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Abstract: 
Författaren försöker med hjälp av privatbrev bevarade i Godegårdsarkivet på Nordiska museet 
och andra källor ta reda på fakta om de fem personer som är avbildade på en akvarell från 
1844 och som beskriver ”en högst äfventyrlig promenad vid ån Rian” nära Godegårds 
herrgård i Östergötland. De fem personerna är brukspatron Fredrik Wilhelm Grill, hans 
hustru Regina f. Nordenfeldt, dottern Sophie samt kavaljeren Pratté och guvernanten 
Mamsell Sundeman. Uppsatsen är en mikrostudie och återger en hel del originalbrev och får 
därmed både en historisk och kulturhistorisk inriktning. 
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Inledning och syfte. 
 
 
På en vägg i min bostad hänger en akvarell som beskriver ”Den högstäfventyrliga Promena-
den vid Rian. En sanfärdig händelse timad vid Godegård i maj 1844”. En gång i tiden var 
Rian en liten å, men är numera knappast ens en bäck. Den rinner genom den engelska parken 
vid Godegårds herrgård, belägen på gränsen mellan Närke och Östergötland. Godegård är 
bekant för mig, som barn har jag varit där flera gånger. Dessutom vet jag redan något litet om 
tre av de fem personer som avbildas. Jag vet också hur målningen har hamnat hos mig. 
 
Jag har flera gånger önskat ta reda på lite mer om personerna på bilden och hur de levde sitt 
liv på och omkring Godegård i mitten av 1840-talet. Lyckligtvis finns ett omfattande och in-
nehållsrikt gårdsarkiv bevarat, det så kallade Godegårdsarkivet, som sedan 1952 förvaras på 
Nordiska museet och är noggrant systematiserat av deras personal.  
 
Mitt syfte med uppsatsen är alltså kort och gott att genom studier i Godegårdsarkivet och di-
verse andra källor ta reda på mer om Godegård och särskilt om de avbildade personerna på 
akvarellen och deras liv. Två frågor intresserar mig särskilt:  
 

 Var de typiska för sin tid och sin samhällsklass ?  
 Skilde sig mans- och kvinnorollerna i detta hushåll på något sätt från normalbilden ? 
 
Jag ber i detta sammanhang särskilt att få tacka arkivarie Karin Tisell, som med stor vänlighet 
har berett mig plats att forska i Godegårdsarkivet, trots att Nordiska museets arkiv officiellt 
har varit stängt för ombyggnad under hela sommaren 2005. 
 
 

 
 

Bild 1: Godegårds herrgård, uppförd 1725. Foto författaren 0307 
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Akvarellen. 
 
 
Erwin Panofsky (1892-1968) har en inom konstvetenskapen ofta använd trestegsmodell för 
bildanalys. Han talar om preikonografisk nivå (alltså vad man ser), ikonografisk nivå (hur 
man tolkar det man ser) och ikonologisk nivå (övrigt av intresse, kunskaper och tankar runt 
omkring). Jag använder hans modell för att kortfattat och lite förenklat beskriva målningen. 
 
 
Preikonografisk nivå: 
 
Akvarellen återfinns något beskuren som omslagsbild och visar fem människor på promenad i 
ett parkliknande landskap. Diagonalt genom bilden flyter en bäck eller mindre å. Det går en 
smal spång över ån. På högra sidan tycks spången delvis ligga under vattenytan. I parken 
finns lövträd och små buskar. I bakgrunden ser man några kullar med gräsbevuxen öppen 
mark och gles blandskog av lövträd och gran. 
 
Till vänster om bäcken står två medelålders damer i tidstypiska vardagsdräkter med långa 
klänningar, stora ljusa kragar och sjal över armen. Den ena av kvinnorna har håret bart och 
uppsatt, medan den andra har hatt med band som knyts under hakan (en s k bahytt). Båda da-
merna bär toppiga parasoller i vänstra handen.  
 
Till höger om bäcken syns en något korpulent äldre herre i hög hatt och rock (bonjour). Han 
viftar avvärjande med högra handen. I vänstra handen har han ett hopfällt parasoll, som på-
minner om damernas. Mannen gör ett välmående och ganska förnämt intryck. 
 
På spången står en stilig herre, med halvlångt mörkt hår och mustasch. Kanske har han till och 
med ett litet pipskägg. Han är klädd i blå, figursydd dräkt och har en ganska speciell mössa, 
som påminner lite om en sjömansmössa. Mannen räcker ut en hjälpande hand till flickan eller 
den unga damen, som med ett jättekliv vill ta sig över den våta delen av spången för att 
komma torrskodd över till den andra sidan av bäcken, där de övriga damerna finns. Det före-
faller nästan som hon håller på att trampa rakt ner i vattnet. Den unga damen har också ett 
uppfällt parasoll, av samma typ som de båda andra kvinnornas. Hon är lite mer flickaktigt 
klädd och hennes frisyr verkar något mer ungdomlig än de andra damernas. 
 
Under själva målningen står några små texter, ungefär som ”pratbubblor”: 
 
Pratté (den elegante mannen på spången): ”Tillåt mig Mlle Sofie att få hjelpa er. Spången är 
glatt, och ni kunde lätt halka”. 
 

Sofie (den unga damen, på väg över spången): ”Nej, jag tackar! Jag hjelper mig nog sjelf, det 
har ingen fara”. 
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Pappa (den äldre herren): ”Nej! Nej! Fia lilla! Akta dej! Akta dej! – det går aldrig väl. Du 
plumsar helt säkert i den fatala ån, - och då skrämmer du slag på oss, och på alla qvinnorna 
till på köpet. Nej! Nej! Akta dej!!!” 
 

Mamma (den barhuvade damen på andra sidan): ”Sofie! Sofie! Akta Dig! Den flickan har ett 
rysligt mod”. 
 

Mamsel Sundeman (damen med hatten, bredvid Mamma): ”Werkeligen ???!” 
 
 
Ikonografisk nivå. 
 
Det är ingen tvekan om att det är mannen på spången som är centralfiguren, hjälten i bilden. 
Han verkar en aning större än de övriga (värdeperspektiv) genom sin upphöjda position. Han 
står stadigt och har en tydlig mellanställning mellan Pappa och Mamma som beskyddare av 
Sofie, den unga flickan. Av hennes uttalande kan man dock förstå att det inte finns någon sär-
skild ömhet dem emellan, åtminstone inte från hennes sida. Hon verkar rätt tuff och vill nog 
gärna klara sig själv. Detta understyrks också av de andra kvinnornas uttalanden. Ser man det 
symboliskt, kan Sofie vara på väg från faderns och fadershusets omsorg över till de vuxna 
kvinnornas sida, och vägen dit går förmodligen genom en man. Kanske önskar mannen på 
spången genom sin respektfulla uppvaktning att han skulle vara mannen i fråga, kanske är han 
bara en artig kavaljer. I varje fall är flickan genom sin centrala placering mycket tydligt den 
andra huvudpersonen. 
 
Om man tittar närmare på bilden, kan man ana en viss inspiration från Kina. Skogsdungarna 
och träden leder tanken till kinesiska träsnitt och rispappersmålningar. Granarna uppe på kul-
len påminner lite om kinesiska barrträd. Parasollerna har också en kinesisk, toppig form. 
 
 
Ikonologisk nivå. 
 
Här presenterar jag en del av min förmedvetna kunskap om Godegård, om bilden och om de 
avbildade personerna. 
 
Godegårds herrgård 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 konjunktursvängningar och hot om konkurs 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 stor förmögenhet som superkargör un-
der åtta år i Kanton.1 Denne lät trädgårdsarkitekten på modet, Fredrik Magnus Piper (1746-
1824) utforma en engelsk park, där han tog vara på och vidareutvecklade de naturliga förut-
sättningar som fanns i terrängen. Ritningarna låg klara 1785 och parken anlades sedan under 
1700-talets sista år. Det är där de fem personerna promenerar. I parken finns ett kinesiskt lust-

                                                 
1 Magnus Olausson: ”Trädgårdskonsten” ur Frihetstidens konst i serien Signums svenska konsthistoria, Signum, 
Lund 1998, s 178 
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hus, fortfarande bevarat, byggt 1788.2 I huvudbyggnaden finns för övrigt också en kinesiskt 
inspirerad matsal med välbevarat tak och väggmålningar på rispapper. 
 
 

 
 

Bild 2: Det kinesiska lusthuset Lustigkulle i Godegårds engelska park. Foto förf 0307. 

 
Pappan på bilden är Jean Abraham Grills son, godsägaren Fredrik Wilhelm Grill (1784-
1861). Han var betydligt äldre än sin hustru Regina Grill (1797-1873).  Hon är alltså Mam-
man, född Nordenfeldt och uppväxt på Björneborg i Värmland. Fredrik Wilhelm träffade Re-
gina då hon var ung konfirmand och bestämde sig för att gifta sig med henne när hon hade 
blivit ett par år äldre. Bröllopet stod 1813, när Regina var sexton år gammal. Fredrik Wilhelm 
och Regina fick tretton barn under åren 1814-1836, av vilka fyra dog i unga år. Sofie (1825-
1892), flickan på spången, var det åttonde barnet i ordningen. Hon gifte sig med Bror Tisell 
(1820-1882). De bosatte sig på Klovstenalund (Lund) i Tjällmo. Sofie fick i sin tur åtta barn, 
det första bara fem år efter händelsen vid bäcken. Pratté var kanske kavaljer på gården. Han 
beskrivs i litteraturen som en skicklig harpospelare.3 Det sägs vara han som har målat akva-
rellen. Man vet inte om målningen har tillkommit i omedelbar anslutning till händelsen eller 
först en tid senare. Om Mamsell Sundeman vet jag inledningsvis ingenting. Hon ser ut att 
vara väninna eller sällskapsdam till Regina Grill. 
 
Ostindiska kompaniet upphörde med sin verksamhet 1813, så om parasollerna var importe-
rade från Kina, måste de i så fall ha funnits kvar på Godegård i minst trettio år.4 
 

                                                 
2 Magnus Olausson: ”Trädgårdskonsten” ur Frihetstidens konst i serien Signums svenska konsthistoria, Signum, 
Lund 1998, s 177f. Det kinesiska lusthuset på Godegård finns återgivet på ett svenskt frimärke i serien Våra 
lusthus, utgiven 2003. 
3 Gabriel Anrep: Svenska Slägtboken, Hæggströms tryckeri, Stockholm 1871, s 110 
4 Sven T Kjellberg: Svenska Ostindiska Compagnierna 1731-1813, Allhems, Malmö 1974 (framgår av titeln) 
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Bakgrund, forskning, metoder, teori, litteratur och källor. 
 
 
Samhällsutvecklingen i korthet. 
 
Början av 1800-talet var en dynamisk period i Sverige. Utrikespolitiskt påverkades vårt land 
av förlusten av Finland 1809, av vår medverkan i de båda krigen mot Napoleon 1805-1807 
och 1813-14 och av unionen med Norge som inleddes 1814. Med början i Paris 1848 gick en 
revolutionsvåg över Europa, som dock bara i begränsad utsträckning kom att få inflytande på 
utvecklingen i Sverige. 
 
Inrikespolitiskt inleddes 1800-talet med författningsreformen 1809, vilken innebar en tredel-
ning av makten enligt upplysningstidens idéer. Enväldet avskaffades och Sverige blev en kon-
stitutionell monarki. Ungefär samtidigt infördes nya författningar i flera andra länder i Eu-
ropa.. I och med Carl XIV Johans trontillträde år 1818 etablerade sig den nuvarande ätten 
Bernadotte på Sveriges tron. Ståndsriksdagen upphörde år 1866, efter många diskussioner, 
och ersattes av en tvåkammarriksdag. 
 
Näringspolitiskt deltog Sverige i kontinentalblockaden. Trots detta förekom en synnerligen 
lönsam smyghandel med Storbritannien, vilket också resulterade i en omfattande vidareför-
säljning av varor till kontinenten. Exporten av järn var livsviktig för Sverige. Så småningom 
ökade dock konkurrensen både kring järn- och stålproduktionen och därmed försämrades lön-
samheten, i synnerhet för de mindre järnbruken. Detta ledde till en omfattande bruksdöd, sär-
skilt i Mellansverige. Detta drabbade så småningom även familjen Grill på Godegård, men 
inte förrän under 1880-talet. Därefter kom ett alltmer rationellt jord- och skogsbruk att utgöra 
basnäringarna för familjen. Skråtvånget avskaffades år 1846, vilket på sikt också innebar en 
kraftfull utveckling av hantverk och småindustri. 
 
Kommunikationerna utvecklades märkbart. Göta Kanal byggdes under perioden 1810-1830, 
vilket betydde mycket för ångbåtstrafiken genom Östergötland. Utbyggnaden av vägarna och 
från 1850-talet även av järnvägsnätet innebar nya transportmöjligheter. 
 
Befolkningen ökade kraftigt under hela 1800-talet. Det sägs till viss del ha berott på ”freden, 
vaccinet och potäterna”. Folkökningen ledde till en proletarisering, alltså en ökning av antalet 
jord- och egendomslösa. Många flyttade in till städerna i hopp om att få arbete. Där uppstod 
även ett visst kvinnoöverskott. Allt fler kvinnor kom att frivilligt eller ofrivilligt leva ogifta 
hela livet. För att dessa skulle kunna försörja sig, öppnades successivt områden som skolvä-
sendet, sjukvården och de statliga verken för borgerlighetens kvinnor och olika former av 
hushålls- och industriarbete för kvinnor ur arbetarklassen. Först under senare delen av 1800-
talet tog emigrationen till USA fart ordentligt. 
 
Kulturlivet blomstrade också. Utbudet av tidningar och tidskrifter ökade, liksom antalet före-
ningar, klubbar, sällskap och sammanslutningar. Musik- och teaterlivet breddades, det var inte 
längre något exklusivt som bara gällde hovet, adeln och storstadsborgerligheten. Kringresande 
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teatersällskap och orkestrar hade föreställningar på teatrar och ”spektakelhus” runt om i 
landsorten. Förutom rent privata tillställningar erbjöds också så kallade assembléer. Det var 
återkommande, mycket populära dans- och umgängestillfällen för unga män och kvinnor, 
finansierade med hjälp av inträdesavgifter.5 
 
Utbildningen för män och kvinnor såg mycket olika ut. För männen fanns universitet, läroverk 
och yrkesförberedande skolor av olika slag, för borgerlighetens kvinnor ett begränsat antal 
pensioner och flickskolor, där man i huvudsak lärde sig sömnad, musik och språk. Många 
unga kvinnor undervisades av sina mödrar i hemmet eller av guvernanter. Guvernanterna var 
ibland skolade men ganska ofta självlärda. I och med folkskolereformen 1842 fick pojkar och 
flickor samma rätt till undervisning. För de unga borgarkvinnornas del ökade antalet flick-
skolor, i vilka flickornas utbildning var skild både från pojkarnas och ”det enklare folkets”.6 
Först efter 1870 fick kvinnor möjlighet att ta studenten och påbörja universitetsstudier.7 
 
 
Något om aktuell forskning. 
 
På senare år har det kommit flera intressanta avhandlingar som tar upp frågor kring kvinno- 
och mansroller under 1800-talet. Eva Helen Ulvros gör i Fruar och mamseller en analys av 
kultur och livsstil bland kvinnor inom den sydsvenska borgerligheten under perioden 1790-
1870. Hon utgår från brev och dagböcker och belyser särskilt sådant som relationer, värde-
ringar och läsvanor. De könsstrukturer hon tecknar är i första hand socialt och kulturellt for-
made. På landet var åtskillnaden mellan den offentliga och privata sfären, mellan männens 
och kvinnornas värld, inte helt självklar, även om män och kvinnor många gånger hade olika 
ansvarsområden. Det finns flera exempel på att kvinnor med stor framgång har tagit över för-
valtningen av gårdar och bruk när de blivit änkor, eller då männen har varit bortresta långa 
tider. Om detta kan man bland annat läsa i Kerstin Westerlunds Kvinnliga brukspatroner, 
som förutom att vara ett intressant stycke kvinnohistoria också ger en kort och bra beskriv-
ning av tekniken kring brytning av järnmalm och produktion av tackjärn och stångjärn. I 
Westerlunds bok nämns även de särskilt starka och drivande kvinnorna inom släkten Grill. 
 
En annan avhandling, Angela Rundquist: Blått blod och liljevita händer, handlar om över-
klasskvinnors liv under perioden 1850-1900. Rundquist bygger på korrespondens och tryckta 
minnen som framför allt härrör från släkten von Dardel. Avhandlingen tar upp adelskvinnor-
nas liv från vaggan till graven. Varje skede i livet, till exempel ungdomstiden, konfirmatio-
nen, bröllopet, moderskapet, de ogifta kvinnornas situation, tjänarinnornas och guvernanter-
nas roll samt ålderdomen belyses och kommenteras med ledning av brevmaterialet och de 
övriga källorna. 
 

                                                 
5 Om assembléer och andra danstillställningar skriver exempelvis Eva Helen Ulvros: Fruar och Mamseller, 
Historiska Media, Lund 1996, s 205 Angela Rundquist: Blått blod och liljevita händer, Carlssons, Stockholm 
2001, s 88-90 och Lotten Dahlgren: Marie Charlottes dagbok, W&W, Stockholm 1931, s 64-65 
6 Ulvros, s 36f och s 172-175 och Rundquist, s 69-72 
7 Ulvros, s 20 
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Både Ulvros och Rundquist tecknar bilden av kvinnor som i första hand har en roll i hemmet 
som makor och mödrar, men som med tiden får något större möjligheter både till filantropiskt 
arbete i olika sammanslutningar, eget yrkesarbete inom begränsade yrkesområden och viss 
utbildning. I det agrara samhället samverkade både man och hustru i arbetet på gården och 
arbetsuppgifterna var inte alltid tydligt åtskilda och könskodade. För att kunna driva en större 
gård eller bruk krävdes också båda parters målmedvetna samverkan. Kvinnorna kunde som 
ovan nämnts ofta överskrida traditionella gränser och axla männens ledande uppgifter, när så 
behövdes. Inom borgerligheten, särskilt i städerna, var rollerna och arbetsuppgifterna i hem 
och familj betydligt mer uppdelade, även om undantag förekommer. Längre fram på 1800-
talet ökar denna uppdelning ännu mer, med början i de övre klasserna.8 
 
En avhandling med något annorlunda inriktning är Ylva Hasselberg: Den sociala ekonomin. 
Familjen Clason och Furudals bruk 1804-1856. Det är precis den tid jag själv tar upp i min 
undersökning. Hasselberg har brukspatron Isaac Gustaf Clason som utgångspunkt och beskri-
ver hans ekonomiska överväganden i ett samhälle som ännu inte var industrialiserat samt hans 
val av strategier för förändringen av Furudals bruk. Avhandlingen tar särskilt upp det sociala 
nätverkets betydelse och vikten av att investera i relationer genom flitigt brevskrivande, besök 
och umgänge, gåvor och gengåvor. Hasselberg menar att det oftast inte är samma forskare 
som studerar utvecklingen inom järnhanteringen och som skriver om hushåll, familj och um-
gänge. Därmed förstärks den traditionella uppdelningen i offentlig och privat eller ekonomisk 
och social sfär. Hasselberg visar att brukspatronens omsorg om familjeekonomin gör områ-
dena mer integrerade än man tidigare trott.9 Furudals bruk gränsar för övrigt till familjen Did-
rons Dahlfors, där en av sönerna Grill (Andreas) finner sin blivande första hustru (Lotten) och 
där båda kontrahenternas fäder (alltså brukspatronerna Fredrik Wilhelm Grill och Johan Hen-
rik Didron) känner varandra sedan ungdomen. Det framgår mycket tydligt i avhandlingen att 
många av bruksägarfamiljerna har täta kontakter sinsemellan och att alla känner alla. 
 
När det gäller mansrollens utveckling under 1800-talet har jag haft behållning av David Tje-
ders avsnitt ”Konsten att blifva herre öfver hvarje lidelse” i antologin Manligt och omanligt i 
ett historiskt perspektiv, utgiven av Forskningsrådsnämnden (FRN). Den unge mannen skulle 
förberedas för ett liv som vuxen och ansvarstagande. Det slags liv han levde avgjorde vilket 
slags man han skulle bli. Det gällde till exempel att undvika spel, alkoholkonsumtion och 
lössläppt sexuellt leverne samt att försöka kontrollera vrede, avund och andra starka känslor. 
Genom att övervinna sina passioner skulle medelklassens män med tiden lära sig både att 
använda sig själv som verktyg för goda syften och att utöva makt över andra.10  
 
 

                                                 
8 till exempel Ulvros, s 63 
9 Ylva Hasselberg: Den sociala ekonomin. Familjen Clason och Furudals bruk 1804-1856, Studia Historica 
Upsaliensia 189, Uppsala 1998, s 102 
10 David Tjeder: ”Konsten att blifva herre öfver hvarje lidelse” ur Manligt och omanligt i ett historiskt 
perspektiv, Forskningsrådsnämnden (FRN), Stockholm 1999, s 183ff 
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Forskning och dokumentation kring släkten Grill. 
 
Släkten Grill invandrade till Sverige från Holland under andra hälften av 1600-talet.11 Famil-
jen var under 1700- och 1800-talen skickliga köpmän och räknades till Skeppsbroadeln. Den 
kanske mest framgångsrike av ”grillarna”, Claes Grill (1705-1767), var grosshandlare, bruks-
patron och direktör i Ostindiska kompaniet. Han blev som tack för sina samhällsnyttiga 
tjänster erbjuden ett svenskt adelskap, men lär ha avböjt.12 
 
Det finns ingen samlad forskning kring släkten Grills historia i Sverige, men enskilda perso-
ner och händelser är omnämnda i åtskilliga böcker. En utförlig släktförteckning med många 
personhistoriska fakta finns i Gabriel Anrep: Svenska Slägtboken, utgiven 1871. För årtal och 
fakta kring senare generationer kan man söka i Sveriges ointroducerade adel, en förenings-
publikation som genom åren har haft olika redaktörer och utgivare. Jag har haft tillgång till 
årgångarna 1919, 1952, 1970, 1985 och 2005. Jag har också haft hjälp i min forskning av 
medlemmar i Grillska släktföreningen och är tacksam för deras välvilliga stöd. 
 
Carl Forsstrand: Skeppsbroadeln; Minnen och anteckningar från Gustaf III:s Stockholm in-
nehåller ett avsnitt om ”Ett köpmanshus vid Stortorget”. Det beskriver de generationer av 
släkten som levde och verkade i Grillska Huset i Stockholm (nuvarande Stadsmissionen). Där 
växte de tre bröder upp, som med tiden kom att bli stamfäder för släktens tre grenar: Anthony 
(1705-1783) för Garphyttegrenen, tvillingbrodern Claes (1705-1767) för Söderforsgrenen (nu 
utdöd) och Abraham d.y. (1707-1763) för Godegårdsgrenen. Det var Jean Abraham Grill, 
son till Abraham d.y., som köpte Godegård 1775. 
 
