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Mine Herrar ! 
 
Hvad kroppen är, utan lif; hvad lifvet är, utan rörelse; hvad kroppens rörelse är, 
utan själ, och hvad själen är, utan att känna sin varelse: det är dygden utan 
kärlek. När lifvet och rörelsen afstadnar; så skynde vi med den vackraste kropp, 
utur vår åsyn, och öfverlämne honom åt förruttnelsen. När själen ej känner, att 
hon är till; så är människan föga bättre, än en machine, hvilken genom en 
utvärtes kraft måste sättas i rörelse. Och när kärleken söndras ifrån dygden; så 
liknar hon de hvitmenande grifter, som äro fulla med de dödas ben. Om icke 
kärleken är drif-fjädern till våra gärningar; så blifva våra så kallade dygder intet 
annat, än sminkande laster: ju mera lysande, ju farligare ofta uti sin verkan. 



Kärleken förbinder GUD och människor; knyter det starkaste band till en 
samhällig lefnad; gör våra afsigter rena; sinnet muntert; omgänget nögsamt; 
olyckor och besvärligheter drägeliga; samhällen lyckliga; jorden till Paradis. 
Utan kärlek är vänlighet falskhet; ädelmod högfärd; tapperhet våldsverkan; 
tålamod räddhoga; gifmildhet skryt; rättvisa grymhet; ja, Gudsfruktan sjelf 
GUDs svåraste hädelse. Ej har Skaparen förordnat oss till jordens förnämste 
inbyggare för att lefva oss sjelfom: Hans ära kräfver vår dyrkan; med-människor 
hafva full rättighet til vår hjelp; Fäderneslandet älskar vårt verksama nit; 
Öfverheten bör hafva våra tacksama hjertan, til et skyldigt offer för sitt försvar. 
 
Att visa det muntraste mannamod uti bardalekar, där förskräckelsens Konung 
rasar i sin största grymhet; det är en så ypperlig dygd, at hon med skäl förtejenar 
den största agtning. Olyckeligt är det land, där hon saknas, eller ringa skattas !  
Men hvad är väl den största segervinnare, utan människo-kärlek ?  Ett rofdjur, 
som törstar efter blod: en våldsverkare öfver människors lif och egendom; en 
onaturlig fader, som offrar sina egna oskyldiga barn, åt ett afguda beläte, hvilket 
han uprest åt sig sjelf, i sitt hjerta. Utan vördnad för GUD, utan ömhet för 
människor, utan förnuftig afsigt på sin egen välfärd; söker han endast, att mätta 
sin ärelystnad, utan at någonsin kunna mättas. För denna begärelsen måste 
GUDs, Naturens och Borgerlig Lag tystna: han tror vara rättvist, ej vad han bör, 
utan vad han kan göra; han äröfrar främmande länder, och förstörer sina egna; 
han utgjuter blod som vatten, och röres ej av de oskyldigas tårar; konster och 
snillebragder fly för hans åsyn; näringar trampas under hans fjät; undersåtarnes 
suckningar äro vittnen til hans hårdhet. Han vill lefva i tideböckerne; det sker, 
men til andras förskräckelse; han fruktas medan han lefver och föragtas när han 
är död; hans åminnelse är odödelig, men hans ära försvinner; förlåten drages 
undan för hans falska dygder, och en ohyggelig bild visar sig för efterverldens 
ögon. 

Hvad är en Medborgare utan människo-kärlek ?  Et misfoster, 
hvilkets vanskapelighet upväcker fasa och föragt; en isklump, som föreställer en 
människo-bild; et urverk, som går efter väderskiften; en fiende af Lag och goda 
seder; en förstörare af all samdrägtig lefnad. Han må sitta lyckan i skötet; vara 
Konunga-Thronen närmast; taga del uti Lagars stiftande och skipande; vara flitig 
i sitt kall; räknas för en prydnad uti de Lärdas antal; draga allas tycke åt sig, 
genom artighet; hafva det ömnogaste mått af Naturens och lyckans förmåner, 
som göra en människa hedrad, ansedd och behagelig: Är hjertat tomt af 
människo-kärlek; så äro alla hans bästa egenskaper et lika farligt verktyg uti 
hans, som en knif uti en rasandes hand. Han nyttjar då heder och anseende, til 
Medborgares föragt; magt och myndighet, til de svagares förtryck; rikedom till 
at draga åt sig andras egodelar, om rättvisan är fal; förstånd, til at lägga snaror 
för oskulden; lärdom til et täckelse öfver hjertats bedrägeri. Medborgare behöfva 
hans hjelp; men han hjelper ingen, utan till sin egen nytta. Han råkar den fattiga, 
med en naken och utsvulten kropp; men öfverlämnar honom åt GUDs 



barmhertighet, utan at sjelf vilja vara et verktyg til densammas utöfning. Han ser 
oskuldens tårar rinna; men at aftorka dem, det är honom för stor möda. 
Fäderneslandet är i våda; men han känner ingen förbindelse, til dess undsättning. 
Må icke sjelfva mänskligheten rysa, vid åtankan om en samhälls-medlem, utan 
samhällighet; en borgare, utan böjelse til borgerliga plikter; en människa, utan 
människo-kärlek !  Men hos många saknas, vid alt utvärtes sken af andra 
dygder, likafulllt den, som bör vara drif-fjädern till alla: ty de sätta egennyttan i 
människo-kärlekens ställe, och tro, att alla äro skapade till deras tjenst, men de 
sjelfva till ingens. 

Vändom våra ögon bort från et så obehageligt föremål, och 
betänkom en Medborgare, som är människo-vän !  Han liknar hjertat uti en 
lefvande kropp, hvilket alltid är varmt; sprutat så mycket blod ifrån sig, som det 
tagit emot; meddelar värma, lif och rörelse, åt hela kroppen; och har den ömaste 
känningen, af den minsta lems sveda. En människo-vän synes vara född mer til 
andras, än egen nytta; alt vad han har och förmår, är et visthus för dem, som 
behöfva och äro värdige hans hjelp; han själs och kropps egenskaper, Naturens 
och lyckans håfvor, äro til deras tjenst; hans beqvämlighet måste vika, för deras 
nödtorft. Hvar ärlig Man är hans vän; hvar redelig Medborgare, hans slägting; 
hvar dygdig människa, hans stallbroder; Fäderneslandet, hans ögnasten. Han 
sörjer, vid andras sorg; glädjes, vid deras glädje; våndas, vid deras vånda. Är 
han hög, så föragtar han ingens ringhet: Är han ringa så afundas han ej på 
någons höghet. Är han rik; så röres hans innersta, vid andras fattigdom: Är han 
fattig; så snålas han ej efter andras rikedom Sin myndighet nyttjar han til 
oskuldens försvar; sitt förstånd til de rådlösas råd; sin kunskap, til befordran af 
vetenskaper, näringar och rörelser; sitt medlidande, til de sorgbundnas tröst; sin 
förmögenhet, til de nödlidandes understöd; alt hvad han äger, til Fäderneslandets 
gagn. Han upmuntrar, om han har råd därtil, nyttiga påfund; lönar flit och 
idoghet; belönar hederliga gärningar; syslesätter den, som är arbetslös. Han är en 
kärlig make; en huld Fader; en öm och god Husbonde; en redelig Patriot. Hans 
egen dygd är hans bästa belöning: ty när människo-hataren fräter sig sjelf, af 
harm, så känner hans hjerta det stilla och ljufliga nöget, hvilket endast är 
människo-vänners lott, då de hjelpa til andras sällhet. Rik vedergällning nog för 
et så ädelt hjerta, i tiden: Men huru stor är icke den, som väntar på honom efter 
döden ? 

