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Strandridaren Olof Andersson Slitz 

Måns stadstjänare klagade den 9.9.1672 över att han för en rum tid sedan av staden hade förärats 
en tomt för vilken han haft utgifter för fyllnad och andra omkostnader. Nu hade strandridaren 
Olof Andersson Slitz fått just denna tomt uppmätt åt sig och bebyggt den. Den var belägen på 
Kungsgatan väster vid Ekeskogen intill burggreven välborne Israel Norfelts gård å väster sida och 
Olof Svärdfejares å östra. Cautionister för strandridaren var Hans Persson Otrill, Gullbrandt 
Persson timmerman och Nils Andersson. Måns stadstjänare begärde, att strandridaren måtte beta-
la honom, vad han lagt ut för tomten. Olof Andersson erhöll fastebrev den 7.10.1672. 

I kämnärsrätten omtalas den 5.10.1666, att Jacob von Ackern i betalning för någon skuldfordran 
hade erhållit något gods av Ullrich Steinkampf, som Olof strandridare konfiskerat vid Kungs-
backa. Godset hade frigivits av ”Kungl. General Commercii Collegium”. Olof Strandridare hade 
blott erhållit tertialen av dessa 30 rdr och lovade att tillskriva de övriga, som åtnjutit pengarna. 

Den 15.8.1677 fick Olof strandridare böta 10 daler för att han upprivit en förlikt sak, vidare 3 
daler för den grova skymf strandridaren obetänkt tillfogat hustru Ingeborg Olofsdotter, än för 
Olof strandridare kallat Ingeborg qwinna 3 daler, vilket visar att betydelsen av ord förändras un-
der årens lopp. 

Vid kämnärsrätten den 8 maj [år saknas i manuskriptet] fordrade Peder Andersson i Flatås 10 
daler och 2 öre smt av Olof strandridares hustru Karin Joensdotter. 

Jöns Schoug skräddare och hans svärmoder Olof Andersson strandridares hustru mötte vid käm-
närsrätten den 5.12.1686 Lars Torbjörnsson till vilken Olof Andersson den 21.4.1685 hade utgi-
vit en obligation på 17 rdr. Eftersom Jöns Schoug hade tillhandlat sig svärfaderns gård krävdes 
han av Lars Torbjörnsson på dessa pengar. 

Ägare till gården (och efterföljare i äktenskapet med strandridarens dotter?) var 1696–05 Nils 
Ahlbom skräddare (begr. 21, 4.1706). Änkan ägde den 1708. Nils Ahlboms hustru Lisken Olsdot-
ter fick stolrum 23.6.1703. Se också 2.13. 

Gården övertogs före 1710 av 

Bengt Rönnercrantz, 

gift Elsa Schoug (enligt C W Skarstedts herdaminne), omgift rektor Erasmus Apelberg, vilket 
indicerar att Nils Ahlbom skräddare var arvtagare till Jöns Schoug. Bengt Rönnercrantz, som var 
född i Bollstorp 1685, genomgick Göteborgs skola och prästvigdes till vice pastor i Tölö. 1713 
blev han kyrkoherde i Strömstad. Troligen hyrde han ut gården i Göteborg till dem som sedan 
uppträder i tomtöreslängden. 

1715 svarade herr Anders Schoug för tomtöret. Han var amiralitetspräst i Göteborg, utsågs 1716 
till kyrkoherde i Myckleby men hann avlida före tillträdet. Tomten värderas 200, huset 240 d smt. 
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I gården bodde 1717 Anders Hansson blockmakare med sin hustru Kierstin Zachrisdotter, ibm 
bokbindareänkan Malena Meulser, fattig. 

1721 sålde Rönnercrantz gården till remsnidaremästare Hans Jürgen Wedeking, som nästa år byt-
te fastighet med grannen i väster 

skepparen Mikael Pettersson (född 1686, burskap 11.2.1719) 

Hans och hans hustru Brita Larsdotters lösören utauktionerades den 5.7.1751: den 22 juli ingick 
de överenskommelse om skilsmässa till säng och säte. Gården såldes samma år men Brita Lars-
dotter (född 1669, bou 19.3.1753) inbördade den. Gården såldes 16.3.1752 för 1 300 d smt av 
hennes dotter med vallsättaren Lars Svensson handelsmannen Johan Jacobssons änka Ebba 
Christina, född Bruhn (syster till kyrkoherden i Hishult Lars Bruhn). Köpare var 

hökaren Anders Mellenberg (uppbud 7.7.1760, då läget anges till mellan sadelmakare mäster 
Johan Wedekings hus i väster och skomakaren mäster Carl Wikelunds hus och gård å östra si-
dan). Anders Mellenberg var ägare ännu 1790 Ibm Blockmakaren Anders Runquist. 

1795 Bryggaren Leiditz hus. 

Tomtöre erlades 

1800 av änkan Ingeborg Jerndt. 

och 

1801–02 av krögaren Anders Blomskog 

1807 Hökaren Johan Strömblad, burskap 21.6.1799, död 17.9.1824. Enligt bou 7.3.1825 ägde 
han grundmurade stenhuset 2.122, Kungsgatan, 2 500 rdr bco. Gift med Christina (Larsdotter) 
Pettersson Berg II:9–10, s 411. 
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