt 
förtydligande)

Osäkert

Osäkert



Kvarteret Gesällen 53 

Id_nr Brandförs Byggnad_nr Läge Funktion Stomme Rumsplan Källare Förstbe-
lag

Sistbelag Rivse-
nast

Riven Belag_enl Brand-
mått

Brand-
längd

Brand-
bredd

Kommentar

293a 1869, 1890, 
1891, 1919

293.22.s.F_B Karta Boningshus Trä, reveterat Troligen 3 rum, 
förstuga, kök. 
Se kommentar.

1869 1971 1971 1971 Bf1869. 
Foto1971.

1869 8,17 9,20 / 
5,05

Vid Fiskargatan. 2 plan+vind. Rumsplan trolig.Huset innehöll år 1869 
8	rum,	2	kök,	1	skafferi,	4	garderober,	3	förstugor.	Köket	i	gårdsflygeln.	
Rivet	1971	enl	KLMfoton	E424,	E1751	m	fl.

293b 1869, 1890, 
1891, 1919

293.22.n.N_U Karta Uthus/
Verksamhet

Trä Magasin, 2 
vedbodar, 
avträdeshus, 
svinstia

1869 1889 1889 1889 Bf1869. 
Tok1889. 
Bf1890.

1869 12,47 5,94 Vid Norra Vallgatan, öster på gården. Placerad enl Tok1889.

293c 1869, 1890, 
1891, 1919

293.22.n.N_
UV

Karta Uthus/
Verksamhet

Troligen 
stolpverk och 
brädor

2 vedbodar, 2 
avträden

1890 1971 1971 1971 Bf1890. 
Foto1971.

1890 5,90 2,70 Vid östra tomtgränsen och Norra Vallgatan. 3 egna väggar. Troligen 
senare utbyggt till en del av korgmakareverkstaden. Rivet 1971 enl 
KLMfoton	E424,	E1751	m	fl.

293d 1869, 1890, 
1891, 1919

293.22.o.G_V Karta Verksamhet Tegel och trä, 
reveterat

Korgmakar-
verkstad, 1 
rum

1890 1971 1971 1971 Bf1890. 
Foto1971.

1890 7,40 4,10 Vid östra tomtgränsen.  1 plan+vind.  Rivet 1971 enl KLMfoton E424, 
E1751	m	fl.

293e 1869, 1890, 
1891, 1919

293.22.n.N_
UVb

Karta Verksamhet Trä Tillbyggnad 1947 1971 1971 1971 Sp1947. 
Foto1971.

0 Tillbygge	till	uthus	enl	Bf1890.	KLMfotografier		E424	m	fl	visar	att	uthu-
set byggts på och ut. Troligen en del av korgmakareverkstaden.

293f 1869, 1890, 
1891, 1919

293.22.v.G_U Karta Uthus Trä 4 visthusbodar 1869 1919 1946 0 Bf1869. 
Bf1919. 
Sp1947.

1869 5,94 1,19 Väster på gården. Placerad enl Tok1889. Tolkat som samma byggnad 
som i Bf1919, då utbyggd.

293g 1869, 1890, 
1891, 1919

293.22.v.G_Ub Karta Uthus Troligen 
stolpverk och 
brädor

Osäker 1908 1971 1971 1971 Kvk1908. 
Foto1971.

1919 8,00 1,50 Vid västra tomtgränsen. Tolkad som utbyggnad på längden till uthus enl 
Bf1869	och	Bf1890.		Rivet	1971	enl	KLMfoton	E424,	E1751	m	fl.

293h 1869, 1890, 
1891, 1919

293.22.v.G_Uc Karta Uthus Troligen 
stolpverk och 
brädor

Osäker 1947 1971 1971 1971 Sp1947. 
Foto1971.

0 Vid västra tomtgränsen. Tolkad som ett bredare uthus som ersatt  
uthus enl Bf1869, man kan vara samma, ev breddat.  Rivet 1971 enl 
KLMfoton	E424,	E1751	m	fl.