Claes Lorentz Grill (1817-1907), brukspatron på Godegård, har 1866 låtit ge ut en detaljerad 
och innehållsrik bok med titeln Anteckningar om Godegårds socken och Godegårds gods i 
äldre och nyare tider. Det är samme Claes L Grill som också har skrivit standardverket Sta-
tistiskt sammandrag af det svenska indelningsverket (1855-58).13 
 
På senare år har det givits ut två verk om släkten Grill. Det första är Anna Johanna Grill 
(1753-1809): Resedagbok från England, 1788. Dagboken berättar om hur Anna Johanna (III) 
och hennes man Adolph Ulric Grill (1752-1797) på hemvägen från England gör ett kort besök 
på Godegård hos hennes bror Jean Abraham Grill.14 Resedagboken visar att hon var en för sin 
tid mycket klarsynt och socialt medveten person. Efter sin mans död skötte hon Österby bruk 
med fast hand fram till sin egen död. Hon hade stor omsorg om alla sina anställda och var 
både älskad och respekterad. Kontakterna mellan ”grillgodsen” Österby, Söderfors och Gode-
gård var mycket täta och vänskapsrelationer och kusingiften inte alls ovanliga.15 
                                                 
11 Enligt förteckningen över Ointroducerad adel 2005, skedde den första familjens invandring senast 1658. 
12 Enligt Leos Müller: The Merchant Houses of Stockholm, c 1640-1800, (doktorsavh) Acta Universitatis 
Upsaliensis 188, Uppsala 1998, s 66, men detta framgår också av andra källor.  
13 Claes Lorentz Grill är son till Fredrik Wilhelm Grill (1784-1861) på akvarellen. 
14 Jean Abraham Grill är alltså far till Fredrik Wilhelm Grill. Vid besöket 1788 var FWG fyra år. 
15 Det finns ganska många kvinnor med namnet Anna Johanna i släkten Grill. Därför brukar man ge dem 
ordningsnummer. Anna Johanna (I) är hustru till den store Claes Grill. Anna Johanna (II) är deras dotter. Anna 
Johannas (II) bror, Adolph Ulric, är gift med sin kusin Anna Johanna (III) som är dotter till Abraham d.y. och 
lillasyster till Jean Abraham. Visst låter det enkelt, eller hur ?  Se släktbilagan. 
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Det andra verket är en doktorsavhandling av Leos Müller: The Merchant Houses of Stock-
holm, c. 1640-1800; A Comparative Study of Early-Modern Entrepreneurial Behavior. I 
denna avhandling görs jämförelser mellan två olika handelshus, dels Momma-Reenstierna, 
som var mest framgångsrikt under 1600-talet, och dels Grill, som hade sin storhetstid under 
1700-talet. Enligt avhandlingen var de viktigaste skälen till släkten Grills framgångar först 
och främst diversifieringen (t ex gruvor, järnbruk, skeppsbyggeri, manufakturer, export och 
import), men också de internationella affärskontakterna genom släktingar framför allt i 
Holland och England samt den omfattande bank- och låneverksamheten, viktig både för 
landet Sverige och för enskilda affärsmän och diplomater i svensk och utländsk tjänst. Jag 
väljer att nämna dessa framgångsfaktorer här, eftersom de är en viktig förutsättning för det 
gods- och gårdsinnehav som Godegård representerade och som vår huvudperson Fredrik Wil-
helm såg som sin uppgift att förvalta och lämna vidare. 
 
Det finns åtskilliga böcker som beskriver Ostindiska Compagniets historia och släkten Grills 
inflytande i detta företag, bland annat en äldre, Eskil Olan: Ostindiska Compagniets saga från 
1920 samt två något yngre, dels Sven T Kjellberg: Svenska Ostindiska Compagnierna 1731-
1813 från 1974 och dels Tore Frängsmyr: Ostindiska Kompaniet från 1976. Göteborgs 
Stadsmuseum har också helt nyligen (2000) givit ut en bok med titeln: Ostindiska Compag-
niet – affärer och föremål, som mera speglar sådant som finns i museets samlingar. Hösten 
2005 avseglade för övrigt den nybyggda ostindiefararen Götheborg mot Kanton och återvän-
der om ett par år. Skeppet är en moderniserad kopia av det fartyg som år 1745 gick på grund 
och sjönk vid Hunnebådan i hamninloppet till Göteborg.  
 
I En bok om Svindersvik, utgiven av Nordiska museet och Skansen finns flera intressanta ar-
tiklar ur Fataburen 1952, det år då Claes Grills (1705-1767) sommarnöje Svindersvik slutli-
gen kom i Nordiska museets ägo. Artiklarna handlar bland annat om Claes Grill själv, Svin-
dersviks olika ägare, släkten Grills kinesiska vapenporslin och den tvåtungade Svindersviks-
flaggan, som också fördes av Ostindiska Compagniets skepp. Men då har vi kommit utanför 
ämnet för denna uppsats. 
 
Utöver ovanstående har jag haft stor behållning av att läsa Årstadagboken av Märta Helena 
Reenstierna från åren 1793-1839. Den beskriver i stort sett samma tid som den mina brev-
studier omfattar, är rik på informativa fotnoter och har också ett mycket gediget bildmaterial. 
 
 
Metoder. 
 
Min undersökning kan sägas vara en mikrostudie. Den är inte olik den betydligt mer omfat-
tande studie som Eva Helen Ulvros har gjort i Fruar och mamseller. Birgitta Odén säger att 
en mikrostudie är ett sätt att berätta historia. Människan tecknas i sitt vardagsliv, i sin tidsty-
piska kulturella omgivning. Det handlar inte så mycket om materiella frågor som om tankar 
och värderingar. En risk med mikrostudier är att man börjar skriva romantiserande och halvt 
fiktiva småberättelser. En annan risk är att man plockar in för mycket av sina egna nutida vär-
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deringar, både i valet av källmaterial och i sin analys. Ett allvarligt problem med mikrostudien 
är svårigheten att dra mer allmängiltiga slutsatser utifrån ett begränsat material. Därför är det 
viktigt att man är källkritisk och även söker kopplingar till det som Odén kallar för makrohi-
storien. Hon säger att man hela tiden måste pendla mellan nivåerna och använda mikrohisto-
rien för att pröva de makrohistoriska teoriernas hållbarhet och kunna formulera alternativa 
förklaringar till de gängse och givna. En nackdel med makrohistorien är att den inte så sällan 
beskriver en hegemonisk elitkultur, en fördel med mikrohistorien är att den ofta uppfattar för-
ändringar hos individer långt innan processerna kan iakttagas i samhället i stort.16 
 
På det sätt jag utnyttjar mitt material kan man säga att jag använder en hermeneutisk metod. 
Enligt Dahlberg/Florén handlar det om att jag försöker använda intuitionen, leva mig in i 
brevskrivarnas liv och föreställa mig de situationer som leder fram till texterna i breven.17 Jag 
kan också genom att jämföra exempelvis med Ulvros, Rundquist och Tjeder se om den bild 
som framkommer av det manliga och kvinnliga perspektivet stämmer överens med andra 
forskares uppfattning om periodens kultur, tänkesätt, sociala och politiska miljö. Genom det 
hermeneutiska arbetssättet försöker jag inte fastställa dokumentens tillförlitlighet, breven är ju 
utan tvekan äkta, utan tolka dem och se vad de står för. Tittar man källkritiskt på breven kan 
man till exempel säga, att när barn skriver till sina föräldrar väljer de antagligen mycket med-
vetet sina tema. De talar troligen sanning, det hör till bilden att man inte ljuger för sina föräld-
rar, men de säger förmodligen inte hela sanningen. I flera fall kan jag se att vissa brevskrivare 
i Godegårdsarkivet ger en annan, kanske lite mer frispråkig beskrivning eller tolkning av en 
händelse när de skriver till sina syskon än i breven till föräldrarna.18 Genom att studera brev 
till och från andra personer som återfinns i arkivet kan vissa händelser och skeenden alltså 
styrkas eller belysas från olika håll. Därmed kan man sannolikt också fylla ut innehållsliga 
eller tidsmässiga luckor i beskrivningen, om det nu skulle vara syftet med undersökningen. 
Underliggande värderingar kan då i vissa gynnsamma fall också bli tydliga. 
 
Mitt huvudsakliga fokus i denna undersökning är att ta reda på så mycket som möjligt om 
personerna på akvarellen. Uppsatsen kan därför sägas vara en kvalitativ studie, som till största 
delen har en berättande (narrativ) karaktär. Målningen skildrar en scen ur familjelivet på lan-
det och därför är det rätt naturligt att jag i mina efterforskningar i första hand har koncentrerat 
mig på privata brev och inte på affärskorrespondens. 
 
 
Teoretiskt perspektiv. 
 
Pierre Bourdieus fältteori är intressant i detta sammanhang. Enligt Olle Ferms kortfattade 
förklaring består ett fält av relationer mellan positioner som intas av för fältet speciella aktörer 
(personer eller institutioner), som var och en försöker uppnå konkurrensfördelar gentemot 

                                                 
16 Birgitta Odén: Leda vid livet. Fyra mikrohistoriska essäer om självmordets historia, Historiska Media, Lund 
1998, s 10-13 
17 Stellan Dahlgren, Anders Florén: Fråga det förflutna. En introduktion till modern historieforskning, 
Studentlitteratur, Lund 2005, s 192-194 
18 I detta syfte kan man exempelvis jämföra Claes Lorentz brev till föräldrarna framför allt med hans brevväxling 
med syskonen Anne Louise och Andreas. 
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andra aktörer. Inom ett ekonomiskt fält konkurrerar man om ekonomiska tillgångar, inom ett 
politiskt fält om makt, inflytande och regler, inom ett kulturellt fält om ämbeten, titlar, med-
lemskap och liknande. Tillträde till eller avancemang inom ett fält sker genom satsningar som 
kräver kapital och som kan ge nytt eller utökat kapital. Bourdieu skiljer mellan ekonomiskt, 
socialt, kulturellt och symboliskt kapital, där det ekonomiska omfattar materiella tillgångar, 
det sociala utgörs av sociala förbindelser och kontakter, det kulturella av uppfostran, utbild-
ning och sätt att uttrycka sig i tal och skrift och det symboliska av anseende, prestige, heder 
och annat av mer immateriellt värde. Viktigt är att de olika typerna av kapital kan omvandlas 
(konverteras). Om en persons ekonomi ger möjlighet till en utbildning som leder till fina 
tjänster och stort anseende i samhället, kan man säga att ett ekonomiskt kapital har omvand-
lats till ett socialt och kulturellt kapital, som i sin tur kan öka på det symboliska kapitalet. På 
samma sätt ger naturligtvis ett fint jobb en bra lön, vilket innebär att man kan köpa sig en 
herrgård på landet och därigenom öka på det ekonomiska kapitalet igen och så vidare.19 
 
Sif Bokholm talar i sin doktorsavhandling om två typer av nätverk. Det ena är det sociala 
nätverket, som människor föds in i och som kan utvidgas genom äktenskap eller genom vän-
skap med olika människor. Här är det familjegemenskapen och inte idéerna som driver nät-
verket. Det andra är ett eller flera aktörsnätverk, som styrs av yrkesmässiga, politiska eller 
filantropiska uppgifter och kontakter. Denna typ av nätverk drivs ofta av gemensamma åsikter 
och innehåller inte sällan olika former av handlingsplaner i syfte att uppnå resultat.20 
 
Det ekonomiska nätverket användes enligt Hasselberg för utbyte av information (nyheter och 
skvaller), men också för kontakter kring köp och försäljning av järnmalm, tackjärn, stångjärn 
och spik, även kring transporter, spannmål och kol. Löpande finansiering ordnades genom 
olika typer av krediter, som nästan alltid hade personlig karaktär. Gränsen mellan krediter och 
ren byteshandel var flytande. Därför skickade de inblandade sällan pengar till varandra. Man 
förde motbok över transaktionerna och reglerade mellanhavandena ett par gånger om året. 
Affärerna grundades alltså till stor del på förtroendet mellan parterna. Eftersom företagets 
ekonomi och den privata ekonomin ofta hängde samman, kunde detta leda till besvärliga kon-
sekvenser för de inblandade, särskilt i samband med dödsfall och konkurser, i synnerhet som 
lagstiftningen inte heller gjorde någon större skillnad på affärs- och privatekonomierna. Nät-
verket kunde också användas för att ge fullmakt för olika uppdrag, för representation och lik-
nande, inte minst på grund av det geografiska avståndet mellan olika orter.21 
 
Min undersökning omfattar bara en begränsad del av det sociala nätverket kring personerna på 
akvarellen. Godegårdsarkivet ger utrymme för betydligt mer djupgående studier, exempelvis 
genom att ur mängden av arkivmaterial också välja brev till och från affärskontakter och mer 
avlägsna släktingar och vänner. I så fall hade jag nog valt en annan utgångspunkt än tavlan, 
förmodligen ställt andra frågor kring materialet och även haft en annan metodisk ansats. 

                                                 
19 Olle Ferm: ”Bengt Jönsson Oxenstierna. Riddare, lagman, riksföreståndare och boksamlare” ur Bengt Jönsson 
Oxenstierna och hans värld. Red Olle Ferm, Staffan Nyström, Stockholm 2004, s 16-17 
20 Sif Bokholm: En kvinnoröst i manssamhället. Agda Montelius 1850-1920, Stockholmia förlag, Stockholm 
2000, s 317f 
21 Hasselberg, s 112, 117-119, 125, 133  
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Om Godegårdsarkivet – och om att läsa andras brev. 
 
Arkivet donerades och överfördes från Godegård till Nordiska museet år 1952. Det hade då 
under ett antal år förvarats i en av flyglarna, kanske en inte helt lämplig plats med hänsyn till 
variationer i temperatur och luftfuktighet.22 Arkivet innehåller en mängd handlingar rörande 
Jean Abraham Grills verksamhet i Macao och Kanton och även en stor del av hans affärskor-
respondens, både inkommande brev och kopieböcker över utgående. Det finns också räken-
skaper för verksamheten i Kanton och för inköpen av de varor som fraktades hem.23 Med an-
ledning av en stor kinesisk beställning härom året scannades många av dessa handlingar in 
och finns nu på CD-ROM. Materialet skall så småningom också göras sökbart via Internet.24 
 
Efter Jean Abrahams död har de efterkommande fortsatt att arkivera brev, Godegårds-hand-
lingar och andra dokument. Änkan Ulrica Lovisa Lüning (1744-1824) drev bruket vidare i 
trettio år, fram till sin död. Sonen Fredrik Wilhelm var Kunglig protokollsekretare och tycks 
ha varit en synnerligen noggrann man. Önskan att spara intressanta brev har också funnits hos 
hans efterlevande hustru Regina Nordenfeldt, som efter makens död med sönernas hjälp fort-
satte gårdsdriften i fem år, ända tills sonen Claes Lorentz tog över 1866. Dennes bok om Go-
degård och sammanställningen över indelningsverket tyder på stort ordningssinne och skarp 
blick för detaljer. Utan dessa personers medverkan hade gårdsarkivet troligen inte funnits kvar 
och sannolikt inte heller blivit den guldgruva över svenskt och i viss mån internationellt han-
dels-, industri-, samhälls- och herrgårdsliv från 1700- och 1800-talet, som det idag är. Arkivet 
påstås enligt obekräftade uppgifter innehålla över 50.000 brev. Jag har tagit del av över två 
tusen av dessa. 
 
Att forska kring personerna på tavlan i Godegårdsarkivets brevsamling är att bedriva detek-
tivarbete. Man skaffar sig successivt en bild av avsändarna och mottagarna genom att lägga 
samman pusselbitar av information. Samtidigt uppkommer hela tiden nya frågor. En svårighet 
med brevarkiv är att man i regel bara har tillgång till inkommande korrespondens. Utgående 
brev finns bara bevarade i enstaka koncept eller om författarna har råkat skriva till någon an-
nan person som har sina inkommande brev arkiverade i arkivet. Så är exempelvis fallet med 
Fredrik Wilhelms brev till hustrun Regina och faderns och moderns brev till sonen Claes 
Lorentz. Denne var själv verksam på Godegård och har sparat hundratals brev av egen hand, 
av vilka många är ganska självutlämnande och inte alltid så fördelaktiga för avsändaren. Jag 
ser det som ett glädjande bevis på att gallringen av arkivet inte har varit alltför hårdhänt. 
Samlingen innehåller också många brev till och från kvinnor. Enligt Eva Helen Ulvros är det 
ofta förenat med svårigheter att hitta kvinnors efterlämnade papper, eftersom de inte sällan 
ligger dolda i en manlig arkivbildares samling.25 Så är inte fallet med Godegårdsarkivet, även 
om brev till och från män naturligtvis överväger. Vill man utvidga undersökningen till att 
omfatta alla typer av brevskrivare, kan man få en mer fullödig bild av hur livet på Godegård 

                                                 
22 Muntlig uppgift av Christina Grill, dotter till siste förvaltaren Baltzar Grill, 2005-06-27 
23 Fataburen 1956, Nordiska museets och Skansens årsbok, Stockholm 1956, s 137f 
24 Muntlig uppgift från arkivarie Karin Tisell, Nordiska museet, 05-06-02 
25 Ulvros, s 21 
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gestaltade sig. Arkivmaterialet ger i så fall rika möjligheter och min uppsats är bara en första 
liten studie ur ett synnerligen begränsat perspektiv. 
 
Jag har blivit förvånad över hur ofta de inblandade personerna skriver till varandra. I vissa 
perioder går det ett brev i veckan fram och tillbaka, särskilt mellan föräldrarna och vissa av 
deras barn. Det hänger delvis samman med posttransporterna, som vid den tiden visserligen 
var regelbundna men inte så frekventa, och delvis, vilket egentligen är självklart, med att det 
inte fanns så många andra sätt att kommunicera. Både Ulvros och Hasselberg säger att man i 
viss utsträckning strukturerade sitt dagliga arbete efter postgången. Det var viktigare att skriva 
många brev än att vara stilsäker och mångordig.26 Ylva Hasselberg menar att det flitiga brev-
skrivandet var ett sätt att underhålla nätverket och upprätthålla de sociala relationerna, skaffa 
sig information och utbyta tjänster och förtroenden. Det gav också föräldrarna en möjlighet att 
utöva fjärrkontroll över de studerande barnen och försäkra sig om att de skötte sig.27 
 
Av tacksamma kommentarer framgår att föräldrarna ganska ofta skickar pengar till barnen 
tillsammans med breven.  
 
Det skickas också ”veckorapporter” i brevform mellan släktingar (oftast barn eller syskon), 
som sköter driften av Godegårds olika underlydande gårdar. Många brev, även långväga, är 
bara hopvikta papper utan kuvert, endast förslutna med lack och vapensigill. Frankostämplar 
börjar förekomma en bit in på 1800-talet och de första frimärkena (fyra skilling banco) har jag 
sett på brev från april 1856.28 
 
Det händer att släktingar och vänner som studerar eller arbetar i någon storstad får inköps- 
eller försäljningsuppdrag för godegårdsfamiljens räkning. De företagsamma föräldrarna ber 
också sina studerande söner att ta reda på värsta konkurrenternas sortiment, återförsäljare och 
priser. Man litade på släkten och använde sina kontakter både nationellt och internationellt. 
Detta kommissionssystem för utbyte av varor och tjänster kallas av Angela Rundquist för 
”överklassens interna postordersystem”. Eva Helen Ulvros kopplar sådana uppdrag till den 
varubrist som rådde, ända tills industriproduktionen tog fart och behovet av konsumtionsvaror 
kunde börja fyllas. Nätverket kunde också användas när man sökte arbetskraft eller behövde 
låna pengar tillfälligt. Man kan säga att kommissionsväsendet band samman människor och 
gjorde det möjligt för dem att tillgodogöra sig andra individers och familjers sociala kapital.29 
 
Transporter av inköpt gods ordnas vanligen med skjutsar och andra fortskaffningsmedel. 
Sommartid blir det oftast vagn eller kärra och vintertid gärna släde. Svårast är det på hösten 
och våren, när vägarna är leriga och ”varken bär eller brister”. För Godegårds del blir även 
kanaltransporter med ångbåt Stockholm-Motala-Göteborg viktiga en bit in på 1800-talet.30 
Någon gång händer det att någon tar båt från Örebro till Stockholm via Hjälmaren och Mäla-

                                                 
26 Ulvros, s 27, och Hasselberg, s 85 
27 Hasselberg s 84-88 
28 Posten i Sverige firar i år 150-årsminnet av utgivningen av det första svenska frimärket 1855. 
29 Hasselberg s 132, 130, 136f 
30 Västgötadelen av Göta Kanal invigdes 1822 och östgötadelen 1832 enligt Nationalencyklopedien, Bra Böcker, 
Höganäs 1992, band 8,  s 262 
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ren. Efter 1850 åker man till och med ”ångvagn, detta behagliga fortskaffningsmedel”.31 Ofta 
blir färdvägarna invecklade, med flera omlastningar. Det verkar ibland vara ett rent under att 
saker kommer fram oskadade och inte försvinner på vägen. Det är också imponerande att bre-
ven oftast når sina mottagare, även när folk är på resa och inte kan meddela var de befinner 
sig. Någon form av poste restante eller eftersändning torde alltså förekomma. 
 
