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Andra roten, tomt 52 
Kvarteret Sidenvävaren 

Elfte roten 1637–57v  
Första roten 1657h–70 

Kaserntorget 3 

 

Organisten Jörgen Daniel Meijer 

1670–76, änkan M1676: 1 tomt 

Organisten Georg (eller Jöran) Daniel Meyer hade tidigare ägt en gård på Drottninggatan öster 
om lilla östra hamnen, norra sidan, som han sålde till skomakaren Anders Olofsson (se 4.121). På 
grund av att han var ”av svaga medel och hade lidit stor skada av vådeld” så efterskänkte staden 
honom huseköpspengarna på den gård under Ekeskogen, som han köpt av Lars Nilsson (resolu-
tionsboken 31.1.1670, 21.2.1670 och 2.5.1670). Han gifte sig i Christine med Anna Bierman 
(Buhrman) den 7.9.1651. Däremot torde han som organist i svenska kyrkan ha begravts i den 
församlingen, ty hans begravning är icke antecknad i Christine böcker. 

Paret Meijer bodde de första åren i ett hus (4.111 och 5.26) som det hyrt av Peder Eriksson Ro-
senskiöld, som vid kämnärsrätten den 3.8.1653 stämde organisten Meijer för att han vid avflytt-
ningen tagit med sig några lösa persedlar, som levererats tillsammans med det förhyrda huset. 
Den 28 i samma månad vände sig Rosenskiöld vid samma rätt genom sin tjänare mot Georg Da-
niel Meijer (genom Martinium Michaelis) angående ett olagligt byggt hemlighus på Meiers för-
hyrda tomt. 

I kämnärsrättren den 8.11.1665 omtalades det, att organisten Georg Daniel Meijer tre år tidigare 
hade pantsatt en kjortel av ”sidengrovgrön” för 4 tunnor öl och en tunna nästöl till ett värde av 12 
rdr. Kjorteln hade förhållits honom av Gudmund Orms hustru,  som sönderskurit och förslitit den. 
Kjorteln var nästan ny, när den kom i (bryggaren) Lars Anderssons händer. De 12 rdr hade vid 
arvskiftet efter sal Lars Anderssons hustru (Malin Gudmundsdotter) kommit till hans svåger Ar-
vid Gudmundsson och Lars Andersson hade betalt dem till honom och sedan givit kjorteln till 
Gudmund Ormssons hustru (Kerstin Mårtensdotter, bryggaren Lars Anderssons brorsdotter). 
Johan Persson, Torkil Esbjörnsson och Berge Olofsson skräddare skulle söka förlika parterna. 

I överrätten den 16.12.1667 meddelades det, att stadens organist Georg Daniel Meijers lön var 
arresterad hos staden på grund av den skuld som Meijer hade till sal Peder Liljas arvingar. 

Den 31.10.1670 erhöll svenska kyrkans organist Georg Daniel Meijer på grund av sitt ekonomis-
ka trångmål penningförsträckning av staden, trots att han inte hade mer lön att fordra. Den 
25.10.1676 skrev magistraten (Ba:4) till mons Gustaf Diben, Stockholm ”Denna stadens organist 
mäster Georg Daniel Meijer är i dessa dagar genom döden avgången och hans tjänst således va-
cant”. Meyers änkas bror Christian Burman begärde 12.3.1677 inteckning i kvarlåtenskapen efter 
organisten Meijer, då han hade förskotterat sin syster begravningskostnaden för hennes man. Han 
fick svaret att någon inteckning ej behövdes, då begravningskostnaderna hade preferens i sig 
själva. Enligt uppgift den 17.9.1677 värderades avlidne organisten Meijers gård till 125 rdr. 
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Den 10.2.1679 vände sig Hans Otrill på avlidne organisten Daniel Meijers änkas kreditorers väg-
nar mot änkan. Han begärde, att verkligen komma till betalning efter dom och exekution och att 
änkan måtte träda ur gården, vilket hon sade sig skola göra. 

Den 4.5.1691 representerade en Anders Lustig vid rätten (Daniel Georg Meyers son) löjtnant Jo-
akim Meyer, som skulle uppvakta krigsrätten mot sin morbror Didrik Peltzer. Joakim Meyer var 
styckjunkare, då han den 13.4.1684 gifte sig med jungfru Margareta Lübke. Det är väl också tro-
ligt, att löjtnanten är identisk med den guldsmedsgesäll Joakim Meyer, som tillsammans med 
svarvaregesällen Jöran Kruskopf hade satts i fängsligt förvar 1671 (meddelat den 18 dec. s.å.) på 
grund av den livsfara de utsatt en snickaregesäll Samuel Henriksson för genom hugg och slag på 
Hans Horns källare. 

Det är okänt vem som under åren efter änkans avflyttning ägde gården men det måste vara denna 
gård, som från 1696 ägdes av Erik Börgesson besökare, vars änka var innehavare åren 1703–
1709. Den såldes av sonen båtekarlen Anders Eriksson för 195 rdr till enrollerade timmermann-
nen Olof Eriksson Berg, som lät uppbjuda gården den 5.7.1709, då den sades vara ”hus och gård 
på Ekelundsgatan mellan Torsten ringkarls änka å norra sidan och Joakim Andersson glasmästare 
å södra sidan”. Olof Eriksson timmerman ägde gården t.o.m. 1736, då den övertogs av grannen i 
norr borgaren Lars Tornberg, vars änka Anna Maria Kuntz den 23.8.1737 sålde den till 

däledragaren Sven Håkansson (Åkensson) 
för 250 d smt. Däledragarens änka står för gården i tomtöreslängderna 1750–55. Hus och gård på 
Ekelundsgatan mellan packhuskarlen Anders Ahlgrens hus och gård på södra och brandvaktsro-
temästaren Anders Ahlbergs å norra sidan uppbjöds den 17.3.1760 av Sven Håkanssons svärson 

extra saltmätaren Gustaf Lamberg. Gustav Lamberg begärde att få bli ordinarie saltmätare efter 
Anders Asp, som var avliden 1769 (EIIb:133). Lamberg hade enligt egen uppgift i tolv års tid 
tjänstgjort som extra mätare med ringa lön och inkomst i förhoppning att bli hjälpt till ordinarie 
mätaretjänst. Sedan 1740 hade han tjänat hos avlidne handelsmannen Gustaf Cahman, sedan hos 
herr apotekaren Bauch och slutligen hos framlidne kommerserådet Collin Campbell i nio år. och 
uppnått ”ansenlig och tilltagande ålder”. Vid bouppteckningen 1.8.1793 efter hustrun Helena 
Svensdotter, död 3.10.1792, sades Lamberg äga hus och tomt på Ekelundsgatan 2.52 mellan ring-
karlen Jonas Bengtsson och sergeanten Hallbergs änka. Gustaf Lamberg innehade gården 1795. 
Deras svärson 

artillerivagnmakaren Elias Fredberg 

ägde gården 1800–01. 

Senare uppbud av 2.52 
båtkarl Johannes Jonsson 13.9.1802 

snusmalare Johan Johnsson  14.7.1806 

tullfiskal A W Bolinder  13.11.1826 

tullförvaltare J P Lindberg  21.11.1831 

Sekreterare O J Hafström  30.9.1839 

grevinnan Julia Ch Ekström von Rosen 30.8. 1841 

bagare H J Andersson 2.1. 1854 
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bagare Alexander Flygare 3.3. 1862 
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