Mine Herrar !  Ibland de få ägta Originaler til denna senare 
målningen, torde, med skäl, kunna räknas fordom Kongl. Maj:ts Tro-Man 
,Directeuren vid Ost-Indiska Compagniet, Riddaren af Nordstjerne Orden, samt 
denna Kongl. Vetenskaps-Academiens värde och älskade Ledamot, Högädle 
Herr CLAES GRILL: En Man, vid hvilkens skildrande, smickrans konst blifver 
onödig, och tadel-sjukans beställsamhet fruktlös. Jag påminner mig väl, huru 
svår den konsten är, at måla efter Naturen; och jag önskade därföre hälst, att 
penseln vore, vid et så värdigt ämne, lämnad i skickeligare händer. Men, Mine 
Herrar, då jag lyder Eder befallning; så fullbordar jag min skyldighet. Sker det 



ej efter Eder väntan; så försäkrar mig dock Eder godhet, at min välmening får 
jämväl denna gången, såsom ofta tilförene, öfverskyla tale-gåfvans brister. 

At fylla sin toma sköld, endast med förfäders hederliga bedrifter; det 
är en vattn-färg, hvilken den minsta fugtighet gör osynlig; et glitter-gull, hvilket 
alla kännare förklara för oägta. Men, at se många Anor fästade, vid en uråldrig 
Adelig stam, hvilka, hvar för sig, äro tecknade med ädla gärningar, och egna 
förtjenster; det är et så föträffeligt mästerstycke, at det ej utan förundran och 
innerlig vördnad kan åskådas. Och om ägta dygder hafva alltid sitt invärtes 
värde, hvar de ock finnas; så må det billigt kallas en så stor, som sällsynd heder, 
för den, både här och i främmande länder, länge berömde GRILLiska Stammen, 
at, så mycket man vet, ingen telning på honom vanslägtas ifrån den 
fruktgifvande roten, af hvilken han uprunnit. Om det vore lofgifvit, at pryda sitt 
tal med välljudande gissningar, för et så vittert Samfund; så kunde med nog 
sannolika skäl styrkas, at denne hederlige Ätten drager sit ursprung, ifrån et 
gammalt Adeligt Hus uti Italien, vid namn GRILLO. Men vår afsomnade 
Medborgares värde finge däraf föga tilökning; och vi behöfve ej låna 
främmande granlåt, til prydnad för Hans äreminne. Den första Stamfadren, om 
hvilken man har säker kunskap, var Herr ANDERS GRILL; en så namnkunnig 
och högt ansedd Borgare uti Riksstaden Augsburg, at honom år 1571 beviljades 
Adelig sköld och vapen, och alla de rättigheter, som Tyska Adelsståndet åtfölja; 
hvarom det, hos GRILLiska Famillen ännu förvarade sköldebrev, tydeligen 
vittnar. Men af dessa förmåner, hvilka andra med häftig begärelse söka, hafva 
hans efterkommande, både här och utomlands, endast nyttjat vapnet, som en 
värdig ihogkomst af denna deras Stamfaders förtjenster; emedan de varit nögde 
med den hedern , som redlige Borgare hafva, uti alla de länder, där Borgerliga 
näringar hållas i värde. Hans sons barn, af bägge könen, flyttade alla til Holland; 
af hvad orsak, det är obekant. Men en bland dem, Herr ANTON GRILL, bör 
därföre märkas, at han begifvit sig hit från Amsterdam, med hela sitt Hus, och 
var den förste af GRILLiska namnet, i Sverige: Han förordnades till Riks-
Gvardien, och hade sin son, med samma namn, til efterträdare uti ämbetet. 
Grosshandlaren Herr ABRAHAM GRILL, denne Herr ANTON den yngres son, 
var tre gånger gift: först med Fru HELENA WITTMACK: därnäst med Fru 
JOHANNA CATHARINA GRÖN: och sidst med Fru CATHARINA 
ROSELIA. Den första blef Moder til Sal, Herr Directeuren, och, utom honom, 
til tre söner och en dotter. Den äldste Brodren, och tvillinge med Honom, Herr 
ANTON GRILL, är en berömd Grosshandlare uti Amsterdam, och har med sin 
framledne Maka, Fru ALIDA JACOBA HILKEN, aflat åtskilliga barn, af hvilka 
tre söner och en dotter ännu lefva, och hedra sitt slägte. Den andra Brodren, 
framl. Herr ABRAHAM GRILL, Directeur vid Ost Indiska Compagniet, gift 
med Fru ANNA MARIA PETERSEN, har lämnat efter sig tre söner och fyra 
döttrar: de fleste ännu uti sin blomstrande ungdom; dock känner man redan uti 
alla igen förfäders dygder. Den tredje Brodren, Herr JOHAN GRILL, var 
Grosshandlare uti Amsterdam, i bolag med den äldre, och dödde därstädes uti 



ogift stånd. Systern, Fru ANNA MARIA GRILL, har tilbragt många år uti et 
ljuft Ägtenskap, med framl. Brukspatronen, Herr ANTON HINDRIC 
GEMNICH: hvilken lämnat hänne efter sig, med en deras dotter, uti 
Enkeståndet. Efter det andra Sal. Herr ABRAHAM GRILLs giftermål, äro inga 
bröst-arfvingar, men det tredje har blifvit af GUD välsignat, med tvänne söner, 
hvilka ännu lefva. Den äldre af dem är Grosshandlaren och Bruks Patronen Herr 
JOHAN ABRAHAM GRILL: en af hvar ärlig Man älskad och hedrad 
Medborgare; gift med Fru CHRISTINA ELISABET FISCHER. Den yngre, Herr 
CARL ANDERS GRILL, lefver ogift, uti et ganska sjukligit tilstånd. 
 

Att födas, lefva och dö; det är den ordningen, hvilken Naturens store 
Verkmästare alla lefvande kreatur förelagt; det är den vägen, på hvilken alla 
djurrikets inbyggare gemensamt med oss vandra. Men om människans varelse ej 
syftade på et högre ändamål; så måtte hon billigt afundas på de oskäliga djurens 
större sällhet. Vår ingång i verlden vore då inte annat, än det första steg på en 
sammelplats af idel elände; och förnuftets ljus tjente oss endast, för att göra vår 
uselhet mera synlig, mer ömkansvärd, mera känbar. Det vore då olyckeligt, at 
födas; vådeligit, at lefva; och förskräckeligit att dö. Ej har GUD ämnat 
mästerstycket af sina skapade verk, människan, til at intaga det nedersta rum 
ibland alla: förnuft och uppenbarelse vittna om Hans afsigt, at göra oss 
lyckeliga; och vi känner sjelfve en åstundan, en oemotståndelig drift, efter en 
timelig och evig sällhet. Men vår medskapade härlighet är förlorad; vi födas 
med fördärfvade böjelser; vår själ är en obrukad åker, som bär idel ogräs, om 
icke en flitig och vårdande skötsel gör honom fruktbar. Det är därföre alsingen 
förmån, at födas, om det sker til vår egen och andras olycka; och det är det 
svåraste brott emot GUD, emot Naturen och emot hela människo-slägtet, at vara 
et verktyg till barnens lif, men missvårda, eller och förvärra deras själs och 
kropps egenskaper. Hvad kunde därföre högre önskas, än af sådana exempel 
voro aldeles okände ?  Men beklageligen vittnar ärfarenheten, emot vår önskan; 
rätt så mycket i stora och prydeliga palatser, som i låga och fattiga kojor. När, i 
de senare, barnens böjelser lämnas, som Naturen dem har danat, det må vara til 
dygd, elle odygd; så bemödar man sig i de förra, at mera konstla emot Naturen, 
at vanskapa dygderne med lånta tilsatser, och at göma lasterne under utvärtes 
ärbarhet. Rikedomar allena blifva nog ofta de skadeligaste verktyg, til barnens 
fördärf: Men om en förnuftig förvaltning använder dem til deras nytta, och ej 
tillåter, at de få tjena til underhåll och styrka för deras naturliga vanart; så är det 
ej någon ringa förmån, at hafva sådana föräldrar, som kunna, genom et väl 
använt understöd af sina medel, göra vår upfostran mera fullkomlig, och mera 
gagnelig för det meniga bästa. 