Man beskriver ganska detaljerat hur folk mår och överbringar hälsningar av olika slag. Det 
anses ju viktigt att odla och utveckla sitt umgänge och därför är brevskrivarna måna om att 
informera om att de har hälsat på hos släktingar eller varit på visit hos landshövdingen eller 
andra högt uppsatta personer. Lika viktigt är att berätta om fester och andra sociala tillställ-
ningar man deltar i. Det förefaller också helt naturligt att man blir inkvarterad hos släktingar 
eller andra som tillhör samma samhällsklass, när man är ute på uppdrag, går på kalas eller 
bara är på genomresa. Eftersom värdfolken oftast bor på herrgårdar och har tillgång till 
tjänstefolk är det förstås inte något större problem att ha gäster, inte ens för lite längre tid. Jag 
kan tro att det många gånger handlar om tjänster och gentjänster. Hasselberg menar att 
brevhälsningar till olika människor visar vilka som räknades in i det sociala nätverket. Breven 
kunde även innehålla hälsningar till en husmamsell eller en bokhållare, som normalt räknades 
till ungefär samma klass som herrskapsfolket, men inte till smeder, pigor och drängar. Att 
överföra hälsningar från andra människor var också ett sätt att berätta vilka man själv umgicks 
med, alltså att överföra information om det egna sociala kapitalet.32 
 
Breven är i de flesta fall tänkta att läsas av flera personer. Ibland läste man högt vid middags-
bordet eller framför brasan om kvällen. Om något brev är avsett för en speciell mottagare, 
brukar detta anges särskilt, vilket bekräftar att de annars har en närmast halvofficiell karaktär. 
Hasselberg säger att det tidiga 1800-talets brev många gånger kan jämföras med de stencil-
brev som idag ibland cirkulerar och riktar sig till en hel släkt eller vänkrets.33 Det hände också 
att brev skickades vidare till andra släktingar och vänner, utan avsändarens medgivande. Ulv-
ros berättar på flera ställen i sin avhandling om hur oroliga vissa brevskrivare var för att detta 
skulle ske och hur de på olika sätt försökte gardera sig i breven.34 
 
Barnen fick tidigt lära sig skriva brev och behärska de kulturella koderna kring skrivandet. 
Genom att själv formulera sina tankar och handlingar i skrift kunde de få möjlighet att lära in 
och träna på acceptabla handlingsmönster (internalisering).35  
  
Sett över tid kan man se hur språkbruket och stavningen långsamt moderniseras, liksom att 
tilltalet mellan barn och föräldrar ändras med barnens ökande ålder och mognad. Ändå un-
dertecknar barnen långt upp i vuxen ålder sina brev med: ”Eder lydigaste son” eller motsva-
rande. Då och då innehåller breven snabba reflektioner över aktuella samhällsfrågor, till ex-
empel engelska flottans härjningar i Öresund, kriget mot Napoleon, unionen med Norge, 
                                                 
31 Brev från Johanna Lundblad till fadern Fredrik Wilhelm Grill ( Goa E4:42 odaterat), när hon varit i Örebro 
och ”åkt ångvagn” tillbaka. 
32 Hasselberg, s 190f 
33 Hasselberg, s 92 
34 Ulvros, exempelvis s 24ff 
35 Hasselberg, s 87f 
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kungars död och andra kungars uppstigande på tronen, ståndsriksdagens avskaffande och den 
nya riksdagsordningen, kanalbyggena och järnvägsutbyggnaden, konjunktursvängningarna för 
de mellansvenska järnbruken, skråväsendets avveckling och de ändrade arvsreglerna. Dessa 
regler innebar lika arvsrätt för söner och döttrar, vilket ledde till stora problem i den fortsatta 
förvaltningen av många stora gods. Så var exempelvis fallet med Godegård, som inte kunde 
omvandlas till fideikommiss, eftersom släkten Grill aldrig blev introducerad på Riddarhuset. 
Någon gång, men förhållandevis sällan, förekommer också lite skvaller om vad som händer i 
stockholmssocieteten eller är ”inne” på modefronten. 
 
Man kan också se hur handstilen successivt förändras från barndomens mycket välformade till 
vuxenlivets kraftfulla och ålderdomens alltmer tilltagande darrhänthet. Människorna bakom 
breven blir på detta sätt mer levande. Ibland frestas man att genom ett icke helt vetenskapligt 
grafologiskt studium av handstilarna dra slutsatser om de olika personernas karaktär. 
 
Kvinnors brev har inte sällan en annan utformning än männens. De har en mindre tydlig 
disposition, ordvalet är annorlunda, satsbyggnaden och stavningen oftast sämre. Särskilt  
märks detta för kvinnliga brevskrivare födda i slutet av 1700-talet och runt sekelskiftet. Det 
beror naturligtvis huvudsakligen på skillnaden i utbildning. Kvinnorna kunde läsa, men 
skrivkonsten var det i allmänhet betydligt sämre med.36 
  
Jag är medveten om att urvalet av brev som citeras och kommenteras i en så här kort uppsats 
inte kan ge en helt rättvisande bild varken av avsändarna eller mottagarna. Uppsatsen är och 
förblir ”ett pyttelitet nedslag i ett jättearkiv” och det är inte lätt att göra ett representativt urval 
ur ett så rikt källmaterial. Jag bryter i stor utsträckning mot regeln att man i en uppsats inte 
ska ha med för många och långa citat. Med citaten vill jag låta personerna själva framträda, 
med sina egna åsikter, med sina känslor och sitt sätt att skriva. Jag tror inte att bilden av de 
fem undersökta personerna skulle bli så mycket tydligare, om jag själv bearbetade texterna 
mer än genom det personliga urval och de korta sammanfattningar och kommentarer jag gjort.  
 
Jag har valt att skriva på ett sätt som följer sökprocessen och tar upp mina frågeställningar 
kring materialet och det successivt uppnådda resultatet. Själva detektivarbetet har varit det 
viktigaste, vilket innebär att jag egentligen inte har haft något större behov av att utgå ifrån 
eller anlägga något speciellt teoretiskt perspektiv. Jag skulle dock inte ha kunnat genomföra 
arbetet utan att parallellt med skrivandet ha läst och reflekterat över ett flertal böcker, 
uppsatser och artiklar om vardagsliv och företagsamhet under första hälften av 1800-talet. Se 
dels ovan och dels i litteraturförteckningen. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Hasselberg, s 85 
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Godegård. 
 
 
Järn har brutits i Godegårds bergslag sedan 1300-talet, men totalt sett i ganska liten omfatt-
ning. Det mesta av järnet har använts för smide på orten, bland annat av spik, nubb, hästsko-
söm och liar. Det småskaliga järnhantverket var ett komplement till jordbruket och gav möj-
lighet till extraförtjänster på kolning, körslor och handräckningsarbete i smedjorna.37 
 
Järnbrytningen och masugnen vid Godegård gav med tiden inte tillräcklig utdelning till Kro-
nan. Egendomen lämnades därför till Louis de Geer som pant för en del av hans lån till staten, 
säkert för att han skulle få fart på verksamheten. På 1640-talet övertog de Geer den fulla 
äganderätten. Han fick då också ett antal hemman vid Finspång samt Norrköpings faktori. 
Han kom även att överta gruvor, järnbruk och masugnar i Uppland, exempelvis Dannemora, 
Österby, Lövsta och Gimo.38 Under Louis de Geers tid anlades några hammarsmedjor för 
tysksmide i närheten av Godegård. Vallonsmide var en mer komplicerad process och kunde 
vid den tiden bara utföras i Finspång och vid de uppländska bruken.39 
 
Godegård med underlydande gårdar ärvdes sedan av Johan de Geer, både den äldre och den 
yngre. Under Johan den yngres tid på 1720-talet uppfördes det nuvarande corps-de-logiet.40  
 
År 1691 upphörde Godegård att räknas som bergslag med de privilegier detta innebar. Spik-
smidet fortsatte även under 1700- och 1800-talen, till dess framställningen blev maskinell och 
hantverket inte längre var lönsamt. Trehörnings masugn vid Mariedam i Lerbäcks bergslag 
var vid slutet av 1600-talet relativt nyuppförd och användes periodvis fram till slutet av 1800-
talet, eftersom det nedåt Lerbäck och Zinkgruvan fortfarande fanns järnmalm att tillgå. Järn-
malm till Trehörning levererades också från Sanna gruvor i Närke och Nora bergslag. Tack-
järnet från masugnen var av god kvalitet och behandlades sedan vid Godegård.41 
 
I början av 1770-talet ägdes Godegårds bruk och herrgård av bröderna Carl Gustaf och Alex-
ander de Geer. Bröderna lånade upp pengar för att lösa ut syskon och andra släktingar ur bru-
ket och hade sedan inte längre råd att själva stanna kvar som ägare. År 1775 såldes hela egen-
domen till Jean Abraham Grill. Grillarna tillhörde inte den på Riddarhuset introducerade 
adeln och därför fick Jean Abraham inte inneha säteriegendom. Man arrangerade då köpet så, 
att Godegård bjöds ut på Bankoauktion som säkerhet för lån och obetalda räntor och kunde 
ropas in av Grill för 950.000 daler kopparmynt.42 
 
Den egendom Jean Abraham Grill köpte bestod av Godegårds bruk och herrgård, DeGeersfors 
manufakturverk och Mariedams herrgård med Trehörnings masugn samt därutöver ett stort 
antal mindre gårdar och hemman. År 1782 köpte han också Medevi och Bona. Medevi såldes 

                                                 
37 Claes L Grill: Anteckningar om Godegårds socken och Godegårds gods, tryckt hos Isaac Marcus, 1866, s 15 
38 Grill, s 50f 
39 Grill, s 14 
40 Grill, s 53-57 
41 Grill, s 12f 
42 Grill, s 59 
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redan efter några år, men vid Bona anlades bland annat ett stångjärnsbruk och en kvarn. Där 
uppfördes också en ny herrgårdsbyggnad.43 
 
Efter Jean Abrahams död 1792 delades egendomen mellan de sex sönerna år 1814. Godegårds 
herrgård och bruk drevs dock vidare av änkan Ulrica Lovisa Lüning fram till hennes död 
1824. Hon utvecklade spiksmidet och förbättrade avsättningen av produktionen till grossister 
och järnhandlare i de stora städerna. Folket kallade henne ”Spikfrun från Go’gål”.44 På herr-
gården bodde också sonen Anton Wollter Grill (1799-1855) i egenskap av förvaltare. Sonen, 
protokollsekreterare Fredrik Wilhelm Grill, fick vid arvsskiftet 1814 först Mariedam med 
Trehörnings masugn. Han bodde med sin unga hustru Regina Nordenfeldt på Mariedam till 
1827, då han flyttade till Godegård och övertog driften.45 
 

          
 

Bild 3: Fredrik Wilhelm Grill (1784-1861) Bild 4: Regina Grill f Nordenfeldt (1797-1873) 
 

Genom tillkommande arv och goda affärer kunde Fredrik Wilhelm så småningom lösa ut (och 
delvis ärva) de övriga bröderna, av vilka de flesta dog barnlösa. Anton Wollter sålde sin del i 
Godegård till Fredrik Wilhelm redan 1825 och köpte i stället Klovstenalund (Lund) vid 
Tjällmo. Denna gård sålde han 1850 till Bror Tisell, som bosatte sig där med Sofie, flickan på 
tavlan. Hon var alltså dotter till Fredrik Wilhelm och brorsdotter till Anton Wollter.46 

 

Efter Fredrik Wilhelms död bodde änkan Regina kvar på Godegård under resten av sin lev-
nad. Från 1866 övertogs förvaltarskapet av sonen Claes Lorentz Grill (1817-1907). Han slu-
tade då sin militära karriär som överstelöjtnant vid Generalstaben och ledamot av Krigsveten-
skapsakademien. Claes Lorentz Grills sonson, Baltzar Grill (1900-1975), blev den siste för-
                                                 
43 Grill, s 60f 
44 Bland annat enligt Henriette Rehbinder, f Grill: Om Grillska Godegårdsgrenen, 1946, s 2. 
45 De fyra bröder till Fredrik Wilhelm  som inte nämns här är Johan Abraham som dog barnlös och 
sinnesförvirrad på Godegård 1838, Christian Ulric som dog i Linköping 1831 och efterlämnade änkan Hebbla  
Cronhjelm och sonen Howard, Gustaf som dog barnlös i Stockholm 1858 samt Carl Jacob, som var gift med 
Carolina Gustafva Cavallin och dog barnlös i Motala 1859. För övrigt dog brodern Anton Wollter både ogift och 
barnlös i Linköping 1855. 
46 Grill, s 69ff 
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valtaren på Godegård. När hans andra hustru Maj Grill (1910-1983) hade gått bort såldes Go-
degård av döttrarna från första äktenskapet och gick därmed ur släkten. 
 
Corps-de-logiet på Godegård är även idag privatbostad. Jord och skog är avstyckad, ägs och 
sköts av olika bolag. En av uthuslängorna innehåller ett porslinsmuseum och i trädgårdsmäs-
tarbostaden finns ett sommaröppet kafé. I Lilla Herrgården, snett över vägen, bor fortfarande 
Claes Fredrik Grill (1926-), sonsons sonson till Fredrik Wilhelm. 
 
 
Några siffror och andra intressanta fakta. 
 
Mängden järn som järnbruken tilläts producera var beroende av tillgången på kol från närbe-
lägna skogar.47 Kol behövdes både till masugnar och smedjor. På 1860-talet fick Godegård 
producera och sälja 1600 skeppund stångjärn för export, vilket motsvarar 272 ton. Därutöver 
framställdes stångjärn av klenare dimensioner för spiksmidet.48  Det var omkring hälften av 
det stångjärn man levererade från uppländska vallonbruk som Österby (455 ton), Söderfors 
(507 ton) och Gimo (536 ton).49 Vallonjärnet från upplandsbruken gjordes av malm från Dan-
nemora gruvor och höll särskilt hög kvalitet. Det såldes till Sheffield och användes till stål-
fjädrar, knivar och andra eggverktyg. Vallonjärn från Lövsta betalades med upp till 85 riks-
daler riksgälds (rdr rgs) per skeppund (170 kg), medan tysksmitt stångjärn betalades med om-
kring 35-45 rdr rgs.50 Godegårds stångjärnsproduktion borde årligen kunna inbringa närmare 
65.000 rdr rgs eller omkring 45.000 riksdaler banco (rdr bco). Från detta ska dras kostnader 
för brytning, kolning, masugnsdrift, smide och transporter. Spikproduktionen var därför san-
nolikt en minst lika viktig inkomstkälla för Godegård som stångjärnet. Jag tar med siffrorna 
för att ge läsaren en uppfattning om storleksordningen av produktionen och öka förståelsen 
för senare uppgifter om löner, lån och studieomkostnader. 
 
Vid Fredrik Wilhelm Grills död 1861 omfattade Godegård 39.000 tunnland (19.100 hektar).51 
Under Claes Lorentz Grills tid vid 1900-talets början, var storleken ungefär 10.000 tld (4.900 
hektar).52 När den siste ägaren Baltzar Grill och hans arvingar sålde egendomen omfattade 
den 1.000 hektar, fördelade på 800 hektar skog och 200 hektar jordbruksmark.53 

                                                 
47 Kerstin Westerlund: Kvinnliga brukspatroner, Tekniska museet, Stockholm 2004, s 50 
48 Ernst Malmberg: ”Godegård” ur Svenska slott och herresäten, bd III Östergötland, NoK, Stockholm 1934 s 26 
49 Artur Attmer: ”Vallonjärnets avsättning på världsmarknaden” ur Forsmark och vallonjärnet, Forsmarks 
kraftgrupp 1987, s 190. 
50 Wilhelm Ekman: ”Vallonjärnet – en kvalitetsprodukt med världsrykte” ur Forsmark och vallonjärnet, 
Forsmarks kraftgrupp 1987, s 125. Vid denna tid motsvarade 1 rdr bco (utgivna av Riksbanken) 1,5 rdr rgs 
(utgivna av Riksgäldskontoret) enligt uppgift i Lagerqvist/Nathortst-Böös: Vad kostade det ?, LT, Uppsala 2002, 
s 16 och 93 
51 Anrep, s 71 
52 Malmberg, s 26 
53 Muntlig uppgift från Christina Grill, en av arvingarna, 2005-06-27 
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Fredrik Wilhelm Grill. 
 
De äldsta intressanta brev jag har funnit till Fredrik Wilhelm är från modern Ulrica Lovisa 
Lüning år 1800, där hon kallar sonen för: ”Min lilla söta Fidde !” Han är då femton år och 
verkar gå i skola i Örebro. I vuxen ålder kallar hon honom i stället: ”Mon chèr Frederic !”  
 
I ett brev från 1801, skrivet med stor och kraftfull stil, berättar modern om spikförsäljningen 
via olika ”commisionairer” och om svårigheterna att erbjuda dem ”crediter”. Hon är då änka 
sedan åtta år och driver Godegårds bruk på egen hand. Hon säger till sin ”Fidde”: ”Det är 
horribelt hvad det är ondt efter pgr. Men G L: (Gudilov, MP:s anm) att jag har hopp om att 
få, emedan rätt wackra Spikbeställningar ingå efter hand”.54 Några rader längre ner säger 
hon sparsamt: ”Hvad ny BonjourRock för Dig beträffar, min lilla Fidde, skal Du wist få, men
en fråga, komer Herrarne hem på litet besök i Sommar? och kunde Du wänta till dess?” Ho
säger också att ”6 fina Chemiser (skjortor, MP:s anm) äro för Dig tilwerkade. Skal och blifwa 
för Gustaf  (FWG:s storebror, MP:s anm). Skulle ni […] behöfva några fina […] halsdukar så 
kiöpen icke, ty Jag har ett godt förråd til Eder tienst blott Jag får weta af det”.

 
n 

                                                

55 I denna rika 
brevväxling finns mycket att hämta, särskilt om man mer ingående vill studera kvinnligt fö-
retagande och dra paralleller exempelvis till Österby bruk, som vid samma tid drevs vidare av 
Anna Johanna (III) Grill och hennes systerson Pehr Adolf Tamm.56 
 
Brevväxlingen med brodern Anton Wollter Grill (1779-1855) är mer pragmatisk.57 Den 
handlar om sådd och skörd, skulder och återbetalningar, leveranser och transporter. Många 
brev innehåller avräkningar av olika slag. Man får intrycket att den i släkten populäre, men 
något oförsiktige och kanske lätt slösaktige Anton Wollter känner sig vara i konstant under-
läge gentemot sin framgångsrike och ordningsamme lillebror och därför hela tiden måste 
framhålla sina egna förtjänster. I brev den 12 juni 1844 skriver han exempelvis: ”Om söndag 
hafva wi wal af Electorer till Riksdagsmannawalet – men jag will ej wara med, ehuru jag har 
rätt dertill. – Det kunde hända att de wille wälja mig, och dermed wore jag högst obelåten. – 
Jag har aldrig laggt mig på att wara talare ej heller Politik widare än Salig Dumbom – och 
det är ej nog i dessa uplysta tider. Dessutom behöver jag wara hemma då jag ej har någon att 
se om mitt”. Några rader längre ner i samma brev står det kort och koncist: ”Dit bref af går-
dagen bekommit och följer Reversen behörigen påtecknad”.58 
 

På några ställen i de flyhänt skrivna, men ganska svårlästa breven har Fredrik Wilhelm gjort 
konceptliknande marginalanteckningar med mycket liten, tunn och prydlig handstil. Han 
kontrollräknar också ibland sin broders siffror. 
 

 
54 Enligt Hasselberg (s 117) är den ständiga kontantbristen strukturellt betingad och beror ofta på det tidsmässiga 
glappet mellan produktionen av spik och stångjärn och försäljningen på den svenska och internationella 
marknaden. I viss utsträckning kunde Jernkontoret gå in och erbjuda lån till bruksägarna. 
55 Godegårdsarkivet (Goa) E4:26 1801-04-08. Långt fram under 1800-talet skedde större delen av tillverkningen 
av kläder i hemmet, vilket framgår både av Ulvros, Rundquist och Årstafruns dagbok. 
56 Om detta kan man läsa i Kerstin Westerlund: Kvinnliga brukspatroner, Tekniska museet, Stockholm 2004 
57 Det finns över 600 brev från Anton Wollter till Fredrik Wilhelm sparade för tiden 1835-55. 
58 Goa E4:16 1844-06-12 
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Henriette Rehbinder, f. Grill (1860-1953), skriver: 
 

Om Farfar Fredrik Wilhelm har jag endast hört berömmande ord. Han tycktes ha 
varit en mycket fin, god och mycket bildad man; det fridsamma lynnet hade även 
han. Jag hörde talas om, att då någon hade gratulerat honom att han fått sina dött-
rar bortgifta, svarade han: ”Jag vill visst inte gifta bort mina döttrar, de äro så 
älskliga och snälla, jag vill ha dem hemma hos mig, ty de äro så söta mot mig och 
äro min stora glädje.59 […] 

Farfar och hans bröder voro mycket musikaliska och jag vet att Farfar an-
sågs ha en mycket god första fiol. De hade ofta musikaftnar, då de spelade 
kvartetter och gemensam musik. Farfar lär ha componerat musik, som han dedice-
rat till Haydn, som han också corresponderade med. Farfar hade stora litterära in-
tressen och var filantrop, något som var modärnt på den tiden. Han inrättade på 
eget initiativ och bekostnad en skola för brukets barn.60 
 

Fredrik Wilhelm korresponderade flitigt med sin svåger Enar Nordenfeldt, som var militär 
och slutade som överste. För det mesta var de sams och tilltalade varandra ”Redlige 
Broder”.61 Vid några få tillfällen blir tonen i breven lite mer ansträngd. Då handlar det nästan 
alltid om pengar. En historia har sin uppkomst i arvsskiftet efter Enars och Reginas fader, där 
Fredrik Wilhelm som brukligt representerar sin hustru. Den 21 april 1825 redogör Enar 
Nordenfeldt för bouppteckningen och kommer med förslag om hur man ska göra med vissa av 
tillgångarna, bland annat försäljningen av en fraktskuta. Enar säger: ”Jag hoppas att du ej 
ogillar vad vi här göra och låta, då afståndet absolut hindrar att i hvarje sak begära och 
avvakta ditt yttrande”.62 Tydligen hade Fredrik Wilhelm ändå synpunkter, för nästa svarsbrev 
innehåller sura kommentarer från Enar, som inte gillar att bli misstrodd och inte heller att få 
råd i saker som han känner lika väl till som sin rådgivare. Båda är starka personligheter och 
båda driver gårdar och bruk. Enar är den som genom sin militära bakgrund är mest berest och 
har flest offentliga uppdrag, men Fredrik Wilhelm har sin tid som protokollsekreterare och 
statstjänsteman att falla tillbaka på.63 Heder och ära är viktigt för dem bägge. Båda inser 
också att livet måste gå vidare. Så här svarar Enar Nordenfeldt den 12 mars 1826, v
förmodligen blir slutpunkten på just den diskussionen, även om den kanske lämnar kvar en 
liten tagg: 

ilket 

                                                

 
Det fägnar mig att du insett förhållandet med de anmärkte omständigheterne vid 
ArfsLiqviden och är övertygad om deras riktighet, men jag kan ej neka, att det 
smärtar mig att du kan anse mig till den grad slarfvig och lättsinnig, jag skulle 
uppgöra en så vigtig liqvid, utan att derwid hafva Concept – Jag vet sannerligen 
icke när och hur jag kunnat gifva anledning till en sådan förmodan. Kunde jag tro, 

