
Får vi grilla dig i Grill-kunskap? 
 
 
Här får du en utmanande tävling för dig själv och dina vänner. Det gäller att uppsöka ett 
tjugotal platser i Stockholm med större eller mindre anknytning till släkten Grill och genom 
att svara på minst en fråga bevisa att man faktiskt har varit där.  
 
Övningen bidrar alltså till en rejäl rundtur i Stockholm och kanske också i dess närmaste 
omgivningar. Man kan gå till fots och i så fall blir det säkert en drygt milslång promenad, 
även om man är klok och planerar sin vandring väl. Man kan även köpa ett endagskort för 
lokaltrafiken hos Pressbyrån eller i SL:s automater, eller så kan man förstås ta bilen. Med bil 
gäller det att leva upp till alla lokala trafikföreskrifter och dessutom se till att man klarar sig 
undan lapplisorna. Bäst är nog att välja SL-kortet, då klarar man uppgiften på ungefär en 
halvdag. 
 
I övrigt är alla medel tillåtna, alltså uppslagsverk, kartor, faktaböcker, Internet och artiklarna 
på denna hemsida. 
 
Så till uppgifterna: 
 
1. Om den ena av dessa tragiska händelser skulle man lite vanvördigt kunna säga: ”Tjo, 

flöjt” och den andra har av några djupsinniga individer beskrivits som ett möjligt 
försäkringsbedrägeri. Här började resan för båda flytetygen, men numera finns inga spår 
av tillverkningen, som får betraktas som ekologisk.  

 

Fråga: På båda sidor om porten till dagens hus nummer 29 vid denna paradgata står ett 
hälsningsord. Vilket? 

 
 
2. Bevarade produkter drabbas ibland av en viss sjukdom, men så har de också varit med 

ända sedan Eldkvarn brann (1878), ja faktiskt betydligt längre. Under den Grillska 
epoken skötte Balthazar ruljansen, men numera är det Ragnar som är upphovsman 
utomhus och Carin som är en av de mera framträdande inomhus. 

 

 Fråga: Vem skulpterade Ragnar – och när? Vad tittar han på egentligen? 
 
 
3. I huset intill fanns en kammare med ett ganska romantiskt namn. Där ägnade man sig åt 

tortyr och ruskiga saker som idag på amerikansk engelska brukar kallas water-boarding. 
I denna fabrik var Grillarna delägare och där tillverkades dåtidens mest miljövänliga 
drivmedel. 

 

Fråga: Vad är det för träslag i porten till det hus som idag ligger på platsen? Vilka tre 
dekorelement ser man ovanför dörrarna? 

 
 
4. Det finns väl få ställen i Stockholms centrum där Grill-koefficienten (antal Grillar per 

kvadrameter) ständigt är så hög som just på denna plats. På senare år har en ur släkten 
Grill gjort en liten tavla här. 

 

 Fråga: Vad kallar man skalden Lasse Lucidor, åtminstone om man får tro texten på 
minnesmärket utanför? 



 
 
5. Ettan och tjugoettan hängde ihop på den tiden, men inte tjugotvåan, märkligt nog. Om 

man går rakt fram från porten, finns det risk för att man går på pumpen. Då finns det 
kanske risk för att blodet flyter på nytt. 

 

 Fråga: Var sitter tavlan som beskriver hur vi bör vara mot varandra? Vad heter hustrun 
till mannen som lät sätta upp den? 

 
 
6. Det råder delade meningar om hur betydelsfull hon var inom det ämne som var hennes 

hobby, men 1997 slogs det i alla fall en medalj över hennes insatser. Hennes porträtt i 
pastell hänger numera på en vägg i det här huset, som en gång ägdes av en holländsk 
invandrare med namnet Boneau. 

 
 Fråga: Vem avbildas på vapnet ovanför grinden? Kronan ovanför vapnet är lite 

speciell, vad föreställer den? 
 
