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Claes Lorentz Grill (1817-1907). 
 
 
 
Claes Lorentz Grill föddes på Mariedam den 24 maj 1817. Där bodde vid den tiden hans för-
äldrar, protokollsekreteraren Fredrik Wilhelm Grill (1784-1861) och hans tjugoåriga hustru 
Regina Nordenfeldt (1797-1873). Claes Lorentz var föräldrarnas tredje barn, näst äldste so-
nen i den syskonskara som med tiden skulle bestå av tretton barn, varav tio kom att leva till 
vuxen ålder. Flera av barnen blev med den tidens mått mycket gamla. Ulrica Regina dog vid 
97 års ålder, Claes Lorentz själv blev 90 år, Anne-Louise 84 år och Mariana 77 år. 
 
I unga år fick Claes Lorentz och hans syskon privat undervisning genom en informator och 
redan vid tretton års ålder skrevs han in vid Uppsala universitet. Som sjuttonåring år 1834 
påbörjade han sin militära karriär som volontär vid Göta Artilleriregemente och avslutade den 
1867 med pension som överstelöjtnant i Armén och Generalstaben. 
 
Claes Lorentz Grills namn är framför allt knutet till hans arbeten om indelningsverket. Redan 
som ung löjtnant publicerade han två kartor över arméns indelning och förläggning i fredstid 
och han fortsatte sedan med omfattande forskningar i ämbetsverkens arkiv. I mitten av 1850-
talet gav han ut sitt trebandsverk Statistiskt Sammandrag af Svenska indelningsverket. Här 
redovisas överskådligt alla arméns boställen och hela indelningen i rusthåll och rotar. Arbetet 
utgår från organisationen vid mitten av 1800-talet, men beskriver också de historiska föränd-
ringar som skett. Claes Lorentz verk om indelningsverket är fortfarande en viktig källa för 
släktforskare och andra som bedriver personhistorisk och topografisk forskning och en faksi-
milupplaga finns ibland att köpa hos välsorterade antikvariat. 
 
Claes Lorentz Grills intresse för militära förvaltningsfrågor kom också till uttryck under hans 
tjänstgöring vid Militärförfattningsbyrån , vars uppgift var att sammanställa och publicera en 
militärförfattningssamling.1 
 
Politiskt sett var Claes Lorentz Grill mycket konservativ. Han ville behålla indelningsverket, 
trots att systemet med boställen och naturaförmåner började bli alltmer förlegat. Sedan han 
avgått ur militär tjänst och övertagit Godegård skrev han ett antal tidningsartiklar och gav ut 
broschyrer om allehanda politiska och samhälleliga frågor. Han var bland annat mycket kri-
tisk till satsningen på järnvägen mellan Hallsberg och Mjölby, ett projekt som livligt engage-
rade brodern Andreas Gustaf Grill (Andreas) (1827-1889) och kusinen och svågern Howard 
Grill (1817-1902). Denna järnväg var i och för sig trafikmässigt väl motiverad och håller idag 
på att byggas ut till dubbelspår längs hela sträckan, men när den tillkom på 1870-talet hade 
den svårt att tillräckligt snabbt uppnå lönsamhet och kom därmed allvarligt att skada båda 
släktingarnas privatekonomi. 
 
Claes Lorentz är upphovsman till en hel del av de byggnader som ännu idag finns kvar vid 
Godegård, bland annat flera av bostadshusen längs den vackra uppfarten mot herrgården. 
 

                                                 
1 Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), bd 17, s 280f 



 
Barnaåren. 
 
I sin bok Utur minnet och dagboken berättar Claes Lorentz att han var tidigt utvecklad och 
kunde läsa redan vid fem års ålder. Tillsammans med sina bröder studerade han med hjälp av 
informator (flera olika namn nämns i boken) och lärde sig rita av systern Anne-Louises 
(1814-1898) guvernant. Efter flytten till Godegård 1827 bodde bröderna med sin informator 
på övre våningen i Herrbyggningen, medan den sjuklige farbrodern Jan Abraham som dog 
1836 disponerade nedervåningen. Redan 1829 påbörjades studierna i Uppsala. Året därefter 
avlade han Studentexamen och något senare en särskild Matematisk examen. Under åren i 
Uppsala bodde Claes Lorentz i Christierninska huset vid Domkyrkan tillsammans med sin 
informator. Fram till 1833 avlade han också den lilla Teologiska examen och den ”mycket 
stränga” Nationsexamen.2 
 
Under sommarferierna var Claes Lorentz ofta på Godegård och umgicks flitigt med både sys-
kon, släktingar och vänner. Han var intresserad av jakt och sköt sin första hare vid fjorton års 
ålder. Han växte upp till en frisk och stark yngling och ville under en tid gärna söka sig in i 
jägeristaten. Så småningom valde han dock ”att bli knekt”, ivrigt påhejad av morbröderna 
Enar och Åke Nordenfeldt, något som fadern Fredrik Wilhelm mycket starkt motsatte sig. 
Ingen med namnet Grill hade tidigare tillhört militär-ståndet, som fadern kallade för ”ett ly-
sande elände”. Vid den tiden var lönen som delvis övertalig yngre officer mycket låg eller 
rent av obefintlig, medan levnadskostnaderna på regementsorterna var höga.  Utsikterna för 
ofrälse yngre officerare att bli befordrade var dessutom ganska små. Men Claes Lorentz drogs 
till Artilleriet, både för möjligheterna till studier vid Marieberg, för möjligheten att få rida 
mycket i tjänsten och naturligtvis också för den vackra blågula uniformen.3 
 
 
Den militära karriären. 
 