Uti så lyckeliga omständigheter föddes Herr CLAES GRILL År 
1705 d. 19 April, gamla stylen, var den dagen, då han, i sällskap med sin ännu 
lefvande Broder, Anton, började här i Stockholm sin jordiska vandring. Det är ej 
något tvifvelsmål, at Hans Christeliga och förnuftiga Föräldrar hade, med den 



ömmaste sorgfällighet, visat honom vägen til dygd och ära, änskönt de varit 
stadde uti et medellöst tilstånd; och Hans goda naturliga kynne gör mig 
försäkrad, at Han jämväl då blifver en god Christen; en ärlig Man, en redelig 
Patriot. Men Hans dygd hade varit stängd inom en trångare omkrets; Hans 
människo-kärlek hade blifvit af mindre nytta för andra; och för Honom sjelf ofta 
en ädel plåga; Hans hederliga gärningar, och Hans ärofulla åminnelse, voro 
gömde inom en okänd menighet. Nu hjelpte Föräldrarnas goda förmögenhet, til 
en bättre upfostran, efter sitt stånd, och gjorde Honom mera skickelig till 
allmänna och enskilta värf; mera gagnelig för Fäderneslandet; mera färdig til 
Medborgares hjelp. Under deras flitiga vård blef Han, i spädaste barndomen 
handledd til vördnad för GUD, til lydnad emot sina Föräldrar, til ödmjukhet 
emot högre, til vänlighet emot vederlikar och ringare; kårt sagt: at vara Christen 
och människo-vän. På det sättet lade de en god grund, på hvilken Hans 
förståndige Läromästare, som därefter antogos, kunde säkert bygga: ty de visste 
at det är merendels en äfven så fåfäng möda, som obillig begäran, at bättra en 
ungdom, hvilkens naturliga oseder i frustugan slagit så djupa rötter, at de ej 
mera kunna upryckas. Vår unge GRILL blev nu, af skickelige och väl lönte 
Ledare, flitigt undervist uti Guda-läran, uti goda seder, uti bokverk , uti 
främmande språk, uti anständiga kropps-övningar: denna upfostran hade han at 
tacka för den egenskapen, hvilken Honom sedermera så mycket hedrat, at ej 
allenast känna, utan ock älska vetenskaperna, och at vara en av deras högsta 
befordrare, i vårt Rike; mycket olik däruti dem, hvilka, upblåste af rikedomars 
våder, föragta all lärdom och tro, att fulla penninge-kistor kunna upfylla alla 
toma rum i hjernan. AAfsigten med Herr GRILLS undervisning, kunde dock ej 
tillåta Honom, att blifva boksynt: det borde vara Honom nog, at ej vara olärd, 
och at skilja ifrån sig sådana fördomar, som göra människor til hatare af 
vetenskaper. Sedan Han hunnit til sit sjuttonde år, blef Han antagen på sin 
Faders Contoir, där Han, vid en vidsträckt Handels- och Bruksrörelse, fick 
stadga sig uti den högst viktiga vetenskapen, at öka samhällets välmåga 
därigenom, at man ökar på sin egen; ej på Medborgares, utan främmande Rikens 
kostnad: en vetenskap, hvilken, då hon betragtas uti hela sin vidd, är af större 
värde, än at hon, til det allmännas skada, någonsin bör fördärfvas af klåperi, 
eller föragtas af dumhet och afund. Tio år tilbragte Herr GRILL hema uti dessa 
syslor; innan Han tänkte på någon utländsk resa. Men nu anträdde Han hänne, 
med så mycket större nytta, år 1732, då Han redan var 27 år gammal; underbygd 
med sådan kunskap, som hörde til Hans yrke; stadig til sinnen; höflig i 
omgänget; kännare och älskare af Fäderneslandet. Med sådana egenskaper 
kunde Han ej löpa fara, at fördärfvas af utländsk luft: ty Han förstod, at välja det 
goda, och förkasta det onda; Han reste ock därföre med den fulla föresats, at 
taga sig til vara för de fläste våre resandes fel, at fara som ynglingar utomlands, 
och komma som barn tilbaka. Hans hog hade väl varit, at resa genom flere 
Länder, och se de märkvärdigaste ting, som där finnas, uti bygnader, konster och 
handaslögder, folkets seder och lefnads art: saker, som visserligen förtjena en 



resandes upmärksamhet, och hvilka Han icke eller hade underlåtit, at noga 
betrakta, samt däraf draga nytta för Fäderneslandet, om tiden det velat tillåta. 
Men Contoirets angelägenheter skyndade så på Hans återkomst, at Han måste 
inskränka sin vetgirighet, blott inom kunskapen om handel och sjöfart; at göra 
sig känd af de förnämste Handlande, i synnerhet dem, som hade at sysla med 
GRILLiska Contoiret i Stockholm; samt at stadga och öka dess Credit, genom 
inbördes öfverenskommelse om en upriktig vänskap, hvilken fölgde Honom 
hem, och varade så länge Han lefde. För den orsaken skull tilbragte Han ock 
mäst hela tiden i Amsterdam, Handelns rätta högschola och hufvudsäte, och 
kom tilbaka til Sverige, år 1731, sedan Han vunnit den bekantskap, uplysning 
och insikt, hvilken Han åstundat.1 Efter sin Faders död, år 1725, trädde Herr 
GRILL uti bolag med sin Farbroder, Grosshandlaren Herr CARL GRILL. Men 
sedan jämväl denne år 1736 lämnat sin jordiska hydda, förestod Han allena hela 
Contoirets rörelser; til Hans yngre Broder Herr JOHAN ABRAHAM  GRILL, år 
1747, åter blef Hans Medhjelpare och Bolagsman. Innan jag vidare fortfar uti 
mitt förelästa ämne, bör jag, til närmare uplysning, med några ord, berätta början 
af et Handels-Contoir, hvilket gjort Sverige så betydeliga tjenster, och, till dess 
heder, vunnit hela det Handlande Europas förtroende. Det är en skyldighet, 
hvilken efterverlden af mig fordrar: ty framtidens människor pläga ofta, med 
varmare hjertan vörda förtjenta Mäns hederliga bedrifter, än en kall samtid, då 
afunden (dygdens vanlige följslagare) ofta söker göma dem uti et evigt mörker. 
Konung GUSTAF ADOLPH, hvilken var lika stor med oljo-kvisten, som med 
svärdet i handen, syntes hafva fått et af de ädlaste hjertan uti sit bröst, endast för 
at främja sina undersåtares sällhet. Han såg, huru mycket här ännu fattades, så 
väl uti snillebragder, som i krigs-vetenskapen: därföre drog Han hit så många 
utlänningar, Han kunde, och hade säkert däruti gått längre, om icke en mordisk 
kula i förtid tagit Honom af daga. Bevis därtil är, utom et år 1627 utfärdadt 
allmänt Påbud, til främlingars inlockande, Hans omsorg, at med flit utomlands 
upleta sådana Män, som ej voro någre äfventyrare, utan folk af förmögenhet, 
och mycken kunskap om Handel och Handaslögder. 

