
Grill’s Hofje och Borgerskapets Enkehus 
 
 
Bröderna Anthoni Grill (1664-1727) i Amsterdam och Abraham Grill (1674-1725) i Stock-
holm grundade på 1720-talet i sin respektive hemstad var sitt hem för obemedlade änkor ur 
borgerskapet. Inspirationen till Grill’s Hofje och Borgerskapets Enkehus kom med stor san-
nolikhet från Augsburg, där bankiren Jakob Fugger och två av hans bröder på 1500-talet lät 
bygga upp världens äldsta sociala välfärdsanläggning för sjuka och fattiga katoliker. Institu-
tionen kallas ”die Fuggerei” och grundades redan 1519. Den består av 106 lägenheter i flera 
radhuslängor och utgör tillsammans med en kyrka en hel liten stad för sig.1 
 
 
Grill’s Hofje 
 

Stiftelsen Het Grill’s Hofje består av nio identiska, spetsgavelförsedda hus åt gatan och åtta 
små hus inne på gården. Husen ligger vid Eerste Weteringsdwarsstrat i södra delen av kanal-
området i Amsterdams centrum, bara några kvarter från Rijksmuseum. Gathusen har nummer 
11-19 och 37-43, medan gårdshusen har nummer 21-35.2 
 

 
 

Grill’s Hofje, Porthuset nr 19, foto MP 2010-04 
 

I maj 1721 köpte Anthoni Grill två tomter vid Eerste Weteringsdwarsstrat och började nästan 
genast bygga tre hus ut mot gatan (39-43) och fyra inne på gården (29-35). Två år senare 
köpte han en obebyggd granntomt åt väster och 1726 ytterligare tre tomter västerut, varav två 
var bebyggda med äldre hus. Sommaren 1726 påbörjades bygget av ytterligare fyra gårdshus 

                                                 
1 Christina Dalhede (2001): Handelsfamiljer på stormaktstidens europamarknad, del 1, Warne förlag, Partille, s 
114 och Nordisk Familjebok (NF) (1904), bd 2, sp 394f 
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(21-27) och 1728 tillkom gathusen kring den nuvarande porten (17-19 och 37). På övervå-
ningen i porthuset (19) placerades styrelsens sammanträdesrum.  
 

De äldre husen väster om porten ärvdes av brodern Johannes Grill (1668-1734). De revs om-
kring 1730 och ersattes därefter med tre hus ut mot gatan (11-15) som i stil är identiska med 
de övriga, men de saknar bakomliggande gårdshus och har därmed kunnat göras något dju-
pare. Efter Johannes död skänktes även dessa tre hus till stiftelsen. Fastighetskomplexet 
Grill’s Hofje har alltså en tillkomsthistoria som spänner över drygt tio år, men redan från 
början var man överens om användningsområdet. Stiftelsens fullständiga arkiv finns idag på 
Stadsarkivet i Amsterdam.3 
 

Grill’s Hofje kan närmast översättas med Grillska Stiftelsen och det holländska ordet Hofje 
står som samlande begrepp för ett antal små hus eller lägenheter på en innergård, som förval-
tas av en välgörenhetsstiftelse. Det är alltså de åtta gårdshusen med sina sammanlagt sexton 
små enrumslägenheter som utgör ”själva Hofjet” och driften av dessa bekostas eller åtmin-
stone subventioneras av uthyrningen av gathusen. Numera har det holländska samhället över-
tagit en stor del av ansvaret för den sociala omsorgen och äldrevården och lägenheterna hyrs 
därför ut till unga, kvinnliga studenter i stället för som tidigare till äldre, fattiga änkor. Idag 
betalar studenterna omkring 2 500 kronor per månad i hyra för ett rum med kokvrå och mat-
plats. Stiftelsen har inga anställda och hyresintäkterna räcker till skatter, avgifter och repara-
tioner och lämnar ett mycket begränsat årligt överskott som i sin helhet avsätts för kommande 
underhåll. Eftersom husen räknas som kulturminnesmärken råder vissa begränsningar när det 
gäller renoveringar, men man kan också få bidrag till vissa installationer.4 
 

