
Några av släkten Grills gods och gårdar. 
 
Grillska huset. 
 
Har adressen Stortorget 3 i Stockholm. Marken där den nuvarande byggnaden står var under 
medeltiden indelad i tre bebyggda tomter. Hörnhuset mot Köpmangatan ägdes under en tid av 
Jakob De la Gardie. Det köptes 1645 av köpmannen Hans Brehmer, som nästan samtidigt 
lyckades bli ägare till de två andra tomterna. Huset vi ser idag har alltså medeltida stomme 
och genomgick under åren 1645-1649 en omfattande om- och nybyggnad. Efter Brehmers död 
1651 bytte fastigheten ägare flera gånger. Under en period på några år ägdes den av Drottning 
Kristina. Den såldes under hennes tid i Rom år 1681 till guldsmeden Anthony Grill den yngre 
(1640-1703), som liksom sin fader Anthony Grill den äldre var riksguardien.1 År 1711 
överfördes fastigheten på avlidne Anthony Grills arvingar, enligt ett registerkort som hänvisar 
till mantalslängden för samma år.2 Efter detta är källorna inte helt samstämmiga beträffande 
fastigheten Svartmansgatan 7, huset som delvis är sammanbyggt med Grillska huset. De båda 
husen omsluter hörnhuset Stortorget 5, som aldrig har ägts av Grillarna. Alm och Forsstrand 
påstår att lagman Arendt Silfversparre sålde Svartmansgatan 7 till Abraham Grill 1718, 
Stockholms Stadsarkiv har jag inte lyckats hitta något uppbudsprotokoll eller registerkort som 
stöder detta, även om Silfversparre enligt mantalslängden bodde i huset, kanske som 
hyresgäst. Troligen har fastigheterna Cepheus 1 och 21 utgjort en helhet redan från 1681.

men i 

3  
 
Från Brehmers tid är den kryssvälvda entrén, där en tavla med tysk text i översättning säger: 
”Tre ting äro, som både Gud och människor väl behaga: när bröder äro eniga, grannar hålla 
av varandra och man och hustru har det gott tillsammans”. 
 

       
 

T v Grillska huset, Stortorget 3, t h utsikt från porten mot Schantzska huset. Foto MP 2000. 
 

                                                 
1 Alm (1939), s 52 och Forsstrand (1916), s 143. Enligt uppbudsprotokoll i Stockholms Stadsarkiv (SSA) 1681 
den 31/1, 7/2 och 14/2 och enligt SSA:s registerkort över fastighetsägare gällde köpet både huset vid Stortorget 
(då nr 190, idag Cepheus 21) och huset Svartmansgatan 7 (då nr 77, idag Cepheus 1).  
2 SSA, mantalslängd 1711, staden inre, s 82 
3 Alm (1939), s 60 och Forsstrand (1916), s 144. Uppbudsprotokoll SMRR A6a:14 (1717) och A6a:15 (1718). 
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Från 1600-talets senare hälft dateras de mjukt rundade barockgavlarna och från 1718 den 
blygrå färgen på fasaden, den klassisistiska lisen-indelningen och porten med det raffinerade 
barocksmidet. En del bevarade inredningar tillkom på 1750-talet. Båda husen såldes år 1800, 
när Johan Abraham Grill (1719-1799) hade dött och handelshuset gick i konkurs. 
 

Grillska handelshuset kontor låg på bottenvåningen i huset vid Stortorget. Ända fram till 
1900-talets början fanns det också en port från Köpmangatan och in på gården. Tavlan med 
den tyska texten har enligt Alm från början suttit över denna port.4 
 

Släkten Grill har således alltså aldrig ägt hörnhuset Stortorget 5 (Cepheus 22). Fastigheten, 
som först kallades Hans Barberares hus och uppfördes samtidigt som Grillska huset, köptes 
Johan von Horn 1711, övertogs av Salomon Schützer år 1725 och ärvdes senare inom 
familjen. År 1770 köptes huset av handelsmannen Johan Sundbeck och 1780 av J

av 

ohan Kock. 

                                                

 

Både Stortorget 3 och Stortorget 5 ägs idag av Stadsmissionen, som där har huvudkontoret för 
sin sociala verksamhet. I markplanet drivs brödbod, konditori och restaurang. 
 
Vill man följa vem eller vilka som bodde på Stortorget och Svartmansgatan, kan man studera 
mantalslängderna. År 1721 står Abraham (I) Grill som ägare till båda fastigheterna och bor 
där med sin familj. År 1731 bebos Stortorgshuset av änkan Catharina (Rozelia) Grill med 
styvsönerna Claes, Abraham (II), styvdottern Anna Maria och de egna, mindre barnen Johan 
Abraham och Carl Andreas. I hushållet ingår då också en kontorsbetjänt, en dräng och tre 
pigor.5 Huset vid Svartmansgatan bebos vid denna tid av Carlos Grill med familj.6 År 1741 
bor Catharina Grill fortfarande kvar vid Stortorget, medan Claes Grill och hans hustru dispo-
nerar Svartmansgatan.7 I mantalslängden 1760 finns Claes Grill i huset vid Stortorget, medan 
halvbrodern Johan Abraham som gifte sig 1757 har flyttat in i huset vid Svartmansgatan.8 År 
1770 har Claes Grill lämnat jordelivet. Hustrun Anna Johanna (I) bor då vid Norrmalmstorg 
(UD) med sina två barn. Johan Abraham har 1764 tagit över huset vid Stortorget och bor se-
dan kvar där till huset säljs. År 1770 antecknas för övrigt grosshandlaren Jean Abraham Grill 
som boende på Svartmansgatan.9 Han hade då kommit hem från Kanton, men ännu inte gift 
sig och flyttat till Godegård. Jean Abraham var säkert i behov av en bostad i Stockholm för 
sina affärer och för sitt engagemang i det alltmer stockholmsbaserade Ostindiska Kompaniet, 
även om han också tillbringade en hel del av sin tid i Göteborg. 
 