Ibland dessa utlänningar var äfvenväl Herr ANTON GRILL, den 
äldre, hvilken var så väl öfvad i Prober-konsten, at han, efter den Store 
Konungens död, förordnades till Riks-Gvardien; hvarjämte han likafullt ägde 
frihet, at på sätt, som han förut gjort i Amsterdam, förfärdiga och sälja allehanda 
Gull- och Silfver-arbete, samt idka utrikes Handel. En sak, hvilken ej är obekant 
utomlands: ty man vet, at de som hålla verkstäder och bodar på tilverkning af 
gull och silfver, räknas bland de förnämste Handlande, uti åtskilliga de störste 
främmande städer. At jämväl denne GRILLiska Famillens Stamfader här i 
Sverige, ej kommit hit meddellös; det må dömas däraf, at en af hans yngre 
söner, Herr ANTON den yngre, vår GRILLS Farfader, hvilken fölgde sin Fader, 
både uti ofvannämnde Kronans ämbete, och hans enskildta rörelser; lämnade 

                                                 
1 Som det står här, så reste han ut 1732 och kom tillbaka 1731, omöjligt i praktiken. Kanske är det omvänt. 



efter sig en så ansenlig förmögenhet, at hvardera af hans sju barn ärfde en 
summa af 25 000 Specie Riksdaler, efter den tidens mynt-fot och värde. Han var 
dessutom den förste förläggaren af Söderfors Ankarbruk, det enda af den arten i 
Riket; hvilken nu är GRILLiska Huset tillhörigt, och fortsättes med god drift, 
både till in- och utrikes förbrukning. Om tiden det ville tillåta; så kunde jag, utan 
att vanpryda mitt Tal med smickran, berätta, hvilka mångfaldiga tjenster Herr 
GRILLS Förfäder bevisat emot det Allmänna. Jag vill endast nämna om Hans 
Fader, Grosshandlaren Herr ABRAHAM GRILL, at han ofta bisprungit Kronan, 
utan minsta egennytta, både med stora penninge-summor och spannemål; och 
det senare i synnerhet vid de tilfällen, då bristen på bröd var så stor, at den til 
förtviflan bragte menigheten måste, genom krigsfolkets handräckning, afhållas 
från våldsamheters utöfning. Konung CARL XII, Glorvyrdigst i åminnelse, 
ärkände med tacksamhet en så redelig undersåtes nit, då Herr GRILL, i sällskap 
med flera Deputerade ifrån Stockholm, fick njuta den Nåden, at i underdånighet 
upvakta Hans Majestät, under Hans vistande i Lund. Det förtjenar jämväl, vid 
detta tillfället, til hans evärdeliga heders-minne uptecknas, at han ej allenast 
gifvit den första anledning, til Borgerskapets Änke-hus här i Stockholm, en af de 
vackraste och rundeligast underhållne Christliga inrättningar, i hela Riket; utan 
ock med ett brinnande nit och rikeliga tilskott at egna medel, främjat dess 
upkomst. Til ärkänsla för dessa hans bevista välgärningar emot detta Änke-hus, 
faststält Directionen, at alltid en av GRILLiska Famillen skal vara Med-
Directeur vid verket; så länge någon på manliga sidan lefver. 

Så berömeliga efterdömen upmuntrade vår GRILL dageligen, at 
trampa i sina Förfärders fotspår; och man kan i sanning säga, at Han däruti ej 
lämnat dem något försprång. Men jag kommer tillbaka til Hans lefnads-lopp; 
hvarvid jag först bör nämna något i allmänhet om de inrättningar och rörelser, 
som Han underhållit, och hvilka således varit hufvud-ämnen af Hans dageliga 
göremål. Om näringar och rörelser trifvas bättre, då en gifven penningestock är 
förenad uti et mindre, eller delad uti et större antal idkares händer; det är en 
tvistighet, hvilken knapt låter afgöras, innan vår allmänna hushållning kommit 
till den stadga, at hon slipper söka sitt försvar hos krigande pännor. Men at 
åtminstone stora Bruks- och Handelsrörelser fordra en förenad styrka; och at et 
Handels-Contoirs nytta, i afsigt på det meniga bästa, växer i samma mån, som 
dess förmögenhet, när allmänna författningar ej hindra enskildta anstalter, eller 
öpna vägen för egennytta, med samhällets skada: det synes vara et så enkelt 
begrep, at den enfaldigaste med den slugaste borde det erkänna för sanning. En 
stor pennige-styrka hos närings-idkare, är en förmon för Staten; men gör mindre 
nytta, ja, kan ofta blifva skadelig, uti andra händer. Om sådana inrättningar, som 
fordra dryga förlager, skola göras och äga bestånd; om Handeln, alla näringars 
drif-fjäder, skal kunna sträckas längre, än til nästgränsande farvatten; om många 
arbetslösa människor skola vinna sin föda, och slippa ligga Staten til last, eller 
flytta ur Riket; om storverk skola uträttas, i fred och örlog; om Kronan skal få 
undsättning, vid trängande behof: så måste det ske genom rike och förfarne 



Handlande. Ja, om större penninge-summor, än ofta hos dem sjelfva finnas, 
skola vara at tilgå, när det behöfves; så måste Kronan anse deras Credit, som den 
fastaste grundval, för sin egen: ty den senare står och faller, med den första. 
Dessa tankar hafva utan tvifvel förmått GRILLiska Huset, at aldrig skingra sin 
styrka; utan tvärtom, at förena den samma uti et Handels-Contoir, änskönt flera 
arftagare på en gång lefvat. Således kan jag, vid detta ämnet, ej skilja Herr 
Directeuren GRILLS förrättningar, ifrån Contoirets gemensamma förvaltning; 
vid hvilken i alla tider härskat en så sällsynd enighet, som allenast en Man hade 
styrt et så vidlytfteligt verk, af så månge särskilda delar: men mycket blifver 
ändå övrigt, som med heder får skrifvas på Hans enskilda räkning. Det vore ock 
för vidlyftigt, och kanske icke onödigt, at här göra en berättelse om alla rörelser, 
som varit och ännu äro under GRILLiska Contoirets vård: de äro så bekante, at 
de ej behöfva särskildt beskrifvas. Många af de vackraste fartyg, ifrån de 
smärsta til de största, äro på Herrar GRILLARNES Varf bygde och utrustade, 
och några af dem för utländsk räkning; uti en myckenhet andre äro de Redare; 
deras Handel sträcker sig til alla verldens delar; utom Ankarbruket vid 
Söderfors, äro de ägare til tu andre Järnbruk, Österby och Iggesund; de äro 
deltagare uti den ansenliga Segelduks- och Linne-Fabriquen, samt Glasbruket i 
Stockholm; deras stora utländska Credit har föranlåtit Kronan, Kongl. Hofvet 
och främmande Rikens Herrar Sändebud, at merändels betjena sig af deras 
växel-rörelse, och vid åtskilliga tillfällen af deras förskotter, när något trängande 
behof det fordrat. Jag går med stillatigande förbi de ansenliga och kostsama 
förbättringar, hvilka de gjort på alla sina egendomar, med bygnader, nya 
inrättningar, vägars rödjande, åkrars och ängars upodlande, nybyggnaders 
anläggning. Det är väl sant, at sådana anstalter förnämligast lända til ägarens 
förmån; men man plägar dock med goda skäl beröma dem, såsom tillika 
gagneliga och hederliga för Riket. At de, utom dessa deras egna rörelser, som 
redelige Patrioter, varit alltid villige, at med pennigar, rå ämnen och Credit, 
understödja våra handa-slögder; at de, med sitt förlag, dels från början uprättat, 
dels vid magt hållit, åtskilliga Väfveri- och Järn-Fabriquer; och at sådant ofta 
skedt med deras stora förlust, under det svåra betryck, hvilka dessa näringar 
genom in- och utländska tillställningar lidit: däruti kan mitt egit vittnesmål 
styrka andras utsago. En förtekning, hvilken, på min begäran, blifvit ur Mantals-
längderne utdragen, utvisar, at GRILLiska Huset, allena gifver årligen underhåll 
åt flere än fyratusende människor, unga och gamla: vid Skeppsvarfvet, Järnbruk, 
Skepsrederier och Handels-rörelser. Ville man ock taga undan alla Hemans-
brukare och Torpare, med deras hushåll, så återstå ändå minst tretusende 
personer, hvilka hafva af dem sin dageliga föda, genom arbete. Men detta afdrag 
lärer åter i det närmaste fyllas; när man räknar alla Betjente och arbetare, med 
deras hustrur och barn, hvilka finnas vid de Fabriquer, som väl icke äro 
GRILLiska Husets enskilda egendom, men drifvas antingen med deras förlag, 
eller samfält med flere Bolagsmän, för egen räkning. Mitt innersta röres alltid af 
vördnad och kärlek, för sådana Medborgare, hvilka GUD nyttjar til verktyg, at 