På sommaren 1834 antogs Claes Lorentz som Konstapels-kadett (volontär) vid Göta Artilleri-
regemente. Hans första tid vid regementet var ansträngande, både exercisen och stalltjänsten, 
mycket olika studentlivet i Uppsala. Våren 1835 tog han underofficersexamen och blev anta-
gen som Förste Konstapel. På sommaren gick han vakt i Göteborg och var med om mål-
skjutning vid Dösebacka hed, norr om Kungälv, samt diverse vetenskapliga och laborativa 
övningar. I augusti 1835 blev han Sergeant och året därpå Underlöjtnant.4  
 
Det var redan vid denna tid Claes Lorentz lärde känna Malcolm Reenstierna, som befordrades 
till officer samma dag. De båda var vänner hela livet och många av Reenstiernas innehållsrika 
brev om krig och kärlek finns bevarade i Godegårdsarkivet. Reenstierna blev med tiden 
Överste och chef för Krigsskolan på Karlberg och även Förste Hovmarskalk. I vänkretsen 
ingick också män som Gillis Bildt, sedermera statminister, och J A Gripenstedt, blivande 
finansminister. Claes Lorentz berättar om besök hos gästvänliga familjer i staden och om 
baler och andra nöjen. På somrarna var det exercisövningar på heden samt marscher och fält-
övningar. Han beskriver också en sexveckors kommendering på Elfsborgs fästning, där hans 
uppgift bland annat var att visitera och inspektera ett antal livstidsfångar. Han skulle dessutom 
salutera förbiseglande skepp, sedan dessa gjort sina avsikter tydliga. 5 
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År 1838 kom Claes Lorentz in vid Marieberg, där han tillbringade två och ett halvt år. Hans 
särskilda intresseområden var Krigskonst, Krigshistoria och Ritning, men han fick också god-
känt i övriga ämnen. Han berättar om besök vid gevärsfabriken i Eskilstuna och kanongjute-
riet vid Åkers Styckebruk. På fritiden blev det baler av olika slag, en del finare än andra, och 
besök hos familjerna Östberg, Tamm och Hedberg som tillhörde den närmare släkt- och vän-
kretsen. På teatrarna i Stockholm hade han möjlighet att lyssna till både Emilie Högqvist och 
Jenny Lind.6  
 
Vid denna tid förlorade Claes Lorentz sin yngre bror Fredrik Carlos (Figge) (1821-1837), 
som var sjökadett vid Krigsakademien på Karlberg. Efter vad man kan förstå tog han livet av 
sig och det blev Claes Lorentz uppgift både att underrätta föräldrarna och att ordna begrav-
ningen.7 
 
År 1841 återkom Claes Lorentz till regementet i Göteborg. Påföljande år stationerades han 
under ett år vid Carlstens fästning på Marstrand, där han övervakade förbättringsarbeten av 
olika slag. I breven till föräldrarna i Godegårdsarkivet tycker han att det är slöseri med man-
nakraft att fortsätta byggnadsarbetena på fästningen. I sin bok konstaterar han, vid åttio års 
ålder, att under hans levnad har de flesta stora kustfästningar desarmerats och lagts ned och 
nämner föutom Marstrand bland annat också Göteborg, Elfsborg, Landskrona, Kristianstad 
och Dalarö. Med tiden fick han alltså rätt.8 
 
Sommarlivet i Marstrand innehöll inte bara slit och släp på fästningen. Staden besöktes av en 
mängd badgäster ur landets finaste familjer och de yngre officerarna fick vara värdar vid olika 
tillställningar och utflykter. I breven från Malcolm Reenstierna i Godegårdsarkivet omtalas ett 
flertal flammor från denna tid. På vintern, däremot, inskränkte sig umgänget för det mesta till 
officerskamraterna och deras familjer.9 
 
Våren 1843 återvände Claes Lorentz till regementet i Göteborg och blev i huvudsak kvar där 
under de närmaste åtta åren. Arbetet omfattade exempelvis batteritjänst i kasernen, stalljourer, 
högvaktstjänstgöring vid torget i Göteborg och sommartid även exerciser, marscher och fält-
övningar vid Dösebacka och Backamo. År 1844 fick han som deluppdrag att som gymnastik-
officer träna underofficerare och konstaplar i sabelhuggning, voltige (ridning utan sadel) och 
gymnastik. På hösten samma år befordrades Claes Lorentz, nu 27 år gammal, till Löjtnant. I 
uppdraget som gymnastiklärare ingick även undervisning vid vissa skolor och gymnasier i 
staden.10 
 