 
Källor:  
Alm, Henrik: ”Ett märkligt huskomplex vid Stortorget; Stadsmissionens fyra stockholmshus”, 

särtryck ur Stockholms julbok 1939, Stockholm, s 52 och 60 
Andersson, Henrik O; Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader, en bok om arkitektur och 

stadsbild i Stockholm, Prisma, Stockholm 1988, s 37 
Forsstrand, Carl: Skeppsbroadeln; Minnen och anteckningar från Gustaf III:s Stockholm, 

Gebers, Stockholm 1916, s 143f 
Glase, Beatrice och Glase, Gösta: Gamla Stan med Slottet och Riddarholmen, Forum, 

Stockholm 2000, s 47f 
Josefson, Ragnar: Borgarhus i gamla Stockholm, A&W, Uppsala 1916, s 79-84 

 
4 Alm (1939), s 54 och 61 
5 SSA Mantalslängd 1731, Staden inre, mikrokort E04532, nr 4(4), s 307½ 
6 SSA Mantalslängd 1731, Staden inre, mikrokort E04532, nr 4(4), s 307 
7 SSA Mantalslängd 1741, Staden inre, mikrokort E04538, nr 2(2), s 172 
8 SSA Mantalslängd 1760, Staden inre, mikrokort E04541, nr 4(6), s 118 
9 SSA Mantalslängd 1770, Staden inre och östra, mikrokort E04543, nr 4(14), s 85 
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Lennart Torstensons palats, UD. 
 
Ligger i Stockholm och grundlades 1645 av fältmarskalk Lennart Torstensson och uppfördes i 
tysk-holländsk renässansstil med huvudbyggnaden och stora porten mot Fredsgatan. Den 
magnifika portalen är fortfarande bevarad och förmodligen ritad av Simon de la Vallée. Från 
början hade palatset endast en låg envåningsbyggnad ut mot torget samt en mur med port mot 
Norrström. 
 

 
 

Torstensonska palatset, porten mot Fredsgatan. Foto MP 2004. 
 

Claes Grill (1705-1767) köpte palatset 1764 och levde där till sin död. Efter hans hustrus 
Anna-Johanna (I) Grill (1720-1778) frånfälle övertogs det av dottern Anna-Johanna (II) 
Grill (1745-1801) och hennes make Henrik Wilhelm Peill (1730-1797). Under några år bodde 
också brodern Adolph Ulric Grill (1752-1797) där med sin hustru Anna Johanna (III) Grill 
(1753-1809) innan de flyttade till olika adresser i Klara-kvarteren. Prinsessan Sofia Albertina 
köpte palatset 1783 och huvudbyggnaden blev därefter bara till en flygel i Erik Palmstedts 
monumentala skapelse Arvfurstens palats med framsidan ut mot Gustaf Adolfs torg och med 
sin absoluta motsvarighet i Gustaf III:s numera rivna opera på andra sidan torget.  Sedan 
1920-talet disponeras palatset av Utrikesdepartementet (UD).  
 
Inköpspriset för Torstensonska palatset år 1764 var 372 000 d kmt. Priset kan jämföras med 
det belopp på fem tunnor guld = 500 000 d smt = 1.500.000 d kmt som Grillarna dömdes att 
återbetala till staten som en följd av Kiermanska växelprocessen vid riksdagen 1765-66. 
Återbetalningen motsvarar alltså ungefär fyra gånger inköpspriset, en svindlande summa. 
Grillarna återfick dock större delen av beloppet i samband med riksdagen 1769-1770. 
 
Källor: 
Claes Ellehag: Palatsen i Stockholm under stormaktstiden, Signum, Lund 1998, s 126ff 
Fastighetsägarregister, uppbudsprotokoll och mantalslängder, Stockholms stadsarkiv (SSA)  
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Svindersvik. 
 
Svindersvik ligger i Nacka och har fått sitt namn efter Johan (Jan) van Swindern, en 
holländare som på 1600-talet tillverkade tjära och beck på det område som idag utgör 
Finnboda varv. Det Grillska handelshuset under ledning av Abraham och Carlos Grill köpte 
marken 1721 av van Swinderns efterlevande sonhustru. En anledning var sannolikt att 
Abraham Grill första gången var gift med Helena Wittmack, dotter till en av direktörerna i 
Tjärhandelskompaniet. Det var Abrahams son Claes Grill (1705-1767) som först intresserade 
sig för platsen och började planera för bygget. 
 

 
 

Svindersvik från köksflygelns trappa. Foto MP 2010. 
  
Sommarstället uppfördes under senare hälften av 1740-talet enligt ritningar av vännen och 
släktingen Carl Hårleman. Han var 1744 på inköpsresa till Paris för slottsbyggets räkning. 
Hårleman studerade även byggnadsritningar av den franske arkitekten Briseux i boken L’art 
de bâtir des maisons en campagne, av vilken han hade ett exemplar i sin ägo. Svindersvik är 
utformat i fransk rokoko-stil och påminner om Svartsjö slott, men är naturligtvis både mindre 
och enklare. Den betonade, tvådelade mittrisaliten omfattar byggnadens hela höjd och under 
det brutna mansardtaket döljer sig ett helt våningsplan. Den fönsterlösa förstugan har ett ovalt 
hål i taket, som leder ner dagsljus från övervåningen. Maten tillagades i en separat köksflygel, 
där också tjänstefolket bodde, och bars över gården in till huvudbyggnadens åttkantiga matsal. 
Från terrassen har man en fantastisk utsikt österut över Svindersviken och ut mot havet. 
Huvudbyggnaden måste ha stått klar 1748 eftersom den då finns avbildad på en gouache av 
M. Andries’ som föreställer Svindersvik från sjösidan. Där kan man också se att terrassen 
utanför matsalen och ut mot viken saknas. Terrassen är dock inritad på Gabriel Bodings karta 
från 1774 och måste alltså ha uppförts före detta år. 
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Claes Grill lånade ofta ut sitt sommarnöje, bland annat till diplomaten Carl Gustaf Tessin 
pingsten 1757 och somrarna 1759 och 1760, enligt Åkerödagboken. Vid sin död 
testamenterade Claes Grill Svindersvik till dottern Anna Johanna (II) Grill (1745-1801) och 
hennes man Henrik Wilhelm Peill som 1780 sålde stället till Catharina Charlotta de Geer. Hon 
byggde bland annat den Stora Salongen i ett angränsande hus för att hedra Gustaf III vid ett av 
hans besök. Svindersvik har sedan dess bland annat tillhört grosshandlaren Gustaf Westerberg 
på Hornsberg, som i många år samarbetade med Pehr Isaac Grill (1772-1842) på Garphyttan, 
sockerbruksägaren Thomas Aspelin och sidenfabrikören K A Almgren. 
 