 
 

Gårdshusen med lägenheter för änkor och studenter. 
Mellandörren går till lägenheterna på övervåningen, 

Sidodörrarna till marklägenheterna. Foto MP 2010-04 
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I Nederländerna finns ett åttiotal liknande Hofjes, varav ungefär femtio i Amsterdam. De har 
bildat ett samarbetsorgan för att underlätta kontakterna med myndigheterna i olika frågor. 
Varje Hofje har sin egen styrelse och för Grill’s Hofje består den numera av fyra personer.5 
 

 
 

Spisöverstycke i styrelserummet till minne av grundaren 
Anthoni Grill (d 1727) och hans hustru Elisabeth Grill (d 1725) 

Foto MP 2010-04 
 

 

Under en följd av år satt flera medlemmar av släkten Grill i stiftelsens styrelse. Efter grunda-
ren Anthoni Grills död 1727 deltog brodern Johannes och deras tre systrar Catharina (1666-
1739, g Bex och Scheffler), Maria (1673-1732, g Cocq) och Sophia (1682-1766, g Gemnich 
o Kohl), som alla bosatte sig i Amsterdam. Johannes Grill ersattes av brorsonen Anthony 
(1705-1783), som 1722 flyttade från Sverige till Amsterdam för att grunda sitt handelshus. År 
1747 kom även hans bror och handelspartner Johannes (1708-1754) med i styrelsen.6 
 

Efter 1754 var den yngre Anthony (1705-1783) den ende mannen med släktnamnet Grill i 
styrelsen. Han hade tre söner, Jacob (1734-1799) som flyttade till Sverige redan på 1750-talet 
och aldrig ingick i styrelsen, Abraham (1735-1805) och Anthony (1743-1805). De sist 
nämnda deltog under några få år i styrelsearbetet, innan de i mitten respektive slutet av 1770-
talet flyttade till Sverige för att bland annat ta hand om Garphytte bruk och alunverk. De tre 
brödernas syster, Helena Catharina (1738-1804, g Passalaigue) satt i styrelsen från 1766 
fram till sin död. Efter 77 år fanns det inte längre någon Grill i styrelsen, men släkten kunde 
                                                 
5 Se föregående not 
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ändå representeras av avkomlingar på kvinnosidan. År 1868 dog den sista styrelsemedlemmen 
som härstammade från släkten Grill.7 
 
 
Borgerskapets Enkehus 
 

Ett nittiotal ansedda borgare i Stockholm ställde sig 1724 bakom Abraham Grills (1674-
1725) förslag att inrätta ett änkehus för obemedlade borgaränkor i Stockholm. Borgerskapets 
skrivelse till Kungl. Maj:t lämnades till kommerskollegium som tillstyrkte ärendet och genom 
kungligt brev av den 4 juli 1724 fick Stockholms Borgerskap privilegium att inrätta och driva 
sitt Enkehus, en institution som finns kvar ännu idag. Det första sammanträdet med direktio-
nen ägde rum i september samma år med Abraham Grill som kassaförvaltare och styresman.8  
 

Enkehuset fick i början under tre år hyresfritt disponera Abraham Grills fastighet i kvarteret 
Edelman (nr 221) på Ladugårdslandet. Efter Abrahams död valde brodern Carlos Grill att 
även fortsättningsvis efterskänka hyran. 9 
 

Intäkterna för Enkehuset liksom för Danviks hospital bestod till en del av en särskild avgift på 
lästetalet (lastförmågan) hos inkommande och avgående fartyg i Stockholms hamn. Dessutom 
kunde man räkna med bidrag från olika skrån och gillen samt arv, gåvor och kollekter. Vid 
några tillfällen var man ändå tvungen att begära anslag från staden och staten.10 
 

