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Superkargören och direktören Jean Abraham Grill. 
 
 
Det allmänna omdömet om Jean Abraham Grill har till stor del präglats av Bo Lagercrantz 
artikel i Fataburen 1956, som beskriver Jean Abrahams affärer i Kanton. Lagercrantz 
fokuserar inte på de insatser Jean Abraham gjorde som fast superkargör, utan lägger tonvikten 
på hans privata affärer med te, koraller och klockor – och så naturligtvis den ofta omtalade 
opiumhanteringen.1 I sin bok om Ostindiska Kompaniet från 1976 hakar Tore Frängsmyr mer 
än gärna på Bo Lagercrantz resonemang. Han säger ”han var helt enkelt en lurendrejare 
[som] hade familjens stöd i direktionen”.2 Med nästan samma tonfall fortsätter Herman 
Lindqvist i serien Hermans historia, där han i andra TV-programmet om Ostindiska 
Kompaniet i december 1999 kallar Jean Abraham för ”Sveriges första kända stora 
knarklangare”.3 Så har drevet gått. Jean Abraham var inte den ende som skapade sig en 
förmögenhet på handeln med Kina och andra superkargörer och direktörer använde inte heller 
allt igenom transparenta metoder. Vid den tiden hade man inga moraliska synpunkter på 
bruket av opium, säger Herman Lindqvist. Det var bara införseln till Kina som var olaglig 
och Jean Abraham var kanske en av de få som med breven och den övriga dokumentationen i 
sitt arkiv råkade lyfta fram förhållandena i ljuset. 
 

Jag tycker att Jean Abraham Grill förtjänar en mer allsidig belysning och återvänder därför till 
delar av det källmaterial som man kan hitta i Godegårdsarkivet på Nordiska Museet och hos 
Vetenskapsakademiens, Musikaliska Akademiens och andra arkivbildares samlingar. 
Dessutom använder jag naturligtvis en hel del litteratur och andra sekundära källor. 
 
 
Om Godegårdsarkivet. 
 
Godegårdsarkivet är en rik källa till kunskap både om Ostindiska Kompaniet och om livet på 
Godegård och andra bruk, om gårdsdrift, resor och kontakter släktingar emellan. Arkivet 
täcker i huvudsak perioden 1750-1910. Jean Abraham var den ursprunglige arkivbildaren. 
Han samlade på sig åtskilliga inkommande brev och viktiga dokument. För ovanlighetens 
skull finns där också en hel del utgående brev bevarade i konceptform. Därmed kan vi följa 
viktiga händelser och skeenden ”från båda hållen”, vilket är ovanligt, även om det givetvis 
finns gluggar i materialet. Detta måste betyda, att när Jean Abraham lämnade Kanton i slutet 
av 1768 på skeppet Cron Prins Gustaf, så medförde han en eller flera kistor med hela sex års 
korrespondens i båda riktningarna inklusive en mängd viktiga handlingar och dokument värda 
att bevara för framtiden. Med tiden byggde han vidare på sitt arkiv med material både om sina 
affärer, om engagemanget i olika institutioner och om det privata livet. Så agerar i mitt tycke 
ingen som anser sig ha något att dölja, eller som vill kunna använda dokumenten för att vid 
behov kunna göra livet surt för sina medmänniskor, utan en som tycker sig ha något att 
berätta för eftervärlden och är beredd att låta sig granskas av kommande generationer.4  
 

                                                 
1 Bo Lagercrantz (1956): ”I Ostindiska Kompaniets tjänst” ur Fataburen 1956, Nordiska Museet, Stockholm, s 
137-152 
2 Tore Frängsmyr (1976): Ostindiska Kompaniet, Bra böcker, Höganäs, s 104 
3 Hermans historia kan ses på www.oppetarkiv.se 
4 Av de omkring 50 000 breven i arkivet är ca 10 000 till Jean Abraham själv. Genom ett unikt samarbete med 
Kina har flera tusen viktiga dokument kring Ostindiska Kompaniet blivit scannade och går att studera via 
Nordiska Museets hemsida http://www.nordiskamuseet.se/ostindiska.  
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Jean Abrahams änka Ulrica Lovisa Lüning (1744-1824), sonen Fredrik Wilhelm Grill och 
sonsonen Claes Lorentz Grill (1817-1907) och deras respektive hustrur fortsatte sedan brev- 
och dokumentsamlandet på ungefär samma nivå. Därmed har vi i ett och samma arkiv en 
ovanligt komplett släkthistoria som omfattar mer än tre generationer. På senare tid har arkivet 
tillförts en del material från det sena 1800-talet och första hälften av 1900-talet. Dessutom 
finns en nästan obruten serie ekonomiska handlingar för Godegårds bruk som sträcker sig 
över en tidsperiod på mer än hundra år. Dessa handlingar är inte katalogiserade, men berättar 
åtskilligt om driften av ett medelstort bruk på gränsen mellan Östergötland och Närke. 
 