Tessin beskriver i Äkerödagboken hur det gick till när Claes Grill förlorade sitt högra öga. 
Han skulle skjuta med en salutkanon och råkade ut för olyckan att mista ögat ”av en spjälkad 
laddstock”. Tessin, som själv hade förlorat synen på ena ögat, visste vad det betydde. Han 
tillägger: ”herr Lundbergs välträffande porträtt visar att dess muntra och glada anseende 
därav föga lidit”. Claes Grill måste alltså ha skadat ögat efter 1748, då Svindersvik var färdigt 
och sommaren 1759, när Tessin skriver om händelsen i dagboken. Det innebär också att 
Lundbergs pastellporträtt av Claes Grill måste ha tillkommit under samma period. 
 
 

 
 

Den pampiga terassmuren på Svindersvik från sjösidan. Foto MP 2010 
 
Svindersvik tillhör sedan 1950 Nordiska Museet och är synnerligen välbevarat både exteriört 
och interiört. Där finns bland annat kinesiska papperstapeter från Ostindiska Compagniets tid 
och en hel del annan original- och samtida inredning. Visningar äger rum sommartid. 
 
Källor: 
Alm, Göran: ”Carl Hårlemans arkitektur” ur Carl Hårleman, människan och verket, 

Byggförlaget, Stockholm 2000, s 158ff 
Andrén, Erik: ”Bebyggelsen på Svindersvik” ur Nordiska Museets och Skansens årsbok 

Fataburen 1951, Sockholm 1951, s 51-61 
Forsberg, Karin: ”Svindersviks ägare” ur Nordiska Museets och Skansens årsbok Fataburen 

1951, Sockholm 1951, s 15-32 
Leijonhufvud, Sigrid: Carl Gustaf Tessin och hans Åkerökrets, del 1 1931 och del 2 1933, 

Norstedts, Stockholm, 
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Söderfors. 
 
År 1676 utfärdades privilegier för Söderfors Ankarbruk i norra Uppland och redan tidigt gick 
större delen av försäljningen via köpmännen Anthony Grill (1640-1703) och senare Abraham 
(1674-1725) och Carlos Grill (1681-1736) i det Grillska handelshuset. Kontakten mellan 
Grillarna och Söderfors blev sedan allt mer etablerad och 1748 köpte Claes Grill (1705-1767) 
tillsammans med Mikael Hising både Gysinge och Söderfors. År 1750 lämnade Claes Grill 
Gysinge och blev ensam ägare till Söderfors. Efter Claes död övertog sonen Adolph Ulric 
Grill (1752-1797) och hans hustru och kusin Anna Johanna (III) Grill (1753-1809) 
Söderfors, medan dottern Anna Johanna (II) Grill (1745-1801) och hennes man Henrik 
Wilhelm Peill bosatte sig på Österby. Adolph Ulric Grill var konstsamlare och mycket 
naturvetenskapligt intresserad. I ett hus nära herrgården inredde han från mitten av 1780-talet 
ett innehållsrikt naturaliekabinett tillsammans med brukets läkare P G Lindroth. Han började 
med uppstoppade fåglar och kompletterade sedan med däggdjur av olika slag, bland annat 
”ett förträffeligt vackert Lejon i en spak och ädel ställning” enligt den beskrivning han ger i 
sitt tal i Vetenskapsakademien 1795. Efter Adolph Ulrics död uppfördes en tillbyggnad ritad 
av hovintendent Gustaf af Sillén och den stod klar samma år som hustrun Anna Johanna (III) 
dog. Brukspatron Pehr Adolph Tamm överlämnade år 1829 naturaliekabinettet till 
Vetenskapsakademien för Naturhistoriska Riksmuseets räkning. Delar av samlingen lär 
fortfarande ingå i ett historiskt rum på museet, men lejonet är magasinerat. 
 
 

 
 

Söderfors herrgård från trädgårdssidan. Foto MP 1999. 
 
Herrgårdsbyggnaden började uppföras omkring 1690 och blev ombyggd 1749-1756, då den 
bland annat kläddes med panel och gråmålades. Säteritaket ändrades till valmat brutet tak med 
vindskupor och tornur. Två kvadratiska mindre flyglar uppfördes framför herrgården. 
Möjligen kan Carl Hårleman vara upphovsman till dessa förändringar.  
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Bruksgata i  Söderfors, herrgården i fonden. Foto MP 1999. 
 

Brukssamhället fick enligt reformert tradition sin regelbundna form och sina trettiosex nästan 
likadana timmerhus först under Claes Grills tid, alltså från 1750-talet och framåt. Byggena var 
i stort sett avslutade omkring 1780. Grill såg också till att det byggdes en stenbro i samhället 
och en väg från ankarbruket via Untra och Odenslätt till stora landsvägen mot Stockholm. 
 
Den gamla träkyrkan brann ner 1789 och en ny kyrka ritad av Erik Palmstedt invigdes 1792. 
Den uppfördes av slagg- och lertegel och förlades till en höjd i Storgatans förlängning. 
 

 
 

Anna Johanna (III) Grills pensionärshem för brukets änkor, uppfört i slaggtegel. Foto MP 2011 
 
Den engelska parken vid Söderfors anlades med början på 1780-talet och arbetet bedrevs 
särskilt intensivt under några nödår på 1790-talet. I parken uppfördes bland annat ett kinesiskt 
lusthus och ett grekiskt tempel, ritat av Gustaf af Sillén. Under seklets sista år byggdes även 
en grotta med ett monument över Adolph Ulrics och Anna Johannas (III) ende son Claes 
Abraham, som dog 1783, endast fyra år gammal. Templet och grottan finns fortfarande kvar, 
liksom ett minnesmärke över Anna Johanna (I) Grill, Adolph Ulrics moder, men lusthuset är 
rivet. Om herrskapet Grill använde någon arkitekt för park-projektet är inte känt, troligen hade 
Adolph Ulric, som var mycket intresserad av engelsk kultur, stora egna kunskaper på 
trädgårdskonstens område. Som kompletterande upplysning har den välkände arkitekten 
Fredrik Magnus Piper (1746-1824) ungefär samtidigt utformat en imponerande engelsk park 
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vid svågern Jean Abraham Grills Godegård. Ett utbyte av tankar, ritningar och erfarenheter 
kan mycket väl ha förekommit. 
 