Gesällen 22 var ett av få hus i kvarteret som fotodokumenterades med många 
bilder innan rivningen år 1971. Här ses gården från gathuset sett. (KLM; E460)  

Förteckning över de byggnader som funnits på tomten med uppgifter om exempelvis konstruktion, läge på tomten, storlek samt första respektive sista belägg. 

Tomtkarta från 1889. Odaterat foto av Gesällen 22 med omgivande bebyggelse 
utmed Fiskaregatan. (KLM; A20286)

Året var 1970. Gesällen 21 var rivet och Gesällen 22 skulle just gå samma öde 
till mötes. (KLM; E424)
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GESÄLLEN 23 
Tomt 294

Sammanfattning

Mot gathörnet Kaggensgatan – Fiskaregatan låg år 1842 ett 
nyuppfört timmerhus (294a) i två våningar med vind och käl-
lare. I bottenvåningen fans en handelsbod, två rum och kök. 

Utmed Norra Vallgatan, med gaveln mot Kaggensgatan, låg år 
1842 ett nyuppfört envåningshus (294b) om tre rum och kök. 
Det var huvudsakligen byggt i timmer, men en gavel och ett 
par mellanväggar var av korsvirke med tegelfyllningar. År 1858 
hade planlösningen ändrats så att huset inrymde en ovan jord 
byggd källare med stengolv. År 1900 hade huset försetts med 
en förstuga (294c) på den södra långväggen. Mindre ändringar 
gjordes på boningshusen under 1900-talet, bl.a. reveterades 
fasaderna och en butik byggdes i det lilla huset.

1842 fanns två nyuppförda uthus på tomten. Det ena (294d) 
låg utmed Kaggensgatan och fungerade som magasin. Vid 
sekelskiftet 1900 utgjordes den södra delen av byggnaden av 
en portgång från Kaggensgatan. Den norra delen av byggna-
den ersattes år 1951 med ett skyddsrum.  Det andra uthuset 
(294e) låg utmed den östra tomtgränsen och innehöll vedbo-
dar, avträde och svinstia. Det förlängdes drygt en meter innan 
1866.  

Uthusen revs i slutet av 1980-talet, samtidigt som de båda bo-
ningshusen förklarades som kulturreservat i en ny detaljplan. 
Boningshusen förenades vid samma tid med en nybyggnad så 
att de bildade en större butikslokal. Butikslokalerna utökades 
kraftigt omkring 1999 då en ny byggnad uppfördes österut, på 
de gamla tomterna 293, 292 och ett stycke av 291.

Teckenförklaring

Byggnader belagda 
1850-1899

Byggnader belagda 
1900 eller senare

Byggnader belagda 
innan 1850

Tolkning

Tolkning

Karta

Historiska
fastighetsgränser

Karta

Karta

Karta (grafiskt 
förtydligande)

Osäkert

Osäkert
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Id_nr Brandförs Byggnad_nr Läge Funktion Stomme Rumsplan Källare Förstbe-
lag

Sistbelag Rivse-
nast

Riven Belag_enl Brand-
mått

Brand-
längd

Brand-
bredd

Kommentar

294a 1842, 1858, 
1866, 1900

294.23.s.F_B Karta Boningshus/
Verksamhet

Timmer, reve-
terat

Handelsbod, 2 
rum, 1 kök

Bjälklag 1842 0 0 0 Bf1842. 1842 9,50 8,91 Vid hörnan Fiskareg - Kaggensg. 2 plan + vind inrymde år 1842 han-
delsbod,	5	rum,	2	kök.	Uppmätning	från	tidigt	1900-tal	finns.Reveterat	
på 1950-t. Bevarat i ombyggt skick 2012.

294b 1842, 1858, 
1866, 1900

294.23.n.N_B Karta Boningshus Korsvirke 
och timmer, 
reveterat

3 rum, 1 kök 1842 0 0 0 Bf1842. 1842 9,50 5,94 Vid Kaggensg - Norra Vallg. 1 plan + vind. En ”murad källare ovan jord” 
med	stengolv	av	flisor	fanns	i	huset	enl	Bf1858	m	fl.	Uppmätning	från	
1920-t. Reveterat på 1950-t. Bevarat i ombyggt skick 2012.