 
7. Man kan tycka att den berömda målningen borde befinna sig i detta hus även i dessa 

dagar, men där den nu hänger uppskattas den säkert av betydligt fler. Smeknamnet 
”Mejan” syftar på mannen som donerade fastigheten, där institutionen har huserat sedan 
1780. En mer värdefull inflyttningspresent till institutionen får man onekligen leta efter. 

 

Fråga: Vad föreställer (symboliserar) handtagen på porten? 
 
 
8. Bortsett från stadens malmgårdar lär detta vackra lilla ställe ha varit det första i sitt slag, 

ritat av en av Sveriges största arkitekter genom tiderna. Den sista privata ägaren var 
sidenfabrikör K A Almgren.  

 

 Fråga: Vad föreställer vattenutkastarna i takkanten på huvudbyggnaden? 
 
 
9. Den här verksamheten innebar inte på något sätt ett svartjobb för Grillarna, men 

produktionen skedde ändå lite undanskymt här för säkerhets skull. När bottniska 
handelstvånget upphävdes 1765, kunde tillverkarna skicka varorna direkt till kunderna i 
stället för att mellanlagra och förädla dem i Stockholm. Därmed minskade 
verksamheten snabbt i betydelse och upphörde i praktiken vid 1700-talets slut. Namnet 
på ön påminner om bruket. 

 
 Fråga: Föreståndarens bostad ligger alldeles vid infarten till området. På baksidan finns 

en sentida tillbyggnad med vindflöjel. Vad föreställer vindflöjeln? 
 
 
10. Mariquen och Thomas byggde på 1670-talet detta ståtliga palats, VDN-märkt skulle 

man lite vitsigt kunna säga. Deras hyresgäst och senare efterträdare Constantin Rumpf 
upplät här en kyrksal för de holländsk-reformerta invandrarna i Stockholm. År 1693 
hölls en rättegång i Södra stadshuset, där Catharina Grill Bex hörde till dem som 
dömdes till böter för att ha deltagit i gudstjänster som uppfattades som olagliga, både 



här i palatset och på andra ställen i denna stadsdel, där många holländskfödda 
invandrare bodde.  

 

 Fråga: Frisen högst upp i mittpartiet (över huvudentrén) har tre små dekorationer med 
krigisk inriktning. Vad föreställer den mittersta bilden? 

 
 
11. Om myten talar sanning, så har man nästan säkert tagit den här vägen. Det högresta 

monumentet uppfördes dock först ett trettiotal år senare. 
 
 Fråga: Vilket år restes monumentet ?  Till minne av vadå ? 
 
 
12. Från 1742 fanns denna institution i Sparreska palatset på Hamngatan i Stockholm, 

ungefär där NK idag ligger. Idag finns den nära Högalidskyrkan. Men från början låg 
den i kvarteret Ädelman Större. Kvartersnamnet syftar möjligen på den Grillska 
grundaren. 

 

 Fråga: Vad heter förskolan vid kvarterets östra sida ? 
 
 
13. Ett gravvalv med ett skelett påträffades här 1839. Sedan dess har många historier diktats 

kring huset, vilket framgår av det namn det har i folkmun. I dag används det av 
Stockholms universitet för dess representation och i upplysningens anda har väl alla 
ockulta fenomen därmed upphört. Abraham den äldres syster Catharina Grill (som 
också förekommer i en annan fråga) var först gift med Abraham Bex och sedan med den 
man som i början av 1700-talet byggde palatset. Efter andre makens död 1707 flyttade 
hon ganska snart till Amsterdam. 

 
Fråga: Vilken innebörd har dekorationen över grinden till huvudentrén? 

 
 
14. Byggnaden döljer bland annat ett ”porträtt av ett enögt fruntimmer”, som det står i en 

verksförteckning över Österby-samlingen från år 1876. Här finns också andra verk med 
stark Grill-anknytning. 