Efter Anna Johannas (III) död bildade arvingarna till Söderfors ett familjebolag med Pehr 
Adolph Tamm på Österby som disponent. Efter ytterligare arvsuppdelning av egendomen 
bildades så småningom ett aktiebolag.  
 
Källor: 
Holmbring, Jan-Åke: Patron på Österby bruk – Friherre Pehr Adolph Tamm 1774-1856, 

Probus, Stockholm 1997, s 48 
Jubileumsboken Söderfors 300 år, Stora Kopparbergs Bergslags AB, 1976, artiklarna: 
 Sven Rydberg: ”Grillarna – affärsmän och kulturpersoner”, s 37-49 
 Åke Nisbeth: ”Den engelska parken”, s 51-61 
 Marie Nisser och Helene Sjunnesson: ”Bruksmiljö under 300 år”, s 67-76 
Tal om naturalie samlingen på Söderfors  hållet för Kongl. Vetenskaps academien vid 

praesidii nedläggande den 13 maji 1795 af des ledamot Adolph Ulric Grill, tryckt hos Joh. 
Pehr Lindh, Stockholm 1796 
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Österby. 
 
Louis de Geer d.y. köpte bruket av Kronan år 1643. Det kom sedan att stanna i släkten de 
Geers ägo till 1758, då det såldes till Grillska handelshuset och dess dåvarande ägare Claes 
och Johan Abraham Grill. När handelshuset lade ner verksamheten i samband med Johan 
Abrahams död, köptes bruket 1801 av Anna Johanna (III) Grill (1753-1809). Hon hade inga 
barn och överlät därför en femtedel av bruket till sin systerson Pehr Adolph Tamm (1774-
1856) och satte honom som ledare för verksamheten. Senare lät hon denne köpa hälften av 
Österby, en överenskommelse som skulle kunna beskrivas som en informell adoption. Efter 
Anna Johannas (III) död, delades egendomen mellan arvingarna, men på ett sådant sätt att 
Pehr Adolph Tamm fick oinskränkt förvaltningsrätt och successivt kunde köpa ut övriga 
delägare. År 1821 stod han som ensam ägare till hela Österby bruk. 

 

 
 

Herrgården Österby. Kyrkan till höger och restaurangen till vänster. Foto MP 1999. 
 
Den nuvarande herrgårdens äldsta delar är de båda flyglarna av sten med säteritak. Den västra 
inrymmer brukskyrkan och den östra är numera upplåten till restaurang GammelTammen. 
Huvudbyggnaden av sten har brutet tak (mansardtak) och framskjutet mittparti med kupoltak. 
Den påbörjades 1763, troligen efter Elias Kesslers ritningar. Bygget avstannade emellertid till 
följd av finanskrisen i Amsterdam 1763 och Kiermanska växelprocessen 1765-1766, men 
återupptogs därefter och slutfördes enligt ritningar av Erik Palmstedt. Hela huvudbyggnaden 
kom inte under tak förrän 1774 och var inte fullt färdig förrän tio år senare. Kringliggande 
bruksbebyggelse från 1700-talet är i stort sett bevarad. Herrgården ägs numera av Bruno 
Liljefors stiftelse och hans ateljé ligger i en sidobyggnad och är periodvis öppen för besök.  
 
Skeppsbroadelns och de reformerta familjernas position började långsamt undermineras i 
slutet av 1700-talet. Flera av dem ägnade sig då åt ett utmanande och skrytsamt byggande. 
Österby är kanske den Grillska bruksherrgård som mest tydligt faller inom denna ram. Peter 
Englund framhåller i sin doktorsavhandling Det hotade huset att ostentativt byggande framför 
allt var typiskt för adelsfamiljerna och de mest förmögna borgarna och deras behov av att 
manifestera sin vacklande ställning. När maktpositionen börjar kännas hotad, bygg stort. 
 
Trädgården och parken färdigställdes 1769 efter Carl Hårlemans ritningar. Längst ner i parken 
finns ett gjutjärnsmonument i nygotisk stil som brukspatron Pehr Adolph Tamm år 1836 lät 
resa över sin moster och välgörarinna Anna Johanna (III) Grill. Det har en medaljong av 
Johan Tobias Sergel och en text som uttrycker både vördnad och tacksamhet. 
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Monumentet över Anna Johanna (III) Grill längst ner i parken. Foto MP 1999. 
 
En byggnad av stort kulturhistoriskt värde är den gamla vallonsmedjan, den enda som är 
bevarad i någorlunda ursprungligt skick. Vallonjärn från de uppländska bruken, tillverkat av 
malm från Dannemora gruva, var ett ganska hårt järn, världsberömt för sin kvalitet. För 
smidet användes två härdar, smältar- och räckarhärden. Långa tackjärnsgösar sköts in över 
smältarhärden genom en öppning i väggen och man smälte en bit i taget. En 20 kilos smälta 
hamrades ihop till ett smältstycke, hettades åter upp i smältarhärden och överfördes sedan till 
räckarhärden för bearbetning (vällning). Slutligen räcktes smältan ut till en stång under den 
vattenhjulsdrivna räckhammaren. Stångjärnet från smedjorna skulle hålla bestämda dimensio-
ner och stämplades med smedjans eller brukets stämpel. Spårbarheten var viktig, både som 
kvalitetsgaranti och för prisets skull. Österby hade OO som stämpel (märket kallades i inter-
nationella kretsar för ”Double Bullet”). En modell av vallonsmedjan finns hos Tekniska 
Museet i Stockholm, men den ursprungliga smedjan i Österby är öppen för besökare. 
 
 

 
 

Vallonsmedjan, Österby bruk. Smältarhärdens skorsten t h, räckarhärdens t v. Foto MP 1999. 
 