Vid ett upplopp i Göteborg 1847, för övrigt en orolig tid i hela Europa, anförde Claes Lorentz 
den styrka på 100 beridna artillerister ”som på natten rensade Göteborgs gator och jagade 
undan det stojande och fönsterinslående packet”.11 
 
Det var under åren 1848-1850 som Claes Lorentz efter många efterforskningar utarbetade och 
lät trycka och ge ut den stora karta i två blad som beskriver Svenska Arméens indelning och 
förläggning i fred, som var avsedd att fylla en brist i den svenska militärlitteraturen. Kartan 

                                                 
6 UMD, s 11ff 
7 UMD, s 13. Enligt uppgift blev han utsatt för svår pennalism vid kadettskolan och sköt sig. 
8 UMD, s 14, även Godegårdsarkivet (Goa) E4:20, 1842-05-09 
9 UMD, s 14 
10 UMD, s 14ff 
11 UMD, s 16 



trycktes i Köpenhamn och var från början en förlustaffär, men den kom att uppskattas på 
högre ort, vilket ledde till att ett par hundra exemplar inköptes av Statsverket. Därmed gick 
projektet åtminstone ihop.12 
 
Hösten 1849 fick Göta Artilleriregemente en ny chef och då kände Claes Lorentz att det var 
tid att söka sig tjänst på annan ort. Möjligheten till befordran föreföll liten och trots årliga 
bidrag från fadern Fredrik Wilhelm tenderade skulderna att växa. Sommaren 1851 och även 
påföljande sommar fick Claes Lorentz en tre månader lång kommendering vid Topografiska 
kåren och deltog i rekognosceringsarbeten i Södermanland. Ett ständigt uteliv och god in-
kvartering hos fint folk på herrgårdar runt om i landskapet gjorde dessa sommarkampanjer 
”serdeles angenäma”.13 
 
Claes Lorentz försökte nu komma in vid Generalstaben och för ändamålet kompletterade han 
sin utbildning med en examen i levande språk. Hösten 1852 lyckades han bli anställd som 
extra adjutant i Krigskollegium och fick under en tid sin morbror Åke Nordenfeldt som 
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I januari 1852 var Claes Lorentz på Godegård för att fira sin syster Marianas bröllop med ku-
sinen Howard Grill. Där träffade han för första gången sin tillkommande fästmö och hustru
Henriette Lidman (1825-1906), dotter till den avlidne domprosten Sven Lidman och hans 
efterleva
1
 
Våren 1853 lyckades det äntligen för Claes Lorentz. Han blev Generalstabsofficer och fick 
tre års tjänstledighet från regementet i Göteborg. Han placerades först vid Topografiska kåren 
i Stockholm, men efter en del turer erbjöds han i januari 1854 tjänsten som artilleristabsoffice
och Kontorschef vid Artilleridepartementet i Krigskollegium. Vid sidan av sin tjänst börjad
han nu arkivforskningarna inför det trebandsverk som skulle komma att bli hans Magnum 
Opus, hans Statistiskt Sammandrag af Svenska Indelningsverket som utgavs under åren 185
1858 och
d
 
I juni 1855 utnämndes Claes Lorentz till Kapten vid Göta Artilleriregemente, men utan att 
ti
 
I april 1858 kom nästa befordran, då till Major i Generalstaben. Han fick löfte om att vid 
första bästa tillfälle bli förordnad till Stabschef vid något av militärdistrikten, en post som h
särskilt eftertraktade. Samtidigt skulle han fortsätta att arbeta med den Militärförfattnings-
Samling s
ti
 
En enda sommar var Claes Lorentz tillbaka i Göteborg vid sitt regemente. Sommaren 1858 
exercerade han för sista gå
o

 
12 UMD, s 17 
13 UMD, s 17 
14 UMD, s 18 
15 UMD, s 18f 
16 UMD, s 19 



I januari 1859 blev Claes Lorentz Stabschef i andra militärdistriktet, som omfattade rege-
menten i Södermanland, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län. Som stabschef  kunde han 
bo och arbeta i Stockholm och under somrarna göra inspektionsresor och deltaga i de olika 
regementenas generalmönstringar, inspektioner och uppvisningar.  På detta sätt lärde han 
känna armébefälet ända från Skåne och upp till Norrbotten och fann resorna både hälsosamma 
och lärorika. Särskilt nämner han i boken en inspektionsresa till Ljungbyhed sommaren 1860, 
då nyblivne konungen Carl XV och hans danske kollega Frederik VII deltog med liv och lust 
och där Claes Lorentz ingick i uppvaktningen.17 
 

 
Claes Lorentz Grill (1817-1907) 

 
År 1861 överfördes Claes Lorentz till Femte Militärdistriktet, som omfattade regementen 
från Jämtland och Hälsingland och norrut. Resorna till inspektionsplatserna skedde vanligen 
med ångbåt upp längs norrlandskusten och därefter med häst och vagn. I Norrland fanns inte 
så många herrgårdar och ståndspersoner att övernatta hos, utan inkvarteringen skedde som 
regel på gästgivargårdar och liknande. Man kan utan svårighet läsa mellan raderna att Claes 
Lorentz inte var lika tillfreds med denna senare placering, som med den tidigare.18 
 
