
Arvet efter Carlos och Augusta Grill. 
 
 
 
Carlos Grill (1877 -1963) var son till Andreas Gustaf Grill (1827-1869) i hans tredje äkten-
skap med Ewa Lorichs (1844-1926). Han var gift med Sigrid Lindberg (1884-1914) och hade 
med henne sonen Andreas Gustaf (1912-1920), som tyvärr dog i difteri vid åtta års ålder. 
Augusta Sevelin (1885-1979) hjälpte Carlos ta hand om pojken efter hustruns död och blev 
1921 hans andra hustru. Carlos Grill var under någon tid i USA, men bosatte sig sedan i 
Stockholm, där han var kammarskrivare och tjänsteman vid S:t Eriks sjukhus. Sista tiden till-
sammans bodde Carlos och Augusta Grill på Grevgatan 19 i Stockholm 
 
 

         
Carlos Grill och Augusta Grill 

 
Testamentet. 
 
Den 25 maj 1948 undertecknades nedanstående testamente av båda makarna. Originalet finns 
kvar i släktens arkiv: 
 

Vi undertecknade äkta makar förklara härmed som vår yttersta vilja och testamente, att 
den av oss som den andre överlever skall med full äganderätt bekomma den avlidnes 
kvarlåtenskap. 
 Efter bådas vårt frånfälle skall all boets behållning tillfalla Grillska Släktföreningen. 
Därvid bör all boets egendom omsättas i kontanter eller värdehandlingar för att ingå i 
föreningens övriga tillgångar. Före realiserandet av boets fasta som lösa tillgångar skall 
föreningens enskilda medlemmar äga rätt att till fulla värdet inlösa de lösören, vilka kunna 
anses utgöra släktminnen, såsom släktporträtt, grillskt porslin m.m. 
 Släktutredningar, fotografier, brev eller andra dylika föremål utan större realvärde 
böra behållas och förvaras av föreningen.  
 Vår önskan är att föreningen åtager sig skötsel och vård av den Grillska graven vid 
Mariedam i Lerbäcks socken, Örebro län; såvida ej vården av densamma annorledes om-
besörjes. 
 Till utredningsman i vårt bo och verkställare av detta testamente, jämväl i fråga om 
dess bevakning, utse vi i första hand kammarrättsrådet Karl Ankarswärd, Stockholm. 
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Skulle han vara förhindrad att åtaga sig uppdraget, vilja vi att styrelsen för Grillska 
Släktföreningen utser boutredningman i boet. 

 
Kammarskrivare Carlos Grill avled den 12 augusti 1963. Testamentet uppvisades och stämp-
lades vid Stockholms rådhusrätt den 17 september 1963. Förutom änkan fanns efterarvingar i 
form av barn till avlidna syskon och halvsyskon. För de norska barnen till systern Anna Jo-
hanna Kræfting och halvsystern Ottil Fasting utsågs en god man.  
 
Bouppteckningen efter Carlos Grill registrerades vid Stockholms tingsrätt 11 mars 1964: 
 

Tillgångar: 
Kontanter, smycken, möbler och annat lösöre 2.174:- 
Värdehandlingar, obligationer mm 23.210:- 
Bankmedel mm 32.902:- 
Begravningshjälp, försäkring 600:- 
 

Summa 58.886:- 
 
Skulder: 
Läkar- och begravningskostnader, hyra, el mm 2.360:- 
 

Netto 56.526:- 
 
 
Med tilltagande ålder och skröplighet bodde Augusta Grill de sista åren i ett rum på Elisa-
betgården, Observatoriegatan 4 i Stockholm, som drevs av Frälsningsarmén. När hon dog den 
17 mars 1979 efterlämnade hon ingen annan laglig arvinge än Allmänna Arvsfonden. Vid 
inventeringen av det rum hon disponerade hittades en gåvohandling med följande lydelse: 
 

Stockholm den 29/3 1973 
 

Det är min bestämda önskan, att efter min död de kontanta medel som kan finnas kvar, se-
dan begravnings- och boutredningskostnader betalts, lämnas som gåva till Frälsnings-
armén, Elisabetgården, där jag har tillbringat mina sista år. 

