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Första roten, tomt 61
Kvarteret Varuhuset

Trettonde roten 1637–57v
Femte roten 1657h–70

Vallgatan mellan Korsgatan och Västra
Hamnen

Valentin trädgårdsmästare 1666–70 1.61
Möjligen skulle Valentin Trädgårdsmästare kunna vara identisk med en Valentin Pettersson, som
instämdes till kämnärsrätten 1666 av mäster Mikael Musikant, som med två vittnen (Hindrich
Sibe och Benedictus Räf) sökte att bevisa att Valentin Pettersson hade förklenat hans goda namn
och rykte. Valentin skulle ha sagt, att Mäster Mikael gjort mot hans fader som en tjuv och skälm
och att han ej höll honom för en ärlig karl utan för en bönhas och fuskare. Valentin bad om förlåtelse ”där han sig uti dryckesmål mot Mäster Mikael försett”.
Jockum bakare 1666
Per Björnsson besökare 1670
Anders Eriksson (kronans rustmästare)
1670–81 M1676: 1 tomt
Bakugnslängderna och M1676 indicerar, att det är denna gård, som av handelsmannen Sven Pihl
för 300 d smt såldes till
skomakaremäster Johan Loos senior,
(uppbud 13,9.1697) vilken erhöll fasta 20.12.1697. Gården sades ligga mellan Gert Westman i
öster och salig Mauritz glasmästare i väster. Johan Loos fick burskap 18.3.1701 samma dag som
sin son skomakaren Johan Johansson Loos. 1722 betecknas Johan Loos senior som utfattig. Nästa
år hade gården övertagits av ringkarlen Lars Larsson (bou 6.3.1741 Gbg hj II s 69), som efterlämnade hus och tomt på Vallgatan mellan stadsbetjänten Samuel Monieu och kyrkosmeden
Magnus Borg. Hans änka Ingeborg Matthisdotter som var styvdotter till lanttullbesökare Lars
Warmark genom hans äktenskap med Anna Catarina Ödberg. var ägarinna av 1.61 till 1745, varefter gården övertogs av skeppare Isak Stare,
som hade erhållit burskap 13.8.1745. Han pantsatte den 28.4.1748 gården till kapten Christian
Wesenberg. Isak Stare strandade med Christian Arvidssons skepp på en resa vid Jylland i oktober
1762 och drunknade då tillsammans med fem andra män av besättningen. Hans tomt och hus på
Vallgatan med sju eldrum och två bakugnar såldes 1763 till
lanttullbesökare Lars Warmark
Han dömdes 1771 att mot 3 000 d smt avstå gården till den forna gårdsägarinnan, hans styvdotter
Ingeborg Matthisdotters arvingar. och måste dessutom betala rättegångskostnaderna men gården
vid Vallgatan mellan segelsömmaren Wulfs hus och tomt och urmakaren Risings baktomt upptages i bouppteckningen den 30.6.1772 efter hustrun Anna Catarina Ödberg, död 30.12.1769. Han
kvarstannade i gården till sin död. Den 17.3.1777 intecknades med hans medgivande ”hans” vid
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Vallgatan mellan segelsömmaren Wulfs hus å ena och urmakaren Risings bakgård å andra sidan
belägna hus och gård till säkerhet för utrikes vistande sadelmakaregesällen Johan Fredrik Biörkeroths säkerhet för arvssumman 200 specie rdr. 1795 bodde hans änka Ulrica Klefbeck (vigsel
1772) i gården men år 1800 hade den övertagits av
tunnbindaren Johan Ekedahl
som 1802 miste gården vid eldsvådan. Liksom grannhustrun änkan Wulf sålde han 5.7.1806 ödetomten till
smeden Olof Näth,
som omgående sålde de båda ödetomterna 1.60 och 1.61 till
murmästare Gottlieb Lindner
som lät uppföra ett stenhus på tomterna.