År 1862 utnämndes Claes Lorentz till Riddare av Svärdsorden och i samband med en ut-
landsresa med hustrun påföljande år även till Riddare av danska Dannebrogs-Orden.19 
 
Under Stockholms-åren på 1850- och 60-talet var Claes Lorentz medlem och styrelseledamot 
i flera olika föreningar. Han (och förmodligen även hans hustru) deltog i sällskapslivet, på 
bjudningar, assembléer och spektakler, samt på en del av hovets större fester och baler. Privat 
umgicks familjen med farbrodern Gustaf (som avled 1858) och hans efterlevande hustru 
Louise, hos Henriettes släktingar Annerstedt (morbror, amiral), excellensen Louis de Geer, 
generalen Fabian Wrede, vännen Malcolm Reenstierna och släktingarna Östbergs med flera.20 
 
I september 1867 utnämndes Claes Lorentz till Överstelöjtnant i Armén och Generalstaben 
och fick vid 50 års ålder avsked med pension från Göta Artilleriregemente. Det var 33 år efter 
inträdet som volontär i kronans tjänst. Claes Lorentz kunde nu dra sig tillbaka och ta hand om 
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förvaltningen av fädernegodset Godegård. Under sina sista yrkesverksamma år och senare 
skrev han en hel del artiklar som togs in i tidningarna, i Krigsvetenskaps-Akademiens tidskrift 
eller gavs ut i broschyrform. De handlade bland annat om frågor om frihandel eller tullskydd, 
representationsreformen, det nya strafflagsförslaget och liknande ämnen. År 1866 gav han 
också ut sin bok Anteckningar om Godegårds socken och Godegårds gods.21 
 
 
Korrespondensen med Malcolm Reenstierna. 
 
I Godegårdsarkivet finns samlad en livslång, men tyvärr bara enkelriktad korrespondens med 
officerskollegan Malcolm Reenstierna. Vi kan ta del av Reenstiernas brev till Claes Lorentz 
och får ana oss till vad som skrivs i andra riktningen. Reenstierna skriver flera gånger att han 
ser fram emot Claes Lorentz brev och att det är en stor glädje att läsa dem. Claes Lorentz är 
en god skribent och hans brev till olika mottagare i arkivet är vanligen både informativa, ro-
liga och lättlästa. Dock har han sina käpphästar, som sett över tid ofta återkommer.  
 
I boken När var tar sin har Karl-Olov Arnstberg och Karin Rahlén en artikel  med rubriken 
”Svunnen kärlek; Om en svensk officers förbindelser med kvinnor vid 1800-talets mitt”. Där 
studerar författarna hur Malcolm Reenstierna och Claes Lorentz Grill ser på de unga 
kvinnorna de umgås med och deras tankar kring kommande äktenskap och familjebildning. I 
sin ungdom betraktar männen det som tillåtet att kurtisera pigor, kvinnor av enklare härkomst 
eller rent av att gå till prostituerade, men med tiden gäller det att hitta en väluppfostrad ung 
kvinna av fin familj, helst förmögen, som man kan gifta sig med. Farorna längs vägen är 
huvudsakligen fyra: att få sin heder anfrätt, att bli smittad av någon könssjukdom, att kvinnan 
blir gravid eller att man bli allvarligt förälskad i en ”olämplig” kvinna. Flera brev citeras 
utförligt i boken, men jag väljer här i första hand andra små aktstycken ur arkivet.22 
 
I mars 1842 skriver Reenstierna: ”Du har roat dig tappert i Stockholm. […] Jag ser af ditt 
bref att ditt förhållande till C[hristine] är lika, om ej varmare än förr. Mitt till H är Gudskelof 
så kärleksfritt som möjligt numera. […] Jag började att ledsna och det var blott vanan som 
qvarhöll mig vid henne”.23 
 
Några månader senare, i maj, kritiserar Reenstierna Claes Lorentz val av kärleksobjekt. I ok-
tober samma år påstår han att Claes Lorentz skulle ha velat gifta sig med Christine, men inte 
fått lov för sina föräldrar.24 
 
Men Claes Lorentz tröstar sig snart med andra flickor. Reenstierna har hört från en vän som 
beskriver en ”curtice med Fröken Kræmer och [som] sade sig tro att du hade god tur”.25 
 
Några månader senare kan man konstatera att Claes Lorentz definitivt har lagt affären Chris-
tine bakom sig: ”… angående Bildten och Christine – förhållandet dem emellan tycktes se 
temligen intimt ut. […] Man bör känna en viss belåtenhet med att hafva varit före hvar och en 
som man sedermera får höra […] ankrar på samma grund”.  26 
 

                                                 
21 UMD, s 25 
22 Arnstberg/Rahlén, s 68 
23 Goa E6:19 1842-03-28 
24 Goa E6:19, 1842-05-26 och 1842-10-08  
25 Goa E6:19, 1842-10-25 
26 Goa E6:19, 1843-05-13 