 
59 Henriette Rehbinder, f Grill: Om Grillska Godegårdsgrenen, 1946, s 6. Henriettes pappa var Claes Lorentz 
Grill (1817-1907). Rent allmänt ansågs det vara en ekonomisk belastning och dessutom något av en skam för 
familjen att ha fler än en hemmavarande, giftasvuxen dotter. Detta framgår bland annat av Christina Sjöblad: 
Min vandring dag för dag. Kvinnors dagböcker från 1700-talet, Carlssons, Stockholm 1997, s 106 
60 Rehbinder, s 5f. 
61 ”Redlige broder” var ett vanligt tilltal för att markera vänskap, förtroende, öppenhet och ärlighet. Detta var 
viktigt i en kultur som också innehöll ett kreditsystem baserat på personliga relationer (Hasselberg, s 194ff) 
62 Goa E4:46, 1825-04-21 
63 I en not till Jonas Liliequists artikel ”Från niding till sprätt” (s 88) sägs (år 1768) att  sekreterarsysslan ibland 
tilldelades bortskämda aristokratynglingar, inte på grund av deras duglighet utan i kraft av sin börd. Det finns 
inget i materialet som tyder på att FWG skulle tillhöra denna kategori. Han betraktas allmänt som en duglig man. 
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att jag vore så beskaffad, skulle jag gerna afsäga mig både förmynderskapet och 
all slags förvaltning, ty då funnes hos mig ringa säkerhet för emottagna medel. – 
Trodde du vad jag skref, så hade du ej behöft besvära dig med afskrifningen,  ty 
jag nämnde i mitt brev från Björsäter, att jag ämnade låta Croetius med sin namn-
teckning bestyrka arfsräkningens enlighet med Arf-skiftets innehåll, och det 
kunde väl ej ske, utan att jag skulle äga nämnda räkning. – Wore du militaire 
skulle jag ge dig ett beröm, som väl är det största en General någonsin kan få, det 
nemligen, att efter en förlorad hufvudbatalj hafva slagits utmärkt envist, en reti-
rant, men som du kanske ej fattar det berömliga deruti, så vill jag endast nämna att 
du ganska skickligt användt det af fruntimmer vanligen brukade skälet, sedan alla 
andra äro uttömda: men ändå, och på hvilket jag vid alla tillfällen svarar concedo 
(ung. ”Jag ger mig”, MP:s anm), för att lemna min motståndare den glädjen, att 
hafva haft sista ordet.64 
 

Återstoden av brevet hålls i en vänligare ton. Enar ber uppriktigt om ursäkt för att han inte har 
möjlighet att passera Godegård på sin nästa resa. Den närmaste tiden känns det som om bre-
ven präglas av en viss försiktighet.65 
 
Fredrik Wilhelm och Regina tog gärna hand om Reginas yngre systrar, både på Mariedam 
(Dammen) och senare på Godegård. Det blev ofta rätt långa vistelser. I brev den 20 augusti 
1826 skriver Enar till Fredrik Wilhelm: ”Angående systrarna har jag, fastän Augusta har 
varit nog delicat, att ej bestämdt yttra det hon vill från Dammen, efter hon finner sig hafva 
skäl att vara nöjd med sitt wistande där, ändå nog tydligt märkt, att hon önskar komma hem i 
höst, hvilket jag finner billigt (ung. rimligt, MP:s anm) efter hon, om jag minns rätt, varit 
borta sedan början af september i fjol, på andra sidan är det ej billigt att hon alltid njuter den 
fördelen att lefva för intet, då flera av de andra systrarna betala för sig”.66 
 
Under 1826 gifter sig Enar Nordenfeldt med sin fästmö Maria. I ett brev den 20 oktober 
tackar Enar för ”trefliga dagar på Dammen”. Han säger också, vilket kanske inte är helt för-
vånande med tanke på hans militära bakgrund: ”Barnen voro så snälla man kan önska dem 
och jag kan ej undgå att jag ej väntat det, ty jag har ej gillat den mycket resonerande uppfost-
ringsmethoden, fastän jag finner att äfven den kan lyckas, om den har goda naturer att göra 
med. Hellsa Regina och Augusta mycket och varmt från Maria och mig, äfvensom alla barnen 
från och med Anne Louise till och med lilla Sophia ingen glömd, och fråga Mats om hans nya 
byxor äro hela ännu”.67 Det är tydligt att Fredrik Wilhelm och Regina intresserade sig för 
barnuppfostran och vågade pröva de mest moderna metoderna, kanske lite i Rosseaus anda. 
Det är naturligtvis svårt att veta hur medvetna de var, men påfallande är att många av barnen 
var mycket begåvade och blev konstnärliga, teaterintresserade, musikaliska och dansanta.  

                                                 
64 Goa E4:46, 1826-03-12. Jag väljer att ta med ett långt citat ur detta brev eftersom det så tydligt visar hur sårad 
Nordenfeldt blir då hans ärlighet, uppriktighet och goda omdöme är ifrågasatt. Han använder sig av en militär 
liknelse för att knyta an både till typiskt manliga dygder och sitt eget yrke och  levererar samtidigt en väl avvägd 
förolämpning genom att beskriva Fredrik Wilhelms argumentation och beteende som aningen fruntimmersaktigt. 
65 Det var mycket vanligt att man i breven blandade ekonomiska och tekniska frågor med ärenden av mer 
personlig natur, särskilt när man skrev till släktingar och vänner (Hasselberg, s 91) 
66 Goa E4:46, 1826-08-20. Enligt Ulvros, s 185 och 196, hände det ofta att ogifta systrar och föräldralösa barn 
vistades hos släktingar i veckor, månader och ibland år. 
67 Goa E4:46, 1826-10-20 
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Långt senare är det dags för nästa förtroendekris mellan Fredrik Wilhelm och Enar Norden-
feldt. Den här gången handlar det om en borgensförbindelse. Den 16 december 1843 tar den 
kanske något hetlevrade Enar i ordentligt:  
 

Ditt brev av den 6 dennes har jag emottagit och finner deraf ej utan ledsnad, att du 
icke har nog förtroende för mig, för att våga teckna den Borgen jag begärt, och af 
hvilken jag åtminstone icke inser faran, då jag först vet mig kunna sjelf betala min 
skuld till Chr. Posse (som är ställd på 6 mån uppsägning och med 6 proc ränta) 
dels tror att Hammarhjelm, som nu har sitt Nynäs nästan skuldfritt är en ganska 
god och säker Borgensman. – För din godhet att vilja borga till 1/5 tackar jag dig 
efter jag lär tro, att det härledes från en rigtig välmening, ehuru det i mina ögon är 
tämmeligen sårande, ty hvilken ärlig Karl skulle vilja använda en Borgen till-
kommen liksom genom subscription eller actieteckning så länge man icke är nära 
gäldstugu-färdig. – Då brukas det visserligen, att för tillfället och af vänskap frälsa 
banquerauteuren genom sådana Borgeskrifter, som vanligen anses lika med almo-
sor. – Du får således ursägta, att jag återsänder din förbindelse. […] din ohjelp-
samhets-princip om hvilken mycket vore att säga och förnämligast att den är i di-
rect strid med en sant Christelig anda.68 

 
Trots dessa hårda ord avslutas brevet med vänliga julhälsningar till Regina och barnen. Ett 
koncept till svarsbrev av den 27 december 1843 finns bevarat med Fredrik Wilhelms tunna 
men mycket karaktäristiska handstil: 
 

Din skrifwelse af d 16 ds emottagen d 24 ds, men war jag ej nyfiken, utan öpp-
nade juhlklappen först juhldagen. Det är alltid ett wågspel att gå i borgen, skälen 
må wara så rara som hälst – och jag tycker, att då jag ingick 1/5 av cautionen 
gjorde jag så Broderligt jag ansåg mig kunna. Min Hustrus och mina barns wäl 
bör wara och är mig närmast om hjertat och skulle jag ingått och nödgats leverera 
förbindelse, att ansvara för hela det betydliga capitalets inbetalning, kunde min 
ställning blifvit högst svår, möjligen derangerad.69 

 
Man kan se att Fredrik Wilhelm är en försiktig man, som sätter familjen och den egna verk-
samheten främst. Det är säkert också en av anledningarna till hans framgång. Fredrik Wilhelm 
är noggrann med alla skulder och räntor, jämför priser och kollar leveransvillkor innan han 
skriver under några avtal och förbindelser. Han följer till och med upp ganska små belopp och 
är mycket punktlig, efter vad man kan läsa ur breven. Fredrik Wilhelm har löst ut flera av sina 
syskon ur Godegård, är själv kraftigt skuldsatt och har stora bekymmer med likviditeten. Han 
har dessutom många barn att försörja. Därför vill han inte ge sig in på något som kan äventyra 
”kärnverksamheten”. Hos Rehbinder och andra finns exempel på familjer i den nära släkt- och 
vänkretsen som har fått gå från gård och grund med anledning av sina skulder och borgens-
förbindelser. Någon har till och med valt att ta livet av sig för den sakens skull. Så oron är 
utan tvekan berättigad. 

                                                 
68 Goa E4:46, 1843-12-16. Citatet visar tydligt hur det informella ekonomiska nätverket med borgensförbindelser 
kunde fungera. Enar Nordenfeldt betraktar det som självklart att släktingar och vänner ska ställa upp och blir 
naturligtvis både besviken och förolämpad när Fredrik Wilhelm bara vill gå i borgen för 20 procent. 
69 Goa E4:46, koncept 1843-12-27 till svar på brev från Enar Nordenfeldt 1843-12-16 
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Man kan frestas att tro att Fredrik Wilhelm samtidigt är ganska småsnål, men han visar en helt 
annan sida i kontakterna med sina barn. Särskilt tydligt är detta i korrespondensen med sö-
nerna  Andreas Gustaf och Claes Lorentz som vardera har långt över fyrahundra brev till sina 
föräldrar bevarade i arkivet. 
 
Båda sönerna fick varje år 600 rdr bco till uppehälle och studieomkostnader, vilket ungefär 
motsvarade räntan på den förväntade arvslotten efter fadern.70 Dessutom fick de vid behov 
ofta lite extra pengar. Under åren 1845-50 tjänade en adjunkt ungefär 1.000 rdr bco och en 
hovrättsassessor ungefär 2.200 rdr bco per år. En dagsverksarbetare kunde kanske komma upp 
till 90-100 rdr bco per år. 71 Det var alltså inte helt lite pengar, som Fredrik Wilhelm varje 
månad skulle ut med, särskilt om man antar att även de båda brödernas syskon kunde räkna 
med att få pengar eller annat stöd, exempelvis i form av hemgift. 
 
Andreas Gustaf Grill (1827-1889) utbildade sig först i Örebro och Uppsala och studerade 
sedan vid Bergsskolan i Falun, där han gick ut med högsta betyg. Han kunde tala holländska, 
franska och engelska och blev en framgångsrik bergsman och metallurg som gjorde flera ut-
landsresor, både i Europa och till Ryssland och Sibirien.72 Under studieåren och de första åren 
därefter hjälpte han sin far med provtagning på malmerna från Mariedam och med modernise-
ringen av järnframställningen och masugnsdriften. Man kan se i breven hur han som yrkes-
man med allt större erfarenhet och pondus kommunicerar med sin far, som verkar ha tagit 
vara på sonens goda råd. Efter faderns död 1861 är Andreas den store auktoriteten på allt som 
rör bergshanteringen och har hand om driften både vid Mariedam och Godegård. 
 
 

   
 
Bild 5: Charlotte Didron (1827-1861) Bild 6: Andreas G Grill (1827-1889) 

 
Andreas Gustaf blev redan som 21-åring förälskad i Charlotte (Lotten) Didron. Han friade 
utan att först ha frågat sin föräldrar om lov. Detta var mycket allvarligt, eftersom en ung man 

                                                 
70 Goa E6:8 1845-09-03 
71 Lars O Lagerqvist; Ernst Nathorst Böös: Vad kostade det ? Priser och löner från medeltid till våra dagar, 
NoK/LT, Uppsala 2002, s 16 och 94 
72 Anrep, s 118, även Rehbinder, s 7, 11-13 
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borde vänta med familjebildningen till dess han funnit en möjlighet att försörja fru och barn.73 
Förlovning var vid den tiden viktigare än bröllopet och därför ansågs det inte riktigt hederligt 
att binda en kvinna med en förlovning, innan den ekonomiska situationen var helt utredd.74 I 
mitten av september 1848 skriver Andreas lättad till sina ”ömt älskade föräldrar”:  
 

Jag älskade Charlotte, sade henne det, fick hennes svar, att jag icke var henne lik-
giltig, men ansåg hon sig icke hafva rätt att dölja det för sin far. […] Hans svar 
var, att förr än jag fått bref från mina föräldrar skulle vi icke få anse något för 
afgjort, utan öfverlämnade allt åt framtiden, för att se hvad han kan medföra, 
hafva vi icke vidare bundit oss. Jag anser mig likväl så (dvs bunden, MP:s anm) 
och skall aldrig glömma det, ty många frestelser äga nu ingen makt och många 
förvillelser undgår den som i tid fått ett mål att sträfva efter. […]  

Tack min goda Mor för brefvet. Jag skall om fredag skicka det till Dahl-
fors (familjen Didrons gård, MP:s anm) såsom det svar jag fått hemifrån. Stackars 
Charlotte, som nog har längtat efter detta, och det har varit en svår prövotid för 
oss båda att få veta hvad Ni skulle säga, men mest för henne, ty hon kände icke 
Er, och visste icke hvad jag visste, att ni skulle hysa många betänkligheter, men 
ändå välsigna oss. Och om jag finge bref äfven från Pappa med nästa post. Jag 
fruktar att jag får för mycket bannor, för att äfven kunna skicka det, men det skall 
jag göra ändå, för att visa att den man älskar den agar man, och att jag förstår rätt 
uppfatta Pappas kärlek.75 

 
Andreas är helt klart en smart förhandlare, spelar rollen som väluppfostrad son och lägger de 
önskade orden i munnen på föräldrarna. Den 20 september 1848 får han ett brev från blivande 
svärfadern, assessor Johan Henrik Didron, som nyligen hade blivit änkling: 
 

Af ditt bref till Lotte, äfvensom af Din Herr Fars yttrande och Din Fru Mors bref 
finner jag, att ehuru Deras ömhet för Dig väl hindrar dem, att directe förbjuda Dig 
taga det dierfva steg Du önskar – De dock önska, att Du nogare öfverväger Din 
ställning och Din ungdom. […] 

Då du sednast öppet förklarade mig Dina tänkesätt vis à vis min doter – 
påminner Du dig säkert mitt svar – att jag icke hade något emot denna förbindelse 
såvida Hennes känsla för Dig var reciproque och så snart du kunde upgifva mig 
hvarmed du skulle föda dig med famille. Om det första af dessa båda villkor blef 
jag ganska snart förvissad – om det sednare känner jag ännu intet – och kan såle-
des ej dessförinnan lemna dig ett mera bestämt svar; ty att i osäkerhet om framtida 
utkomst lemna bort mitt barn ifrån fadershemmet – det kan Du ej, med den Ca-
racter jag tror dig äga, af mig begära – måtte framdeles Dina respectabla Föräldrar 
i detta afseende kunna Tranquilera mig – så vore Eder lycka äfven min. I fån såle-
des tills vidare bära Edra ömma känslor för hvarann inom Edra egna bröst. […] 

                                                 
73 Ulvros, s 93 och 108. Ekonomin var också en anledning till att män ofta var betydligt äldre än sina hustrur. 
Här är Andreas och Lotten precis lika gamla. Omnia vincit Amor (Kärleken övervinner allt, enl. Vergilius). 
74 Hasselberg, s 90 och 200. Ska man koppla detta till Bourdieu, så var äktenskapet ett viktigt fält för den sociala 
ordningen. En familj och släkt överlät därigenom en kvinna till en annan släkt. Hon skulle reproducera makens 
familj och ätt, föda barn och bidra till försörjningen genom att ställa sina ekonomiska tillgångar till förfogande. 
De nya släktförbindelserna kunde också aktiveras och fungera som socialt kapital i olika sammanhang. Många 
ekonomiska och sociala intressen var inblandade och därför var äktenskapet en strategisk fråga som engagerade 
båda släkterna och kunde leda till åtskilliga praktiska arrangemang som garanterade båda  parters framtida 
säkerhet. (Ferm, s 20f) 
75 E4:14 1848-09-17. Ett långt citat, men det visar hur viktigt det var att utverka båda föräldrarnas gillande. 
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Det kan ju äfven hända att både Du och Hon behöfva nogare pröfva hvarandra in-
nan ni taga ett beslut – som sedermera ej utan många famille-ledsamheter står att 
ändra – flickan blir väl hemma hos mig, men Du kommer ut i verlden och kan då 
möjligen upptäcka någon du skulle anse Din ömhet ändå mera värdig – Du har ej 
ännu sett Lotte i sitt hvardagslif – hvaraf Du skulle möjligen kunna bedöma om 
hon har de egenskaper, hvarmed hon som husmoder skulle kunna bidraga till Din 
lycka. Är Din Far så god och skrifver mig till, skall det blifva rätt roligt få renou-
vellera denna gamla bekantskap, serdeles då vi få för vårt hjerta så ömma föremål 
att skrifva om – jag ber Dig emedlertid framföra till honom min varma hälsning. 
[…]  

Med sann tillgifvenhet. Din redlige vän J H Didron.76 
 
Brevet har varit svårt att korta ner, eftersom det så tydligt belyser en klok faders resonemang. 
Det verkar som om kärleken kommer i första hand och ekonomin i andra. I praktiken är dock 
den framtida försörjningen kanske viktigast. Om känslorna skulle svalna och förlovningen 
inte följas av ett äktenskap, kunde det finnas risk för en försämrad position på äktenskaps-
marknaden för Lottens del. Hon skulle då riskera att förbli hemmadotter och därmed tvingas 
bli försörjd av fadern och brodern under resten av livet. Det är därför J H Didron så uppenbart 
vill lyfta de ekonomiska frågorna till en högre nivå, där båda fäderna är inblandade. 
 
I konceptform på baksidan av Andreas nästa brev av den 21 september 1848 hittar man Fred-
rik Wilhelms svar den 22 oktober till assessor Johan Henrik Didron: 
 

Min älskade son Andreas har lämnat min k Hustru och mig förtroende om det 
oförvägna steg han oss ovetande har tagit, att utan egna tillgångar […] hafwa er-
bjudit Din dotter att dela sina öden. Hade han förut lämnat det, hade vi bedt ho-
nom skjuta på och besinna saken, men steget är gjordt och som de så hjertligen 
älska hwarandra tillkommer det wäl oss bägge att söka bereda för dem möjlighe-
ten att se sina önskningar upfylda […]. 
 Wid Mdms Egendom där min Hustru och jag bodde i 13 år i början av wårt 
ägtenskap är en förwaltare antagen […] Wisst ej öfwerflöd, men en tarflig (hygg-
lig, MP:s anm) utkomst kan jag där erbjuda wåra barn när som helst efter d 25 
oktober nästa år som du, min k Bror, lär ha gifwit ditt bifall till föreningen och 
skulle det hjertligen glädja mig att derigenom se wår ungdomswänskap återupp-
lifvad. Jag har […] ej obetydlig egendom, men mycket skuld, att jag ej kan på an-
nat sätt hjelpa saken, men hoppas det bästa för framtiden som min Andreas eger 
gode kunskaper och arbetsförmåga. Vid Mdm finnes […] en masugn och grufvor 
samt egendom och som min son walt Bergshandteringen som hufwudyrke wore 
förwaldtningen deraf tills widare fullt (?) och nyttig.77 

 
Fredrik Wilhelm gör vad han kan för sin son och hans blivande hustru, men anser också att 
sonen själv genom sin utbildning och sitt eget arbete ska utveckla Mariedam och järnhante-
ringen därstädes. Han antyder mellan raderna att Didron vid tillfälle borde kunna dra nytta av 
svärsonens kunskaper i sin egen bruksverksamhet. Så blir också fallet, enligt ganska hastigt 
genomgångna Andreas-brev av senare datum. 

                                                 
76 E4:14 1848-09-20. Hasselberg säger att Didron heter Johan Herman i förnamn, jag följer Anrep (1871). 
77 E4:14 1848-09-21, svar till J H Didron 1848-10-22 
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I några konceptrader speciellt riktade till Lotten säger Fredrik Wilhelm: 
 

Älskwärda kära Lottchen!  
Är du ej en liten alltför godhjertad flicka, som gifvit den fattige och intet 

ägande skolgossen Andreas G Grill Ditt hjerta, att i nöd och lust under hela det 
kanske långa långa framskridandet af lifwet älska honom ej blott i lust i lust, som 
en brud lär swarat wid wigseln. Icke trodde jag den glade, ystre ynglingen wilja så 
snart binda sig, men som Rosenbojorne äro knutna önskar jag Eder av hela mitt 
hjerta att Gud måtte wälsigna Eder och skänka Eder sällhet och wälgång under 
Edert lefnadslopp!!! Utan Gudsfrugtan och Dygd finns ingen sällhet på jorden, 
men med dem bli sorger och motgångar drägliga.  

G w o b D (Gud wälsigne och beware Dig, MP:s anm) hälsar din blif-
wande Svärfar FWG.78 

 
Genom äktenskap fick man tillgång till en ny släktkrets och det ingick i bilden att släktingar 
skulle hjälpa varandra på olika sätt. Därför var det viktigt att känna till egna och andras släkt-
förhållanden. Här tillhör familjerna samma krets och har säkert redan flera 
beröringspunkter.79 

 

 

an fick sam-
anlagt femton barn. Den tredje hustrun överlevde honom med mer än 30 år. 

 

 
Andreas Gustaf Grill och Lotten Didron flyttade tillsammans till Mariedam. Den 5 juni 1861 
dog Lotten Didron i barnsäng efter sitt femte barn, för övrigt bara tre dagar före svärfadern.80

Andreas Gustaf lät uppföra en familjegrav på en höjd mellan herrgården och masugnen. Där 
vilar Lotten, senare också Andreas och flera av deras barn. På Lottens minnessten står ”Den
ädlaste makan, den ömmaste modern, den bästa vännen”. Det är ingen tvekan om att deras 
kärlek var verkligt djup och äkta. Andreas gifte sedermera om sig två gånger. H
m

 
 

                                                 
78 E4:14 1848-09-21, svar till Lotten Didron 1848-10-22 
79 Hasselberg, s 151f. Den I G Clason, som Hasselberg skriver om i sin avhandling, bor alltså granne med Didron 
och känner honom väl. J H Didron nämns också vid namn på flera ställen i avhandlingen. 
80 Anrep, s 117f 
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Bild 7: Den Grillska familjegraven vid Mariedam. Charlottes minnesten är den största, ursprungligen försedd med 
en kopia av Thorvaldsens välkända Kristus-figur. Foto förf 0307. 

Med sonen Claes Lorentz (1817-1907) förhöll det sig delvis annorlunda. Han var yrkesmilitär
(artilleriet) och steg genom sin administrativa talang så småningom i graderna. I sin ungdom 
drabbades han lätt av åkommor i magen och luftvägarna, och beklagade sig ofta över detta i 
sina brev hem till föräldrarna. Han förefaller också nästan alltid ha ont om pengar. Det hänger 
delvis samman med det yrke han valt. Lönen är låg och kommer ofta sent.