 

 Fråga: Vem har skapat skulpturen med de ärgiga vikingarna som brottas - och till och 
med slåss med kniv - i parken bredvid? 

 
 
15. Ett generöst byggnadskreditiv möjliggjorde detta bygge, men pengarna återbetalades 

redan efter ett tiotal år. Det kortvariga ordförandeskapet, guldmedaljen och det vackra 
åminnelsetalet blev belöningen, förutom äran såklart. 

 

 Fråga: Vad föreställer skulpturen på den höga sockeln i ena hörnet av tomten? 
 
 
16. På sin tid hade huset sjötomt, men när Grillarna flyttade härifrån kom byggnaden efter 

några år att vända andra sidan till. Här har Lennart bott långt före Claes och efter honom 
en hel del blåblodigt folk. Våren 2010 är det Carl som kan beundra utsikten – och han 
lär vara blåblodig han också. 

 



 Fråga: Högt upp på portalen till den äldsta huvudentrén sitter två släktvapen, men allra 
högst upp finns ännu en symbol. Vad föreställer den?  

 
 
17. De här grindstugorna är det enda som finns kvar av Johan Abrahams malmgård. Idag 

passar en sång av Lill-Babs bättre in på verksamheten: ”Det ska va’ tunna skivor” … 
 
 Fråga: Hur många nischer för blomkrukor finns på insidan av portvalvet? 
 
 
18. Här i huset tillbringade Andreas Gustaf Grill en del tid 1870-71 och 1876-77. Sedan tog 

hans liv en annan bana, inte lika framgångsrik som den som ligger här bredvid. Från 
1900-talets början bedrivs verksamheten i helt andra lokaler och antalet kammare har 
reducerats från två till en. 

 

 Fråga: Vilka höll sina möten i byggnaden mellan 1833 och 1866? 
 
 
19. Här förvaras över tvåhundra pjäser med släktvapnet och flera andra föremål med 

anknytning till släkten. Några kvarter längre bort ges utomordentliga möjligheter till 
handstilstolkning för den släktintresserade. 

 

 Fråga: Vem är mannen som pekar mot öster?  Till minne av vadå? 
 
 
20. På den här tomten har man säkert roligare nu än då. Grillarna ägde en åttondel i 

konsortiet, där sådana storheter som Fredrik Henrik af Chapman gjorde betydelsefulla 
insatser som ledare och konstruktör. Den tidigare ägaren gifte sig med änkan till den 
ännu tidigare ägaren. Den långa gula längan är kvar sedan tiden. 

 

 Fråga: Vilket nummer står det på porten närmast tobaksaffären? 
 
 
21. Ägarlängden talar om flera holländska ägare. Trädgårdsmästaren Christian Horleman, 

Carl Hårlemans farfar, köpte mark och började anlägga en trädgård. Han ägde stället 
fram till 1687 och därefter övertogs det av kryddhandlaren Scipio Meijtens, som var gift 
med Elisabeth Grill och bror till porträttmålaren Martin Meijtens d ä. De behöll stället 
fram till sin död. Omkring sekelskiftet 1700 övertogs det av vinhandlaren Werner Groen 
(uttalas Grön). Det är han som har byggt det lilla vackra hus som ännu är bevarat. 
Werner Groens dotter Johanna Catharina var Abraham Grills d ä andra hustru, men hon 
dog tyvärr i barnsäng efter ett knappt års äktenskap. 

 
Fråga: Vem förvaltar fastigheten? Vem står för larmet emligt skylten på porten? 

 
 
 
Tio till tretton rätt är Godkänt (G). Fjorton till sjutton rätt är Väl Godkänt (VG). Arton till 
tjugo rätt ger Mycket väl Godkänt (MVG). Tjugoen rätt kräver en extra kraftansträngning och 
innebär också en liten utflykt utanför City. Välj därför bort uppgift 8, om du hamnar i tidsnöd. 
 
Rätta svaren kan du få om du skickar e-post till Mårten Persson, mp@intellego.se  
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