 
Claes Grill och hans barn Anna Johanna och Adolph Ulric var stora konstsamlare och byggde 
under åren i Stockholm samt på Österby och Söderfors upp en omfattande konstsamling, 
Österbysamlingen. På bilden nedan ser man exempelvis till vänster Gustaf Lundbergs porträtt 
av Claes Grill, Alexander Roslins Damen med slöjan (numera på Nationalmuseum) och 
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bakom kristallkronan Roslins Det Grillska familjeporträttet med Anna Johanna (I) och hennes 
barn, där en bild den döde maken Claes Grill finns med på ett porträtt i bakgrunden (numera 
på Göteborgs konstmuseum). Dessutom flera släktporträtt som återges på andra ställen och 
numera finns i enskild ägo. Samlingen skingrades i samband med försäljningen av Österby till 
Bruno Liljefors år 1916 och stora delar såldes då på Bukowski. Pehr Adolph Tamm skänkte 
också 1852 Jan Wilhelm Grill ett femtiotal släktporträtt i olja som låg i en lår på vinden. 
Dessa porträtt kom efter Jan Wilhelms död 1864 att hamna på Godegård och har därefter 
fördelats på olika händer. 

 
 

 
 

En salong på Österby bruk. Foto ur Isaksson: Vallonbruk i Uppland 
 
 
Källor: 
Bukowskis auktionskatalog nr 208, avseende försäljningen av Österbysamlingen 17-18/4 1916 
Englund, Peter: Det hotade huset; Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden, 

Atlantis, Stockholm 1989 
Holmbring, Jan-Åke: Patron på Österby bruk – Friherre Pehr Adolph Tamm 1774-1856, 

Probus, Stockholm 1997, s 44-49 
Isaksson, Olov: Vallonbruk i Uppland – människor och miljöer, Bonniers, Stockholm c 1997 

(utgivningsår ej angivet), s 23 
Nationalencyklopedien, Bra Böcker, Höganäs 1996, bd 20, s 476 
Persson, Mårten: Andreas Gustaf Grill – bergsman och entreprenör, D-uppsats, Historiska 

institutionen vid Lunds universitet, Lund 2007, s 17 
Tamm, Claes: Österbysamlingen;”en rätt artig samling af målningar”, Atremi, Mjölby, 

2008, s 21-37 
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Iggesund. 
 
År 1721 brändes stora delar av Iggesunds bruk av de ryssar som härjade längs stora delar av 
den svenska kusten. Den reformerta ägarfamiljen Breant var kraftigt skuldsatt och saknade 
medel att åter bygga upp de förstörda byggnaderna och sätta igång driften. Därför övertogs 
hela verksamheten vid bruket år 1722 av den största långivaren (förläggaren), handelshuset 
Abraham & Carlos Grill i Stockholm. Bruket var därefter i släkten Grills ägo fram till år 
1800, då det Grillska handelshuset gick i konkurs och bruket måste säljas. 
 

 
 

Bruksherrgården vid Iggesunds bruk, används för Holmens bruks representation. Foto BW 2011. 
 
Herrgårdsbyggnaden stod klar 1724 och följer en traditionell sexdelad plan. Den blev under 
1700-talet aldrig någon permanent bostad för ägarna, men användes ofta som sommarbostad. 
Driften leddes per korrespondens mellan inspektorn och handelshusets kontor i Stockholm, 
men också genom memorial som utfärdades i samband med ägarnas sommarbesök. 
 

 
Gamla bruksbyggnader, bl a kalkugn, rostugn och masugn. Foto BW 2011. 
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Vid Claes Grills död gjordes en ordentlig inventering av gården och dess inventarier. Den 
finns återgiven i Gustaf Utterströms bok om Iggesunds bruks historia 1685-1985, s 63ff.  
 
Norra flygeln var i huvudsak inspektorns bostad, medan den södra innehöll brukskontor, två 
gästrum samt bostäder för bokhållarna. Vid gatorna i byn fanns 26 hus för sammanlagt 38 
familjer, huvudsakligen smides- och masugnspersonal, men också för dagkarlar vid bruket. 
 
Överst i strömmen, där laxfisket för övrigt var gott, låg vals- och skärverket, järnboden och 
kolhuset. Nedströms fanns stångjärnshammare, rostplatser, masugn, vagnslider och stall, flera 
kolhus samt verkstad och klensmedja. Några labbin (sovstugor för smederna) ingick också. 
 
Under sin tid vid Iggesunds bruk stödde både familjerna Breant och Grill verksamheten i 
Njutångers kyrka, några kilometer längre söderut. Enligt sockenstämmoprotokoll bidrog 
Grillska handelshuset 1729 med nära halva kostnaden för en kyrkklocka och 1738 med en 
mycket värdefull lockpokal (nattvardskalk) från Augsburg, en åttkantig oblatask och en paten. 
Dessutom bekostade Grillska handelshuset enligt kyrkoarkivet en stor mängd kalk för 
målning av väggar och tak samt reparation och förgyllning av vissa inventarier. 
 

 
 

Den Grillska nattvardskalken i Njutångers kyrka 
av David Altenstetter, Augsburg,1610. Foto MP 1207 

Nattvardssilvret förvaras normalt inte i kyrkan. 
 
 
Källor: 
Gustaf Utterström: Iggesunds bruks historia 1685-1985, del 1, Ljungföretagen, Örebro, 1985 
Ingrid Swartling: Kyrkobeskrivning över Njutångers kyrka, 1961
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Godegård. 
 
Godegårds herrgård hette tidigare Torshyttan och ägdes under första hälften av 1700-talet av 
släkten de Geer. Det gul- och vitputsade karolinskt inspirerade corps-de-logiet med säteritak 
uppfördes 1725, efter en brand som inträffade år 1719. På grund av ekonomiska svårigheter 
för några inom familjen de Geer såldes Godegård 1775 till Jean Abraham Grill (1736-1792). 
Han var delägare i Ostindiska kompaniet och hade gjort sig en förmögenhet som superkargör 
under åtta år i Kanton. Han anlitade trädgårdsarkitekten Fredrik Magnus Piper (1746-1824), 
som var gift med en syster till hans svägerska, för att utforma en engelsk park, där man tog 
vara på och vidareutvecklade de naturliga förutsättningar som fanns i terrängen. Ritningarna 
låg klara 1785 och parken anlades sedan under 1700-talets sista år. På en kulle i parken ligger 
ett litet kinesiskt lusthus, byggt 1788. Det är återgivet på ett svenskt frimärke i serien Våra 
lusthus, utgiven 2003. I huvudbyggnaden finns en kinesiskt inspirerad matsal med välbevarat 
tak och väggmålningar på rispapper. Även i andra rum finns vackra takmålningar. 
 