 

a 

 

t.82 

 Lorentz med vacker skolpojksstil från Uppsala på själva julafton den 24 
december 183
 

ag på vår be-
gäran i 

83

ader d karaktäristiskt tunn stil direkt på brevet. Allvaret är inte att ta fel på: 
 

h 
gga Dig – Har du visat dem vid detta till-

81 Inköp av uni-
formspersedlar innebar stora personliga utgifter och när man blev befordrad förväntades man 
omgående skaffa nya kläder, anpassade till den högre graden. Claes Lorentz får ofta be Papp
om mera pengar. Det verkar som om Fredrik Wilhelm för det mesta låter tala med sig, men 
han protesterar ofta och kräver ordentlig redovisning av kostnaderna. I ett brev den 25 juni 
1842 gör den 25-årige Claes Lorentz en sammanställning över vad han fått från fadern. På åtta
månader har han erhållit närmare 800 rdr och på fyra år hela 4.812 rdr, alltså över 1.200 rdr 
bco per år. Det är alltså mer än en hel adjunktslön eller drygt en halv årslön för en hög juris
 

Förhållandet mellan far och son är inte alltid det bästa. I ungdomligt oförstånd skriver den 
trettonårige Claes

0:  

Min gunstige Pappa! 
Trenne bref har jag skrifvit och omskrifvit i anledning av Pappas afsl

itt sista bref – tills jag nu har beslutat att alls icke skrifva. s
Pappas ödmjukste Tjenare och Lydigste son – Claes Grill.  
 

F ns svar lämnas me

Min käre Claes ! 
Som jag icke will se eller låta någon annan se ett sådant bref ifrån min ene son 
återsändes det. Att obetänksamhet och ungdom ofta, men wisdom och ungdom 
sällan åtföljas synes äfwen härwid. Göm detta tills Du mera mognat, d.v.s. lärt 
Dig bättre kunna öfwerwäga och inse följderna af Dina handlingar! Döm då med 
hwilka känslor denne Lapp blifvit genomläst och återsändes! Lydnad, tålamod oc
sjelfförsakelse äro skyldigheter som åli
fälle?! Dock förlåter Dig Din Pappa.84

z (29 år) 
ll sin

 

et 

                                                

 
 
I ett annat brev, skrivet med mycket välformad och prydlig handstil av Claes Lorent

 ”goda älskade Mor” den 3 november 1846 är han öppet kritisk mot sin far: 

Mammas oro och bekymmer i vissa afseenden finner jag böra och måste vara 
grundade så till vida att Pappa har flera tryckande affärer att dragas med än han 
någonsin förmår reda sig ur. – Dock tror jag icke precist att allt går utföre fast d

ti

 
81 Enligt en fotnot i Årstafruns dagbok förväntades till och med unga förmögna officerare (oftast adelsmän) avstå 
från sin lön till förmån för mindre bemedlade kollegor (vanligen ur borgarklassen). 
82 Goa E4:20 1842-06-25 
83 Goa E4:20 1830-12-24 
84 Goa E4:20 några dagar senare. Med tanke på brevets karaktär är det märkligt att det har blivit bevarat. Pappa 
lyfter här fram några av de typiskt manliga dygder som bland annat beskrivs av David Gaunt och Jonas Lilie-
quist i deras respektive artiklar i boken Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv, Forskningsrådsnämnden 
(FRN), Stockholm 1999, s 19-27 och s 73-94. 

 28



Gudnås icke ser ut att gå framföre, så som det borde. – Ty Underhållet af Gård 
och Gods är verkligen under allt bedömande, då man ser till byggnader, och detta 
är ändå en så dyr sak, att en förfallen gård icke anses hälften så mycket värd som 
en uppbyggd, ännu mera en välbyggd (i allas ögon utom Pappas, som anser såda
som flärd). […] Jag anser derföre för en god sak att Pappa warit ute och sett sig 
om litet i werlden, för att hafva fått öfvertyga sig att den egenkära tanken, hemm
är bäst, icke nu mera slår in i det afseendet. – Emellertid måste allt ännu kunna 
hjelpas, om skötseln och öfverinseendet lemnades i en kraftfull – skicklig hand – 
som icke allenast sade ja – och uträttade allting utan motsägelse – utan sjelf före-
slog kraftiga medel – Jag anser för min enskilta del spiksmidet wara den största 
kräfta för Godset. – Det är af detta Pappa dock har sin hufvudsakliga inkomst – 
och der han har sina mest osäkra fordringar. Derigenom försummas åkerbruket – 

nt 

a 

och gårdarna förlora sitt wärde. Deras armod återfaller alltid på hufvudgården.85  

llräckligt ung för att veta och kunna allt”. Hur föräldrarna reagerade framgår inte. 

-
-

en 15 oktober 1842 oroar 
an sig för att ligga föräldrarna till last, men han bättrar sig inte.87  

 
h spelbordet må stå så nära det vill – ty mig har det allrig 

ckat – och skall allrig locka”.88 

. 
 och 

orgensförbindelser kommer även upp vid något senare tillfälle i korrespondensen.89 

                                                

 
Claes Lorentz är oftast mycket uttrycksfull och mångordig i sina brev. I just detta brev fort-
sätter han ett tag till i samma besserwisser-stil, om vilken Oscar Wilde brukar säga: ”Han var 
ti
 
Fredrik Wilhelm hade sannolikt mycket stora skulder efter att ha löst ut sina syskon ur bruket. 
Det framkommer många gånger i breven att räntor och amorteringar leder till stora likviditets
problem. Claes Lorentz oro både för Pappans och den egna ekonomiska situationen återkom
mer ofta under åren i början på 1840-talet. Den 3 december 1841 säger han: ”Ledsamt att 
weta Pappas jemna Penningebekymmer – och stora utgifter – och ändå inte kunna hindra 
dem, utan blott på mitt håll göra allt till för att öka dem”.86 Även d
h
 
I ett brev från Marieberg den 17 april 1840 visar Claes Lorentz upp en annan sida av sin fa-
der: ”Pappa varnar mig, med särdeles ömhet och ifver för spel och jag är ledsen, om jag ge-
nom mitt bref på något sätt skrämt Pappa derför. – För mig kan dock Pappa wara Trygg hvad
den frestelsen angår – spelhuset oc
lo
 
Ett par år senare, i ett brev poststämplat den 25 juni 1842, framgår det att Claes Lorentz har 
gått i borgen för ett ganska stort lån och fått betala lånet. Han blir starkt kritiserad av Fredrik 
Wilhelm för detta tilltag och blir förbjuden att göra några borgensåtaganden i fortsättningen
Fadern ställer ändå upp och räddar situationen genom ett lån till sonen. Frågan om lån
b
 

 
85 Goa E5:1 1846-11-03. Claes Lorentz har ändå delvis rätt, när han pekar på svårigheterna att få stångjärns- och 
spikproduktionen lönsam och menar att ett rationellt jordbruk skulle ge betydligt bättre avkastning. Denna 
omläggning av driften är han själv initiativtagare till ungefär trettio år senare. 
86 Goa E4:20 1841-12-03 
87 Goa E4:20 1842-10-15 
88 Goa E4:20 1840-04-17. Här är de manliga dygderna på tapeten igen, ett kärt samtalsämne mellan far och son. 
89 Hasselberg (s 117) säger att reverslån mot namnsäkerhet blev vanligare under perioden, liksom borgens-
systemet. Det fick stor omfattning och ledde till allmänt missnöje p gr a riskerna för den enskilde. 
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David Tjeder menar att vuxna redan under slutet av 1700-talet varnade unga män för att spela, 
dricka och vara slösaktiga. Under 1800-talet var detta inte bara något som kunde skada eko-
nomin och hälsan, utan också karaktären. Unga män ur medelklassen skulle som ovan nämnts 
fostras till ansvarstagande vuxna och det liv de levde var avgörande för deras blivande karak
tär. De borde kunna övervinna, underkuva och kontroller

-
a sina passioner. Självkontrollen var 

t sätt att skilja medelklassen från arbetare och bönder och skulle även göra det möjligt att 

, 
-

en bildade

et
med tiden leda ett hushåll och utöva makt över andra.90 
  
Claes Lorentz ifrågasätter ibland meningen med att exercera med beväringarna och kontrol-
lera deras klädsel, medan Pappa går hemma och har problem med järnbrytning, gruvor, sådd
byggnationer och vattenbrist.91 På Marstrand ser han exempelvis 200 man på arbetskommen
dering vandra upp mot fästningen i tre led: ”det är synd då man besinnar huru dessa landt-
boer ryckas […] från sina hem der de gälla mycket såsom Männer och Familjefäder för att 
här, utgörande ett bland mängden obemärkt och obetydligt Nummer – under ett par unga, 
m  Officerares befäl qvarteras in för 9 månader i Fästningshvalfven, för att bygga 

  

 

o 
 af 

diskussioner kring representationsreformen och då har fa-
ern en realistisk och ganska jordnära inställning, medan sonen representerar ett mer konser-

r 

tern 1851 förefaller han allt 
er tveksam och börjar långsamt kyla ner förhållandet. Den 8 mars 1851 kan han berätta för 

föräld
 

 det 

och bygga på denna dumma Inrättning – som man kallar Sveriges starkaste Sjöfästning”.92

 
Claes Lorentz stannar ändå kvar inom det militära, med åren dock med mer administrativa 
och centralbyråkratiska uppgifter. Pappa Fredrik Wilhelm är också kritisk mot sonens val av 
bana, men delvis av andra skäl. I april 1843 skriver exempelvis fadern: ”aldrig kan jag gilla 
att man förstör sina tillgångar i kronans tjänst och i fredstid”.93 Ett år senare handlar det om
sonens önskan att leva upp till en ställning som han inte har ståndsmässiga förutsättningar för: 
”… fika efter upphöjelse, som dock ej gör Dig lycklig, gerna wilja lefva med dem, som är
högre och förnämare, således sätta sig öfwer Dig, möjligen i hemlighet le deråt, hwilket Du
egenkärlek ej tror, men wid första lägliga tillfälle får erfara”.94 Under en kort period på 
1850-talet har far och son livliga 
d
vativt och aristokratiskt synsätt. 
 
Sommaren 1850 förälskar sig Claes Lorentz i en ung dam vid namn Hulda Bergendahl. De få
hans föräldrars och hennes mors välsignelse (fadern var död) och förlovar sig, men Claes änd-
rar ganska snart inställning och vill slå upp förlovningen. På vin
m

rarna att han blivit bjuden på middag hos Huldas moder:  

Hulda blef då ej synlig, utan underrättade mig blott min Svärmor helt artigt att
var Slut. Min kallsinnighet – mitt uppförande – var orsaken. – Det var en rätt 
dyster stund – det där – men kunde jag ingenting invända – utan hoppades att 
Hulda måtte kunna glömma mig, såsom det bästa för henne – likasom partiets 
upplösning – Jag samtalade sedan vänligt med Svågern en stund medan hästen 

                                                 
90 Tjeder, s 183-186 
91 Goa E4:20 1842-10-15 
92 Goa E4:20 1842-05-09 
93 Goa E6:8 1843-04-07 
94 Goa E6:8 1844-02-10 
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sadlades – återbyttes sedan ringarne genom honom, och jag gav mig af hem – lätt
och glad 

 
som om jag fått en million. Gud hvad friheten är att skatta högt – men 

man vet ej att värdera det goda i lifvet förrän man saknar det – så äfven med den 

rle-
 

n som stadsbo inte själv kunde producera. 
et var inte förrän Claes Lorentz steg i graderna och de stora kart- och bokprojekten började 

gå ihop sig, som ekonomin långsamt blev bättre.96 
 

saken.95 
 
Det är dock inte alltid som Claes Lorentz är så uppspelt över ensamheten. Ibland tynger det 
honom att det inte finns någon kvinna i hans liv, men till sist möter även han den stora kä
ken i form av domprostdottern Henriette Lidman från Linköping. De gifte sig 1854, bosatte
sig i Stockholm och fick sex barn, av vilka tre döttrar och en son uppnådde vuxen ålder. 
Troligen stöttade Fredrik Wilhelm dem under resten av sin levnad. Han skickade inte bara 
pengar, utan enligt brev från slutet av 1850-talet också kött, smör och potatis, vilket verkar 
konstigt för oss idag, men säkert var motiverat med hänsyn till de låga lönerna i jämförelse 
med kostnaderna för livsmedel och råvaror som ma
D

 
 

Bild 8: Claes Lorentz Grill (1817-1907) 

 
En tid efter faderns död blir tonen mellan bröderna Andreas Gustaf och Claes Lorentz mer 
ansträngd i breven. Andreas förefaller vara en handlingens man, snabb och effektiv, kanske 
den som har lättast att knyta kontakter, komma med idéer och fatta beslut. Brodern Claes före-
faller mer noggrann, skriver långa inlagor och ritar detaljerade kartor innan han hämtar in 

                                                 
95 Goa E4:20 1854-03-08. Hulda Bergendahl var vid detta tillfälle 25 år och Claes Lorentz 34 år gammal. Jag tar 
med citatet för att det är underhållande och visar att det trots allt var möjligt att bryta en förlovning om inte kär-
leken skulle utvecklas som det var tänkt. Hulda var också ganska ung och förlovningen så kort att det nog inte 
var någon större risk att hon skulle hamna på glasberget. Vad som sedan hände med Hulda, vet jag inget om. 
96 Framgår exempelvis i E4:20 1857-04-04. Gåvor och gengåvor var ett sätt att medvetet bygga upp och under-
hålla sina relationer. inte bara som här mellan nära släktingar (Hasselberg, s 106f). Förmodligen kan dessa gåvor 
också vara ett led i det ovan nämnda utbytet av varor och tjänster. Fredrik Wilhelm och Regina ville kanske ha 
något i utbyte, exempelvis ett kontaktnät i Stockholm, en tillfällig bostad vid stockholmsbesöken, hjälp med att 
få fram varor av olika slag eller bara information om vad som sig i riket tilldragit haver (Hasselberg s 138-142). 
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synpunkter från berörda syskon.97 Han verkar också ha kunnat göra andra irriterade genom 
sina ord och skriverier, inte minst sin bror. Att närmare studera vad som hände i övergången 
mellan Fredrik Wilhelm och sönerna på 1860-talet och åren närmast därefter, kan därför vara 
ett intressant ämne att forska vidare kring. 
 
 
Regina Grill, f Nordenfeldt. 
 
  
Det finns många brev bevarade till Fredrik Wilhelm Grill, men inte alls så många till hans 
hustru Regina. Hon får ju i de flesta fall ta del av samma brev som sin make. Under de första 
åren av hennes äktenskap har hon en mycket tät brevväxling med sin mor, Anna W Norden-
feldt, f Posse. Det första brevet till henne, den 25 september 1813, skrevs bara några veckor 
efter bröllopet och när Regina precis hade flyttat in på Mariedam. Stavning och menings-
byggnad är ofta sämre i kvinnors brev än i brev skrivna av män, givetvis beroende på att 
kvinnor i den generationen inte hade samma möjligheter till utbildning som männen: 
 

I mårgån, min lilla Regina, blir det 8:a dagar sedan du första gongen såg ditt hem, 
jag vill önska att de 8:a dagar inte varit så longa i ditt tycke som jag funnit dem; 
mina tankar har jemt varit hos dig. […] Jag har i denna vickan haft Rödsoten, 
sjuknade i söndags, fick på eftermiddagen lägga mig ricktit, jag började strax qurn 
med Ätticka och Svafel så att om Måndagen var jag upe, tog Onsdags afton ett 
warmt karbad och blef efter det alldeles bra, vilket jag nu Gudilof är.98 

 
Anna Posse (så undertecknar hon breven) verkar vara ett kraftfullt fruntimmer, som får 
mycket gjort. Hon håller en viss distans till sin make, brukspatron Johan Niklas Nordenfeldt, 
som hon i breven helt enkelt kallar ”Nordenfeldt”.99 Det är ingen tvekan om att äldsta dottern 
Regina är hennes älsklingdotter. Med henne diskuterar hon allt som sker i ett storhushåll, från 
matlagning, bak och slakt till huskurer mot sjukdomar i den växande barnaskaran. Vävning 
och sömnad är också ett gemensamt intresse. Mor och dotter byter ibland tyg, garn och 
mönster med varandra.100 Lotten Dahlberg säger i sin bok Nordenfeldtarna på Björneborg: 
 

                                                 
97 Christina Grill säger i samtalet 2005-06-27 att Claes Lorentz är den som har givit bruket sin nuvarande 
gestaltning, bland annat med raden av hus längs den vackra bruksgatan. Han påstås också enligt henne ha satsat 
på att endast ha vita hästar, kor och får. Enligt Svenska slott och herresäten (s 28) var han heller ingen vän av 
den allt mer urartade unionen med Norge och påstås alltid ha hissat unionsflaggan med ”sillsalaten” nedåt. 
98 E5:3 1813-09-25 
99 Det är vanligt, menar Eva Helen Ulvros (s 120), att kvinnor kallar sina män och andra manliga släktingar vid 
efternamn, medan männen oftast kallar hustrurna vid förnamn. Det är ett symboliskt uttryck för statusskillnader. 
100 Anita Göransson påstår i sin artikel ”Kön som analyskategori i den ekonomiska historien” (s 87f) att den 
textilproduktion som utfördes inom svenska hushåll på 1860-talet kunde uppskattas till att representera ett större 
värde än järnexporten vid samma tid. Anna Posse säger i ett brev till Regina den 26 november 1814 att man vid 
Björneborg har vävt 784 alnar under året, inklusive trasmattor och entränning (enklare lin- eller bomullsväv, 
ibland av lite sämre garn). Anna Posse hade för övrigt i sin tjänst en äldre man (Undell), som utförde en del av 
vävarbetet. I Årstadagboken skriver M H Reenstierna den 18 maj 1816 (bd II, s 96) att kuskens hustru 
”Bobergskan” på ett år har vävt 9 vävar med sammanlagt 417 alnar lärft (lin i tuskaft) och tjänat 50 rdr på detta. I 
bästa fall vävde man omkring tre alnar om dagen. Till detta kom allt övrigt arbete med lin och garn. 
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Omsorgsfullt har dottern gömt varje nedskrivet ord från modern, liksom från far, 
syskon och ungdomsvänner. 
 Det ligger något rörande i detta trogna bevarande. Likväl måste innehållet, 
vad moderns brev beträffar, med de eviga klagovisorna och pigbekymren för 
mottagarinnan ej varit odelat uppbyggligt. Men breven bragte bud från det alltför 
tidigt lämnade barndomshemmet. Genom dem kunde dottern vecka efter vecka, år 
ut och år in följa livet såsom det där levdes i helg och söcken. Därför ha de gömts 
som kära minnen.101 

 
I ett brev några månader senare säger Anna Posse: ”Du beder om förlåtelse för dina bref äro 
slarfviga och fullkluttrade, det behöfver du inte, det är rätt roligt att genomläsa dem sådanna, 
ty skulle di vara cerklade viste jag att du sörjde öfver att sätta dig att skrifva Lördagsaftnarna 
och det vure ricktit ledsamt för mig”.102 
 
Ett brev som beskriver vardagen på Björneborg är daterat 4 mars 1815: 
 

Nu kan jag skrifva med lite mer lugn änn förra posten. Anna synes nu Gudilof 
märkelig bättras. Gudgifve det hade något bistånd (bestånd, MP:s anm). Nu är 
våra rum så pas i ordning igen att idag är de skurade men änu sitter jag i Saln och 
skrifver vid full Musik. Enar blåser flöjt och Marje Carlott spelar Claver. Emeli 
har et par dagar varit kraslig, vi har väntat Mässling men jag tror inte det blir den, 
utan en flussfeber, denna fuktiga väderleken är bra ledsam och har Nordenfeldt 
hafvit känning af sin Gickt, vilket är för illa till den engsliga Marknan som nu 
börjas om Måndagen. […] Jag reser ingengong in utan har Fru Lindeberg lofvat 
att taga mina Spetserier. 

Tack för alt besvär du hafvit med min Sengvärmare, den blir jag vist nöjd 
med och skall skicka pängar då jag får passande sedlar men nu har jag inte det. 
Nu är Åkes informator kommen, han heter Holmberg och är från Kunofs skole. 
Adam Lindberg skall och få läsa för honom. Således skall han ligga och äta här. 
Så nu blir vi 15 dageligen vid bordet, men Lindbergs skall också hafva dem tidtals 
hos sig och då får Åke vara det. 

Nu har jag salmakarn här för att ståppa Stolarna och di nubb jag har räcker 
inte, varför jag vill bedja dig, min lilla Regina, att skaffa mig 4000 af den mindre 
sorten och 3000 af den andra. Nu bör det ej bli svårt att få hit dem till Fastingen 
(marknaden i Kristinehamn, MP:s anm). Så snart jag får veta min skuld, så skall 
jag skicka pengar derför. […] 

I denna vikan skall jag tala vid mitt Fålk, det är en ledsam tid, min gamla 
Jungfru är jag bra lite belåten med, men nöden har ingen lag hvad vill jag göra af 
hänne. 

Nu kommer Maten varför jag får lof sluta men med monga hälsningar 
både från alla mina och Lindberg. Hälsa Fredrik mycke från oss alla men mest 
från din Wän Anna Posse.103 

 
Jag väljer att ta med nästan hela detta brev, eftersom det är typiskt för Anna Posse och tar upp 
många olika sidor av livet på en herrgård. Det beskriver det institutionaliserade barnutbytet, 

                                                 
101 Lotten Dahlgren: Nordenfeldtarna på Björneborg, WoW, Stockholm 1922, s 69 
102 E5:3 1813-11-?? 
103 E5:3 1815-03-04.  
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där barn tidigt skickades bort till andra familjer för att uppfostras (socialiseras), lära sig 
hushållsgöromål och få erfarenheter av att sköta en gård eller ett bruk samt genom nya 
kontakter även öka sitt sociala kapital.104 För flickornas del skedde detta ofta i 12-13 
årsåldern, säkert i brist på lämpliga flickskolor, för pojkarna ännu tidigare.105 Brevet ger 
också exempel på överklassens interna postordersystem106 och på förhållandet till an
personal, där informatorer och guvernanter hade en särställning och fick äta och leva med 
herrskapet, medan pigor och annat ”Fålk” kunde hanteras lite hur som helst.

ställd 

                                                

107 Man kan 
givetvis se utbytet av gåvor mellan mor och dotter som ett sätt att underhålla eller utveckla det 
sociala kapitalet, men för mig representerar det bara en sund och rätt normal vardagsrelation. 
 