I september 1742 beslöt direktionen att för 76 800 rdr kmt köpa Lagersparreska palatset, som 
låg i kvarteret Hästhuvudet (nr 4) vid Hamngatan i norra änden av Kungsträdgården.  Huset 
ritades av Nikodemus Tessin d ä och var ett vackert exempel på palats byggda under senare 
delen av 1600-talet. Hälften av köpeskillingen betalades kontant och hälften fick stå kvar i 
fastigheten som lån mot 6 procents ränta. Claes Grill (1705-1767) bidrog kontant till köpet 
med 15 000 rdr kmt och genom att skänka fastigheten på Ladugårdslandet till Enkehuset, som 
kunde sälja den för 12 000 rdr kmt. Man kan alltså säga att Claes Grill bidrog med mer än tre 
fjärdedelar av kontantinsatsen till det nya huset. Enkehuset fick sedan ytterligare en donation 
på 12 000 rdr kmt i samband med Anna Johanna (I) Grills död 1778.11 
 

När lånet på 38 400 rdr kmt sades upp till inlösen år 1748 skrev direktionen till magistraten 
och borgerskapets äldste och redogjorde för det bekymmersamma läget. Talmannen i borgar-
ståndet Thomas Plomgren fick de äldste att lösa Enkehusets lån och lämna ett nytt, räntefritt 
lån på motsvarande belopp. Dessutom beslöt de äldste att som gåva överlämna 12 000 rdr kmt 
för att stiftelsen skulle kunna betala sin skuld till Claes Grill och dessutom att lämna ett årligt 
bidrag på 6 000 rdr kmt. Efter att ha börjat verksamheten på Ladugårdslandet med 12-15 pen-
sionärer och sedan ökat antalet till omkring 20, kunde man nu i huset vid Kungsträdgården ta 
in mellan 40 och 50 personer.12 
 

Efter Claes Grill satt även Johan Abraham Grill (1719-1799) i direktionen till sin död. Vid 
handelshusets konkurs hade stiftelsen en fordran på 1 000 rdr specie plus 931 rdr bco, som 
möjligen förlorades. De ekonomiska svårigheterna var dock av övergående natur.13 
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Svenska Andelsförlaget, Stockholm, s 9f och 13 
9 Rosenborg (1924), s 9 och 20 
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Efter åren vid Hamngatan flyttade Borgerskapets Enkehus till Norrtullsgatan 21, där en helt 
ny byggnad stod klar år 1879. Kostnaden för det nya huset och inredningen täcktes mer än väl 
av intäkterna vid försäljningen av det gamla. Vid slutet av 1800-talet kunde stiftelsen nu ta 
emot över 80 pensionärer. Idag har Borgerskapets Enkehus flyttat till lokaler nära Högalids-
kyrkan på Södermalm. Stiftelsen har också kompletterats med ett Gubbhus.14 
 

 
Borgerskapets Enkehus. Foto MP 2010-04 

 
Efter Johan Abraham Grill satt ingen ur släkten Grill i direktionen förrän år 1820, då Claes 
Abraham Grill trädde till. Han satt i direktionen fram till 1863 och efterträddes av Johan 
Daniel Grill under tiden 1864-1866. Efter dem har Andreas Baltzar Grill, Torsten Grill och 
Claes B E Th Grill ingått i direktionen. När detta skrivs (2010) innehas den Grillska platsen i 
direktionen av Anna Johanna Grill Lyssarides.15 
 
 
Slutord. 
 

Grill’s Hofje i Amsterdam och Borgerskapets Enkehus i Stockholm grundades av två bröder 
Grill på sin ålders höst. Det var i början och mitten av 1720-talet. På båda ställena vände sig 
institutionerna till obemedlade änkor ur borgerskapet, främst med holländsk-reformert eller 
protestantisk bakgrund. Säkert var bröderna påverkade av sin bakgrund i Augsburg, där ban-
kirbröderna Fugger hade grundat sitt berömda Fuggerei för behövande katoliker nästan 200 år 
tidigare. Man kan dock konstatera att sådan välgörenhet låg i tiden, för i Amsterdam startades 
flera liknande Hofjes ungefär vid samma tid. I Amsterdam bedrivs verksamheten fortfarande i 
de ursprungliga lokalerna om än med yngre målgrupp, medan den svenska verksamheten har 
flyttat fyra gånger. I Stockholm är släkten Grill fortfarande representerad i direktionen 
 
För texten svarar: 
 

Mårten Persson 
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