294c 1842, 1858, 
1866, 1900

294.23.n.N_B Karta Boningshus Troligen 
stolpverk och 
brädor

Förstuga 1900 0 0 0 Tok1900. 0 Förstuga till boningshuset vid Norra Vallgatan, ritad efter kartor.Finns 
sannolikt kvar inne i butiken?

294d 1842, 1858, 
1866, 1900

294.23.v.G_U Karta Verksamhet Trä, reveterat Magasin 1842 1988 1995 0 Bf1842. 
Sp1988. 
Sp1995.

1842 8,91 3,56 Vid	Kaggensgatan.	1	plan.	Stengolv	av	flisor.		Magasin	enl	Bf1858	m	fl.	
Portgång i byggnadens södra del omkring år 1900. Norra delen om-
byggd till skyddsrum och reveterat på 1950-t.

294e 1842, 1858, 
1866, 1900

294.23.o.G_U Karta Uthus Troligen 
stolpverk och 
brädor

3 vedbodar, av-
träde, svinstia

1842 1988 1995 0 Bf1842. 
Sp1988. 
Sp1995.

1842 7,72 2,08 Utmed östra tomtgräsen. Byggnaden drygt 1 m längre i Bf1866.

Byggnaderna på Gesällen 23 reveterades i början av 1950-talet. Här ses fastig-
heten från Fiskaregatan efter rivningen av Gesällen 22 år 1971. (KLM; E1751)  

Förteckning över de byggnader som funnits på tomten med uppgifter om exempelvis konstruktion, läge på tomten, storlek samt första respektive sista belägg. 

Tomtkarta från år 1900. Uppmätningsritning av det lilla boningshuset på Gesällen 23, upp-
rättad inför en ombyggnad år 1920. 

Utsnitt av foto från vattentornet år 1950 över Gesällen 23. De båda 
boningshusen var utmed Kaggensgatan förbundna med ett högt ”plank”, 
vilket i själva verket var magasinets västra vägg. (KLM; B2985)
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Bilaga1.

Tomternas mått

Förteckning över tomtmått enligt olika källor. Fet stil anger den akt som legat till grund för GIS-läggningen. Kursiv stil inom parentes anger antingen äldre måttuppgifter som omnämns i hand-
lingarna, eller måttuppgifter ur 1918-1926 års samlingskarta (0880k-2104) för tomter som inte direkt omfattas av akten. Mått i alnar har räknats om till meter enligt: 1 aln = 0,594 m. Mått i 
fot har räknats om till meter enligt: 1 fot = 0, 297 m.

 

   Tomtnr. 
enl. akt 

Upprättad  Aktbet.  Mått  Kommentar 

s  v  n  ö 

Gesällen 5  280 1765  0880k‐I‐1b 35 aln
20,79 m 

28,½ aln
16,93 m 

35 aln 
20,79 m 

19 aln
11,29 m 

1647 års stadsplan. Anger i tabellform tomternas 
längd och bredd i alnar. Avser Gesällen 5 och 6. 

280 1844  10965 13 aln
7,72 m 

22 aln
13,06 m 

13 aln 
7,72 m 

22 aln
13,06 m 

Brandförsäkring

280 1903‐05‐28  0880k‐924 27,25 fot
8,09 m 

50 fot
14,85 m 

28 fot 
8,31 m 

42 fot
12,47 m 

TOMTMÄTNING

(Gesällen 5) (1926?)  (0880k‐2104) (8,09 m) (14,85 m) (8,31 m) (12,47 m) (TOMTMÄTNINGSKARTA, flera fastigheter.) 