Den 18 mars 1819 skriver Anna Posse, när hon fått veta att Regina förlorat sitt fjärde barn, 
Johanna Regina:  
 

Min bästa Regina med hvad kiänslor jag genomläste ditt bref kan jag inte beskrifa 
och behöfer det ej ty du kiänner det förut, vi har alltid att tacka försynen, för fast 
vi sällan vill fästa våra tankar der vid och vid detta tillfälle är en ny påminnelse 
der om, som tog bort eder lilla Johana, alla Docktorer säger et och det samma. 
Haken har jag ofta talt vid der om under min sjukdom, dagen innan ditt bref kom 
hade Haken sagt att hännes slut skulle bli som det inträffade, hon är Lycklig och 
det är det som tröstar.108 

 

Henriette Rehbinder säger om sin farmor: ”Regina var, utom det att hon var vacker, även så 
intelligent, förståndig och kvick. Min mamma (Claes Lorentz hustru Henriette Grill, f Lidman, 
MP:s anm) sade, att allt var så 16-årigt hos henne. Då Reginas flickor växte upp var det som 
om hon hade varit yngre syster till dem, och ibland var hon så lekfull. På äldre dar, sedan 
hon hade mistat sin äldste son109, blev hon mycket melankolisk och kunde ej överkomma den 
förlusten”.110 
 

Längre upp i åren blir Regina alldeles uppenbart en person man vänder sig till, både för att få 
Fredrik Wilhelm att ändra uppfattning i vissa frågor, och ibland kanske som lindring för djupa 
kärlekssår. Polycarpus Cronhjelm von Schneidau, en avlägsen släkting men också en av Claes 
Lorentz militärkollegor, har blivit djupt förälskad i Reginas äldsta dotter Anne Louise (1814-
1898), men han får korgen. Hon väljer i stället sin syssling, häradshövding Gustaf Östberg. Så 
här låter det i ett brev till Regina den 28 september 1838: 
 

Goda Tante Regina ! 
Jag vet att Tante wisste mitt förhållande till Anne Louise förr! Jag wet att Tante då 
hade förtroende till mig, och war god och öfverseende! 

Ack Tante Regina! Icke trodde jag att nu, då jag drömde mig så nära målet 
för allt mitt sträfvande, att allt skulle förfalla, allt upplösas! 

 
104 Hasselberg, s 170, 174 
105 Ulvros, s 60, 174f och 188. Pojkarnas började vanligen i skolan vid 8-9 års ålder och bodde då hos släktingar 
eller var inackorderade hos någon respektabel person. 
106 Rundquist, s 214ff 
107 Rundquist, s 232-236 och Ulvros, s 176-185 
108 E5:3 1819-03-18. Barnadödligheten var stor. Den sakliga tonen visar att detta var något man fick räkna med. 
109 Johan Wilhelm (1815-1864) var forskare och zoolog och dog hastigt och oväntat enligt Anrep, s 114 
110 Rehbinder, s 6 
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Jag visste Morbr. Fredrics owilja emot min person, derföre har jag aldrig 
welat wisa mitt alfvare förr, att jag, utan att stödja mig på annan än mig sjelf, 
kunde begära Henne! Nu är allt förbi! Förbi! 

Goda Tante! Haf medlidande med mig! Jag höll för mycket af Anne 
Louise! Wid första underrättelsen om hennes förlofning skref jag några rader ge-
nom en 3dje person, som jag är rädd hon erhållit, eller kommer att emottaga – 
dessa rader war ett foster af ett uprördt hjerta! Förlåt att jag handlade så! För att 
tranquilera Anne Louise, sänder jag derföre dessa rader, som jag lemnar genom 
Tante, kanske bäst att Anne Louise ej wet genom hvem de äro komne, jag tror, att 
för hennes lugn de ej äro skadlige! 
Nu kan ingenting ändras! Gud låt honom kunna göra henne så lycklig som hon 
förtjenadt. […] Farväl glada förhoppningar, farväl o ljufva barndomsminnen! 
Kommen aldrig tillbaka! 

Gud välsigne Anne Louise och hennes Mor! Hon var alltid god mot den 
sörjande Polycarpus.111 

 
Då hör till saken att situationen var ganska komplicerad. Officeren von Schneidau var avhål-
len av alla och hade fått ja, men han befanns vara skuldsatt och skulle komma på bysättning. 
Han emigrerade då i stället till Amerika, blev rik fotograf och uppfann eller vidareutvecklade 
tekniken kring Dagerrotypin.112 I ett mycket underhållande brev från Claes Lorentz till 
Mamma Regina, ett brev som han för övrigt tycker att Anne Louise bör få läsa, anser han 
mästrande att storasyster har betett sig förfärligt mot hans kollega. Han beskriver hur den 
överspände och förkrossade Polycarpus efter beskedet begav sig ut på Stockholms gator, 
skrikande: ”Anne Louise! Anne Louise!”113 Mot den bakgrunden var det kanske bäst att det 
blev som det blev. 
 

Andra källor, exempelvis Karl Ankarswärds lilla opublicerade skrift ”Indiskreta blickar i 
50.000 brev”, hävdar att von Schneidau inte blev så framgångsrik i Amerika heller. Karl An-
karswärd berättar att Anne Louise i ett brev till sin bror Claes Lorentz, troligen 1838 men 
möjligen senare, skriver att hon hållit mycket av von Schneidau och tillägger: ”Jag har levat 
tvenne liv, när jag dör en gång, - ett skönt i inbillningen och ett lyckligt i verkligheten”.114 
  

Det finns bara ett 70-tal brev bevarade från Regina till Fredrik Wilhelm. Det allra första bre-
vet, i vilket den sextonåriga flickan tackar för giftermålsanbudet och ber att få tänka på saken, 
skrevs på Björneborg den 24 februari 1813 och föreligger i två likalydande exemplar. Det ena 
är uppenbart en förlaga, inte skriven med hennes egen hand och inte med moderns, möjligen 
med faderns. Det är ytterligt formellt och ställt till ”Högädle Herr Kongl Secreteraren”.115 
Samma vår blir tonen i breven varmare: ”min Bäste wän” och som gift inleder hon ett par år 
senare breven med: ”Min älskade Gubbe”. Makarna skriver naturligtvis bara till varandra när 

                                                 
111 Goa E5:1 1838-09-28. Enligt Ulvros (s 138ff) och andra var det under senare hälften av 1700-talet och fram 
till mitten av 1800-talet fullt normalt att män grät och visade starka känslor. Mot slutet av 1800-talet framhölls 
däremot disciplin och självkontroll som önskvärda och mer utpräglat manliga dygder. Det är en anledning till att 
jag tar med detta brev och även citerar Claes Lorentz några rader längre ner. Ett annat skäl är att brevet och om-
ständigheterna kring detta återigen visar hur hela familjen är inblandad när ett förhållande inleds och avvecklas. 
112 Enligt Rehbinder, s 8. Polycarpus öden beskrivs f ö även i Ulf Beijboms Utvandrarkvinnor, Norstedts, 2006 
113 Goa E5:1 1838-09-27. En dagerrotypi av Polycarpus dotter Paulina i 12-årsåldern finns bevarad (Ch&Cl H) 
114 Brevet återfinns i  Goa E6:26 och ligger odaterat sist i aktmappen. 
115 Goa E4:47 1813-02-24 
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Regina är på besök i sitt föräldrahem eller när någon av dem befinner sig på resa. Breven 
handlar då mest om vardagliga saker eller sådant som Regina behöver få sig tillskickat. Även 
breven från Fredrik Wilhelm till Regina har karaktären av lägesrapporter, om man bortser från 
de första årens mer kärleksfulla brev Jag har inte hittat några särskilt djupsinniga diskussioner 
makarna emellan, av den typ som Fredrik Wilhelm gärna ägnar sig åt med sönerna Andreas 
och Claes Lorentz eller med andra manliga mottagare. Man kan reflektera över om detta 
speglar åldersskillnaden och arbetsfördelningen mellan makarna eller möjligen har någon an-
nan grund. Det kan också hända att en del nyckelbrev helt enkelt har blivit bortgallrade. 
 
 
Sofie Tisell, f Grill. 
 
 
 

   
 

Bild 9: Bror Tisell (1820-1882)  Bild 10: Sofie Tisell, f Grill (1825-1892) 

 
Så här skriver Henriette Rehbinder om sin faster Sofie, egentligen Sophia Wilhelmina 
Christina: 
 

Sofie hade inte ett så lugnt och lyckosamt liv.- Mot sina föräldrars önskan, drev 
hon sin vilja igenom och gifte sig med den mycket vackre och mycket belevade 
Bror Tisell. I pekuniert afseende var det nog bra. Men Bror Tisell var redan i sin 
ungdom fallen för ”dryckjom”. Fastän han heligt lovat Sofie att ej dricka, så var 
det inte bättre, än att han själva bröllopsdagen var full, hvarpå Farfar förbjöd be-
tjäningen servera vin och allt låstes in i källaren. Det var en oerhörd skandal i de 
tider då, på nästan alla bröllop (och begravningar förresten) de flesta manliga 
gästerna voro fulla. Farfar ångrade sin stränghet, och det sägs, att han reste till sin 
måg och dotter på Lund för att ursäkta sig. Då ville det sig inte bättre än att han på 
trappan mötte sin svärson, som var betydligt ”påstruken”. Hvarpå Farfar vände 
och reste sin väg. Men Sofie, hon genomgick detta äktenskap. Hur hon kunde 
hålla modet uppe, det var förvånansvärdt. Hon uppfostrade väl sina flickor, och de 
blevo alla dugliga och bra människor. Äldsta gossen var det synd om. Han gjorde 
skulder; och, som ingen hjälpte honom, sköt han sig.- De andra kusinerna Lali, 
Ellen, Emma, Cecilia, Anna Mari och Carl Gustaf har jag endast hört goda rykten 
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om. Även de yngsta barnen har det gått väl för. Då de äldsta flickorna hade gift 
sig, begärde Sofie skiljsmässa från sin man.- Pappa, som hon rådfrågade, invände 
och sade: ”Sofie, du har ju hållit ut med honom nu i över 20 år, du kan ju vänta. 
Han tyckes inte ha långt kvar till graven”. Då svarade hon: ”Nej, nu får jag ärva 
min del i Godegård snart, och jag vill ej, att han super opp min arvedel också, utan 
den skall jag och barnen hava”.- Ja! Så skiljdes de lagligt åt. Dick Östberg, som 
var gift med den sköna Ellen, tog sig ann’ den alldeles försupne mannen. Hos den 
verkligt utmärkte Dick fick Bror Tisell en fristad under sin återstående Lifstid.116 

 
Sofie Tisell är den som mot förmodan förblir mest anonym i min undersökning. Eftersom det 
har varit svårt att få fram brev och andra fakta kring hennes person, väljer jag att ta med 
ovanstående beskrivning. För kvinnor i de lägre befolkningsskikten tycks fattigdom och 
många barn ha varit till hinder, om de skulle hitta en ny äktenskapspartner. För de besuttna 
kvinnorna var det välutvecklade släktnätet en garanti för deras fortsatta solida position.117 
Sofie tar stöd i släkten, både för egen del och för makens. Det sociala nätverket fungerar, så 
att även den som misslyckas kan få vård och omsorg. Att få gå ner sig totalt eller hamna på 
fattighuset ansågs normalt inte som ett tänkbart alternativ i dessa kretsar. 
 
Av Sofies hand finns bara ett tiotal brev bevarade till fadern Fredrik Wilhelm. I ett från Öster-
skog den 23 september 1848 skyndar hon sig att tacka för 30 rdr bco och hälsar från Bror att 
30 gäss finns att hämta. Sist i brevet hoppas hon att brodern Wilhelm ska komma på besök 
under helgen ”då vi annars blifva ensamma hela Söndagen, som då blir den längsta dagen i 
veckan”. Hela brevet andas nästan överdriven respekt och vilja att vara till lags från ”alltid 
Pappas tillgifna dotter Sophie Tisell”.118 Tilläggas bör att det var vanligt med besök och 
visiter av olika slag, medan man ganska sällan tillbringade tiden enbart med kärnfamiljen.119 
 
Den belevade maken Bror Tisell har en mycket välvårdad, lutande och lite sirlig handstil. Han 
verkar ligga illa till ekonomiskt men finner glädje i att rida på paragrafer på ett sätt som säkert 
irriterar svärfar Fredrik Wilhelm. Här i ett brev från Klovstenalund den 25 februari 1857: 
 

Svärfars skrifvelse af den 20 dennes har jag bekommit och får derå till svar hafva 
äran nämna att jag erkänner inhändigandet av deri framstälda upsägning, men 
torde ursägtas att jag begagnar den rätt som vid köpet af Lund af mig betingades 
och af Salig Farbror Anton medgafs, att endast en femtedel af min skuld till ho-
nom årligen fick upsägas, eller 5000 Rdr bco, och som Svärfar nu fått ¼ del af 
hans fordran hos mig anser jag mig ej vara skyldig att betala mer än 1250 Rdr bco 
årligen i följd af Svärfars upsägning, och skola dessa penningar Sex månader från 
den 23 räknadt, ordentligen inbetalas.120 

 
Svärfadern, som är 72 år och bara har fem år kvar att leva, svarar trött med mycket liten, darr-
hänt och väldigt svårläst stil i koncept på brevet: ”[…] Emedlertid är jag tacksam och belåten 

                                                 
116 Rehbinder, s 10f. Sofies dotter Ida (Ellen) Tisell gifte sig med sin kusin Dick Östberg, Anne-Louises son. De 
tog alltså tillsammans hand om ”den sköna Ellens”  försupne far. Bror Tisell dog 1882. 
117 Ulvros, s 259 
118 Goa E4:60 1848-09-23 
119 Ulvros, s 203f 
120 Goa E4:60 1857-02-25 
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med den Capitalafbetalning 1250 Rdr bco Du lofvat göra den 23 nästkommande augusti. [...]  
Jag bråkar för att efterhand betala mina skulder, först de dyraste och svåraste”. 
 
Det bör tilläggas att Bror Tisell förmodligen var en god försäljare. Vid flera tillfällen gör han 
säljresor för Grill-familjens räkning och hjälper till vid leveranser av spik och järn. 
  
 

 
 

Bild 11: De vackra systrarna Tisell, Sofies döttrar. Foto från omkring 1890, okänd fotograf. 

 
Genom Katarina Elvin, sondotterdotter till Sofie Tisell och medlem av Grillska släktföre-
ningen, har jag lånat ovanstående fotografi av Sofies döttrar, som allmänt kallades ”De vackra 
systrarna Tisell”: Från vänster syns enligt uppgift Charlotta (Lali) (1849-1927), Ida (Ellen) 
(1850-1924), Emma (1855-1934), Anne-Marie (1863-??), Eva (1867-1945) och Märta 
(1870-??). Enligt Henriette Rehbinder ska det också finnas en dotter Cecilia. Hon påstås vara 
född 1857 enligt andra källor. Henriette Rehbinder nämner inte Eva och Märta vid namn, utan 
talar bara om ”de yngsta barnen”. I så fall har Sofie Tisell haft nio barn, sju döttrar och två 
söner. Jag har inte helt lyckats reda ut detta, men det har å andra sidan ingen större betydelse 
för uppsatsen. 
 
Av brevdateringar ser man att familjen bodde kvar på Klovstenalund åtminstone till 1871. 
 
 
Tillägg: Enligt Claes Lorentz Grill: Utur minnet och dagboken från 1898, s 45, såldes 
Klovstenalund 1879. Sofie Tisell flyttade sedermera till Stockholm och levde där under 
ganska knappa omständigheter fram till sin död.
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Pratté. 
 
 
Hans namn skymtar först förbi i brevskörden från Anton Wollter till brodern Fredrik Wil-
helm. Den 23 april 1843 skriver han exempelvis så här från Lund: ”Från Pratté hade bref i 
går – han skall köpa tapeter åt mig till sal och förmak – men är i ett svårt qval för walet. Nog 
tror jag han wäljer wackert, dock torde det bli något dyrare än om jag sjelf köpte, så att jag 
får bereda mig på kanske 50 rdr mer än jag just tänkt. […] Dessutom har han förbehållit sig 
att få tapetsera sitt rum, till minne”.121 Detta tyder på att han inte är någon tillfällig gäst på 
Klovstenalund, utan ofta bor där. 
 
Den 11 augusti 1844, i brev från Anton Wollter: ”Pratté är ej hemkommen – om tisdag far 
Hagelberg och Pauline”. Den 29 september skriver han: ”Pratté kom hem i Thorsdags. Han 
war uppe vid Finspong …” och den 4 oktober: ”Pratte talar väl om resan – men tiden ej ut-
satt”. Den 6 november står: ”Pratté väntar paquet från Stockholm, som troligen kommer om 
lördag” och den 9 november: ”Ett par böcker följer till Sophie. Pratté ber hälsa, han går se-
dan till Hättorp”. Herrgården Hättorp var släkten Tisells stamgods och ligger några kilometer 
söder om Klovstenalund. 
 
Den 13 november 1844 skriver Anton Wollter: ”Pratté beder mycket hälsa – han rustar till 
resan och far til Calmar, Carlskrona, Christianstad, Helsingborg och Malmö samt ger Con-
certer, sedan till Köpenhamn där han stadnar till fram mot wåren då han fortsätter resan till 
Hamburg”.122 Uppenbarligen är Pratté en så bra musiker att han även platsar i storstäderna.  
 
Bara några dagar senare, den 16 november 1844 skriver Anton Wollter igen: ”Pratté talar om 
att gifva Concert den 1 dec i Linköping och fara härifrån i januari. Wi komma wäl då till Go-
degård i jul”.123 Prattés långa utlandsresa blir dock inte av förrän betydligt senare, 1847. 
 
I ett brev från Falun skriver Andreas Gustaf till fadern Fredrik Wilhelm den 9 november 
1848: ”Pratté ger Concert i afton”. Andreas Gustaf är då 21 år, studerar på bergsskolan i Fa-
lun och har varit borta från Godegård i några år. Det är också tidsmässigt den sista notering 
jag har hittat i breven om denne musikant.124 
 
Länge trodde jag att min kännedom om Pratté bara skulle inskränka sig till notiser. Jag tyckte 
att han åtminstone behövde få ett förnamn. Nyckeln till ökad kunskap hittade jag helt oväntat 
i en hänvisning till Lotten Dahlgrens Marie Charlottes dagbok på baksidan av min andra 
ägandes akvarellmålning av Prattés hand.125 Jag läser då i boken: 

                                                 
121 Goa E4:16 1843-04-23 
122 Goa E4:16 1844-11-13 
123 Goa E4:16 1844-11-16 
124 Goa E4:14, 1848-11-09 
125 Akvarellen föreställer Pratté i hög hatt och rock på Godegårds gårdsplan, sittandes på en stol med ryggen mot 
betraktaren, avmålandes Godegårds huvudbyggnad. Intressant är att huset på akvarellen har valmat sadeltak och 
inte säteritak. Enligt muntlig uppgift av Christina Grill (2005-06-27) byggdes taket om under Fredrik Wilhelms 
tid (1844) och återställdes sedan till nuvarande säteritak av Claes Lorentz son Theodor Grill (1908-1910). Marie-
Charlotte är för övrigt en yngre syster till Regina Grill, f Nordenfeldt. 
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Flitigt musicerades det i Godegårds salar. Musikaliskt folk drogs gärna till det 
Grillska hemmet, en del som gäster på långmål. Till dessa räknades den berömda 
harpvirtuosen Edvard Pratté som under åratal hade sitt stamhåll på Godegård och 
kringliggande herrgårdar, en av de mångomskrivna kavaljerstyperna, vars hela liv 
var en enda lång gästning. Så förekom denna monsieur Pratté år ut och år in 
kuskande  från herrgård till herrgård i det på sådana så välförsedda Östergötland, 
betjänande sig under sina färder av en för det skrymmande instrumentet han trak-
terade enkom konstruerad schäs.126 

 
Redan 1819 lär Edvard Pratté ha gästat Godegård i sällskap med en herr Carré, som spelade 
fiol. Han påstås ha varit synnerligen aktiv i samband med alla födelse- och bemärkelsedagar 
och arrangerat och utfört musik av olika slag.127 Om vi gissar att han var ungefär 20 år 
gammal vid detta tillfälle, måste han vara runt 45 år vid Rian i maj 1844, när han lägger an på 
den då 19-åriga Sofie, en rätt väsentlig, men ändå inte helt ovanlig åldersskillnad. 
 
Den 23 maj 1834 är Marie-Charlotte på besök i Linköping, där hon tittar på en ”Fruntimmers- 
och Industriexposition”. På kvällen är det konsert i S:t Lars kyrka, där Direktör Pratté enligt 
egen utsago håller den allra bästa konsert han hittills givit.128 Konsertprogrammet innehåller: 
 

1. Sinfonie för stor orkester, c-moll, av Pratté 
2. Konsert för pedalharpa av N Bochsa, exekverad av Pratté 
3. Tema med variationer, concertante för flöjt av Müller, exekverad av Hr Wester-

dahl 
4. Jägarkör för tenor och basröster med acc Orden av Tegnér, musik av Pratté 
5. Konserterande kvartett för pedalharpa, klarinett, valthorn och fagott, komponerad 

av Pratté 
6. Trippelkonsert för klarinett, valthorn och fagott av Crusell 
7. Solo för pedalharpa, komponerad och exekverad av Pratté 
8. Fridsröster, konsertkör med acc av orkester. Ord av Tegnér, musik av Pratté 129 

 
Under sommaren och hösten 1844 sker en snabb förändring i Fredrik Wilhelms inställning till 
Pratté. Så här positivt skriver han i brev till Claes Lorentz den 28 juni: 
 

Pratté spelade nyckelharpa, äfven med då 1 à 2 flickor spelade fortepiano. Och 
sjöng Sofie ibland. Han är werkl. intressant, har läst mycket och känner mycket 
folk […] och som han trol. är den skickligaste i sin sak kommer han förmodligen 
att förtjena ofantligt.130 
 

                                                 
126 Lotten Dahlgren: Marie Charlottes dagbok, W&W, Stockholm 1931 s 85f. Enligt Årstafruns dagbok I (i en 
fotnot i del 1, s 43) är en schäs ett ensitsigt, tvåhjuligt åkdon, draget av endast en häst. 
127 Dahlgren, s 87f 
128 Dahlgren, s 90f. Marie Charlotte uppvaktas under en lång tid intensivt av den 21 år äldre Anton Wollter Grill, 
men han har ingen framgång. Hon älskar en annan, som dock aldrig vågar fria och därför lever Marie Charlotte 
ogift i hela sitt liv, liksom Anton Wollter. Verkligen tragiskt. 
129 Åke Vretblad: ”A E Pratté – harpokungen i Norden” ur Östgötacorrespondenten 1978-01-14, del 2 
130 Goa E6:8 1844-06-28 
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Den 30 juli kan man läsa: ”Pratté var alltför artig och enträgen efter Sofie, hwarföre wäl war 
att han for, hwarom han fick wink”.131  
 
Den 30 november skriver Fredrik Wilhelm: ”Efter pingslagningen (troligen tröskningen, 
MP:s gissning) i förrgår och i går wandrade de mine, Sofie Åman och jag till Hälla möte. – 
Mlle Sundeman ensam hemma. Pratté reser ingenstans, utan är vid Lund i år som i fjol och 
troligen så nästa år också. Jag will ej få hit honom knappt på visite”.132  
 
Alltså stämde min lilla misstanke, att akvarellen skulle kunna vara ett symboliskt uttryck för 
lidelse och obesvarad kärlek. Det ökar också sannolikheten för att målningen kan vara gjord i 
tidsmässig anslutning till händelsen och inte långt senare, när kärleken väl hade svalnat. 
 