Av och till kommer officerarnas inställning till frågor inom områdena politik och samhälle 
upp i dagen. I ett brev i maj 1848 har Reenstierna många konservativa synpunkter när det 
gäller representationsfrågan och de olika ländernas på kontinenten demokratiska process:  
”… menniskorna äro nu för tiden aldeles galna, och jag tror för min del att den bildnings-
grad som var dem förunnad längesedan sett sin culminationspunckt och de återgå nu till Bar-
bari igen, eller leder inte alt Folkvälde dit ?  Äro inte de Stora Staterna Österrike och Frank-
rike snart sagt vanmäktiga eller förmå de någonting så länge denna anarki räcker ?” 27 
 
Nu åter till flickorna. Claes Lorentz har skaffat sig en flickbekant som i brevet kallas ”Berg-
man”. Reenstierna tror att ”Eva lätt skulle trösta sig, ty det ligger inte i hennes lynne att 
lägga vid sig en sorg i kärleksväg”. Claes Lorentz har dock i något tidigare brev bett Malcolm 
Reenstierna att vara fadder. Han väntar tydligen barn. Är det möjligen Eva som är modern ? 28 
 
En månad senare skriver Reenstierna ett brev som nästan bara handlar om skvaller kring Eva 
och tidigare flickvännen Christine. Till brevet bifogas en brevlapp med annan handstil: ”… 
berättade man där att E-a var i grossess, dät har hon anförtrodt Carolin, män Carolin tror 
inte att Grill är dän som är skuld därtill, ty hon är nu ricktigt tokig med andra och dät har 
Carolin sagt till hänne”. Brevlappen är uppenbarligen skriven av en kvinna, som inte har 
samma vana att formulera sig som de mer välutbildade männen. 29 
 
Båda männen läser mycket och många romaner kunde vid den tiden till en blygsam kostnad 
bli var mans egendom. Reenstierna berättar att han läst en bok med titeln L’oeil de Boeuf, om 
kärleksäventyr under Bourbonernas tid vid franska hovet. Han konstaterar: ”Kåt blir man utaf 
Fan ibland, men ingen utsigt att urladda sig finns – såvida man inte vill begagna den heder-
liga handquarnen”. 30 
 
Så kommer återigen lite samhällskritik, denna gången riktad mot kung Oscar I, som påstås 
”sakna regala egenskaper”.31 
 
I oktober 1849 har Reenstierna gästat Claes Lorentz flamma i Gråmunkegränd och funnit att 
hon är ”ett vanligt luder” som man kunde få tafsa på efter behag. Han konstaterar att Claes 
Lorentz nu är fri från Eva och ”alla lidanden och förargelser som ditt förra förhållande förde 
med sig”. En mer utförlig beskrivning av brevet finns hos Arnstberg/Rahlén. I ett odaterat 
brev ungefär från samma tid säger han: ”Du är för resten en gammal Stolle som jemt blir kär, 
oacktadt du aldrig vill erkänna det – denna passion för Kremzow kan då kanske vara rätt 
välkommen, emedan den utsläcker den känsla du har för Fru Lang, och när hon lemnar Göte-
borg så får du aldrig se henne mera, således blåser det där nog bort”.  Senare i samma brev: 
”… tvinga dig derföre att tycka om någon och gift dig, annars blir du en gammal löjlig ung-
karl som håller flickor och får horn, ty du tycker alltid om sådana som har nycker och en viss 
grad utaf lättsinne”.32 
 
Malcolm Reenstierna har själv ett långvarigt kärleksäventyr, som dessvärre slutar illa. Hans 
Carolina dyker upp i breven 1844 och i december blir det tydligt hur djup hans förälskelse är. 
Claes Lorentz får ibland fungera som kurir för breven. Claes Lorentz är då i Göteborg, där 
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Carolina bor, medan Reenstierna ofta befinner sig på resa eller i Lidköpingstrakten, där han 
har sina föräldrar. Carolina är dock sjuklig och Reenstierna betalar ett underhåll till henne på 
200 riksdaler per år. År 1851 blir han Generalstabsofficer i Stockholm och dit flyttar även 
Carolina, dock till annan adress (Norrtullsgatan 6). Deras förhållande är mycket kärleksfullt 
och stabilt, men äktenskap är inte att tänka på. Hennes bakgrund är inte tillräckligt fin för en 
adelsman. I april 1852 får Reenstierna bud om Carolinas plötsliga död i lunginflammation och 
han sörjer henne djupt. Han går till hennes grav och gråter strida tårar. Reenstiernas föräldrar 
får ingenting veta. Många av Claes Lorentz flammor är också helt okända för föräldrarna.33 
 
Ett tydligt undantag finns dock när det gäller Claes Lorentz. Sommaren 1850 förälskar han sig 
i Hulda Bergendahl och får sina föräldrars och hennes mors välsignelse (fadern var död) till 
förlovningen. Claes ändrar sig snart och börjar långsamt kyla ner förhållandet. I mars 1851 
slår han upp förlovningen och gläder sig därefter återigen åt friheten.34 
 