Gesällen 5 1933‐07‐03  0880k‐2761 8,09 m 14,85 m 8,31 m  12,47 m TOMTMÄTNING

Gesällen 6  280 1765  0880k‐I‐1b 35 aln
20,79 m 

28½ aln
16,93 m 

35 aln 
16,93 m 

19 aln
11,29 m 

1647 års stadsplan. Anger i tabellform tomternas 
längd och bredd i alnar. Avser Gesällen 5 och 6. 

280 1839  8673 22 aln
13,06 m 

28 aln
16,63 m 

22 aln 
13,06 m 

28 aln
16,63 m 

Brandförsäkring

280 1852  16016 22 aln
13,06 m 

28 aln
16,63 m 

22 aln 
13,06 m 

28 aln
16,63 m 

Brandförsäkring

280 1866  33481 44 fot
13,06 m 

58 fot
17,23 m 

44 fot 
13,06 m 

52 fot
15,44 m 
 

Brandförsäkring

280 1870  36158 45, 5/10 fot
13,51 m 

58, 3/10 fot
17,32 m 

45 Fot 
13,36 m 

50 Fot
14,85 m 

Brandförsäkring

280 1878  46112 42,5 fot
12,62 m 

58 fot
17,26 m 

45 fot 
13,36 m 

50 fot
14,85 m 

Brandförsäkring

(Gesällen6) (1926?)  (0880k‐2104) (12, 94 m) (17,30 m) (‐‐‐)  (14,85 m) (TOMTMÄTNINGSKARTA, flera fastigheter.) 

Gesällen 6 1945‐11‐23  0880k‐4114 12,62 m 17,47 m 13,78 m 14,89 m TOMTMÄTNING



 58 KALMAR LÄNS MUSEUM

Gesällen 10  283 1765  0880k‐I‐1b 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

1647 års stadsplan. Anger i tabellform tomternas 
längd och bredd i alnar.  

283 1836  7096 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

Brandförsäkring

283 1862  27810 25 fot
7,42 m 

70 fot
20,79 m 

25 fot 
7,42 m 

70 fot
20,79 m 
 

Brandförsäkring

283 1892‐09‐17  0880k‐678 7,42 m 20,78 m 7,42 m  20,78 m TOMTMÄTNING

Gesällen 
11,12 

284 1765  0880k‐I‐1b 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

1647 års stadsplan. Anger i tabellform tomternas 
längd och bredd i alnar. 

284 1879  46958 24 fot
7,10 m 

70 fot
20,79 m 

24 fot 
7,10 m 

70 fot
20,79 m 

Brandförsäkring

Gesällen 11  284 1919‐07‐14  0880k‐1607 7,22 m Se 
kommentar 

7,31 m  10, 79 m TOMTMÄTNING. Västra gränsen ritad 11,11+0,69 m 
enl. akt 0880k‐5192 (1954). 

Gesällen 12  284 1919‐07‐14  0880k‐1607 7,31 m 9,65 m 7,15 m  10,21 m TOMTMÄTNING

Gesällen 13  285 1765  0880k‐I‐1b 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

1647 års stadsplan. Anger i tabellform tomternas 
längd och bredd i alnar. Gäller Gesällen 13 och 14. 

285 (norra) 1839  8465 13 aln
7,72 m 

18 aln
10,62 m 

13 aln 
7,72 m 

18 aln
10,62 m 

Brandförsäkring. Tolkad att vara tomt Gesällen 13. 

(285, norra) (1856) 
 

(lagfartsbevis)   (34 x 26 fot)

285 (norra) 1878‐10‐12  0880k‐242
 

26 fot
7,72 m 

32,8 fot
9,74 m 

26,9 fot
7,99 m 

33,3 fot
9,89 m 

TOMTMÄTNING. Uthus i väst. 

285 (norra) 1878  45704 28 fot
8,31 m 

34 fot
10,10 m 

28 fot 
8,31 m 

34 fot
10,10 m 

Brandförsäkring. Tolkad att vara tomt Gesällen 13. 