 
 

Godegårds herrgård med flyglar. Foto MP 2003. 
 
 
Efter Jean Abraham Grills död drev änkan Ulrica Lovisa Lüning (1744-1824) gården och 
bruket med fast hand ända fram till sin död.  Egendomen delades därefter mellan de sex 
sönerna. Med stor svårighet lyckades sonen Fredrik Wilhelm Grill (1784-1861) så 
småningom lösa ut och delvis ärva alla sina syskon och stod vid sin död 1861 som ensam 
ägare. Då omfattade Godegård och Mariedam med underlydande gårdar sammanlagt 39.000 
tunnland (19.100 hektar). Fredrik Wilhelm Grill och hans hustru Regina Nordenfelt (1797-
1873) hade tillsammans 12 barn, varav fyra söner och fem döttrar var med om att återigen 
dela arvet. Det blev Claes Lorentz Grill (1817-1907) som efter moderns död kom att ta hand 
om Godegård. Under hans tid omfattade egendomen 10.000 tunnland eller 4.900 hektar. Han 
genomförde en omfattande omstrukturering av bruksområdet och uppförde bland annat 
arbetarbostäderna på båda sidor om uppfartsvägen (bruksgatan) från samhället räknat. 
Stångjärns- och spiksmidet, som under generationer hade utgjort ryggraden i brukets 
verksamhet, minskade successivt under 1880-talets lågkonjunktur. Övre smedjan brann ner 
1882 och vid nedre smedjan upphörde smidet helt år 1896. 
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Godegård. Den kinesiska matsalen. Foto ur Svenska slott o herresäten, s 33 
 
Problemen vid de upprepade arvskiftena hängde samman med att släkten Grill inte var 
introducerad på Riddarhuset och därmed inte hade möjlighet att skydda sina egendomar 
genom fideikomiss-bildning och på annat sätt. 
 
Enligt vad man kan se på bevarade litografier och akvareller har Godegård haft valmat 
sadeltak under senare hälften av 1800-talet. Det ursprungliga säteritaket byggdes om år 1844 
av Fredrik Wilhelm Grill och återställdes under åren 1908-1910 av sonsonen Theodor Grill 
(1864-1912) som bara under fem års tid var verksam som Godegårds disponent. 
 

 
 

Det kinesiska lusthuset på ”Lustigkulle”. Uppfört 1778. Foto MP 2003. 
 
Efter Baltzar Grill (1900-1975) och hans andra hustru Maj Grill f Hansson (1910-1983) 
såldes Godegård år 1986 av döttrarna från första äktenskapet och gick därmed ur släkten.  
 
 
 

 15



Källor: 
Grill, Claes Lorentz: Utur minnet och dagboken, Örebro 1898, s 59 
Malmberg, Ernst: ”Godegård” ur Svenska slott och herresäten, bd III Östergötland, NoK, 

Stockholm 1934, s 23-44  
Olausson, Magnus: ”Trädgårdskonsten” ur Frihetstidens konst i serien Signums svenska 

konsthistoria, Signum, Lund 1998, s 177f 
 
 
 
Mariedam. 
 
Mariedam ingick i det komplex av större och mindre gårdar som Jean Abraham Grill (1736-
1792) köpte av familjen de Geer år 1775. Herrgårdsbyggnaden uppfördes i början av 1800-
talet. Där bodde Fredrik Wilhelm Grill (1784-1861) och Regina Nordenfelt (1797-1873) som 
nygifta från 1813. Efter att familjen hade flyttat till Godegård 1827 bodde andra medlemmar 
av släkten där fram till 1851 då Andreas Gustaf Grill (1827-1889) flyttade dit tillsammans 
med sin unga hustru Charlotte (Lotten) Didron (1827-1861). Lotten dog i barnsäng efter 
femte barnet, för övrigt bara tre dagar före svärfadern. Andreas Gustaf Grill var bergsman och 
entreprenör och blev 1856 direktör vid Jernkontorets metallurgiska stat. Han reste som in-
spektör och teknisk konsult till bruken i Småland och delar av Östergötland. Han producerade 
tackjärn vid Trehörnings masugn, en mulltimmerhytta som ligger vid en damm ganska nära 
herrgården, och använde även masugnen för en del utvecklingsarbete och försök med olika 
blandningar av malm, kol, kalk och torv. Han var också mycket trädgårdsintresserad och hade 
ett stort växthus som låg parallellt med huvudbyggnaden, ungefär där fotografen på nedan-
stående bild står. 
 

 
 

Mariedams herrgård, riven omkring 1920. Flygeln till höger finns kvar. Vykortsfoto. 
 
Andreas Gustaf Grill medverkade som metallurgisk rådgivare vid Bessemer-metodens 
genombrott 1858 och tog som riksdagsman och engagerad företagsledare initiativ till 
järnvägen mellan Hallsberg och Mjölby, som byggdes under åren 1870-1873. Järnvägen drogs 
på hans förslag mellan herrgården och Trehörnings masugn, vilket innebar att den bondeägda 
konkurrerande Dammens masugn, som tog vatten från samma vattendrag, måste rivas. 
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Järnvägen överläts till staten 1879 efter en konkurs som dels berodde på för lågt aktiekapital i 
bolaget och dels kraftigt minskande trafikintäkter till följd av den ihållande lågkonjunkturen. 
 

 
 

Trehörnings masugn vid Mariedam. Foto MP 2006. 

 
De dåliga tiderna, med allt lägre järn- och stålpriser, fortsatte även under 1880-talet. Andreas 
Gustaf Grill hamnade i ekonomiska svårigheter i ”bruksdödens tid” och tvingades år 1886 att 
sälja Mariedam till Skyllbergs bruk och flytta till Örebro, där han dog tre år senare. Om han 
hade avverkat en del av den skog som tillhörde egendomen, hade gården sannolikt kunnat 
vara kvar i släktens ägo ännu någon generation, men han valde av olika skäl att inte göra det. 
 