uppehålla så många människors lif. Och den minste arbetaren, hvilken, uti sin 
anletes svett, blifver en närande lem i Staten, är i min ögon et långt värdigare 
föremål, än de, ehuru högt han ock vore upsatt, som hyser et så kallt hjerta emot 
Fäderneslandet, och emot sit eget slägte, at han ingen känning af Borgerliga 
näringars lyckeliga eller olyckeliga öden, och icke röres af den fattiga, men 
flitiga menighetens välgång, eller uselhet. 

År 1753 blef Herr GRILL vald till Directeur vid Ost Indiska 
Compagniet, och samma år d. 21 Maji behagade Hans Kongl. Maj:t i nåder 
förunna Honom, och de öfrige då varande Directeurer, lika heder och rang med 
Råden uti Kongl. Collegierne. Det hörer ej til mitt ämne, at här orda något om 
nyttan, hvilken det Allmänna tilflutit af denna handel: på hvad sida han också 
betragtas; så låter dock en oväldug domare alltid finna, at Rikets vinst varit 
större, än dess utgift. Och at Herr Directeuren GRILL mycket bidragit til hans 
bästa, både genom sina deruti nedlagde medel, och genom oförtrutit arbete; det 
kan ej mångom vara obekant. Men en så nyttig Man kunde och borde ej lämnas, 
inom omkretsen af sina enskildta göromål; det allmänna behöfde Hans insigt 
och nitiska drift, på flera ställen; och Han sjelf var aldrig senfärdig, då Honom 
lämnades något tilfälle, at tjena Fäderneslandet. Uti en sådan afsigt förordnades 
Han, i november månad år 1748, til Borgare-Ståndets Fullmägtig vid Rikets 
Ständers Banque; hvilken vigtiga och ansvariga förvaltning Han förestod, til 
samma tid år 1756, då Han blef därifrån åter befriad, med et hederligt 
vittnesbörd om sitt förhållande. Deslikes har Han varit Ledamot vid Kongl. 
Försäkrings Öfver-Rätten, så ock en af Borgare-skapets 48 äldste; utan at nämna 
flere vigtiga värf, som blifvit Honom på längre eller kårtare tid ombetrodde. 
Men en annan inrättning lärer i synnerhet förvara uti et tacksamt minne, Hans 
därvid nedlagda oskattbara förtjenster: At jag här ej tillägger Honom för mycket; 
det torde medgifvas, då jag säger at jag menar Borgerskapets Änke-hus i 
Stockholm. Detta förestod Han, som Med-Directeur, alt ifrån år 1736 och intil 
början af sistledit år, då hans sjukeliga tilstånd nekade Honom, at vidare befatta 
sig med denna omsorgen; hvilken Han eljest ansåg mer för et nöge, än (som det i 
sjelfva verket var) en för Honom kostsam och besvärlig möda. Om dygder 
kunde gå i arf; så skulle man tro, at et medlidande hjerta emot Änkor och andra 
nödlidande, blifvit flyttat på alla efterkommande af GRILLiska namnet. Ty, utan 
att orda något därom, huruledes denna Christeliga egenskapen visar sig hos dem, 
vid alla tillfällen; så hafva i synnerhet Herr GRILLs Fader och Farbroder, hvilka 
före Honom voro Directeurer vid detta Änke-Hus, därom haft samma ömhet och 
vård, som det varit deras ärfde eller förvarade egendom: och en annan Hans 
Farbroder, som blifvit boendes i Amsterdam, har äfven därstädes, af egna medel, 
gjort en dylik inrättning, hvilken bär namn af GRILLENS HOF, och lärer i alla 
tider vittna om sin Stiftares ädla människo-hjerta. 

Kongl. Vetenskaps-Academien har, ifrån början af sin instikrelse 
[trol. instiftelse], bemödat sig, at utse sådana Ledamöter, hvilke, jämte det de 
voro älskare af vetenskaper, hade et upriktigt nit för deras tilväxt; samt ägde en 



utmärkt kunskap och erfarenhet, uti något af de hufvudämnen, som Grund-
reglorna föreskrifva. Det drögde icke eller längre, än til October månad 1739, då 
Herr GRILL fick et rum bland Ledamöternas antal; och det Allmännas röst 
gillade Kongl. Academiens val. Hans inskränkta tid, och kanske alt för ringa 
tankar om sin egen skickelighet, hindade Honom väl, at rikta Kongl. 
Academiens Handlingar, med sina arbeten: Men hvad som däruti kunnat saknas; 
det har Han rikeligen ärsatt, genom ganska vigtiga tjenster, och genom en 
outtröttelig omsorg för Academiens upkomst. Jag behöfver allenast nämna, at 
Observatorie bygnaden, en omistelig hjelpreda för en Vetenskaps-Academie, 
hade ännu svårligen hunnit til fullbordan, utan Hans biträde; och at, i brist däraf, 
detta Lärdoms-Sällskapet hade fått sakna en myckenhet nya uptäckter, och en 
stor del af det hedrande anse[e]nde, hvilket det sig förvärfvat uti hela Europa. 
Men utom dess har Herr GRILL alltid varit ibland de Deputerade, som hafva 
vård om Kongl. Academiens hushållning och räkenskaps.verk. Han var icke 
eller nögd därmed, at endast hjelpa med mogna råd, hvilka ofta äro fruktlösa, då 
medellöshet, vetenskapernas vanliga följeslagerska, hindrar deras fullbordan: 
Han afsade sig all egennytta, när Han kunde vara Academien til tjenst; lämnade 
alltid tilgång til penningar, utan ränta, när det behöfdes; skaffade böcker, samt 
Mathematiska och Mechaniska verktyg utifrån, utan at föra någon annan 
kostnad på räkningen än sjelfva inköps-priset.2 År 1748 var Herr Directeuren 
Præses uti Kongl. Vetenskaps- Academien under de tre sidsta månaderna, och 
slöt denna förvaltningen med et Tal: Om Sjöfartens nytta, i synnerhet då den 
drifves med hembygde och utut egna hamnar utrustade Skepp. En förmån, 
hvilken alla handlande folkslag, förnämligast de, som äro rika på egen afvel, 
alltid ansedt för oskattbar; och hvilken jämväl länge varit en grundpelare af 
Sveriges Handel, tils nyttan däraf nu först, efter 40 års lyckeliga erfarenhet, 
börjat bestridas. 