285 (norra)
 

1946‐05‐21  0880k‐4194 7,67 m
 

10,3 m 7,85 m  9,74 m TOMTMÄTNING

 

Gesällen 7 
 

281 1765  0880k‐I‐1b 16 aln
9,50 m 

32½ aln
19,30 m 

16 aln 
9,50 m 

28½ aln
16,93 m 

1647 års stadsplan. Anger i tabellform tomternas 
längd och bredd i alnar. 

281 (norra) 1843  10574 14, 1/24 aln
8,32 m 

11 aln
6,53 m 

14, 1/24 aln
8,32 m 

11 aln
6,53 m 

Brandförsäkring. Halva tomten vid Norra Vallgatan. 

281 1847  12917 16 aln
9,50 m 

30 aln
17,82 m 

16 aln 
9,50 m 

30 aln
17,82 m 

Brandförsäkring. Hela tomten.

281 (södra) 1863  29826 32 fot
9,50 m 

40 fot
11,88 m 

33 fot 
9,80 m 

40 fot
11,88 m 

Brandförsäkring. Halva tomten vid Fiskargatan. 

281 1867  33824 32 fot
9,50 m 

65 fot
19,30 m 

33 fot 
9,80 m 

57 fot
16,93 m 

Brandförsäkring. Hela tomten.

281 1870  36404 32 fot
9,50 m 

65 fot
19,30 m 

33 fot 
9,80 m 

57 fot
16,93 m 

Brandförsäkring

281 1894  0880k‐738 8,95 m 19,25 m 8,95 m  17,30 m TOMTMÄTNING

Gesällen 7 1926‐04‐14  0880k‐2104 8,95 m 19,25 m 8,95 m  17,30 m TOMTMÄTNINGSKARTA, flera fastigheter.  

Gesällen 8  282 1765  0880k‐I‐1b 15 aln
8,91 m 

35,½ aln
21,09 m 

15 aln 
8,91 m 

32,½ aln
19,30 m 

1647 års stadsplan. Anger i tabellform tomternas 
längd och bredd i alnar. Gäller Gesällen 8 och 9. 

282 1868  35070 28 fot
8,32 m 

35 fot
10,40 m 

28 fot 
8,32 m 

35 fot
10,40 m 

Brandförsäkring

282 1880  48496 28 fot
8,32 m 

35 fot
10,40 m 

28 fot 
8,32 m 

35 fot
10,40 m 

Brandförsäkring

282 (södra) 1901‐05‐18  0880k‐853 8,91 m 10,7 m 8,91 m  10,7 m TOMTMÄTNING

Gesällen 8 1961‐08‐15  0880k‐6004 8,91 m 10,98 m 8,54 m  10,80 m TOMTMÄTNING

Gesällen 
8,9 

282 1833  5775 14 aln
8,31 m 

32 aln
19,00 m 

14 aln 
8,31 m 

32 aln
19,00 m 

Brandförsäkring

Gesällen 9  282 1765  0880k‐I‐1b 15 aln
8,91 m 

35½ aln
21,09 m 

15 aln 
8,91 m 

32½ aln
19,30 m 

1647 års stadsplan. Anger i tabellform tomternas 
längd och bredd i alnar. Gäller Gesällen 8 och 9. 

282 1868  34720 28 fot
8,30 m 

32 fot
9,50 m 

28 fot 
8,30 m 

32 fot
8,30 m 

Brandförsäkring

Gesällen 9 1952‐10‐02  0880k‐4968 8,54 m 9,80 m 8,48 m  8,45 m TOMTMÄTNING
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Gesällen 14  285 1765  0880k‐I‐1b 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

1647 års stadsplan. Anger i tabellform tomternas 
längd och bredd i alnar. Gäller Gesällen 13 och 14. 

285 (södra) 1881‐05‐14  0880k‐363 25 fot
7,42 m 

39 fot
11,58 m 

25 fot 
7,42 m 

39 fot
11,58 m 

TOMTMÄTNING

285 (södra) 1881  48988 25 fot
7,42 m 
 

39 fot
11,58 m 
 

25 fot 
7,42 m 

39 fot
11,58 m 

Brandförsäkring

Gesällen 14   1954‐10‐19  0880k‐5192 7,42 m 11,93 m 7,42 m  11,11
+ 0,69 m 

TOMTMÄTNING

Gesällen 15  286 1765  0880k‐I‐1b 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

1647 års stadsplan. Anger i tabellform tomternas 
längd och bredd i alnar.  