Om Claes Lorentz med blotta förskräckelsen klarade sig undan Evas graviditet 1848, så fick 
han tydligen ändå ett barn före eller utanför äktenskapet, en liten son som han lyckades hem-
lighålla. I ett brev från januari 1854 skriver Reenstierna: ”Sophie hade jag redan vid emot-
tagandet af ditt bref betalat 18 Rdr till för 4 månader och vet ej hvarest hon nu befinner sig 
samt får troligen ej se henne förrän 1 maj; således kan du ej få något quitto hvilket jag också 
tycker är öfverflödigt då hon sörjt för och ännu sörjer för pojken, hvars far hon icke för nå-
gon uppgifvit till namn […] Hon anförtrodde mig att hon skall gifta sig och till den ändan är 
mycket rädd öfver att jag skulle omtala hennes förhållande till dig för någon …”35 
 
Malcolm Reenstierna förlovade sig 1854 med Amelie Lindström. Hon var uppenbarligen 
mycket attraherad av honom och tog själv initiativet till bekantskapen. Paret gifte sig i maj 
1855. Då var Claes Lorentz gift sedan ett år tillbaka. Som familjefäder ändrar brevväxlingen 
karaktär och blir inte lika frekvent som tidigare, men den fortsätter livet ut.36  
 
 
Breven till föräldrarna och brodern. 
 
Om breven mellan Claes Lorentz och Malcolm Reenstierna handlar mycket om krig och kär-
lek, jobb och pengar, så är korrespondensen med föräldrarna av en helt annan karaktär. Den 
storsta skillnaden är att breven finns arkiverade i båda riktningarna, dels från Claes Lorentz 
till fadern och modern och dels deras brev till den förhoppningsfulle sonen. I breven tecknar 
sig Claes Lorentz deras ”lydige son” långt upp i åren. Han berättar om utbildningen, om sin 
tjänstgöring och om resorna. Han har alltid ont om pengar och fadern Fredrik Wilhelm sticker 
hela tiden till honom olika stora belopp. Dock kräver han en ordentlig redovisning av kostna-
derna. I ett brev den 25 juni 1842 gör Claes Lorentz en sammanställning där det framgår att 
han under fyra år fått omkring 1 200 riksdaler banco per år, vilket motsvarar mer än en ad-
junktslön eller drygt en halv årslön för en hög jurist. Fredrik Wilhelm är en mycket rättvis 
fader som även betalar underhåll till sina övriga söner och sparar pengar till hemgift åt de 
ogifta döttrarna som fortfarande bor hemma.37 
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Av breven kan man förstå att Claes Lorentz ekonomi dels består av en ”öppen” del som kan 
redovisas för föräldrarna, dels en ”dold” del som innehåller sådant som kostnader för fester, 
unga kvinnor, lån till kollegor, borgensförbindelser och liknande. Ett lån, som Claes Lorentz 
gått i borgen för och tvingats betala, kommenteras i flera brev sommaren 1842 och medför 
kraftig kritik från fadern som dock ställer upp och räddar situationen. Fadern har länge svårt 
att förlika sig med sonens val av yrkesbana, eftersom levnadsomkostnaderna ofta är högre än 
den magra lönen och kan vara svåra att bära för en icke adlig officer.38 
 
I breven till modern kan man vid flera tillfällen läsa in kritik mot fadern och hans försiktiga 
och kanske något gammalmodiga sätt att driva gården och bruket. Kritiken mot gårdsdriften 
återkommer även efter faderns död 1861, när brodern Andreas under några år går in som dis-
ponent och tar hand om skötseln av den samlade egendomen. 
 
Striden mellan bröderna Claes Lorentz och Andreas är som mest intensiv under åren 1861-
1873, alltså från faderns död och fram till arvskiftet efter modern. Därefter blir Claes Lorentz 
herre till Godegård och Andreas ensam ägare till Mariedam. Även i detta fall är korrespon-
densen i Godegårdsarkivet till största delen enkelriktad. Många av Andreas brev finns i arki-
vet, medan en del av Claes Lorentz skrivelser till Andreas bara finns i konceptform. Kontro-
versen beskrivs ingående i Mårten Perssons D-uppsats från 2007 om Andreas Gustaf Grill – 
bergsman och entreprenör. Mårten Persson menar att den viktigaste anledningen till osämjan 
mellan bröderna är olikheterna i deras läggning. Andreas är utåtriktad och social, en entrepre-
nör med många idéer, stort kontaktnät och flera offentliga uppdrag. Han är snabb och flyhänt 
till sitt sätt, har stort förtroende för andra och litar på att folk gör vad de ska. Claes Lorentz är 
mer militärisk, en analytisk och sparsam siffermänniska, som gärna granskar och kontrollerar 
andra och är mångordig och detaljerad både i brevskrivande och författarskap. Andreas är 
företagare och konsult, Claes Lorentz mer av tjänsteman och byråkrat. 39 
 
 
Åren på Godegård. 
 