 

Underskriften är bevittnad av Lisa Strandberg och Ruth Dahlström, vänner till Augusta Grill. 
 
Möbler och annat både från det gemensamma hemmet och från Augusta Grills rum på Elisa-
betgården lämnades för förvaring på Wennergren Center, medan silver och smycken tills vi-
dare togs om hand av Karl Ankarswärd. Han föreslog styrelsen för släktföreningen att man 
skulle avstå från dessa saker och att de skulle fördelas mellan helsyskonbarnen Ulla Persson, f 
Sandin, Eva-Marie Kræfting, Maja Waernbaum, f Grill, Margareta Swanberg, f Grill, Elisa-
beth Hammarberg, f Grill, och Gunnar Grill. 
 
Augusta Grill jordfästes på Norra Krematoriet den 26 mars och gravsattes i den gemensamma 
familjegraven nr 46 i kvarter 21 på Solna kyrkogård. Bouppteckningen efter henne avslutades 
den 31 juli 1979 och visar en behållning av 45.249 kronor. 
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Tidiga synpunkter på arvsfrågan. 
 
Ulla Persson, f Sandin (1915-1997) var systerdotter till Carlos Grill. Hon reste ofta från Öre-
bro till Stockholm för att besöka Carlos och Augusta. I brev till Karl Ankarswärd den 30 mars 
1979 skriver hon: 
 

Då nu Augusta Grill är död […] bör jag, efter att jag vid många skilda tillfällen på 
Augustas begäran avgivit löfte därom, framföra följande: 
 Augusta Grills ofta uttalade önskan var, att Elisabetsgården (tillhörigt Frälsnings-
armén), efter hennes död skulle erhålla en generös penninggåva i hennes namn såsom tack 
för utomordentligt god omvårdnad under den tid hon kom att ha sitt hem där sedan april 
1967. 
 Jag påpekade tidigt och upprepade för Augusta, att en skriftlig, bevittnad önskan härom 
vore önskvärd som underlättande påtagligt bevis. Om något sådant papper finns i hennes 
efterlämnade handlingar är mig obekant. Kanske var hon för trött och litade på släkten 
ändå. 
 Augusta beklagade ofta att hon så länge överlevde Carlos. De levde nästan enbart för 
varandra. Jag är övertygad om, att morbror Carlos helhjärtat skulle ha stött sin ”Tuttans” 
önskan och därmed visat sin egen stora tacksamhet mot den stiftelse och den personal, som 
hjälpte henne genom de sista svaga åren efter hans död 1963. 
 Augusta levde ett ytterligt sparsamt liv, varför en del av det nu samlade kapitalet torde 
ha tillkommit genom hennes egen pension. 
 Därför anser jag, sedan bouppteckning gjorts, att Grillska släktföreningen enligt 
Augustas önskan bör överlämna en försvarlig summa till Elisabetsgården, Observatorie-
gatan 4, Stockholm. 
 I övrigt hoppas jag, att Carlos Grills familjegrav vid Solna kyrka, där Augustas urna 
skall gravsättas, tillgodoses med ytterligare inbetalning för fortsatt vård, om tidigare in-
sats skulle anses otillräcklig på grund av ökade kostnader. […] 

 
I Karl Ankarswärds svar till Ulla Persson den 8 april 1979 finns intressanta upplysningar: 
 

