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Första roten, tomt 53
Utanför kvartersindelningen

Mårten Joensson vävare
Enligt resolutionsboken fick Mårten Joensson vävare 5.7.1681 en plats under ekeskogen, som var
närmast Olof Andersson däledragares på södra sidan, hållandes i längden 38 fot och i bredden 24
fot.
Mårten Joensson linvävare anhöll 1674 om skrårättighet. Han angav sig vara född svensk en mil
från staden (EIIa:4). Enligt kontributionslängden 1674 bodde han i tredje roten. 1676–78 var han
artillerihantlangare, i bakugnslängderna omtalad i ett läge motsvarande 6.1. Vid ett tillfälle krävdes han av Olof Helgesson i backen för ett par oxar (EIIb:4).
Mårten Joensson vävare och Niclas Andersson skräddare vände sig den 3.3.1690 såsom släkt och
förmyndare för Elin Joensdotter mot Samuel Tottie tobaksspinnare, som hade besovit henne. Tottie erkände sig ha givit henne 20 rdr för att hon inte skulle skandalisera honom genom att nämna
hans namn.
1698 befann sig Mårten Joensson i konflikt med sina linvävarekolleger, speciellt mäster Hans
Jürgens (EIIa:14, dec 1698).
11.12.1699 uppbjöd banken mäster Mårten Joensson vävares hus på Vallgatan näst intill Olof
Andersson däledragares på södra sidan (= söder om däledragarens). 1705 delade han hus med
Olof Claessons änka. 1710 med Anders Andersson båtsman, som väl är den Anders Andersson
Surte av amiralitetet (gift Kerstin Larsdotter), som bodde där 1717–20)
21.10.1712 testamenterade Mårten Joensson till sin hustrus systerdotter Maria Torkelsdotter och
”måg” ullkrämaren Cort Möller (begr. D 31.8.1740). Dessa bodde i gården 1715 och betecknas
då som sjuke och fattige. Mårten Joensson begr. D 28.9.1722. Cort Möller avstod halva tomten
till kommissarie Johan Busch, som 1730 fick 10 d smt i hyra för den. 1740–45 omtalas Cort Möllers änka boende på en tredjedels tomt. Den hade 1750 övertagits av högbåtsmannen Jonas Grönlund.
Linvävaren Erik Ödman
lånade i juli 1750 200 d smt av fru Maria Åkesson för att inköpa denna gård på Vallgatan Han
hade 1748 uppvisat lärobrev, utställt i Borgå stad 23.7.1745, och begärt att få slå sig ned i Göteborg som mästare (EIIb:48, 11.6.1748).
Sluproddaren och ostindiefararen Anders Maijgren
bodde 1765 på denna del av tomten. Vid bouppteckningen 16.6.1783 efter hans hustru Elisabeth
Wahlstedt, död 28.4.1783, sägas de äga en gammal stuga på Ekelundsgatan. 1775 uppgavs de
blott inneha en fjärdedels tomt. Dit inflyttade 1785 båtekarlen Anders Hultin, gift med sluproddaren Anders Maijgrens och Elisabeth Wahlstedts dotter Anna Catharina, död 1789. Hultins uppgavs vid bouppteckningen 2.10.1792 äga hus och tomt 1.53, Ekelundsgatan bestående av ett rum
med avskift till kök och vindsrum (Berg II:7–8, 227 och II:5–6, 368). 1769 hade doktor Carl Friedrich Heinrici sökt inteckning i gården för 800 d smt fordran.
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Som nämnts bebodde Cort Möllers änka 1745 blott en tredjedel av tomten. På de övriga två tredjedelarna bodde enrolleringsbåtsmannen Peter Jeanssons änka. Jeanssons hade redan 1737 bott i
gården. Deras del ägdes 1755 av skrivaren Sven Pettersson, som 14.9.1775 för 350 d smt sålde de
två tredjedelarna till packhuskarlen vid Ostindiska komp. Johan Frimodig, död 27.5.1780 (Berg
II:3–4, 368). Frimodig var gift tre gånger 1/ med Ingrid Olofsdotter, bou 22.9.1759; 2/ med Elin,
död juni 1764; 3/ med Helena Fagerdahl, död 10.6.1780. Vid bouppteckningen den 22.6.1780
sades makarna efterlämna en liten gammal nattstuga med ett bråtrum utanför, som brukades till
kök (utan spis) samt ett litet svalrum beläget vid Hästetorget, hörande till Vallgatan mellan avlidne stensättaren Anders Råbergs och avlidna änkan Dorothea Brandts sterbhusgårdar. Extra packhuskarlen Jonas Pettersson och hustimmermannen Börge Lundgren ägde 1785 var sin åttondels
tomt (Frimodigs gamla).
Båtekarlen Anders Hultin och hustimmerman Börge Lundgren ägde 1800–02 var sin fjärdedel.