286 1841  9397 12 aln
7,13 m 

26 aln
15,44 m 

12 aln 
7,13 m 

26 aln
15,44 m  

Brandförsäkring
 

286 1863  29355 25, 1/3 fot
7,52 m 

75 fot
22,27 m 

22 fot 
6,53 m 

75 fot
22,27 m 

Brandförsäkring

286 1918‐10‐25  0880k‐1563 7,20 m 22,20 m 7,00 m  21,95 m TOMTMÄTNING

Gesällen 16 

 

 

287 1765  0880k‐I‐1b 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

1647 års stadsplan. Anger i tabellform tomternas 
längd och bredd i alnar. 

287 1829  3729 23 aln
13,66 m 

37 aln
21,97 m 

23 aln 
13,66 m 

37 aln
 21,97 m 

Brandförsäkring

287 1885  0880k‐508 46,5 fot
13,81 m 

70,5 fot(?)
20,94 m 

47 fot 
13,96 m 

74,5 fot
22,13 m 

TOMTMÄTNING. Stor skillnad mot senare i 
byggnadsbeståndet mot N Vallgatan. Ännu ej 
sammanslaget/sammanbyggt med nr17.  

Gesällen 16 1926  0880k‐2158 13,80 m 22,16 m 13,95 m 22,20 m TOMTMÄTNING

Gesällen 17   288 1765  0880k‐I‐1b 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

1647 års stadsplan. Anger i tabellform tomternas 
längd och bredd i alnar. Gäller Gesällen 17 och 18. 

288 (norra) 1885.  0880k‐508 23,8 fot
7,07 m 

36,5 fot
10,84 m 

25  fot 
7,42 m 

36,7 fot
10,90 m 

TOMTMÄTNING. Egna byggnader på tomten. Ännu ej 
sammanslaget/sammanbyggt med nr16. 

Gesällen 17 1926  0880k‐2158 7,06 m 10,83 7,42 m  11,18 m TOMTMÄTNING

Gesällen 10  283 1765  0880k‐I‐1b 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

1647 års stadsplan. Anger i tabellform tomternas 
längd och bredd i alnar.  

283 1836  7096 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

Brandförsäkring

283 1862  27810 25 fot
7,42 m 

70 fot
20,79 m 

25 fot 
7,42 m 

70 fot
20,79 m 
 

Brandförsäkring

283 1892‐09‐17  0880k‐678 7,42 m 20,78 m 7,42 m  20,78 m TOMTMÄTNING

Gesällen 
11,12 

284 1765  0880k‐I‐1b 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

1647 års stadsplan. Anger i tabellform tomternas 
längd och bredd i alnar. 

284 1879  46958 24 fot
7,10 m 

70 fot
20,79 m 

24 fot 
7,10 m 

70 fot
20,79 m 

Brandförsäkring

Gesällen 11  284 1919‐07‐14  0880k‐1607 7,22 m Se 
kommentar 

7,31 m  10, 79 m TOMTMÄTNING. Västra gränsen ritad 11,11+0,69 m 
enl. akt 0880k‐5192 (1954). 

Gesällen 12  284 1919‐07‐14  0880k‐1607 7,31 m 9,65 m 7,15 m  10,21 m TOMTMÄTNING

Gesällen 13  285 1765  0880k‐I‐1b 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

1647 års stadsplan. Anger i tabellform tomternas 
längd och bredd i alnar. Gäller Gesällen 13 och 14. 

285 (norra) 1839  8465 13 aln
7,72 m 

18 aln
10,62 m 

13 aln 
7,72 m 

18 aln
10,62 m 

Brandförsäkring. Tolkad att vara tomt Gesällen 13. 