Andreas Gustaf Grill och två av hans tre hustrur samt några av de femton barnen är begravda 
på en liten kulle vid järnvägen, mellan herrgården och samhället. 
 

 
 

Den Grillska familjegraven vid Mariedam. Foto MP 2003. 

 
Mariedams herrgård revs omkring 1920. Idag finns endast en flygelbyggnad kvar. 
 
Källor: 
Persson, Mårten: Andreas Gustaf Grill – bergsman och entreprenör, D-uppsats, Historiska 

institutionen vid Lunds universitet, Lund 2007 
Persson, Mårten: Den högstäfventyrliga promenaden vid Rian – en liten djupdykning i 

Godegårdsarkivet, C-uppsats, Historiska institutionen, Lund 2005 
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Garphyttan. 
 
Namnet Garphyttan kan spåras från 1500-talet. Hyttan var då en av flera små bergsmans- eller 
bondehyttor i Kilsbergen i Närke. Från början bröt och förädlade man en del silverhaltig 
blymalm från en gruva i närheten, men verksamheten hade inte någon större omfattning och 
behövde kompletteras. År 1661 erhöll därför Peter Bohm och Johan Funck privilegium för 
tillverkning av förtent järnbleck vid Garphyttan. Intressenter var bland annat Isac Breant, Isac 
Bex och Isac Toutin, tre före detta holländare vars namn återfinns i andra artiklar på denna 
hemsida. Några år senare bestod bruksanläggningarna av stångjärnssmedjan med två härdar 
samt plåtsmedjan och silververkets smälthus. Dessutom fanns såg och klensmedja, järnbodar 
och kolhus samt stugor för smederna. Malmen för bleck- och stångjärnsproduktionen 
hämtades i huvudsak från Dalkarlsberg och den mer närbelägna Kartebergagruvan, men 
utbytet blev ofta magert på grund av svårigheterna att få tag på malm och kol. Perioden fram 
till 1759 präglades även av upprepade stridigheter om äganderätten till bruket. 
 
Under senare delen av 1700-talet ägdes Garphyttan av brukspatroner ur släkterna Uggla, 
Grubb och Grill. Carl Ulric Uggla övertog bruket 1759. Han var en entusiastisk nydanare och 
startade bland annat alunbruket i Latorp. Rätt snart hamnade han i ekonomiska svårigheter 
och måste efter tio år lämna både Garphytte bruk och Latorps alunverk. Från 1766 skaffade 
han sig dock en delägare, den från Kanton nyligen hemkomne Michael Grubb, som samma år 
invaldes i direktionen för Ostindiska Kompaniet. Grubbs ekonomi var inte fullt så god som 
man hade antagit, för 1769 gick han i konkurs första gången med sin andel av Garphytte bruk 
som en av de större tillgångarna. Han fick emellertid kredit av Handelshuset Anthony Grill & 
Söner i Amsterdam och klarade sig därmed ganska lindrigt undan. Med hjälp av ytterligare 
lån lyckades Grubb (adlad af Grubbens) överta hela bruket år 1771, men redan efter ett par år 
klarade han inte av att betala räntorna, så 1773 begärde Abraham Grill (1735-1805) och det 
holländska handelshuset kvarstad på all egendom vid bruket som säkerhet för lånen. Detta 
innebar att af Grubbens fick gå i konkurs för andra gången 1774. Samma år övertog Abraham 
Grill förvaltningen genom ombud, förmodligen brodern Jakob Grill som då hade varit bosatt i 
Sverige ett antal år. Jakob ägde vid den tiden Skebo och Ortala bruk (se nedan) och hade 
bistått handelshuset redan vid af Grubbens första konkurs.  
 
Abraham Grill bodde därefter på Garphyttan från 1777 eller 1778 fram till 1794, då han 
flyttade till närbelägna Lannafors herrgård. År 1800 flyttade han med sin familj till Uppsala 
och dog där några år senare. 
 
År 1799 efterträddes Abraham Grill på Garphyttan av brorsonen Per Isaac Grill (1772-1842). 
Han var son till den tredje holländske brodern Anthony Grill (1743-1805). Per Isaac hade då 
hjälpt sin Abraham Grill med bruksdriften under några år och stannade sedan kvar som 
disponent fram till 1817. Han bodde några år på Gymninge och Höckerkulla i Tysslinge 
socken, men flyttade 1823 till en gård på Söder i Örebro och levde där till sin död. Med Pehr 
Isaac upphörde den Grillska tiden vid Garphyttan. 
 
Det kan nämnas att mellanhavandena mellan Michael Grubb och släkten Grill fick ytterligare 
ett efterspel 1799. I december 1784 hade Grubb lånat 350 riksdaler av Jean Abraham Grill på 
Godegård. Änkan Ulrica Lovisa Lüning överlät skuldsedeln på hovauditören Steinholtz, som  
hotade Grubb med fängelse om han inte kunde betala. Grubb tvingades därmed gå i konkurs 
för tredje gången. I konkurshandlingarna berättade Grubb att den unge Jean Abraham Grill 
efter skeppsbrottet i Kinesiska sjön 1761 omhändertogs av honom och att han lät Jean 
Abraham få del av hans affärer och vinst. Vid Grubbs hemresa 1763 fick Grill överta hela den 
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gemensamma verksamheten i Kanton. Grubb menade lite bittert att utan honom hade inte Jean 
Abraham Grill kunnat bygga upp sin förmögenhet och senare lyckats förvärva Godegård med 
underlydande gods. 
 

 
 

Garphyttans herrgård ungefär vid den Grillska tiden. 
 
 
Herrgården måste redan vid 1769 års inventering ha varit mycket gammal, men trots höga 
reparationskostnader byggdes ingen ny åt disponenten. Huvudbyggnaden hade två flyglar och 
i närheten fanns ett stort antal mindre byggnader med olika användningsområden. Idag står 
endast flyglarna kvar. 
 
 
Källor: 
August Nachmanson och David Hannerberg, Garphyttan; Ett gammalt bruks historia, 
Bonniers, Stockholm 1945. 
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Stora Nyckelviken. 
 