Edvard Pratté är inte omnämnd i husförhörslängderna för Godegårds församling 1843-48 och 
inte heller i den närmast föregående eller efterföljande. Detta gäller också Tjällmo församling, 
där Klovstenalund (Lund) ligger. Jag har även gått igenom in- och utflyttningslängderna för 
perioden 1841-60 (Godegård) och 1831-60 (Tjällmo) och hittar inget där. Troligen är Pratté 
skriven någon annanstans och lyckas hålla sig undan myndigheternas granskning genom sin 
ställning som gäst. 
 
År 1850 säljer Anton Wollter Grill Klovstenalund (Lund) till Bror Tisell och flyttar till Lin-
köping. Kanske söker sig Pratté då till andra mecenater, kanske är han tillräckligt uppburen 
för att klara sig själv. Hur känd var han då egentligen ?   
 
Av en händelse får jag upp ett helt nytt spår genom att slå i Nordisk Familjebok. Där står: 
 

Pratté, Anton Edvard, harpospelare, f 22 nov. 1799 i staden Haida i Böhmen, d 
23 maj 1875 i Vreta klosters församling, Östergötland, rymde vid 15 års ålder från 
sin hårde fader, som reste omkring med en marionett-teater, och begaf sig till Sve-
rige, där han sedermera var bosatt till sin död. På vidsträckta konsertresor inom- 
och utomlands vann han erkännande som en synnerligen framstående harpvirtuos. 
Utom en mot Ole Bull riktad broschyr och en mängd kompositioner för sitt in-
strument skref P. Fridsröster för kör och orkester, melodramen Napoleon på S:t 
Helena med kör och orkester samt symfonien Stormnatten. Han blef 1850 led. af 
Mus. akad.133 

 

                                                 
131 Goa E6:8 1844-07-30. Kvinnan sågs i någon mån som handelsvara, som det gällde att gifta bort så förmånligt 
som möjligt (Ulvros, s 220). Känslan för den egna samhälleliga positionen var viktig och man ville inte gifta sig 
med någon ur en lägre samhällsklass (Ulvros, s 214). I så fall var det bättre att leva ogift, vilket många ändå 
tvingades göra. Vid 1800-talets mitt var omkring en tredjedel av landsbygdens kvinnor ogifta och uppemot 
hälften av kvinnorna i städerna (Ulvros, s 214). Föräldrarna hade stor makt, eftersom kvinnan fortfarande var 
omyndig och därför beroende av deras välvilja (Ulvros, s 223). Här kan man misstänka att pappa Fredrik 
Wilhelm inte ansåg Pratté vara ett tillräckligt gott parti för dottern. Även om man umgicks och hade ömsesidigt 
utbyte av varandra, var kringresande musikanter och kavaljerer inte riktigt av samma klass som herrskapsfolket. 
Sofie hade kanske också synpunkter, eller så var åldersskillnaden bara alltför stor. 
132 Goa E6:8 1844-11-30 
133 Nordisk Familjebok, Stockholm 1915, bd 22, sp 127. I mitt ärvda exemplar finns en marginalanteckning 
(nedskriven någon gång mellan utgivningsåret 1915 och 1954) angående pedalharpan att den ”finns hos slägten 
på Djursholm” (dvs Andreas G:s son Wilhelm Grill i 3:e äkt, MP:s anm. Den linjen är numera utdöd). 
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Bild 12: Antoine Edouard Pratté (1799-1875), träsnitt  

 
Genom kontakter med Statens Musikbibliotek har jag spårat upp en mycket upplysande min-
nesartikel om A E Pratté i Östgötacorrespondenten den 14 januari 1978.  Där berättas att både 
far och son Pratté var i Sverige 1815 och hade elva förställningar med sin dockteater på as-
semblé- och spektakelhuset i Linköping. Sonen stannade sedan kvar i Sverige och utvecklade 
sin förmåga som harpospelare. Han hade konserter i Linköping 1817 och 1820 och blev en 
kär gäst på Godegård. I ett tiotal brev till Anton Wollter Grill 1822-25 berättar han livfullt om 
livet i Stockholms konstnärskretsar och turnélivets vedermödor.134 Att konserterna inte alltid 
gav så stort utbyte är uppenbart. I flera fall fick han leva i flera veckor på några riksdaler och 
människors vänlighet. Ibland tog han också emot elever. Genom kontakter med hovkapell-
mästare Johan Fredrik Berwald i Stockholm fick han år 1823 göra ett arrangemang av ett 
stycke ur Spontinis opera Vestalen och blev därefter erbjuden ett engagemang vid Hovkapel-
let, vilket han dock tackade nej till. I december 1823 höll Pratté och kontrabasisten Megelin 
en bejublad konsert med över 600 åhörare. Detta tycks ha varit hans verkliga genombrott. 
Under åren 1835-36 var han en ledande kraft i Norrköpings musiksällskap. En av hans längre 
turnéer utomlands (1847) har berörts ovan och vid konserten i Berlin fanns även den kungliga 
preussiska familjen bland åhörarna. Efter tiden på Godegård och Klovstenalund slog Pratté sig 
ned i Ledbergs socken, nära Linköping. Han var en tid förlovad med en originell dam vid 
namn Mathilda Björkdahl, ofta kallad ”Prattés harpa”, men något giftermål blev inte av. Där-
emot bodde han på sin ålderdom hos henne i en liten stuga vid Svartån. Han sågs gärna som 
gäst på herrgården Odensfors och dog där år 1875 samt ligger begravd på Ledbergs kyrko-
gård.135 
 

                                                 
134 Breven ska enligt NM:s register återfinnas i Goa E3:19, men ligger i Goa E3:20. Jag letade till en början inte 
där, eftersom jag inte kunde tro att Pratté var en sådan kändis och periodvis bodde på Godegård i mer än 20 år 
före händelsen vid Rian. Brevens många målande beskrivningar är skrivna på mycket god svenska av en sann 
känslomänniska, som har en tendens att allt som oftast placera sig själv och sina upplevelser i centrum. Han 
undertecknar för övrigt oftast sina brev med förnamnet Anton. Att det inte finns några brev sparade i Goa efter 
1825 beror förmodligen på att Anton Wollter då lämnade Godegård och flyttade till Klovstenalund. 
135 Åke Vretblad: ”A E Pratté – harpokungen i Norden” ur Östgötacorrespondenten 1978-01-14, del 2. Träsnittet 
ovan är hämtat från artikeln i ÖC, i sin tur taget från en nekrolog i tidskriften Svalan 1875. 
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När Selma Lagerlöf skriver om kavaljererna på Ekeby kan man urskilja tre typer: 
 de gamla och orkeslösa, som herrskapsfolket tar hand om av ren barmhärtighet 
 de som på olika sätt kan göra sig nyttiga genom någon form av arbete på gården 
 de som är intressanta och underhållande och kan bidra till brukets glans och ära (dvs det 

kulturella, sociala och symboliska kapitalet) i utbyte mot mat och uppehälle. 
 
Pratté tillhör helt klart den tredje kategorin, men har oregelbundna inkomster och drar därför 
fördelar av ”kavaljerslivets a-kassa”. Samtidigt har han så stor talang som kompositör och 
harpospelare att han periodvis kan tillåta sig att vara oberoende och till och med turnera utom-
lands. Som kavaljer bör alltså Pratté genom sin partiella egenfinansiering ha varit ovanligt 
privilegierad. Det återstår att undersöka om detta sätt att leva var vanligt för sådana kultur-
arbetare. Det material som finns i Godegårdsarkivet är inte så omfattande att jag vågar dra 
några långtgående slutsatser. Om jag i detta läge skulle fördjupa mig i frågan, vore jag på väg 
bort från uppsatsens syfte. Det är i så fall intressantare och bättre att återkomma på D-nivå, 
eftersom kavaljerernas och kulturarbetarnas situation inte är ett särskilt väl utforskat område. 
 
 
Mamsell Sundeman. 
 
 
Mamsell Sundeman döljer sig också länge i små notiser. Anton Wollter säger i ett brev den 4 
januari 1844: ”Ett brev från Tisell till mig och dito invitation till Mlle Sundeman följer”. Lite 
senare, i hans brev den 13 november 1844, alltså efter episoden vid Rian, säger han: ”Om jag 
vetat förr än i afton att Sophie och Mlle Sund. warit wid Yxhult hade jag farit dit på en 
stund”.136 Eftersom de två damerna åker tillsammans borde detta kunna betyda att de är rätt 
jämnåriga, eller att Mamsell Sundeman agerar förkläde. 
 
I ett brev från Fredrik Wilhelm till Claes Lorentz den 1 februari 1845 står det: ”Mlle S lär 
flytta i wåhr och wore wäl att i hennes ställe få någon som kunde underwisa flickorna i rita 
och måla, om Ulla ej kan. […] Flickorna äro ifriga att lära det”. Den 22 mars 1845 frågar 
Fredrik Wilhelm: ”Wet Du någon passande ?  Om Ulla wille och kunde det wore det wäl för 
omkostnadernas skuld”.137 Mamsell Sundeman förefaller ha ett avlönat uppdrag och bör alltså 
ha varit något tiotal år äldre än flickorna. 
 
Eventuellt lämnar Mamsell Sundeman Godegård, men i så fall återkommer hon senare, åtmin-
stone som gäst. Fredrik Wilhelms och Reginas dotter Johanna Charlotta Lundblad (1831-
1900) f. Grill ber den 4 juni 1848 i ett brev till föräldrarna från Lerdala i Västergötland om 
ursäkt för något hon gjort och säger: ”Mamsell Sundeman har lofvat ställa alting till det 
bästa”.138 Det faktum att Mamsell Sundeman här tar på sig en medlaruppgift gör återigen 

                                                 
136 Goa E4:16 1844-11-13. Yxhult ligger bara några kilometer bort.  
137 Goa E6:8 1845-02-01 och 1845-03-22. Även om Fredrik Wilhelm startar skola för bygdens barn (Rehbinder, 
s 6), föredrar han att låta sina egna undervisas av informatorer och guvernanter. Här utnyttjar FWG dessutom sitt 
släktnätverk för att söka en ny guvernant. Ulla är för övrigt FWG:s dotter Ulrica Regina (1822-1920) 
138 Goa E4:42 1848-06-04 
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åldersskillnaden gentemot systrarna Grill osäker. Man tar nog inte en sådan roll om man är 
alltför ung. Brevet visar också att Mamsell Sundeman även efter tiden som guvernant räknas 
in i den närmaste familjekretsen och alltså tillhör nätverket. Det förklarar troligen också 
varför hon över huvud taget finns med som en viktig, jämställd person på akvarellen. 
 
Det hela klarnar när man går igenom korrespondens till Regina Grill, f. Nordenfeldt. Där finns 
tretton välskrivna brev från Augusta Sundeman från perioden 1858-1865, skrivna med 
vacker och lättläst handstil. Det framgår att Mamsell Sundeman har varit guvernant på Gode-
gård och att hon har lärt särskilt de yngre barnen Johanna och Mariana, troligen också Sofie, 
språk och musik. Efter tiden på Godegård har hon varit ”inaccorderad” i Stockholm, bland 
annat hos ”mina cousiner Patron Ackermans”, men hon gör ofta visiter hos Grillarna och 
deras anhöriga, som hon känner väl.139 Hon säger: ”Jag finner mig väl, men i början var det 
tomt efter landet. Då jag först kommer till en stad finner jag det så tungt och trångt med de 
smala gatorna och de höga husen så jag tycker just det tynger på bröstet. Det ledsamma är 
också att man får lof att kläda sig då man går ut, då man däremot på landet äger sin ädla 
frihet”.140 Övriga brev från perioden är avsända från Stockholm, Lerdala och Engsholmen i 
Södertälje, där hon sommartid, troligen hos släktingar ”undervisar en liten 14-årig flicka uti 
språk och musik några timmar om dagen”.141 
 
Att Augusta Sundeman är en god pedagog behöver man inte tvivla på. På baksidan av ett brev 
till Regina Grill skriver hon till Reginas dotter Ulla om barnbarnet Charlotte (f 1860), som då 
kan ha varit fyra eller fem år: ”Det är allt godt för Charlotte att hafva en liten syster, annars 
hade hon kanske råkat att blifva bortskämd. Lilla Charlotte får nog lust att läsa om Du ej 
tvingar henne, utan gifver henne litet beröm ibland och uppmuntrar henne då hon läser 
bra”.142 
 
Eva Helen Ulvros berättar att guvernantens roll ofta var oklar och ibland också kunde inne-
bära att man fick leka med barnen, sy kläder åt dem och deras dockor och även ägna sig åt 
vissa hushållsgöromål. En guvernant var oftast i en beroendeställning. Hon tillhörde inte 
herrskapsfolket, inte heller tjänarna och hade inga arbetskamrater.143 Inget av detta kan dock 
utläsas ur de redovisade breven, som är skrivna mer än femton år efter tiden på Godegård.. 
 
Under åren 1862-63 är Augusta Sundeman i Paris och London. Hon skriver intressanta rese-
berättelser till Regina Grill, även på franska, och säger i ett odaterat brev ”Jag kan väl tro att 
det är många små nätta berättelser i modejournalen och god öfning att läsa dem”.144 

                                                 
139 Det faktum att Augusta Sundeman talar om sina ”cousiner” behöver inte betyda att de är kusiner. Enligt 
Hasselberg (s 86f) är det ett sätt för kvinnor särskilt inom de högre klasserna att tilltala män med vilka de är släkt 
eller har informella relationer. Eftersom brevskrivandet innehåller många kulturella koder anger hälsningsfraser 
och avslutningar i brev ofta i vilket förhållande folk, åtminstone enligt brevskrivarna, står till varandra. 
140 Goa E5:4 1864-11-02 
141 Goa E5:4 1864-06-08. Normalt hade flickor guvernanter (kvinnliga) och pojkar informatorer (manliga), utom 
möjligen när de var mycket små. Det handlar både om att ge barnen könsmässigt sett rätt symboliskt kapital och 
naturligtvis också om erotiska frestelser (Ulvros, s 173) 
142 Goa E5:4, datum ej noterat 
143 Ulvros, s 242, 252f 
144 Goa E5:4 odaterat. Brev och tidskrifter på franska sågs allmänt som en möjlighet att öva språket. 
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Augusta Sundeman brister aldrig i respekt för Regina Grill. Breven inleds ”Min Goda Fru 
Grill” och avslutas i regel med ”Er uppriktiga vän” eller motsvarande. När kritik framförs, är 
den ofta indirekt, som exempelvis här från London: 
 

Uti slutet af denna månad ämnar jag återvända till Paris, och blifva där tills uti 
slutet utaf Maj månad, så jag skulle blifva bra glad att få höra något från fru Grill, 
men jag måste bedja att fru Grill låter frankera brefvet. Det är visst Postmästarens 
fel att jag får dem ofrankerade från Godegård, ty från alla andra får jag dem fran-
kerade. När jag sänder ett bref härifrån kostar det mig endast 1 riksdaler, men får 
jag det ofrankerat kostar det mig 1 riksdaler banco.145  

 
Det förekommer också ekonomiska transaktioner mellan Grills och Augusta Sundeman. Av 
brev mellan Andreas och Claes Lorentz framgår att Regina Grill lånar pengar av Mamsell 
Sundeman och att bröderna i sin tur lånar pengar av modern, troligen för att finansiera utlö-
sandet av systrar och svågrar efter faderns död. Så här skriver mamsell Sundeman: ”Jag sän-
der en afskrift på reversen, om fru Grill vill vara god och skrifva en ny på 6 procent utan af-
drag och skicka den till fru Grill eller major Grill (alltså Henriette eller Claes Lorentz, MP:s 
anm), då jag skall återlemna den gamla. Det lät på Anders (Andreas, MP:s anm) som han 
skulle vara missnöjd att gifva 6 procent. Kan han få för mindre procent skall han intet behålla 
pengarna för min skull”.146 
 
Något senare, den 21 mars 1865, framkommer det att Augusta Sundeman kan räkna med 342 
riksdalers ränta på ett år. Efter 6 procent motsvarar detta en fordran på 5.700 riksdaler, alltså 
över fem årslöner omräknat till tidigare använd adjunktslön. Mamsell Sundeman måste alltså 
ha varit en ganska förmögen kvinna, som har ordning på sin ekonomi och inte bara förtjänar 
sitt uppehälle och livets nödtorft genom att vara guvernant.147 
 
Kvinnans ställning som omyndig begränsade utrymmet för att hon skulle själv kunna få 
förvalta sina tillgångar, men år 1858 infördes möjligheten för ogifta kvinnor att bli myndiga. 
Många kände sig dock rätt osäkra och föredrog att deponera pengar hos släktingar eller 
tidigare arbetsgivare, vilket kunde få besvärliga konsekvenser. 148 Av breven att döma verkar 
det som om Augusta Sundeman tidigt blev myndig och tog sina ekonomiska beslut själv. 
 
Det är svårt att från början ha någon bestämd uppfattning om Augusta Sundemans ålder. När 
hon skriver från Paris och London i början av 1860-talet förefaller hon vara en allmänt bildad, 
klok, kulturintresserad, pedagogisk, pigg och vital medelålders kvinna. I husförhörslängden 
för Godegårds församling 1843-48 framgår dock att Sophia Augusta Sundeman är född den 
10 november 1805 i Jacob och Johannes församling i Stockholm, kom till Godegård i novem-
ber 1835 och flyttade tillbaka i september 1845. I de efterföljande husförhörslängderna är hon 
inte omnämnd, vilket tyder på att hon inte har återvänt till Godegård som stadigvarande bo-

                                                 
145 Goa E5:4 troligen 1863-? 
146 Goa E5:4 1864-11-02. Bevillningsavdrag är en form av skatt. 
147 Goa E5:4 1865-03-21 
148 Ulvros, s 250f. Dödsfall eller konkurser kunde medföra att det insatta kapitalet gick upp i rök. 

 45



satt. Att hon flyttar in och ut omkring den 1 oktober gör det troligt att hon har betraktats som 
”anställd”, eftersom detta brukar vara årets stora flyttdatum för avlönad personal.149 
 
I mantalslängderna på Stockholms stadsarkiv förekommer ”kamrersdottern” Augusta Sunde-
man på flera ställen. År 1820 bor hon i Stadens västra del (Gamla stan), 1830 i Maria försam-
ling och under 1860- och 70-talet på ett par olika adresser i Klara församling.150  
 
En kort tid före Augusta Sundemans långa utlandsresa sker en dock en kortvarig förändring. 
När hon den 29 november 1861 flyttar in i Klara församling (norra roten), bosätter hon sig på 
Drottninggatan 76.  Det framgår att hon närmast kommer från Carlshamn och dessutom att 
hon är ”ärbar”, vilket var särskilt viktigt eftersom hon inte var gift.151 Flytten till Karlshamn 
sker den 20 november 1860. Hon bosatte sig troligen hos sin bror och syster.152 Den 6 juni 
1861 lämnar hon åter Karlshamn, enligt utflyttningslängden med adress Godegård.153 Där 
måste hon ha tillbringat sommaren och förhösten hos nyblivna änkan Regina Grill, men utan 
att skriva in sig, för att sedan i november fullborda flyttningen till Stockholm. Efter Augusta 
Sundemans utlandsresa bosätter hon sig åter i Klara församling. Hon finns med i mantals-
längderna för nedre roten fram till 1883, men inte 1884. Eftersom bouppteckning saknas i 
Stockholm, kan man sluta sig till att hon fortfarande lever och har lämnat staden. Mycket rik-
tigt, i utflyttningslängden för Klara år 1883 framgår att Mamsell Sundeman den 22 november, 
alltså vid 78 års ålder, har flyttat till Uppsala. Hon bosätter sig i Domkyrkoförsamlingen, i 
hörnhuset Svartbäcksgatan 6 - S:t Persgatan 5. Det är numera ersatt med ett modernt affärs- 
och kontorshus. Där bor hon, mitt i centrum, fram till sin död den 1 mars 1885.154 I boupp-
teckningen den 9 april 1885 upptas som sterbhusdelägare och enda arvtagare ”systern Julia 
Sundeman, genom maken grosshandlare Sven A Planius samt avlidne brodern tullförvaltaren 
August Sundemans omyndiga dotter Gerda Sofia Elisabeth Sundeman, 19 år gammal”. Boets 
nettobehållning är 43.203 kronor, varav guld, silver, möbler, husgeråd och kläder endast är 

                                                 
149 Landsarkivet, Vadstena: Husförhörslängd för Godegård A1:10 nr 20231 kort 3/11 (s 135), utflyttningslängd 
F1:1 nr 20249 kort 3/3 akt 4 och inflyttningslängd C1:4  nr 20243 kort 2/9 akt 41 Födelseförsamlingen enligt 
Stockholms stadsarkiv, Jacob och Johannes, C:19 nr 445. 
150 Enligt datasökning på Stadsarkivet, Stockholm. 
151 Stockholms stadsarkiv, Klara församling, inflyttningslängd 1861, databild s 211. En ogift kvinna kunde ha 
svårt att få flytta in på en ort om hon inte kunde visa att hon var ”ärbar” och hade arbete eller egen förmögenhet. 
Ärbarheten var ett tecken på att kvinnan inte skulle komma att ligga samhället (fattigvården) till last (Ulvros s 
228, även s 214, 220). Klara och Jacobs församlingar var de områden i Stockholm där huvudstadssocieteten helst 
bodde (Rundquist, s 32) 
152 Landsarkivet i Lund, husförhörslängd för Karlshamn 1860 (A1:20 nr 48438, kort 9/16, uppslag 797 kv 
Amerika 32 nr 354) tar som hyresgäst upp Kontrollör Henrik August Sundeman, f 1816-11-07 i Stockholm, 
Jacob och Johannes församling, inflyttad tillsammans med sin syster Mamsell Julia Sundeman, f 1814-06-08 i 
Stockholm och en jungfru Christina Mathilda Messing. De flyttade in från Stockholm år 1858 som nummer 45, 
46 och 47 i inflyttningslängderna. Det var vanligt att ogifta kvinnor regelbundet skiftade bostad, men hela tiden 
bodde hos syskon, om de inte stannade kvar i föräldrahemmet eller som i Augusta Sundemans fall tidvis hade 
tjänst som guvernant och då bodde hos sin arbetsgivare (Ulvros, s 237). 
153 Landsarkivet i Lund, Karlshamns församling, inflyttningslängd 1860 (B1:3 nr 192) och utflyttningslängd 
1861 (B1:4, nr 57) 
154 Landsarkivet i Uppsala, Upsala Domkyrkoförsamlings personregister för alla rotar M-Ö 1883-86 (s 1548) 
AIC:6 nr 111801 kort 5/9 och Husförhörslängd Svartbäcken B 1883-89 (s 521), AIAA:6 nr 111875 kort 11/11 
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upptagna till 430 kronor.155 Som jämförelse kan nämnas, att år 1880 tjänande en professor i 
kirurgi 3.500 kronor per år och 1885 hade riksantikvarien en årslön på 6.000 kronor.156 Au-
gusta Sundeman har alltså varit en aktiv och rörlig person, som är välsituerad när hon dör, 
men för övrigt verkar ha burit en ganska lätt packning genom livet. Hon var nära vän till 
familjen Grill i över 30 år. 
 