(285, norra) (1856) 
 

(lagfartsbevis)   (34 x 26 fot)

285 (norra) 1878‐10‐12  0880k‐242
 

26 fot
7,72 m 

32,8 fot
9,74 m 

26,9 fot
7,99 m 

33,3 fot
9,89 m 

TOMTMÄTNING. Uthus i väst. 

285 (norra) 1878  45704 28 fot
8,31 m 

34 fot
10,10 m 

28 fot 
8,31 m 

34 fot
10,10 m 

Brandförsäkring. Tolkad att vara tomt Gesällen 13. 

285 (norra)
 

1946‐05‐21  0880k‐4194 7,67 m
 

10,3 m 7,85 m  9,74 m TOMTMÄTNING



Kvarteret Gesällen 60 

 

Gesällen 20  291 1765  0880k‐I‐1b 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

1647 års stadsplan. Anger i tabellform tomternas 
längd och bredd i alnar. 

291 1828  2228 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

Brandförsäkring (Fiskaregatan å halfva tomten) 

290 1765  0880k‐I‐1b 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

1647 års stadsplan. Anger i tabellform tomternas 
längd och bredd i alnar. 

290 1839  8482 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

Brandförsäkring

290+291  1890  0880k‐613
 

58,5 fot
17,37 m 

74 fot
21,98 m 

59,5 fot
17,67 m 

74 fot
21,98 m 

TOMTMÄTNING

290+291 1907‐03‐28  0880k‐1059
 

17,35 m 21,64 m 17,65 m 21,86 m TOMTMÄTNING

Gesällen 20 1944‐12‐18  0880k‐3997
 

17,35 m 21,95 m 17,59 m 22,37 m TOMTMÄTNING

Gesällen 21  292 1765  0880k‐I‐1b 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

1647 års stadsplan. Anger i tabellform tomternas 
längd och bredd i alnar. 

292 1842  9825 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

Brandförsäkring

292 1882  50914 34 fot
10,10 m 

74 fot
21,98 m 

34 fot 
10,10 m 

74 fot
21,98 m 

Brandförsäkring

292 1890 
 

0880k‐637 ‐‐‐ 22,71 m (?) 9,86 m (?) 21,97 m (?) TOMTMÄTNING. Svårläst akt.

Gesällen 21 1944‐06‐22  0880k‐3925 10,02 m 21,71 m 9,80 m  21,95 m TOMTMÄTNING

Gesällen 22  293 1765  0880k‐I‐1b 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

1647 års stadsplan. Anger i tabellform tomternas 
längd och bredd i alnar. 

293 1869  35891 30 ½ fot
9,06 m 

76 ½ fot
22,72 m 

31 fot 
9,21 m 

76 ½ fot
22,72 m 

Brandförsäkring

293 1889‐11‐07  0880k‐588 9,06 m 22,91 m 9,06 m  22,91 m TOMTMÄTNING

Gesällen 22 1963‐08‐01  0880k‐6295 9,06 m 22,97 m 8,97 m  22,71 m TOMTMÄTNING

 

Gesällen 18  288 1765  0880k‐I‐1b 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

1647 års stadsplan. Anger i tabellform tomternas 
längd och bredd i alnar. Gäller Gesällen 17 och 18. 

288 (södra) 1850  14541 14, 1/3 aln
8,51 m 

18, ½ aln
10,99 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

18, ½ aln
10,99 m 

Brandförsäkring

288 (södra) 1876‐03‐04  0880k‐127 7,42 m 10,99 m 7,42 m  10,99 m TOMTMÄTNING. 
Åkermanska gården. Flera uthus i nv. 

288 1876  41968 29 fot
8,61 m 

37 fot
10,99 m 

29 fot 
8,61 m 

37 fot
10,99 m 

Brandförsäkring

Gesällen 18 1956‐09‐26  0880k‐5384 7,42 m 10,99 m 7,06 m  10,99 m TOMTMÄTNING

Gesällen 19  289 1765  0880k‐I‐1b 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

1647 års stadsplan. Anger i tabellform tomternas 
längd och bredd i alnar.  

