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norra sidan 

Sjätte roten 1657h–70 2.135 & 2/3 2.136 Kungsgatan 48 
1/3 2.136. 2.137 Kungsgatan 50 

 

Swen Ingewaldsson (ägare också av denna tomt) fordrade i underrätten den 4.6.1656 av Johan 
Adrian Palms från Amsterdam arvingars fullmäktige Jacob Hertzen sin betalning efter en räkning 
på 396 gl-st sub datis Anna 1652, 1654. Denne lovade inför rätten att utan dröjsmål betala räk-
ningen, så snart penningar inkom. 

Denna gård ärvdes av sonen stadsbudet Jacob Svensson efter modern Sven Ingevaldssons änka 
Gunnur Olofsdotters död (begr. 12.7.1698). Fastigheten värderades 1715 sålunda: tomt 200 d 
smt, hus 600 och lösöret 100 d smt. Ingen hustru uppges 1717. Hans arvingar ägde gården 1720. 
Hans änka Nelltje Gerdtz bodde 1771 4.51, Sparbanken. Den 22.4.1722 inropades ödetomten 
2.136 för 583 d smt av stadsbudet Jonas Grundell. Grannen i öster Erik Norman (bou 5.8.1730) 
övertog gården med naborätt den 27.9.1722 och betalade 600 d smt. Av någon anledning är hans 
uppbud 15.3.1725 överstruken i lagfartsboken. 

Handelsmannen Marcus Clausen 

(1687–1747) borgare sedan 20.11.1721, hade 1730 övertagit gården, som i hans bouppteckning 
värderades till 2 879 d smt. Han gifte sig 27.11.1716 med Elsa Brockman (född 1675, begr. Chr 
17.2.1747, 74 år gammal.). Hon hade i ett tidigare äktenskap med fänrik Erik Falck (vigsel 
20.10.1708) dottern Maria Christina Falck, som 9.12.1735 gifte sig med 

kontrollören vid järnvågen Abraham Almgren. 

Dessa makar ärvde Marcus Clausens gårdar 2.136 och 2.137. Almgren fick efter ansökan 
14.2.1758 tillstånd att bedriva handel i hustruns namn, eftersom hon var (styv-)dotter till en le-
damot och han själv i över 27 års tid hade tillhandagått handlandena med oförtruten tjänst och 
ospard möda och dessutom nått ”en tämmelig ålder”. 

Den västligaste av Almgrens båda gårdar beboddes 1775–76 av handelsmannen Johan Håkan 
Leffler (död 5.4.1813) Gift med Elisabeth Kullman (1752–1791). Möjligen ägdes gården redan då 
av Lefflers svärmor Niclas Matzens änka Maria Hülphers. En annan svärson till henne, handels-
mannen och herrnhutaren Gudmund Dahl (1739–1826, son till handelsmannen i Uddevalla Jacob 
Johan Dahl och Christina Bäck) köpte gården den 7.1.1780 av henne för 3 000 rdr specie (uppbud 
24.5.1784). Gudmund Dahl hade i sju år lärt sig kramhandel av handelsmannen Petter Jonsson 
och hade därefter förestått kontoret i två år hos Maria Hülphers förste man svärfadern handels-
mannen Sven Kullman och sedan i sex år hos svärmodern, innan han fick burskap 5.6.1769. Han 
blev 1775 en av borgerskapets äldste och 1796 bisittare i Handelssocieteten och samma år utsedd 
att tillsammans med Lars Levgren efterträda Sven Schale som föreståndare För domkyrkoförsam-
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lingen, befattningar, som han frånträdde i samband med den stora branden 1802. Av hans sexton 
barn med Christina Kullman (1741–1814) blev Jacob, Daniel och Peter handelsmän i Göteborg. 
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