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Tredje roten, tomt 73
Kvarteret Värnamo

Femtonde roten 1637–87
Sjunde roten 1657–70

Kyrkogatans norra sida Ö. Hamngatan –
nuvarande Fredsgatan

Peter Carlsson 1659–60: 1
Denna tomt 3.73 förefaller att ursprungligen ha varit baktomt till
rådman Henrik Eilkings tomt 4.19 s (4.21?) vid Östra Hamngatan, ty Henrik Eilking sålde tomten, då kallad ödetomt belägen Kyrkogatan på norra sidan vid Östra Hamnen, mellan sal. Lauterback i väster och sal. Anders Svensson Böcker i öster för 190 d smt till
handelsmannen Sven Larsson Wallman,
uppbud 31.5.1696. Den 29.3.1697 intecknade Wallman sin nyköpta egendom jämte det hus han
ämnade bygga. Wallmans första hustru är okänd. Bouppteckning efter hans andra hustru Anna
Andersdotter Kruse företogs den 15.5.1701. Hon var dotter till den 1699 avlidne Anders Kruse. I
detta äktenskap hade Sven Wallman dottern Gunilla. Hans tredje hustru Maria Larsdotter Kjerr
var änka efter Claes Feltzberg.
Möjligen är Sven Larsson Wallman identisk med en person med samma namn, som omtalas som
rådman i Vänersborg den 14.6.1681 och ännu 1705. Redan 1665 omtalas han som borgare i Vänersborg: det nämnes då att han var besvågrad med Johan Plando. Enligt Bertel Hallbergs personregister över Vänersborg var han liksom Bengt Valtinsson och Anders E. Wallman besvågrad
med borgmästaren i Åmål Magnus Ekeroth (Gift med borgmästare Olof Töressons änka Sigrid
Falk och son till befallningsmannen på Läckö Sigge Torsson).
Redan den 6.4.1703 kunde kanslisten Jörgen (Jöran) Ramberg uppbjuda Wallmans gård på Kyrkogatan, som han köpt av Wallmans prefererade kreditorer för 800 d smt.
Jöran Ramberg hade 24.9.1700 fått böta för att hans hustru hade kommit för tidigt i barnsäng.
Den 16.3.1704 får ”notarie” Jöran Ramberg stolrum i domkyrkan för sin hustru Catarina Weber.
Enligt Olof Skog var denna Catarina Weber änka efter Frantz Brun. Göteborgs
magistrat sände den 15.8.1699 (EIIb:14) brev till insp. Peter Altijn i Marstrand ang förhör med
framlidne insp. Frantz Bruns änka: ”Hennes handlingar hafva berott under dess svärfader Claes
Bruns sterbhus”. Ett par spädbarn i familjen Ramberg begr. i domkyrkoförs. 8.2.1701 och
16.4.1706. Jöran (el Giöran) Ramberg kallas avliden den 14.1.1707, då hans tjänst skulle besättas
(EIIa:19). Avlidne notarie Giöran Ramberghs dotter begravdes i D 31.5.1717. Hans änka Catharina Weber ägde gården ännu 1745. I januari 1715 omtalades det i magistratens registratur att
Catharina Weber önskade, att hennes barns eventuella arvsrätt skulle bevakas i ett arvsärende:
Hennes mans moster Gunilla och hennes man gipsmakaren Israel Strake, som var bosatta på Ladugårdslandet i Stockholm och hade ägt en lärftsbod på Norrbro, hade avlidit barnlösa. Gunilla,
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som dött strax före jul 1714. var barnfödd i Göteborg på gården Utby. Hennes närmaste släkting
var en halvsyster.
(Samma år 1715 värderades gårdens byggnadsvärde i skattningslängden till 400 d smt. Jöran
Rambergs änka kallades 1717 fattig: hos henne bodde då artilleriadjutanten Lising och hustru
Anna Ståhlberg. 1732 kallar tomtöreslängden henne sjuklig. Av någon anledning betalas tomtöreslängden 1750–55 av gamla, fattiga och näringslösa jungfru Christina Bruhn. ”Madame Ramberg” uppträder ånyo i tomtöreslängderna 1765–75. Om det är Catharina Weber som åsyftas måste hon vara mycket gammal (enligt uppgift av Olof Skog född 1668)
Tomtöreslängden 1780 talar om grosshandlaren och riddaren Christian Arfwidssons hus. Magistraten beslöt den 23.1.1781 enligt konkursarkivet om besiktning av ”det på Kyrkogatan åt vallen
belägna så kallade Rambergska huset”, värt 800 d smt. Fastigheten betecknas 1785–90 som herr
kommerserådets Arfwidssons magasin (eller bodar). 1795 talas om kommerserådet Arfwidssons
ödetomt.
Som ägare upptas 1800 och 1802 (ej 1801) handelsmannen Isaac Hentzell. Gården uppbjöds den
21.2.1803 av handelsmannen Christ. Liedbeck och 8.8.1808 av Judiska Nationen.