At vänskaps-bandet är fastast, när det är knutet mellan människor 
med lika sinnelag; det torde väl ofta vara en äfven så falsk, som allmänt antagen 
grundsats. Låt högfärden förenas med äro-dryghet, vällusten med slöseri; 
godtrogenheten med snålhet: så lärer snart finnas, at just denna likheten är et frö 
til dagelig osämja. Det är dygden allena förbehållit, at göra en vänskaps-
förbindelse stadig, hvilken är bygd på böjelsernas likhet; och det må väl räknas 
ibland jorden största sällhet, när Ägtenskapet, det närmaste förbund af alla, 
förenar tvänne människo-vänner. Ack ! at sådan lyckelig sammanlefnad vore 
mera allmän, til samhällens förmån, til dygdens belöning, til odygdens nesa, til 
                                                 
2 Ibland mångfaldiga prof af Sal. Herr Directeurens kärlek för vetenskaperna, och bevista välgärningar, til dess 
befordran, förtjenar här särskilt nämnas, at Han skänkt, til Naturalie-Cabinettet i Upsala, en ganska sälsynd 
samling af allehanda djur, i synnerhet ormar, ifrån Suriname. Dessa finnas beskrifna uti en, under Herr 
Archiatern och Riddaren VON LINNÈ, år 1748 hållen Disputation; Surinamensia Grilliana; uti hvilken berättas, 
at tvänne Plantage- idkare uti Surinamne, vid namn GERRET, fader och son, gjort denna samlingen, och skänkt 
hänne åt Herr GRILL, med hvilken de frånvarande, genom flitig brefväxlingm slutit en fötrolig vänskap. Hvad 
för stora tjenster Sal. Herr Directeuren gjort, med penninge-understöd och recommendations bref, åt dem, som 
anstält vidlyfitga resor, inom och utom Europa, til konsters och vetenskapers bästa; det torde ej mångom vara 
obekant, och vore för vidlyftigt at berätta vid detta tilfället. 



människo-slägtets gagn och heder ! När jag räknar ibland de bäst träffade Ägta 
Förbund det, hvilket Sal. Herr Directeuren ingick d. 17 Sept. 1737 med Jungfru 
ANNA JOHANNA GRILL, Dotter af Hans Farbroder, Grosshandlaren Herr 
CARL GRILL, och af Fru HENDRINA MEYTENS; så är jag försäkrad, at det 
allmännas vitsord gillar mitt omdöme. En Son, Herr ADOLPH ULRIC GRILL, 
född d. 8 Mart. 1752, och en Dotter, Jungfru ANNA JOHANNA GRILL, född 
d. 8 Julii 1745, gamla stylen, äro välsignade frukter af et så ljust ägtenskap; 
värda barn af så värda Föräldrar, och den sörgande Änke-Fruns hugneliga tröst. 

Nu kommer jag til den delen af Herr Directeurens lefnads-lopp, 
hvilken mig synes vara den märkvärdigaste och mest lysande. At visa en 
ypperlig skickelighet, flit och trohet, uti sitt Ämbete; at vara stor uti mannamod, 
eller i fredliga bedrifter; at främja Fäderneslandets bästa och afböga des skada; 
at vara redelig uti sin handel; at ej låta egennyttan råda öfver det meniga bästa: 
det äro förträffeliga egenskaper och hederliga gärningar, som billigt hållas i stort 
värde; de förtjena det låford, hvilket det Allmänna plägar dem gifva, så länge ära 
och dygd ännu råder i Medborgares hjertan. Det äro dock förbindelser, hvilka 
lagen oss pålägger; plikter, hvilka jämhållet med full rättighet af oss fordrar; 
skyldigheter, hvilkas försummelse kommer under Domarens åtal. Men at vara 
människo-vän; at hafva sin egendom ospard, til Fäderneslandets tjenst, när det 
behöfves; at känna uti sitt bröst et hjerta, som blöder vid de fattigas elände, och 
ej kunna neka dem sin hjelp; at sörga för fader- och moderlösa barn, skylda och 
oskylda; at ej spara penningar, til deras underhåll och befordran, at sjelf upsöka 
dem, hvilkas stånd, härkomst, eller medfödda blygsamhet, hindrar dem, at klaga 
sin nöd, och i löndom bevisa emot dem ädelmodiga gärningar; at frivilligt 
uphjelpa nyttiga inrättningar, utan egen vinning til de senaste efterkommandes 
gagn; det äro sådana dygder och bedrifter, hvilka mig synas så mycket större, 
som ej något Lagens tvång kan dem utsöka; de kunna underlåtas, utan at förlora 
et hederligit namn ibland människor; de äro endast frukter af samvets lagen: och 
huru många äro väl de, som hafva öpna öron för denna rösten ? Det må dock 
billigt uptecknas, til Svenska folkets heder, at här ej saknas efterdömen af 
människo-kärlek och hederliga gärningar: Men jag vågar säga, utan fruktan för 
vårt Allmännas och efterverldens gransynta och ovälduga domstol, at ganska få 
lära finnas, i äldre och nyare tider, som däruti gått längre, än den redelige 
Medborgaren, om hvilken jag här talar. Han syntes vara skapad, til människo-
slägtets väl; och han förekommer mig störst däruti, at Han med flit dolde sina 
hederligaste gärningar för alla, jämväl sina närmaste anhöriga, så ofta Han 
kunde. Men tacksamheten finner sig lika skyldig, at förkunna, som gifvarens 
ädelmod, at dölja bevista välgärningar: ryktet sprider dem ut i det allmänna; och 
genom den vägen har det länge varit kunnogt för hvar Man, at Herr Directeurens 
hjerta och hand aldrig voro tilslutna för någon, som åstundade och förtjente hans 
hjelp. Man behöfde ej många skäl; för at beveka Honom til tjenstaktighet, eller 
rundeligt understöd uti nöd; hvar ärlig Man kunde med trygghet taga sin tilflygt 
til Honom, uti sitt trångmål; tusende lefvande vittnen, uti alla stånd, hafva rönt 



och prisa denna Hans egenskap; ja, här gifvas hederliga och högt ansedde Män, 
hvilka ej lära blygas, at bekänna sig hafva at tacka Honom, för hela sin välfärd, 
änskönt de varit med Honom, hvarken genom blods- eller vänskaps-bandet 
förbundne. Kårt sagt: Han hade ej någon större glädje, än då Han kunde bidraga 
till någon människas nöge eller lycka. Detta gjorde Han utan egna afsigter och 
utan annat vilkor, än at välgärningen skulle synas Honom blifva väl använd; ty 
Han ville ingalunda, at Hans godhet skulle tjena til underhåll för slöseri, lättja 
och nedriga sinnen. Hvad jag här säger, det kunde styrkas med besynnerliga och 
ganska rörande exempel, hvilka tacksamma människor, som njutit hans hjelp, 
sjelfva berätta; men jag skulle då öfverskrida de gränser, som tiden och Talets 
beskaffenhet mig föreskrifva. Och huru kunde väl den, som hyste et så varmt 
hjerta emot Medborgare, vara kall emot det Allmänna ? Här hade jag et nog 
vidlyftigt fält, at tala: men jag lämnar häldre åt efterverlden, at fylla, hvad som i 
detta rum fattas uti min berättelse, af publique Handlingar, som finnes förvarade 
på sina ställen. Det torde mig dock tillåtas, at af många andra, endast märka den 
ädelmodiga gärningen, då Han, uti en viss tilställning, hvilkens omständigheter 
jag går förbi, af egit bevåg och af blott nit för det Allmänna, frälste Rikets och 
Banquens Credit utomlands, med ansenlig kostnad af egna medel; då falska och 
osanfärdiga rykten sökte bringa honom på obestånd. At saken varit af mycken 
vigt; det må slutas däraf, at Her Directeuren d. 7 Dec. år 1747 upkallades i 
Secreta Utskottet, då Herr Land-Marskalken förklarade för Honom Rikets 
Höglofl. Ständers välvilja och tacksamhet, för den tjenst, hvilken han däruti 
gjort Riket; med försäkran om Konungens Nåd, samt RiksensStänders ynnest 
och hjelp, i hvad mål Han kunde det behöfva: hvarjämte faststältes, at en så 
hederlig gärning skulle, til en tacksam ihogkomst, antecknas i Secreta Utskottets 
Minnes-böcker. En sådan förklaring, gjord på hela Samhällets vägnar, är väl 
platt ingen belöning för egennyttan; men af et dyrt värde för ädelfinnande 
hjertan. Til Danviks-Hospitalet skänkte Herr Directeuren en ansenlig summa 
penningar: Det skedde väl emot betingande af et visst villkor, å Hospitalets 
vägnar; men det har Han sjelf sedermera fullgjort, med egen kostnad. Jag kunde 
väl här nämna, huru många herderliga, ja, stora gåfvor, Borgare-Ståndets 
Änkehus tilflutit, af Honom och Hans anhörige, både inom- och utomlands; om 
jag ej fruktade, at dessa Christeliga verk torde därigenom, efter mångas 
omdöme, förlora något af sitt värde. Men så mycket må likväl här sägas, at Herr 
Directeuren haft en öm och mer än vanlig vård, om detta Hus, och de däruti 
varande ålderstigna och nödstälda Änkor; at Han gått i ansenliga förskotter, både 
til husets inköp och nybygnad; och at dessutom Hans Cassa alltid stått öpen för 
Directionen, utan den minsta egen vinning, när fara var om verkets bestånd, eller 
ock då penningar fattades, til at fulborda vissa anstalter. Kongl. Academiens 
innersta ärkänsla, emot en så värdig Ledamots godhet och bevista välgärningar, 
pålägger mig den skyldigheten, at ännu nämna något om det så prydeliga, som 
väl inrättade Observatorium. Sedan den Högädel Magistraten här i staden, af 
berömeligit nit för vetenskapernas förkofran, år 1748, därtil skänkt en ganska 



