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Första roten, tomt 51
Utanför kvartersindelningen

Ekelundsgatans södra del lämpligen kallad ”Linvävaregatan”
Timmermannen Olof Larsson
ägde gården 1696. Testamente mellan honom och hans hustru Brita Larsdotter skrevs 3.8.1711.
Bouppteckningen efter honom 16.11.1716 upptar hus och 1/4 tomt på Ekelundsgatan, 322 d smt
(1715: tomt 70, hus 80, lösöre 50 d smt) samt hus och gård i Berghem socken, värt 400 daler.
Hans måg enrollerade Jöns Joensson bodde tillsammans med svärföräldrarna 1705–10. Hos änkan Brita Larsdotter bodde 1723
Petter Jonsson murgesäll,
som tycks ha övertagit gården, ty den 18.4.1726 lät
borgaren Anders Drake
uppbjuda murgesällen Petter Jonssons hus och gård på Ekelundsgatan beläget mellan linvävareänkan hustru Barbaras hus och gård å södra och stadstjänten Sven Brandts å norra sidan, vilket
han tillhandlat sig den 24.3.1726 för 390 d smt. Anders Drake behöll inte gården länge, ty ty enligt 1730 års tomtöreslängd tillhörde den
borgaren Petter Lindquist,
som fått burskap som hökare 10.12.1728. Se 1.41. Hans hustru Maria Hök, som var borgmästaredotter från Öregrund, avled i april 1742 och makarna ägde då enligt bouppteckningen
9.12.1742, 422 d smt, därav ett litet hus på Ekelundsgatan, 225 d smt, och 4 gyllenläderstolare
(Berg II:7–8, 108). Den 16.11.1761 (EIIb:101) begärde hökaren Petter Lindquist inkallandet av
sina fordringsägare. Han sade sig gå på gravens brädd och hade gjort stora förluster på Herr Johan Anderssons slätta varor och sin avlidna hustrus långvariga sjukdom. Dödsboet efter hans
änka Elsa Barbara Seglorin gjorde konkurs den 8.12.1761. Näste ägare
materialskrivaren vid Ostindiska kompaniet Carl Fredrik Sperling,
död 6.12.1764 (bou 8.1.1767) efterlämnade hus och tre fjärdedels tomt på Ekelundsgatan mellan
madame Brandt och murgesällen Grahns hus och änkan
Anna Maria Seglorin, som 27.2.1765 inlade en skrivelse till magistraten angående hennes avlidne
man Carl Fredrik Sperlings testamente till henne. Hon gifte om sig med
tobaks- och snusfabrikören Hans Holmström
(död 22.4.1789, ägde 1/4 3.51), som övertog gården, Anna Maria Seglorin (syster till Christina
Seglorin) avled 15.10.1773. Vid bouppteckningen angavs samma grannar som 1767 vid bou efter
C G Sperling. Förmögenheten anges till hela 14 000 d smt. Vid bouppteckningen efter hennes
senare man Hans Holmström 9.11.1789 uppgick den till 7 599 rdr specie.
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På rekvisition av kamreraren vid Ostindiska kompaniet Jacob Holmström utbjöds på auktion den
5.12.1789 hans avlidne broders snusfabrikör Hans Holmströms och dennes andra hustru Maria
Frölanders (död 21.9.1789) vid Ekelundsgatan mellan hökaränkan Sandbergs hus å södra och
packhuskarlen Esbergs å norra sidan under nummer 51 belägna hus och gård. Den inropades av
åkaren Olof Petersson
för 6 505 d smt eller 1 084:8 rdr specie. Olof Petersson kallas 1800–04 förre åkaren. I huset bodde sistnämnda år även krögaren Jacob Jörlin.