Vi funno bl.a. […] en av Augusta undertecknad handling, bevittnad av två personer, vari 
hon önskar att efter hennes död de kontanta medel, som finnas kvar, sedan begravnings- 
och boutredningskostnader betalats, lämnas såsom gåva till Frälsningsarmén, Elisabet-
gården, där hon tillbringat sina sista år. Men denna handling utgör inte ett testamente, 
enligt lagen. Även om Augusta skrivit ett lagligt testamente, så skulle det endast bli lagligt 
till halva behållningen i boet, enär den andra hälften, som Carlos testamenterat, hade hon 
ej kunnat rubba. 
 Emellertid ansågo vi att en viss hänsyn till Augusta borde tagas och vi fann anledning 
att såsom föreningens gåva till Frälsningsarmén borde överlämnas ett skäligt belopp, för-
slagsvis 5.000 kronor. 
 I och med detta nya läge [dvs risk för jäv, MP:s anm] fann jag anledning att frånträda 
mitt i makarna Grills testamente givna uppdrag att vara boutredningsman. Därför upp-
sökte jag den 3 april Eldbegängelseföreningen och fick tala med en av deras jurister på 
deras boutredningsavdelning. Efter vårt samtal övertog han mitt uppdrag samt mottog alla 
aktuella handlingar samt bankböcker och kontanta medel. 

 
I april 1979 bad styrelsen i släktföreningen om svar på två frågor till medlemmarna: 

 Jag är införstådd med att Grillska släktföreningen skänker Frälsningsarmén 5.000 kro-
nor såsom gåva. Jag godkänner att Eldbegängelseföreningens boutredningsavdelning 
får uppdraget att förrätta boutredningen efter Augusta Grill. 
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 Jag tillstyrker förslaget att vissa Augusta Grills dödsbo tillhöriga lösören (ej möbler av 
värde) överlämnas till Carlos Grills helsyskonbarn. 

Medlemmarna var naturligtvis positiva till styrelsens förslag. 
 
 
Rättsprocessen. 
 
Frälsningsarméns relationssekreterare Arne Weibull skrev den 16 maj 1979 till boutred-
ningsmannen på Svenska Eldbegängelseföreningen: 
 

[…] Vi har tagit del av er skrivelse av den 8 maj 1979,  men är inte av samma åsikt som 
Grillska släktföreningen, utan vi anser att fru Grills skrivelse är ett fullgott testamente. 
Skrivelsen är undertecknad, daterad och bevittnad. Vi anser därför att vi inte har någon 
anledning att godta de 5.000 kronor som vi erbjudits. 
 Det skulle vara orätt av oss att inte bevaka vår rätt och se till att fru Grills sista vilja 
blev fullföljd. Hon har ju i många år bott på Elisabetgården och åtnjutit omvårdnad där, 
varför man kan ha förståelse för att hon vill ihågkomma detta hem. […] 

 
Uppdraget att företräda Grillska Släktföreningen i rättsprocessen mot Svenska Stiftelsen för 
Frälsningsarmén angående Augusta Grills gåvohandling gavs i oktober 1979 till advokat Lars 
Jelder på advokatfirman Claes Hedenstierna i Stockholm.  
 
Lars Jelder skriver den 6 november 1979 till Frälsningsarmén bland annat följande: 
 

[…] Augusta Grill har vidare upprättat en såsom testamente betecknad handling i vilken 
hon föreskriver att visst legat skall utgå till Frälsningsarméns Elisabetgården. Sistnämnda 
handling har bevittnats av Lisa Strandberg och Ruth Dahlström, men handlingen saknar 
sedvanlig vittnesmening. 
 Vid Stockholms tingsrätt har den 29/8 1979 hållits vittnesförhör med båda testaments-
vittnena. Av förhöret med Strandberg framgår att hon bekräftar sin underskrift på hand-
lingen och uppger att hon vid undertecknandet var ensam med testator. Ruth Dahlström 
har uppgivit, att hon icke minns att hon bevittnat testamentet och har inte heller hört 
testator nämna dess existens. Genom de sålunda lämnade uppgifterna anser jag det vara 
klarlagt, att testamentsvittnena icke har varit samtidigt närvarande vid undertecknandet av 
handlingen.[…] 