beqvämlig plats; så förklarade sig Herr Directeuren villig, at af sina medel 
föreskjuta så mycket, som til bygnaden behöfdes. Et så mycket hederligare 
anbud, som Han sjelf bäst kände Academiens vilkor, hvilka i synnerhet den 
tiden voro så svaga, at det såg nog tvetydigt ut, om förskottet någonsin skulle 
kunna åter gäldas. Bygnaden börjades samma år: Academien hade öpen frihet, at 
gifva invisning på Herr Grill, för alla därvid nödiga utgifter; och när alt var 
fullbordat, til 1753 års slut, så fants Hans fordran vara öfver 80 000 Dal K:mt. 
För Academien hade det blifvit omöjeligit, at på en gång afbörda sig en så stor 
skuld: Men Herr Directeuren var nögd, at betalningen skedde efter handen; detta 
gjorde Kongl. Academien, efter sin lägenhet, så at ellofva år gingo förbi, innan 
alt var återbetalt. Under den tiden hade räntan stigit, åtminstone til hälften af 
Capitalet, om hon hade blifvit fordrad; detta hade ock med så mycket större 
billighet kunat ske, som det ju bör vara en handlandes hufvud-sats, at hafva sina 
penningar i ständig rörelse, och at aldrig låta dem stå fruktlösa. Därföre, när 
Herr GRILL eftergaf denna rättigheten; så kunde Kongl. Academien ej uptaga 
en sådan välgärning, annorlunda, än som en ganska stor skänk, hvilken fordrade 
den upriktigaste ärkänsla. Et litet vedermäle däraf lämnade Kongl. Academien, 
genom en gull-medaille, hvilken Hon lät särskildt förfärdiga, til hans åminnelse, 
och honom tilställa, vid samma tilfälle, då den sidste återstoden på lånet år 1759 
betalades. Et tacksamhets tekn, hvilket syntes i sig sjelft ganska ringa; men var 
stort uti en GRILLS ögon, som aldrig skattade belöningars värde efter vigten, 
utan efter gifvarens hjerta. 
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Vårt slägte förtjenar väl ej et så frikostigt beröm, som smickran och egen-
kärleken ofta för det samma utösa; men det är icke eller ännu så fördärfvat som 



mjält-sjuka sinnen det beskrifva. En stilla dygd är väl ej, omgifven med en sådan 
glants, som hastigt förblindat åskådarens öga; men hännes rena strålar göra en 
långsam och så mycket säkrare verkan; de tränga sig sluteligen igenom det 
tjockaste mörkret; de upvärma småningom de kallaste hjertan; ja, det händer 
ofta, at den, hvilken sjelf hatar dygdens tysta och ljufliga välde, likväl blifver 
tvungen at vörda hännes dyrkare. Åtminstone voro tadelsjukans penseldrag för 
svaga, och afvundens svarta täckelse för glest, at göma undan Herr Directeurens 
förtjenster. Deras Kongl. Majestäter omfattade Honom med sin Nåd, ty de kände 
Honom för en redelig Patriot. Det Allmänna hedrade Honom med det ärofulla 
låford, at vara en ärlig Man; folk uti alla Stånd, högre och lägre, älskade Honom 
som en värdig Medborgare, en människo-vän; de, som hade njutit Hans hjelp, 
prisade Hans ädelmod; Hans underhafvande vördade Honom, mer som en öm 
Fader, än som en befallande Husbonde; änkor och faderlösa barn gömde hans 
välgärningar uti tacksama hjertan, och anropade GUD om välsignelse öfver 
Honom och Hans Hus. 

Sådana voro Herr Directeurens gärningar och sådant var Hans namn 
i det Allmänna, då oförmodeligen de, vid sistlidne Riksdag anmälte klagomålen, 
emot Vexel-Contoiren, och emot Honom, som däruti tagit del, syntes på en gång 
vilja fördunkla just den dygden, hvilken alltid utgjort Hans hufvud-caractare: 
liksom et svart åske-moln, i den vackraste sommardag, hastigt betäcker den 
klaraste synkrets. Jag känner härvid min skyldighet, at ej röra vid et sår, som 
ännu blöder, jag känner den, hvilken pålägger mig tystnad, när Lagarna det 
fordra: en plikt som bäst kläder undersåtare i alla Stater. Men jag känner också 
den, hvilken förbinder mig, at hysa sådana tankar om vår afsomnade 
Medbroders upsåt, som äro enlige med hela Hans förra lefnad och sinnelag. Jag 
kan därföre icke undgå, at förena mitt omdöme med det Allmännas röst, däruti, 
at Hans hjerta ej haft någon del uti den oreda, som af den höga Vexel-Coursen i 
de sidst förflutna åren upkommit. Hans sinnes lugn, uti sin svåra olycka, syntes 
också styrka den tankan, som man har om en Man, hvilkens samvete är 
obefläckat för nedriga afsigter. Ty då jag yttrade mitt medlidande emot honom, 
gav Han, med sin vanliga vänlighet och saktmodighet till svar: Jag har alltid 
haft orsak (sade Han) at vörda GUDs försyn och välsignelse öfver mig och mitt 
Hus. Om Han unnar mig lif och hälsa; så får jag arbeta på ny räkning: Och då 
faller det Honom lätt, at gifva mig så mycket igen, som jag nu förlorar. Ord som 
äro värdiga en Christen, en laglydig Medborgare, en redelig Patriot !  Herr 
Directeuren var utan tvifvel ej fri från människors vanliga smittor: Men hvilka 
de varit; det har omgänget med Honom för mig aldrig uptäkt. Smickran har 
hittills ej varit min egenskap, hvarken emot lefvande, eller döda; och det vore 
minst anständigt, at bruka denna larfven, när jag talar för et Samfund, som älskar 
sanning. Men det kan icke eller vara mig lofgifvit, at dikta fel på någon, dem jag 
ej funnit. 

