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Andra roten, tomt 42
Kvarteret Gymnasiet

Femte roten 1637–57

Vallgatan 8–Magasinsgatan 20

Första roten 1657–70
Möjligen var det en sydlig del av Nils Adrians tomt, som 1696 ägdes av
Oluf Jämtings änka
Gården delades följande år mellan henne och
visitören Måns Hansson Phoenix.
Den 3.10.1698 sades visitören Måns Phoenix äga hus på Vallgatan mellan kyrkoherdegården i
öster och Oluf Jämtings änka å andra sidan, som han pantsatte banken med bokhållaren Albrecht
von Akern och Jacob Radde som cautionister. I april 1700 sades tullbesökaren Måns Hansson
Phoenix vara skyldig hospitalet. Han sålde sin del av 2.42 till
Albrecht von Akern
som snart köpte även Oluf Jämtings änka Nietges, del.
1705 sålde Albrecht von Ackern ”ett litet hus med plats till Vallgatan mellan domprosten Johan
Florander (d.v.s. domprostgården 2.35) i öster och bokhållaren Albrecht von Akern i norr och
Magasinsgatan i väster” till
fältväbeln Johan Söderman,
som 1712 var fänrik och 1719 löjtnant. Han erhöll avsked 1722 och avled omkr 1740. Arvdelningen efter hans änka Maria företogs 5.7.1745. Hus och tomt på Vallgatan mellan domprosten
Hillerström och skräddaren Vogel såldes på auktion 21.2.1746 för 600:16 d smt. Köpare var
kaparkaptenen Christian Wesenberg
som för samma summa nästa år överlät gården till fru Anna Maria Schutz, som följande år
för 625 d smt sålde den till
Erik Börjesson Lundström
(bou 23.2.1748) som utom en halv avbränd ödetomt på Torggatan också efterlämnade ”ett gammalt hus med tomt samt en tillköpt 1/3 dels tomt på hörnet mellan Magasins- och Vallgatorna vid
Domprostens bakgård”. Hans änka Christina Persdotter (dotter till järndragaren Per Månsson
Lundström och Elin Sivertsdotter) ägde gården 1760.
Den hade 1765 övertagits av
snickare Magnus Wennerberg
och 1685 av dennes änka. Hon uppsade burskap 1787 och bodde i gården med hökaren Lars Kiärlunds änka. Snickaränkan Catharina Wennerberg ägde ännu 1802 gården.
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