 
Advokat Jelder citerar därefter Ärvdabalkens bestämmelser och konstaterar att formföreskrif-
terna för testamentets upprättande inte har uppfyllts och att handlingen därmed inte kan anses 
vara gällande. Den 21 november 1979 svarar Arne Weibull, relationssekreterare på 
Frälsningsarmén: 
 

[…] Vi håller fast vid vår uppfattning i nämnda ärende. Fru Grills önskan var att det hem, 
där hon fick sin vård den sista tiden av sin jordevandring, skulle få hennes tillgångar i en-
lighet med egenhändigt skriven handling. 
 Vi är väl medvetna om att det gäller hälften av hennes tillgångar, alldenstund hon inte 
har rätt att skriva om sin makes del. 
 Vi tar inte upp något köpslående beträffande fru Grills sista önskan. Hon var en verkligt 
fin människa och vi är övertygade om att vad hon tillskrivit Frälsningsarmén i testamente, 
det menade hon verkligen. 
 Vi avslutar ärendet för vår del med att avsäga oss erbjuden summa. Att fru Grills sista 
önskan inte blir uppfylld får helt stå för Grillska släktföreningens räkning. […] 
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Den 11 december 1979 överlämnade Grillska släktföreningen en stämningsansökan till 
Stockholms tingsrätt för att få klarhet i om Augusta Grills skriftliga önskan var att betrakta 
som ett testamente eller ej. 
 
Efter förhandlingar i tingsrätten kom domen den 8 februari 1980. Tingsrätten dömde till släkt-
föreningens förmån, det vill säga att den upprättade handlingen inte kunde gälla som testa-
mente, eftersom de som bevittnat handlingen inte hade varit närvarande samtidigt vid testa-
mentets undertecknande. 
 
Frälsningsarmén valde då att överklaga tingsrättens dom till Svea Hovrätt med motivering att 
föreskriften om vittnenas samtidiga närvaro ej skulle behöva tillämpas, när testators vilja var 
så klart dokumenterad, vilket släktföreningens advokat i brev till hovrätten den 9 april 1980 
fann strida mot såväl lag som rättspraxis. 
 
I andra hand menade Frälsningsarmén i sitt brev att Augusta Grills testamente innebar ett 
återkallande av det tidigare gemensamma testamentet. Släktföreningens advokat påpekade då 
att det tidigare testamentet inte var föremål för prövning i detta mål och att Frälsningsarméns 
invändning därmed skulle kunna lämnas utan avseende i målet.  
 
Frälsningsarméns nästa drag framgår av brev från advokaten Sven Collin till Svea hovrätt den 
19 maj 1980. I detta brev menade advokat Collin att klandertalan mot testamentet endast kan 
föras av arvinge, i detta fall Allmänna Arvsfonden. Han menade att målet egentligen handlade 
om bästa rätt till den egendom som angives i testamentet den 29 mars 1973. Släktföreningen 
grundade sin rätt på ett testamente som enligt Frälsningsarmén var återkallat, Frälsningsarmén 
på det bristfälliga testamentet som trots allt gav uttryck för Augusta Grills yttersta vilja.  
 
Enligt advokat Collin hade Allmänna Arvsfonden godkänt båda testamentena, eftersom fon-
dens praxis var att godkänna även bristfälliga testamenten, när de gav uttryck för verkligt tes-
tamentsuppsåt. Fonden hade dessutom avstått från att bli mottagare av testamentsmedlen. 
Advokat Collin menade nu att det var viktigt att arvsfonden i egenskap av att vara ensam legal 
förmånstagare i ett yttrande skulle förklara till vems fördel de nu hade eftergivit denna rätt. 
 
Hovrättens dom den 23 juni 1980 bekräftade tingsrättens dom och utföll således till Grillska 
Släktföreningens förmån. Men Frälsningsarmén begärde prövningstillstånd i Högsta Domsto-
len, varför domen till en början inte vann laga kraft. HD beslutade den 13 februari 1981 att 
inte meddela prövningstillstånd, vilket innebar att hovrättens beslut stod fast. 
 