Herr Directeurens hälsa var, uti Hans barndom, nog svag och sjuklig: 
men blef med åren tiltagande i Hans öfriga lifstid, tämmeligen jämn och 



obruten; undantagandes at Han några gånger plågades af en häftig Colique. 
Omsorgen, at förnöga Kronan för sina stora fordringar, upväkte väl hos honom, 
under och efter sidsta Riksdag, större bekymmer och oro, än förut, hvarvid 
kroppen förmodeligen ej varit utan känning: men utvärtes märktes på Honom 
ingen förändring; ty man saknade aldrig uti hans omgänge, samma gladlynta 
väsende, hvilket var Honom så naturligit. Han var van, at hvar sommar besöka 
sina bruk: och man kan i sanning säga, at de veckor, hvilka Han där tilbragte, 
voro glädje-dagar för Hans Betjente och arbetare. Ty de rönte hvarje gång nya 
prof af Hans Faderliga omvårdnad: Han sörgde för deras nödtorft; upmuntrade 
deras flit, med hederliga gåfvor; kom de nödligdande til hjelp, genom rikeligit 
understöd; och lagade gärna så, at minsta delen af Hans välgärningar blef 
kunnog för andra, än dem, som sjelfve fingo däraf njuta frukten. År 1766 gjorde 
Han, på lika sätt, en resa till Söderfors: men Hans angelägenheter fordrade åter 
Hans närvaro i Stockholm, på några dagar. Därföre begaf Han sig hit tillbaka, uti 
Julii månad; uträttade sina värf, och anträdde strax därefter återresan, til samma 
stället. Det ljufliga vädret förledde Honom, at fara hela natten igenom med öpna 
vagns fönster; hvarigenom Han ådrog sig någon förkylning uti hufvudet. Kårt 
därefter spordes hos Honom en svaghet uti målet, liksom af en lamande 
slagfluss: Och änskönt inga botemedel blefvo försummade, i synnerhet sedan 
Han återkommit till Stockholm; så tog dock detta onda så öfverhand, at Hans 
målföre blef dageligen otydligare, och på slutet aldeles uphörde. Denna 
lamheten flyttade sig småningom til flere kroppens delar: Hans fötter och ben 
blefvo svagare; svalget saknade sin styrka, så att Han ofta var uti yttersta fara, 
att på en gång förqväfvas. Alla dessa symptomer fölgde på hvarandra, uti de 
sista 15 månaderna af Hans lefnads-dagar: någon tid kunde likväl Hans bekante 
och husfolk tolka hans mening; sedermera hjelpte Han sig med en tafla, på 
hvilken han skref hvad Han ville gifva tilkänna. Men jämväl denne förmågan 
blef Honom sluteligen betagen; ty högra handen förlamades så af sjukdomen, att 
hon nekade Honom sin tjenst. Om andras medlidande är någon tröst för den, 
som är stadd uti olycka; så kan man säga at Herr Directeuren det ej saknade: ty 
hela vårt Allmänna, kände och okände, togo del uti Hans vedermöda. Det 
yppersta prof deraf var likväl det, då Hans Kongl. Maj:t påminte sig en så trogen 
undersåtes förtjenster, och til ihogkomst däraf, d. 5 Junii 1767, i nåder utnämnde 
Honom til Riddare af dess Nordstjerne Orden: En nåd hvilken fick et dubbelt 
värde deraf, at hon endast syftade på förut gjorda tjenster: ty nya kunde nu ej 
vidare af Honom väntas. Uti de sidsta dagarna togo salige Herr Directeurens 
besvärliga krämpor så til, at Han ej allenast måste ständigt hålla sig vid sängen; 
utan ock, at Hans vänner, som sågo Hans elände, nödgades göra den önskan, til 
hvilken vi eljest så svårligen kunna bringas, at GUD ville nådeligen skynda på 
Hans saliga förlossning. Uti detta bedröfveliga och rätt ömkansvärda tilstånd, då 
tungan var förlamad; då svalget endast med möda taga emot några droppar til 
lifvets uppehälle; då händer, fötter och ben voro borttagne; då hela kroppen var 
ihop-krumpen, så ägde likafullt Hans invärtes sinnen, Hans tanke-gåfva och 



begrep, deras fulla styrka. Man märkte synligen af hans åtbörder, at Han kände 
alla närvarande, och at Han ganska väl förstod hvad som taltes. Hade Han förut 
alltid haft en innerlig vördnad, för vår Gudomliga Salighets-lära; så var Han fast 
mera nu rätt hungrig efter lifsens ord. Ju närmare hans dödsstund nalkades, ju 
mera syntes Han vara sig sjelf närvarande, ju mer växte Hans frimodighet och 
längtan. Uti den sidsta natten kände Han ofta sjelf efter, huru händer och 
ansiktet kallnade; och Hans nögda upsyn utmärkte, at Han fägnade sig åt dessa 
tekn till sin för handen varande ändalykt; til Han omsider utan den minsta 
sinnens förvirring, öfverlämnade sin odödeliga Ande uti sin Återlösares händer, 
d. 6 November 1767, sedan han bebodt sin jordiska hydda 62 år, sex månader 
och sex dagar.3 Således har döden utfordrat sin rätt; jorden har tagit tillbaka, vad 
hänne tillhörer. Herr GRILL har försvunnit ur vår åsyn. Hans bräckliga kropp är 
antvvardad åt sin förvandling, för att beredas till en bättre och stadigare boning: 
men åminnelsen af Hans ära och dygd trotsar vanskligheten. Efterverlden sakne 
aldrig Svenske Män, som trampa i hans fotspår !  

Mine Herrar ! Om jag denna gången varit mångordigare, än jag 
borde; så hoppas jag, at ämnets beskaffenhet och värde utverkar för mig Eder 
benägna ursäkt. Ty mitt hjerta är så fullt af den ömaste rörelse, öfver en så 
nyttig, så älskad och så älskansvärd Medborgares saknad; at denna stunden har 
synts mig vara nog kårt, til at tolka både Eder, och min egen välmening. Litet 
har jag sagt om Hans hederliga bedrifter; men mycket återstår, hvilket väl 
förtjente at upteknas. Til efterverldens ihogkomst och lärdom. Hans nit om det 
meniga bästa, bör påminna Svenske Män, at ej vara senfördige uti Patriotiska 
gärningar; och det Allmänna, at ej spara sin tacksamhet mot redeliga Patrioter. 
Bårt med en sedolära, hvilken ålägger skyldigheternas hela tyngd på den ena 
vågskålen, utan motvikt på den andra ! Det duger til intet annat, än at göra 
Fäderneslandets kärlek landsflyktig, utur Borgerliga Samhällen. Skal Herr 
GRILLS exempel upmuntra andra til efterfölgd; så bör vår tacksamhet kröna 
Hans sällsynta dygd, med oförvanskeliga lagrar. Förkunnom för den senaste 
sramtid Hans Gudsfruktan, utan skrymteri; Hans vaksama Patriotiska nit, utan 
svikeliga afsigter; Hans vördnad för Lag, Öfverhet och Frihet, utan afprutning 
på någon af deras rättigheter; Hans omsorg för Änkor och Faderlösa barn, utan 
skenhelig ärelystnad; Hans flit och idoghet, utan snålhet: Hans möda at uphjelpa 
och stadga gagneliga näringar, utan andras förfång; Hans redlighet uti Handel, 
utan slem vinning; Hans ädelmod, utan skryt; Hans vänskap, utan flärd. Låtom 
oss särskilt teckna Hans välgärningar, emot detta Lärdoms-Samfund, i våra 
Handlingar, Hans kärlek för vetenskaper och deras dyrkare i våra hjertan; och 
detta Äreminne på Hans Grafvård: Här vilar en Människo-Vän ! 
 

                                                 
3 Man skulle kunna tro att detta tyder på stroke, hjärnblödning eller liknande. Doktor Helena Flogegård i Falun 
menar dock att fallbeskrivningen stämmer ganska väl in på en form av ALS, som kallas Progressiv Bulbär Pares 
(PBP), som börjar med tal- och sväljningssvårigheter, eventuellt heshet, och leder till svaghet i extremiteter, 
framförallt i armarna och även i nacken i senare skeden av sjukdomen (se även www.internetmedicin.se) 