Ligger i Nacka, på en udde ut mot Lilla Värtan. Huvudbyggnaden med flyglar, lusthus och 
trädgård uppfördes 1746 av den rike grosshandlaren Herman Petersén, från 1760 direktör i 
Ostindiska Kompaniet. Han var en av dem som blev hårt drabbade av den Kiermanska 
växelprocessen och sålde därför egendomen till franske ambassadören Louis Auguste le 
Tonnelier de Breteuil. Ambassadören lät bygga biljardsalongen och dammen. I mitten av 
1760-talet köptes egendomen av Johan Abraham Grill (1719-1799), men han behöll inte 
stället längre än till 1780. Då övertogs det av Simon Peter von Rothsten. Under några år vid 
1800-talets början ägdes Stora Nyckelviken av Anna Maria Grill Preis (1747-1812). Hon var 
dotter till Johan Abrahams halvbror Abraham (II) i Göteborg (1707-1763) och änka efter 
friherre Fredric Preis. Numera ägs Stora Nyckelviken av Nacka kommun och utnyttjas som 
kafé, restaurang och representativ konferenslokal. Biljardsalongen har också använts som 
inspelningsplats för TV-programmet Sommarpratarna i SVT. Naturen runt omkring utgör ett 
trevligt och välbesökt strövområde. 
 
 

 
 

Stora Nyckelviken, framsidan. Foto MP 2012 
 

 
Lusthuset vid Stora Nyckelviken. Foto MP 2012 
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Skebo och Ortala. 
 
Redan på 1400-talet fanns en hytta vid Skebo, där man utvann järn ur malm från skogarna 
runt omkring. Den första hammarsmedjan anlade 1626 av Hindrich Lemmens och därmed 
föddes Skebo bruk. Det järn som producerades vid Skebo såldes huvudsakligen till Norrtälje 
gevärsfaktori, som tillverkade vapen för 30-åriga kriget. Vid mitten av 1700-talet ägdes Skebo 
och Ortala bruk av Anders Bachmansson Nordencrantz men övertogs efter en del ekonomiska 
förvecklingar av handelshuset Jennings & Finlay, som också ägde Forsmarks bruk. Vid 
uppdelningen av handelshuset tillföll bruken Robert Finlay. Mot slutet av 1760-talet ökade 
Finlays ekonomiska svårigheter och i februari 1769 fick han sälja Skebo och Ortala, Norrtälje 
faktori och Männäis masugn i Finland till Jakob Grill (1734-1799). Den nuvarande 
herrgårdsbyggnaden uppfördes under den korta Grillska tiden. Jakob Grill hade inte tillräcklig 
erfarenhet av bruksekonomi och hamnade snabbt i skuld hos sin förläggare, handelshuset 
Tottie & Arfwedson. År 1780 måste han överlåta egendomarna till handelshusets förvaltning 
och 1782 avträdde han dem definitivt. Efter någon tid på Broby egendom i Roslagen flyttade 
han till Graneberg i Gryts socken i Södermanland och slutade sedan sina dagar i Nyköping. 
Han var ogift och barnlös och efterlämnade ingen förmögenhet. 
 

 
 

Skebo Bruks herrgård, uppförd av Jacob Grill strax före 1770. Foto MP 2011 
 
Källor: 
Jonas Norrby: Jennings, Vattenfall 1991 
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Lövåsens bly och silververk. 
 
Det lilla bruket låg i Stora Skedvi socken i Dalarna, mitt mellan Hedemora och Falun. Idag 
finns inga synliga byggnadsrester kvar, möjligen kan stenbron och de delvis stensatta 
åkanterna vara minnen från den tid som en gång var. Den stora mangårdsbyggnaden är av 
betydligt senare datum än det 1600-tal vi är intresserade av här. 
 
Den förste Anthoni Grill (d 1675) fick 1656 möjlighet att disponera verket som verkstad och 
laboratorium för att utvinna metaller. I projektet medverkade även tre andra personer med 
holländsk anknytning, nämligen Karl X Gustavs livmedikus Grégoire Du Rietz, bruksägaren 
Arnold du Rees och Pieter van der Cruytz. År 1658, alltså samma år som Anthoni Grill 
flyttade till Sverige och blev utnämnd till Riksguardien (riksvärderingsman med uppgift att 
övervaka och kontrollera mynt och vikt samt guld- och silverarbeten), berättade han för 
bergskollegium hur han med hjälp av hemlig materia skulle kunna utvinna mer koppar och 
bly och även utvinna silver och guld ur malmerna. Tre år senare fick han privilegium på 30 år 
för sina delvis hemliga tillverkningsmetoder. Med dagens kunskaper om grundämnen inser vi 
att ett sådant projekt inte kunde leda till någon framgång och efter några år blev Anthoni Grill 
också starkt kritiserad för sin insats. Han fråntogs därför successivt sina befogenheter i sitt 
ämbete. 
 
 

 
 

Platsen för Lövåsens bly- och silververk. Foto MP 2012 

 
Källor: 
Svenskt Biografiskt Lexikon, uppslagsord Grill. 
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Ersta. 
 
Johan Abraham Grill (1719-1799) ägde malmgården Ersta i Stockholm från omkring 1755 
till 1775. Under de sista fem åren byggdes där upp ett degelstålverk i samverkan mellan Grill 
och masmästaren och assessorn i Bergskollegium Bengt Andersson Qvist. Den senare 
tillhörde en släkt som under den Grillska tiden i nära 50 år var inspektorer vid Iggesund. 
Bengt Andersson Qvist skötte inspektorssysslan 1747-66, så tidsmässigt kan det stämma bra. 
Bengt Qvist köpte sedan hela malmgården av Grill och drev degelstålverket till det gick i 
konkurs vid hans död. De gamla porthusen vid nuvarande Ersta sjukhus och 
utbildningscentrum finns kvar från den tiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ett av porthusen vid malmgården Ersta. Foto MP 2010 

 
 
Abbotnäs. 
 
Tillhörde Vendela Ihre (1837-1869) och ärvdes vid hennes död av ende sonen Andreas Elof 
Bernhard Grill (1864-1929). Under de första åren efter moderns död arrenderades gården av 
fadern Andreas Gustaf Grill (1827-1889), men därefter övertog Bernhard driften och behöll 
gården till sin död. 
 

 
Abbotnäs. Foto MP 2009 
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