 
Grillska graven vid Mariedam. 
 
Det är utan tvekan så, att arvet efter Carlos och Augusta Grill är den främsta anledningen till 
att Grillska släktföreningen idag har en tämligen god ekonomi. Men hela arvsfrågan har en 
dimension till, nämligen hur släktföreningen tänker sig att använda pengarna i framtiden. 
 
I Carlos och Augusta Grills testamente framhölls särskilt att de ville att skötseln av den 
Grillska graven vid Mariedam skulle tas om hand av släktföreningen. Där vilar Carlos 
föräldrar och flera av hans syskon. Skyllbergs bruk överlämnade den 1 december 1934 
markområdet där graven ligger som gåva till fru Eva Sandin, f Grill (1874-1954). Hon var 
helsyster till Carlos Grill. Lagfarten är daterad den 27 december 1934. Eva Grill Sandin 
överlämnade i sin tur den med hennes egna medel nyreparerade graven till Lerbäcks kyrkoråd 
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den 15 oktober 1949, tillsammans med 3.000 kronor för gravens framtida skötsel. 
Kyrkofullmäktige bekräftade gåvan och åtagandet att hålla området i värdigt skick. 
Sommaren 1974 restaurerades graven ordentligt efter ett flertal skriftliga uppmaningar till 
Kyrkoförvaltningen från dottern Ulla Persson, f Sandin (1915-1997). 
 
Som en del av den tidigare korrespondensen med Karl Ankarswärd skrev Ulla Persson 
följande den 5 maj 1979: 
 

[…] Vid släktföreningens möte 16/5 -76 upplyste jag om, att vid just den tidpunkten inget 
bidrag behövdes för Mariedammsgraven, eftersom den nyligen restaurerats för pengar 
som stått till förfogande genom min mors gåva 1949. En sådan restaurering är mycket 
dyrbar, särskilt staketet, och måste företas minst vart 15-20 år. De årliga räntorna går till 
den säsongsmässiga skötseln, vilket är svårare för en helt friliggande grav utanför 
kyrkogårdsområdet. 
 Vid detta släktmöte hade jag även, genom Carlos och Augustas mig 1963 tillsända 
testamente, vetskapen om deras önskan, att Grillska Mariedamsgraven skulle kunna 
tillgodoses vid frånfället. 
 Förvisso föreligger behov av ytterligare kontant bidrag för det stora gravområdets 
skötsel nu och i framtiden. De 3.000 kronorna 1949 har genom inflationen förminskats 
åtskilligt i värde. Att min mor trots upprepade påstötningar till sina kvarvarande syskon 
under 40-talet fick ta ansvaret ensam för graven, var för Carlos en besvärande 
samvetsfråga, som han tyckte sig på allvar lösa genom testamentsomnämnandet. 
 Det synes klart, att Carlos-Augustagenerationen var den sista som kände personligt 
ansvar för denna familjegrav. Därför bör släktföreningen beakta deras uppdrag och till-
godose Kyrkogårdsförvaltningen i Lerbäck med skäligt tillskottsbelopp. 
 Så länge jag kan, skall jag känna ansvar för graven, vid resor se till skötseln, måla 
soffan m.m. Men ingen kan begära, att mina barn skall fullfölja detta i framtiden.1 Därför 
är det viktigt, att släktföreningen nu ombesörjer, att s.k. ansvarig myndighet har möjlighet 
att vidmakthålla ett Grillskt ”minnesmonument” i gott skick, vilket Carlos avsåg. […] 

 

 
 
Mer om Grillska graven vid Mariedam finns att läsa i en annan artikel på denna hemsida. 
 
För sammanställningen av ovanstående fakta svarar: 
Mårten Persson, tfn 046-211 64 70, mobil 070-541 24 56, e-post mp@intellego.se 

                                                 
1 Ulla Perssons son Mårten Persson (1946-), är för närvarande gravrättsinnehavare. 
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