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När stadstjänaren Tore Torsson köpte sin gård här på Väderkvarnsberget (10.97) nämndes som 
hans granne å norra sidan Börta i Trädgården. Detta ger oss möjlighet att följa tomtens historia 
tillbaka till 1662, då en Olof Andersson snickare nämnes i kontributionslängden för tionde roten. 
Hans änka (denna Börta?) har övertagit tomten 1674–77 följd av Anders Andersson i Trädgården 
1678–81, som enligt Gustavi tomtöreslängd får skatta för en tomt. Här omtalas också en Anders 
Olufsson 1674 och Anders Olufsson i Trädgården 1681. Sal Anders i Trädgårdens änka omtalas i 
en tjänstehjonslängd i länsräkenskaperna på Riksarkivet 1688. 

Enligt en uppgift skulle en Tore Olufsson stadstjänare 1696 ha pantsatt hus på Väderkvarnsber-
get, som det senare visar sig var Tore Olufsson en felskrivning. Man urskiljer sedan inte gården i 
längderna förrän 1715, då Tore stadstjänares änka enligt skattningslängden svarar för en tomt 
värd 100 d smt och ett hus värt 160 d smt. Hos henne bor 1717 hantlangarna Israel Ekman med 
hustru Anna Andersdotter och Leopold Werner med hustru Ingiel Bengtsdotter samt korprals-
hustrun Annika Olsdotter. 

Änkan är kvar 1720 men 1723 kallas gården Sven Torsson slaktares gård. Av detta framgår att 
vad slaktaren sålde 1708 var en endast del av familjens tomtinnehav och att någon Tore Olufsson 
stadstjänare inte existerade här 1696. Det var en felskrivning för Tore Torsson. Det var dennes 
änka (Sven Torsson slaktares mor eller styvmor) som omtalas i längderna fram till 1720. 

I gården bodde 1723 borgaren Carl Lillia, som när han fick burskap 22.2.1721 angavs vara f.d. 
regementsväbel. En anteckning tillfogas 1723: ”blir Hübnick”. Därmed menas Gottfrid Hübnick 
som fick burskap som timmerman 30.6.1724 och i borgarlängden kallas Hübner. Han avlöses av 
snickaremästare Olof Wennerberg 1730–70. (burskap 1.6.1725). Han hade lärogossarna Lars 
Larsson Flygare (1732–33) och Petter Torsson (1734) och kallas 1735 fattig. 1748 hade han ge-
sällen (sonen?) Magnus Wennerberg och läregossen Bengt Ambjörnsson. Magnus var kvar 1753 
och nu omtalas i stället läregossen Anders Ahlquist och pigan Brita Nordahl. Här bor 1754 också 
plåtslagare Magnus Almquist.1759 hör gården (då nummer 106) till ödetomterna (nummer 101–
06), som snickare Olof Wennerbergs ödetomt omtalas den fortfarande 1773. Snickaren Magnus 
Wennerberg (burskap 17.9.1756) hade övertagit 1777–83. Längden 1786 och 1787 omtalas ”Herr 
Erik Anderssons bod”, resp. inplankade tomt. 1807 ägdes tomten av handelsmannen Arvid Carls-
son. 
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