289 1836  6928 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

Brandförsäkring

289 1854  17470 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

Brandförsäkring

289 1862  26822 28,66 fot
8,51 m 

74 fot
21,98 m 

28,66 fot
8,51 m 

74 fot
21,98 m 

Brandförsäkring

289 1893‐10‐14  0880k‐706 7,13 m 21,80 m 7,13 m  21,80 m TOMTMÄTNING

Gesällen 19 1964‐02‐07  0880k‐6360 8,51 m 22, 37 m 8,51 m  22,34 m
(11, 35+ 
10,99) 

TOMTMÄTNING
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Gesällen 23  294 1765  0880k‐I‐1b 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

1647 års stadsplan. Anger i tabellform tomternas 
längd och bredd i alnar. 

294 1842  9986 16 aln
9,50 m 

40 aln
23,76 m 

16 aln 
9,50 m 

40 aln
23,76 m 

Brandförsäkring

294 1858  22530 16 aln
9,50 m 

40 aln
23,76 m 

17 aln 
10,10 m 

38, 3/4 aln
23,02 m 

Brandförsäkring

294 1866  32974 32 fot
9,50 m 

80 fot
23,76 m 

34 fot 
10,10 m 
 

77,50 fot
23,02 m 
 

Brandförsäkring

294 1900‐04‐05  0880k‐837 9,50 m 23,75 m 10,09 m 23,01 m TOMTMÄTNING

Gesällen 23 1947‐09‐02  0880k‐4400 9,50 m 23,78 m 9,74 m  22,97 m TOMTMÄTNING

 

 

Gesällen 20  291 1765  0880k‐I‐1b 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

1647 års stadsplan. Anger i tabellform tomternas 
längd och bredd i alnar. 

291 1828  2228 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

Brandförsäkring (Fiskaregatan å halfva tomten) 

290 1765  0880k‐I‐1b 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

1647 års stadsplan. Anger i tabellform tomternas 
längd och bredd i alnar. 

290 1839  8482 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

Brandförsäkring

290+291  1890  0880k‐613
 

58,5 fot
17,37 m 

74 fot
21,98 m 

59,5 fot
17,67 m 

74 fot
21,98 m 

TOMTMÄTNING

290+291 1907‐03‐28  0880k‐1059
 

17,35 m 21,64 m 17,65 m 21,86 m TOMTMÄTNING

Gesällen 20 1944‐12‐18  0880k‐3997
 

17,35 m 21,95 m 17,59 m 22,37 m TOMTMÄTNING

Gesällen 21  292 1765  0880k‐I‐1b 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

1647 års stadsplan. Anger i tabellform tomternas 
längd och bredd i alnar. 

292 1842  9825 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

Brandförsäkring

292 1882  50914 34 fot
10,10 m 

74 fot
21,98 m 

34 fot 
10,10 m 

74 fot
21,98 m 

Brandförsäkring

292 1890 
 

0880k‐637 ‐‐‐ 22,71 m (?) 9,86 m (?) 21,97 m (?) TOMTMÄTNING. Svårläst akt.

Gesällen 21 1944‐06‐22  0880k‐3925 10,02 m 21,71 m 9,80 m  21,95 m TOMTMÄTNING

Gesällen 22  293 1765  0880k‐I‐1b 14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

14, 1/3 aln
8,51 m 

37 aln
21,98 m 

1647 års stadsplan. Anger i tabellform tomternas 
längd och bredd i alnar. 

293 1869  35891 30 ½ fot
9,06 m 

76 ½ fot
22,72 m 

31 fot 
9,21 m 

76 ½ fot
22,72 m 

Brandförsäkring

293 1889‐11‐07  0880k‐588 9,06 m 22,91 m 9,06 m  22,91 m TOMTMÄTNING

Gesällen 22 1963‐08‐01  0880k‐6295 9,06 m 22,97 m 8,97 m  22,71 m TOMTMÄTNING
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