Efter fadern Fredrik Wilhelms död 1861 blev alltså yngste brodern Andreas disponent för ett 
stort egendomskomplex på omkring 19 100 hektar. Delägare var en åldrad moder samt fyra 
söner och fyra döttrar, representerade av sina män. Förvaltare på Godegård blev H. Aulin, 
som var verksam till dess Claes Lorentz själv tog över driften fem år senare. Under Aulins tid 
byggdes en ny, flerbladig såg vid Degeersfors och en körväg till en brygga vid Råhamn vid 
Vättern, dit bräderna från sågen och järnet från Godegård och Mariedam kunde fraktas. Kvar-
nen vid Getabo byggdes om och flera stora mossar dikades ut och uppodlades. Vidare upp-
mättes och kartlades ett antal underlydande torp och gårdar som utarrenderades och därmed 
kunde bidra till intäkterna. Kyrkogården utvidgades och fyra nya skolhus uppfördes.40 
 
År 1864 dog den äldste brodern Jan Wilhelm (1815-1864) i Stockholm och hans del i 
Godegård och Mariedam togs successivt över av de andra tre bröderna. År 1866 önskade 
brodern Mattias Anthony (Mats) (1824-1879) i Örebro sälja sin andel i bolaget, då ungefär 
tredjedelen av hela bolaget. Den åldrade modern Regina tog över hans del varvid en hel del 
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pengar behövde lånas upp via släktingar och vänner för att klara övergången och lösa ut 
brodern.41 
 
Från 1866 övertog nu Claes Lorentz förvaltarskapet för Godegård, medan Andreas fortsatte 
som tidigare vid Mariedam, samtidigt som han var disponent över bolaget i sin helhet. Claes 
Lorentz hade då fortfarande ett år kvar till pensionen, men kunde ändå flytta ner och bosätta 
sig i det som numera kallas Lilla Herrgården. Han var inte skolad i driften av en stor egendom 
med järn- och spikframställning, lantbruk och skogshushållning samt en mängd underlydande 
på gårdar och torp i närheten, utan fick förbättra sina kunskaper allt eftersom.42 
 
En ny bokföring infördes för bättre överblick över de olika verksamhetsgrenarna, men man 
återgick med tiden i vissa fall till den gamla ordningen. Ett stort antal böcker med närmare 
hundra års bokföring ingår i Godegårdsarkivet, men är fortfarande inte katalogiserade. De 
utgör en intressant inblick i driften av ett stort gods, med noggrann redovisning ända ner till 
smedernas, lagårdskarlarnas och pigornas arbetslöner och till minsta uttag av fläsk, sill och 
salt i bruksboden.43  
 
Smidet vid Godegård drevs dygnet runt i två smedjor med dubbla lag av hammarsmeder. Allt 
järn som inte gick åt för spiktillverkningen sändes via Råhamn till Göteborg för att säljas av 
förläggaren Wærn & C:o. Övre smedjan stängdes efter en brand 1882 och nedre smedjan tyst-
nade 1896. Vid Degeersfors byggdes år 1870 ett nytt valsverk för stångjärn, en ny vällugn 
samt även en blåsmaskin. Investeringar gjordes också i järnbod, kolhus och nya arbetarbostä-
der. Nya och större bondgårdar byggdes för en del av arrendatorerna enligt Claes Lorentz 
ritningar, som ersättning för de gamla grå, torvtäckta stugorna.44 
 
I början av 1870-talet byggdes järnvägen Hallsberg-Motala-Mjölby (HMMJ) med stationer 
vid Mariedam, Godegård och Degerön. Banan invigdes 1873 i närvaro av kung Oscar II. Go-
degårds bolag tecknade sig för 600 aktier och socknen för 160. Godegårds bolag lämnade 
mark till bygget och levererade syllar och virke av olika slag. Många lockades att söka jobb 
vid järnvägsbygget och periodvis var det därför svårt att få tag i arbetskraft till alla sysslor 
inom bruksbolaget. Underingenjörer och leverantörer vid järnvägsbygget kom både från 
Sverige och Norge. Två av Andreas döttrar gifte sig med samme norske ingenjör Johan Ja-
kob Fasting (1848-1926), först Lovisa (Lisen) (1857-1875), som dog knappa 20 år gammal, 
och därefter den några år äldre systern Ottilia (Ottil) (1854-1921) som levde betydligt längre. 
 
Efter moderns död 1873 delades godset så att bröderna Claes Lorentz och Andreas fick sina 
arvslotter utlagda i sammanhängande områden med Godegård respektive Mariedam som hu-
vudgårdar, medan de övriga syskonen fick spridda hemman efter eget val. Gårdar med rikare 
skogsbestånd värderades högre än åkermarken. Degeersfors var ingen egentligen intresserad 
av, men Andreas och systrarna Ulrica (Ulla) och Johanna tog hand om bruket och efter några 
år (1876) löste han in systrarnas andelar.45 
 
