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Sjunde roten, tomt 28
Kvarteret Högvakten

Tjuguförsta roten 1637–57

Torggatans östra sida söder om biskopstomterna

Femtonde roten 1657–70
Handelsmannen Matthias Schildt köpte denna ödetomt den 15.6.1716 av kronan. Det framgår av
en skrivelse den 25.4.1720 bland magistratens årshandlingar (EIIa:32), att Matthias Schildt bortbytte denna tomt 7.28, på Torggatan, ”mellan kapten Christoffer Hedenbergs nybyggda hus å
södra och slaktarålderman Sven Thorssons å norra” mot en annan på Köpmangatan till handelsmannen Claes Frank emot dennes ägande tomt på Köpmangatan (6.29 ö?) belägen emellan källarmästare sal Johan Buchaus arvingars hus och gård å östra och Berendt Petterssons å västra
såsom byte mot byte. Claes Frank erhöll uppbud den 25.4.1720. I samma årshandling förvaras
Claes Franks yttrande angående det klander slaktaren Sven Torsson gjort på den tomt Franck
tillbytt sig av assessor Schildt.
Claes Frank, vars egentliga namn var Fredrik Niclas Frank, var född 1660 och avled 1723 (begr.
21.5). Han fick burskap 15.2.1714 som handelsman efter att förut ha verkat som skeppare. Den
24.7.1706 gifte han sig med Catharina Gercken, döpt 8.4.1686, begr. 26.4.1734, dotter till handl
Jockum Gercken, död 1730 och Christina Andersdotter. Det hus på Köpmangatan (6.29 ö), som
han gav Matthias Schildt i utbyte mot denna på Torggatan brann 20.2.1715 liksom slaktaren
Berndt Petterssons (6.29 v) och Maria Johansdotters gårdar (se magistratens registratur 5.5.1715).
I gården 9.31, kv Enigheten, bodde han en tid högst tillfälligt som hyresgäst.
Claes Frank begravdes den 21.5.1723 men först 1725 värderades avl. Claes Franks gård vid
Torggatan. Den värderades på nytt, sedan änkan avlidit 1734 (begr. 26.4.1734).
Gården övertogs av sonen Anthony Frank men såldes på offentlig auktion den 4.5.1739 för 1 901
d smt till
handl Nils Schytt
(uppbud 25.8.1740). 8.5.1739 pantade N. H. Schütt till kommerserådinnan fru Brigitta Sahlgren
för lån av 1 900 d smt sitt 1739 inropade hus och gård, som sades vara belägen mellan kapten
Christoffer Hedenbergs hus i söder och herr Petter Borgströms å norra sidan. Det värderades
1752 efter handlaren Nils Schytts död. På auktion den 16.8.1757 såldes handelsmannen Nils
Schütts hus och gård på Torggatan mellan stadens tyggård å östra, herr rådman Sven Wenngrens
bebyggda gård å södra och herr Johan Borgströms till en del med provisoriska bodar bebyggda
tomt å norra sidan, Fastigheten inropades av herr Johan Borgström för 3 475 d smt men tycks ha
nadrats av handelsman Nils Schütts omyndiga döttrar.
Rådmannen och sekreteraren vid Ostindiska Kompaniet Herr Sven Wenngren hade den 27.4.1761
genom skifte avstått och upplåtit till framlidne handelsman Nils Schütts omyndiga döttrar sin i
hörnet av Torg- och Sillegatorna intill Stadshuset belägna obebyggda tomt (7.27) och bryggareål-
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derman herr Johan Henrik Leiditz hade såsom de omyndigas förmyndare i gengäld till herr
Wenngren avstått och upplåtit sina pupillers näst därintill belägna ödetomt (första uppbud av 7.28
för Herr Wenngren 7.6.1762).
Tomten betecknas 1790 som rådman Wenngrens bakgård (se 6.30).