Augusta Sundeman representerar kategorin ogifta kvinnor, som lyckas försörja sig själva ge-
nom att utnyttja sina kontakter och välja ett inom borgerligheten accepterat arbete som guver-
nant. Genom klok förvaltning av sina tillgångar blir hon tämligen oberoende, ekonomiskt sett. 
Därigenom är hon betydligt mer framgångsrik än många av sina medsystrar. Hon lyckas alltså 
använda och utveckla sitt nätverk och för att följa Bourdieus terminologi ta vara på sitt sociala 
och kulturella kapital och genom målmedvetet arbete omvandla det till ett ekonomiskt kapital. 
Av testamentet kan man dra slutsatsen att Augusta Sundeman var myndig vid sin död.  
Eftersom hon själv kunde låna ut pengar till familjen Grill, bör hon redan på 1860-talet ha haft 
möjlighet att förfoga över sina tillgångar. Hon hörde kanske till dem som mycket tidigt såg till 
att de blev myndiga. 
 
Eva Helen Ulvros beskriver i sin avhandling flera borgerliga kvinnor som vid denna tid upp-
levde sitt liv som meningslöst och enahanda.157 Detta förefaller inte ha varit Augusta Sunde-
mans problem. Hon flyttade på eget initiativ mellan olika orter och tillbringade dessutom flera 
år utomlands, vilket måste ha varit mycket ovanligt för ogifta kvinnor på den tiden. Sannolikt 
skulle ett äktenskap allvarligt ha försämrat Augusta Sundemans möjligheter både till en så 
stor personlig frihet och till att vara ekonomiskt oberoende. 
 
Augusta Sundeman är kanske den mest spännande personen i min undersökning. I många 
avseenden förefaller hon vara en pionjär och verkligen följa sin egen väg. Det har varit 
mycket frestande att forska vidare kring hennes person, men jag har tagit reda på tillräckligt 
mycket för att uppnå uppsatsens syfte och kan vänta med fördjupningen till ett senare tillfälle.

                                                 
155 Uppsala rådhusrätt, bouppteckningar, volym F IIa:65 nr 438 för 1885, finns på Landsarkivet i Uppsala. 
Familjen Planius, som enligt husförhörslängden för Kungsängen B1882-87 (AIAB5, nr 111788, kort 5/13) 
förutom grosshandlaren och hans fru består av tvillingarna Gustaf Lorentz och Axel Emil (födda 1863), flyttar 
från Karlshamn till Uppsala efter dödsfallet men före bouppteckningen. Testamentet tar upp legat på vardera 100 
kronor till svågerns båda pigor ”för deras beredvilliga tjänstaktighet och trohet”. Detta motsvarade kontant en 
dryg årslön, till vilket förstås normalt kom värdet av fri kost och logi. Pigorna kan alltså ha hjälpt Augusta 
Sundeman under hennes sista tid och sedan tagit tjänst hos det nyinflyttade herrskapet Planius. 
156 Lagerqvist/Nathorst-Böös, s 99f 
157 Ulvros, s 234 
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Sammanfattning. 
 
 
Fredrik Wilhelm Grill (1784-1861) är en mycket noggrann man, som långsamt och målmed-
vetet skaffar sig kontroll över fädernegodset. Han har hela tiden stora skulder och därmed en 
ansträngd likviditet. Han är ärlig och respekterad, både i sin tidigare roll som statstjänsteman 
och som brukspatron och affärsman. Han håller efter sina söner (särskilt Claes Lorentz) och är 
mycket kritisk mot slöseri, lättsamt leverne, spel och dobbel. Han är också mycket restriktiv 
när det gäller lån och borgensförbindelser. Enligt sönerna är han alltför försiktig och dröjer i 
det längsta med att göra viktiga investeringar. I sin syn på samhället blir han med åren allt 
mer konservativ, men låter sig inte imponeras av kungligheter och annat fint folk. Mot sig 
själv är han nog ganska snål, men mot fru och barn visar han stor generositet. Han låter sina 
söner studera till militär, bergsman respektive järnvägsingenjör och stöttar dem senare i livet 
på olika sätt. Sina döttrar försöker han få in i goda äktenskap. Han trivs bra på sitt Godegård 
och är uppenbarligen mycket älskad och respekterad som make och fader, representerar 
ganska väl den rådande synen på manlighet och förefaller vara en riktig brukspatron enligt 
tidens anda. När han möter sin blivande hustru blir han blixtförälskad.  
 
Fredrik Wilhelms sociala och affärsmässiga nätverk är omfattande, vilket man kan förstå av 
registret över Godegårdsarkivet. Jag har studerat en bråkdel av den privata korrespondensen 
och då enbart brev till släktingar och nära vänner. Fredrik Wilhelm använder medvetet breven 
för att skaffa sig information, sköta och utveckla verksamheten, skaffa sig varor, utbyta 
tjänster och följa upp vad som händer familjemedlemmarna, i någon mån också utöva en viss 
fjärrkontroll över deras göranden och låtanden. Han förefaller typisk för sin tid och sin sam-
hällsklass och lever upp till min bild av en väl ansedd och mycket bildad brukspatron. 
 
Regina Nordenfeldt (1797-1873) är bara sexton år då hon gifter in sig i familjen Grill. Hon 
får många barn och drar förmodligen ett tungt lass i hushållet. Med de sina på Björneborg och 
i Kristinehamn håller hon ständig kontakt och flera av de yngre systrarna tillbringar långa 
sejourer på Godegård. Systern Anna, som periodvis är sjuklig, tar hon hand om nästan hela 
livet. Hon verkar ungdomlig, lättsam, glad och gästfri, men efter äldste sonens död blir hon 
mer och mer melankolisk. Som änka tar hon hand om gårdsdriften, men förmodligen med 
ganska stor hjälp av sina söner Andreas och Claes Lorentz. 
 
I undersökningen har jag mest studerat brev till Regina Grill, i synnerhet från modern Anna 
Posse och sönerna Andreas och Claes Lorentz, i någon mån också från döttrarna. Kanske kan 
man hitta flera brev från Regina Grill under andra mottagare i arkivet. Hon döljer sig lite i 
skuggan av sin man, men inget tyder på att hon inte skulle ha varit respekterad i sin familj och 
i sin roll som maka och mor. Hennes skriftspråk är bättre än moderns, vilket tyder på att hon 
har en viss skolning utöver kunskaperna i skötseln av ett herrgårdshushåll, men hon har ändå 
gått direkt från föräldrahemmet och in i äktenskapet. Hon representerar för mig normalbilden 
av en gift kvinna i sin tid och sin samhällsklass. 
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Sofie Grill (1825-1892) gifte sig Tisell och bosatte sig år 1850 på Klovstenalund, någon mil 
från Godegård. Där bodde hon i åtminstone tjugo år. Hon hade inte ett särskilt enkelt liv, men 
fick många vackra döttrar av vilka flera blev väl gifta. En av döttrarna (Ellen) tog hand om 
den försupne fadern efter den förmodligen alldeles nödvändiga skilsmässan. Sofie är den som 
förblir mest anonym i min undersökning. Liksom sin mamma Regina har hon i första hand till 
uppgift att förestå ett stort hushåll på landet och vara maka och mor. Hon går direkt från barn-
domshemmet utan formell utbildning rakt in i äktenskapet, först med fadern och sedan med 
maken som förmyndare, vilket vid den tiden fortfarande är vad som gäller fram till dess kvin-
nan blir änka eller ensamstående på nytt.  
 
Flera brev från Sofie Tisell kan säkert finnas under andra mottagare i Godegårdsarkivet. Jag 
har inte gjort någon fullständig undersökning. Min kunskap har jag huvudsakligen genom 
andra källor, främst Henriette Rehbinder och Katarina Elvin. Sofie Tisell verkar ha skinn på 
näsan och kunna klara sig bra själv, men som ensamstående flerbarnsmor har hon givetvis 
stöd av det sociala och ekonomiska nätverk som familjen utgör. Hon får liksom sin moder 
ändå anses rätt typisk för sitt kön, sin tid och sin samhällsklass. 
 
Antoine Edouard Pratté (1799-1875) är en kavaljerstyp som reser mellan de östgötska herr-
gårdarna och blir mycket populär genom sitt harpospelande, sin musikalitet och sitt belevade 
uppträdande. Han blir uppenbarligen förälskad i den betydligt yngre Sofie och försöker vinna 
hennes hand. Detta behagar inte pappa Fredrik Wilhelm och några månader efter episoden vid 
Rian skär det sig ordentligt. Man kan se akvarellen, som Pratté har målat, som ett symboliskt 
uttryck för lidelse och obesvarad kärlek. Det faktum att Pratté blir avvisad ökar sannolikheten 
för att akvarellen är målad i direkt anslutning till det inträffade och inte långt senare. Mot den 
bakgrunden är det också fantastiskt att den har blivit bevarad inom den grillska släkten. Pratté 
visar sig vara mer känd än jag från början trodde, medlem av Musikaliska Akademien och 
omnämnd i flera uppslagsverk och musiklexikon. Som musiker och kulturpersonlighet repre-
senterar han inte precis normalbilden av hårt arbetande, svensk man. Teater, musik, konst och 
litteratur får visserligen ökad betydelse under 1800-talet och når ut till en ny publik, särskilt i 
de större städerna, men Pratté får hela tiden kämpa för sin osäkra försörjning.  
 
I Godegårdsarkivet finns bara ett fåtal brev av Prattés egen hand, men han är omnämnd på 
flera ställen i andras. Han bygger hela sin existens på förmågan att hantera det sociala nätver-
ket och skickligt omvandla sitt kulturella kapital till ett ekonomiskt. Som person verkar Pratté 
mer bildad och framgångsrik än musiker och kavaljerer i allmänhet, en sann känslomänniska 
och konstnärssjäl. Därigenom blir han en udda karaktär, lite svårplacerad, varken herrskap 
eller tjänstefolk. Han är rik på ett sätt och fattig på ett annat. 
 
Sophia Augusta Sundeman (1805-1885) är född i Stockholm, verkar som guvernant på Go-
degård under tiden 1835-45 och återvänder sedan till Stockholm. Hon undervisar särskilt de 
yngre döttrarna Sofie, Johanna och Mariana i språk och musik och håller kontakt med famil-
jens medlemmar långt in på 1860-talet, kanske ännu senare. Hon finns även med som stöd till 
Regina Grill på Godegård under sommaren och hösten efter Fredrik Wilhelms död. Mamsell 
Sundeman verkar vara en klok, pedagogisk och mycket bildad kvinna, som under ett par år 
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vid 1860-talets början vistas i Paris och London. Hon visar sig också vara tämligen förmögen 
och lånar ut pengar till sönerna Grill för att underlätta arvsskiftet efter Fredrik Wilhelm. När 
hon dör, lämnar hon efter sig banktillgodohavanden som ungefär motsvarar sju årslöner för 
riksantikvarien. Mamsell Sundeman representerar det växande antalet intellektuella, själv-
ständiga kvinnor som inte går in i ett äktenskap, utan försöker försörja sig själva. Sådana 
kvinnor kunde exempelvis bli guvernanter eller husmamseller, senare också lärare eller an-
ställda inom sjukvården eller i de nyinrättade statliga post-, tele- eller telegrafverken.  
 
Mamsell Sundeman är kanske den mest spännande av personligheterna på akvarellen. Hon 
skaffar sig arbete genom att medvetet använda det sociala nätverket och underhåller nätet 
genom flitigt brevskrivande och många besök, bland annat hos de olika familjerna inom den 
grillska släkten. Hon omvandlar sin borgerliga uppfostran och bildning, alltså sitt kulturella 
kapital, till ett ekonomiskt kapital som växer genom målmedvetet arbete och klok förvaltning. 
Hon tar av det ekonomiska kapitalet och genomför en för ogifta kvinnor ovanlig utlandsresa. 
Resans längd tyder på att det är en bildningsresa, en rejäl satsning på att utöka det kulturella 
och sociala kapitalet. Augusta Sundeman förefaller mera företagsam och framgångsrik än de 
flesta i hennes situation och ligger därmed i framkanten på den utveckling mot ökad själv-
ständighet för kvinnan, som tar sin början vid 1800-talets slut. 
 
Mina arkivstudier har givit mig ökad kunskap om livet på Godegård och om personerna på 
akvarellen, glädjande nog särskilt de två jag inte vetat något om sedan tidigare. Om jag skulle 
välja att arbeta vidare, är driften av Godegårds bruk och även arvsskiftet efter Fredrik Wil-
helm och Regina två mycket intressanta undersökningsområden. Kanske kan man också med 
utgångspunkt från Augusta Sundeman få en tydligare bild av hur ogifta kvinnors liv som gu-
vernanter på herrgårdar under 1800-talet kunde gestalta sig. Ett fjärde undersökningsområde 
är att följa upp Anton E Pratté och om möjligt ta reda på mer om kulturarbetares situation.  
 
De tre Grillarna hade sin trygghet i släkten och i den affärsverksamhet och de ekonomiska 
tillgångar de förfogade över. Jag kan inte säga annat än att de var relativt typiska för sin tid 
och sin samhällsklass. Deras mans- och kvinnoroller skilde sig inte heller särskilt mycket från 
den förväntade normalbilden. Pratté och Mamsell Sundeman har inte samma ekonomiska och 
sociala bas. De måste hela tiden utveckla och underhålla sitt nätverk för att kunna försörja sig. 
I detta avseende visar de sig rationella och framgångsrika var och en på sitt sätt. 
 

 
Slutord. 
 
Fredrik Wilhelm Grill var min mormors farfar och Andreas Gustaf Grill min mormors far. 
Min mormor Eva Grill-Sandin, född i Andreas tredje äktenskap, ärvde akvarellen, som efter 
min mor Ulla Persson, f Sandin, har kommit i min ägo. Att få läsa och med egen hand hålla i 
brev som skrivits av dessa mina släktingar har varit mycket berikande, men samtidigt också 
en ganska märklig upplevelse. Jag har känt historiens vingslag och fyllts av spontan glädje 
och tacksamhet över att en sådan brevskatt fortfarande finns bevarad. Ibland har jag också 
blivit ganska rörd över vad jag läst och av vilket endast en bråkdel har redovisats här. 
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Släkten Grill, 1600-1700 talet 
- den första svenska tiden

Rosina
(d före 1679)

gm H Leschier
Köpt graven nr 39

Elisabeth
(d 1693)

gm S Meijtens

Anthony
(1664-1725)
Myntprob Am

gm Elisabeth Grill

Catharina
(f 1666)

gm 1 A Bex
gm 2 A P Scheffler

Johannes
(1668-1725)
Myntprob Am

og

Anna
(1670-1693)

gm Johan Hårleman
Far t Carl Hårleman, arkitekt

Maria
(1673-1732)
gm C Cocq

Se bild 4
Garphyttegrenen

1. Anthony
(1705-1783)

Grossh Sth/Am, Garphyttegr
gm A Hilcken

Anna Johanna (II)
(1745-1801)

gm H W Peill, båda gr 39
Österby

Claes Abraham
(1779-1783)
Ligger i gr 16

Adolph Ulric
(1752-1797)

Brukspatr Söderfors, gr 16
gm A J Grill (III) kusin, gr 16

1. Claes
(1705-1767) SOIC

Grossh i Sth, Söderforsgr
gm A J Grill (I), båda gr 39

Se bild 2
Godegårdsgrenen

1. Abraham d.y.
(1707-1763)

Grossh i Sth, SOIC
gm A M Petersén

1. Johannes
(1708-1754)
Grossh i Am

og

1. Anna Maria
(1709-1778)

gm A H Gemnich

2. Johanna Christina
(1713-1713)

3. Johan Abraham
(1719-1790)

Grossh i Sth, SOIC, gr 39
gm C E Fischer, gr 39

3. Carl Anders
(1723-1790)

og, sjuklig

Abraham d.ä.
(1674-1725)
Handl i Sth

gm Wittmark, Groen, Roselia

Anna Johanna (I)
(1720-1778)

Kulturpers, myntsaml, gr 39
gm Claes Grill, kusin, gr 39

Carlos
(1681-1736)
Handl i Sth

gm H Meijtens

Sophia
(1682-1766)

gm 1 A Gemnich
gm 2 N Kohl

Anthony d.y.
(1640-1703)

Riksguardien, gr 39
gm Anna v Slingeland

Gertrud
(16-)

gm D Meijtens

Balthasar
(d 1697)

Dir Kungsholms Glasbruk.
gm Elisabeth Faltz

Anthony d.ä
(1610-1675)
Riksguardien

gm Catharina Staertz



Släkten Grill, Godegårdsgrenen 1 
ca 1750-1950 (ej komplett, många ur senare generationer saknas)

Johan Abraham
(1773-1838)

Arrendator, sjuklig
og

Claes Anthony
(1775-1777)

dog ung

Christian Ulric
(1777-1831)

Handl, Förv Gdg
gm H R Cronhjelm

Claes Lorentz
(1778-1800)
Förv Bona

og

Anton Wolter
(1779-1855)

Förv Gdg Mdm Lund
og

Gustaf
(1781-1858)

Domare, förv Bona
og

Anna Margaretha
(1782-1803)

gm P A Tamm 1802
Österby, död i olycka

Anna Lovisa
(1814-1898)

gm Gustaf Östberg
disp Söderfors

Johan Wilhelm
(1815-1864)

og, sjuklig

Regina
(1854-??)

Gift Lagerfelt
10 barn

Wilhelmina
(1858-??)

Gift Tersmeden
5 barn

Henriette
(1860-1953)

Gift Rehbinder, 2 b
Skrivit släktkrönikan

Anne-Marie
(1922-2004)

G m G Granhammar
Text.konstn. 2 döttrar

Sam E Th
(1924-1973)

g1m H Liljegren
En son f -55

Claes-Fredrik
(1926-) "Caje"

G m Br. Svensson, sk
Johan, Per Fredrik

Claes A B
(1896-1978)

gm Ellen Molander

Sam Fr Th
(1897-??)

dog trol. ung, og

Ann-Louise
(1929-)

gm Stig Dahl

Christina
(1931-)

gm C-E Bjärhall, sk
2 barn

Charlotte
(1933-)

gm Cleive Hornstrand

Helena
(1936-)

g Björn Holmberg, sk

Margaretha
(1941-)

g Sten Hammar, d 03
4 barn

Sv Baltzar Abr
(1900-1975) brp Gdg

G1 Eva Östberg, 5 barn
G2 Maj Hansson d -83

S W Theodor
(1864-1912)

G m Märta Grill (Garph)
Brukspatr Godegård

Claes Lorentz
(1817-1907)

Off Förv Gdg Mdm
gm H C C Lidman

Johanna Regina
(1819-1820)

dog tidigt

Fredrik Carlos
(1821-1840)

tog sitt liv

Ulrica Regina
(1822-1920)
gm A G Grill
Bruksp Gdg

Mathias Anthony
(1824-1879)

jvg-ingeniör, Örebro

Sophia Wilh Chr
(1825-1892)

gm Bror Tisell, Lund
många döttrar, en son

Se bild 3

Andreas Gustaf
(1827-1889)
Disp Mdm
Gift 3 ggr

Nils Ulric
(1829-1835)

dog ung

Johanna Charlotta
(1831-1900)

gm L J Lundblad
läkare, grav i Mö

Mariana Carolina
(1823-1910)

gm H C T Grill, kusin
Bona, många barn

Ludvig Abraham
(1836-1836)

dog tidigt

Fredrik Wilhelm
(1784-1861)

Prot.sekr Br.patr Gdg
gm Reg C Nordenfelt

Carl Jacob
(1788-1859)

gm C G Cavallinn
Inga barn

Ludvig
(1790-1795)

dog ung

Jean Abraham
(1736-1792)

Dir i SOIC, Gdg
gm Ulrica L Luning

Lorentz
(1737-1773)
Handl i Gbg

og

Christina Maria
(1739-1818)

gm Gustaf Tham, SOIC
mor till PA Tamm (1774-1856)

Anna Maria
(1747-1812)
gm F Preis

Mecenat till Fr Wilh Grill

Claes
(1750-1816)

Handl o konsul London
gm M E Hackson

Johanna Carolina
(1752-1804)

og

Anna Johanna (III)
(1753-1809)

gm A U Grill, kusin

1. Abraham d.y.
(1707-1763)

Grossh i Sth o Gbg, SOIC
gm A M Petersén



Släkten Grill, Godegårdsgrenen 2 
ca 1850-1950 (Andreas G Grills ättlingar, två yngre barn o många barnbarn saknas)

Anna
(1880-1957)

gm Josef Frank

1. Anna Ch Chr
(1852-1917)

gm J L Sebenius
Vendela, Anna, Signhild

1. Ottilia Car
(1854-1921)
gm J Fasting

1. Lov Regina
(1856-1875)

dog ung

1. A Balthasar
(1857-1942)

gm V P Maykock
5 barn

1. J F Gustaf
(1861-??)

gm Daisie Fenn

Anna-Johanna L
(1965-)

Glaskonstnär
Samb Chr Lyssarides

Andreas Chr.
(1967-)

Claes Adam
(1982-)

Claes B E Th
(1932-)

gm Eva Holm

C F Andreas
(1896-1967)

g2 E H Adelswärd, 1 son
g3 Marg. Sällfors

Elof F W
(1898-1930)

gm Maud Cronhielm
2 s Fredrik, Claes-Elof

Britta E H
(1900-1994)

gm Olle Enderlein
2 barn

2. A E Bernhard
(1864-1929)

gm Ruth Söderhielm
Abbotsnäs, 3 barn

3. Andreas F A
(1872-1931)

Rolf G R
(1906-1975)

gm Ester Hansson
b Anthony, Birgitta

3. J Anthony
(1873-1930)

Disp Jordberga
gm Signe Richter

M Rebecka
(1971-)

P Mårten
(1946-)

g1 Ragna Levenstam, 1b
g2 Barbro Söderstedt, sk

E Sofie V
(1976-)

Eva Kr.
(1949-)

gm Jörgen Hellman, sk

Arne G
(1956-)

E J K Ulla
(1915-1997)

gm Bertil Persson

3. Eva
(1874-1954)

gm Oscar Sandin

3. Anna-Johanna
(1876-1946)

gm Johan Kraefting
Son Einar

3. Carlos
(1877-1963)

g1 Aug. Lindberg, 1 son
g2 Aug Sevelin, d 1979

3. Wilhelm
(1879-1952)

gm Ellen Bonnevier
4 döttrar, 1 son

3. Lorentzo
(1883-1965)

G m A S Nyström
Bodde i USA, 2 barn

Andreas G
(1827-1889)

g1 Ch Didron, g2 V Ihre
g3 Ewa Lorichs
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