Det förefaller som om Claes Lorentz var nöjd med att ha sluppit ”bolagstrasslet” och bara ha 
sitt eget att sköta. De första åren efter delningen var konjunkturerna goda, men 1878 och 1789 
blev det penningkris i landet med många konkurser som följd. Järnförsäljningen minskade, 
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många mindre järnbruk gick i konkurs, likaså det nystartade järnvägsbolaget HMMJ. Före 
konkursen 1879 hade Claes Lorentz lyckats sälja en del av sina aktier till svågern och kusinen 
Howard och klarade sig därför ganska lindrigt undan. Det gjorde däremot inte Howard, som 
tvingades lämna sitt Bona och slumpa bort en stor del av sina tillhörigheter på en auktion. 
Staten övertog järnvägen för 4 miljoner kronor, samma belopp som obligationsskulderna, men 
de stora aktieägarna Motala verkstad, kommuner och församlingar samt privatpersoner som 
Howard, Andreas och andra förlorade hela sitt insatta kapital, både för aktierna och aktie-
ägartillskotten. Några år senare tvingades också Andreas att sälja Mariedam. 46 
 
Vägen från stationen till bruket rätades 1874 och de närmaste två åren därefter byggdes nya 
bostadshus på båda sidor om vägen. Det är dessa byggnader som än idag ger herrgården dess 
förnämliga inramning. En ny stor rundloge byggdes ungefär samtidigt och Herrbyggningen 
gjordes om till sädesmagasin. Överlag kan man säga att Claes Lorentz investeringar oftast var 
väl motiverade och bidrog till att verksamheten kunde bli framgångsrik trots att konjunktu-
rerna inte alltid var så gynnsamma. Efter alla ägodelningar i samband med arvskiftena efter 
föräldrarna och bolagsupplösningen omfattade egendomen vid hans död 1907 omkring 4 900 
hektar. 47 
 
Claes Lorentz beskrivning av brukets historia från 1861 är synnerligen rolig att läsa. Han tar 
vara på varje tillfälle att lufta sina konservativa åsikter om allt från frihandel och folkstyre till 
försvarsfrågor, folkundervisning och fattigvård. Ibland framstår han som en riktig gammal 
”surgubbe”, men så är han också närmare åttio år när boken ges ut. Claes Lorentz var en 
svuren motståndare till unionen med Norge och hade för vana att hissa unionsflaggan så att 
”sillsalaten” sitter nederst.48 
 
 
Några få ord om Claes Lorentz som person. 
 
En av dem som berättar om faderns förtjänster och brister är dottern Henriette, gift Rehbin-
der. Hon skriver i sin skrift Om Grillska Godegårdsgrenen att Claes Lorentz och alla hans 
syskon såg mycket bra ut i sin ungdom. På ålderdomen blev han mager och dragen skarpa. 
Han var mycket spänstig och red varje dag eller åkte vagn eller släde. Detta gjorde han för att 
besöka gårdarna och inspektera skogen och ägorna. Han var mycket tidig. Klockan halv sju 
var han i stallet och sedan i ladugården, som på den tiden inte var så stor. Hela förmiddagarna 
var han på kontoret. En stund på eftermiddagen vilade han, men vid fyratiden var han åter 
nere på kontoret. Klockan åtta åts kvällsvard och efter den började hans verkliga arbetstid. 
Han hämtade kunskaper ur stora böcker om järnhantering, jordbruk, sågverksanläggningar 
och hantverk. Han lärde sig hur lantgårdar ska byggas och skötas och hur dikning ska gå till. 
Han lärde sig också läsa engelska. Han var god vän med sina bönder och de middagar som 
han höll för dem en gång om året var fina. Den belevenhet och verkliga artighet, som dåtidens 
bönder visade vid de middagarna, glömmer hon inte. 
 
Mest förvånad är Henriette över hur friska hennes far och hans syskon alltid var. Jämt var de 
tåliga och förnöjda. Deras förmåga att bära motgångar var förvånande. Mest storartad, säger 
hon, var deras arbetsförmåga. 
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Att kärleken var stor mellan Claes Lorentz och hans hustru Henriette behöver man inte tvivla 
på. Dottern Henriette berättar om ett tillfälle när bankmannen A O Wallenberg hade sagt upp 
pappans stora lån i Enskilda Banken. Föräldrarna for då till Stockholm och modern Henriette 
lyckades förmå Wallenberg att ta tillbaka uppsägningen. Dottern berättar att hon vid ett till-
fälle råkade komma in i pappans rum, där det normalt var förbjudet att vara. Hon såg då hur 
fadern låg på knä framför modern, som satt på en stol, och kysste hennes händer. 
 

 
Henriette Grill, f Lidman (1825-1906) 

 
Claes Lorentz och Henriette fick tre döttrar och en son som levde till vuxen ålder. Det var 
Ebba Fredrika Regina (1854-1936), gift med friherre Adolf Lagerfelt, Selma Wilhelmina 
(Ina) Charlotta (1858-1926), gift med häradshövding Benjamin Tersmeden, Henriette (1860-
1953), gift med friherre Victor Rehbinder, och Sven Theodor Wilhelm (1864-1912) som tog 
över Godegård efter fadern 1907 och var gift med sin kusin Märtha Grill (1866-1951). 
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