 
Kort kronologi. 
 
Jean Abraham Grill tillhörde den femte svenska generationen av släkten Grill. Den förste som 
kom till Sverige var Anthony (I) Grill (1610-1675). Han utsågs 1658 till Riksguardien, alltså 
riksvärderingsman med uppgift att kontrollera mynt och vikt samt guld- och silverarbeten och 
ett år senare flyttade han till Sverige med sin familj.5  
 

I andra generationen fanns sönerna Baltzar Grill (död 1697) och Anthony (II) Grill (1640-
1703). Baltzar är känd för sitt mångåriga engagemang i Kungsholms glasbruk. Den andra 
brodern Anthony (II) Grill (1640-1703), Jean Abrahams farfar, var också guldsmed och 
riksguardien och satsade på att vidareutveckla handelsförbindelserna med Holland. Han 
kunde 1681 köpa Grillska Huset vid Stortorget i Stockholm. Två av hans äldre söner, 
Anthony (III) (1664-1727) och Johannes (I) (1668-1725) fick med tiden flytta till 
Amsterdam för att ta över verksamheten där. De två yngre sönerna, Abraham (I) Grill (1674-
1725) och Carlos Grill (1681-1736) stannade i Sverige och startade handelshuset Abraham & 
Carlos Grill, som drev skeppsvarvet Terra Nova, beläget vid nuvarande Strandvägen på 
Östermalm.  
 

Abraham (I) Grill var gift tre gånger och fick åtskilliga söner. I första äktenskapet föddes  
tvillingarna  Anthony (IV) (1705-1783) och Claes (1705-1767). Därefter kom Abraham (II) 
(1707-1763), alltså Jean Abrahams far, och Johannes (II) (1708-1754). I tredje äktenskapet 
föddes sonen Johan Abraham (1719-1799).6 
 

Med den holländska släkten var det likadant nu som i den föregående generationen, det 
föddes inga söner. Därför sändes bröderna Anthony (IV) och Johannes (II) till Amsterdam 
med samma uppdrag som sina namnar i den föregående generationen, alltså att utveckla 
affärerna i Holland. Anthony reste i början av 1720-talet och Johannes omkring tio år senare.7 
 

Abraham (II) Grill blev 1733 Konsul och Kunglig Svensk Kommissarie i Helsingör. Det var 
en mycket genomtänkt placering för en man ur en affärsinriktad släkt med täta skeppsfrakter 
mellan Stockholm, Amsterdam och resten av världen. År 1735 gifte sig Abraham (II) med 
Anna Maria Petersén (1712-1754), dotter till rådmannen Lorentz Petersén i Göteborg. Hon 
var släkt med grosshandlarfamiljen i Stockholm, som adlades under namnet af Peterséns och 
där Herman Petersén var en av dem det gick illa för i den Kiermanska växelprocessen 1765-
1766, vilken också drabbade Claes och Johan Abraham Grill ganska hårt.8  
 

 

                                                 
5 Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), s 276 
6 SBL s 280f och Gabriel Anrep (1871): Svenska slägtboken, Häggströms boktryckeri, Stockholm, s 96ff 
7 Anrep (1871), s 98 
8 Anrep (1871), s 107f 
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Jean Abraham Grills föräldrar Abraham (II) Grill och Anna-Maria Petersén 

 
I Helsingör föddes Jean Abraham, bröderna Lorentz (1737-1773) och Anthony (1738-1757) 
samt systern Christina Maria (1739-1818). År 1746 flyttade familjen till Göteborg, där 
Abraham (II) startade ett handelshus och blev medlem av andra oktrojens direktion. Familjen 
bosatte sig i fastigheten Södra Hamngatan 29. Det är tomten närmast väster om där Frimu-
rarna idag håller till.9 
 

I Göteborg föddes ytterligare fyra syskon, Anna Maria (1747-1812), Claes (II) (1750-1816), 
Johanna Carolina (1752-1804) och Anna Johanna (III) (1753-1809). Under Jean Abrahams 
långa resor leddes handelshuset i Göteborg av fadern och brodern Lorentz och efter faderns 
död 1763 i kompanjonskap mellan Lorentz och släktingar ur familjen Petersén. Modern var då 
död sedan 1754. 
 

Jean Abraham lämnade Sverige 1755 för sin första resa till Kina med skeppet Prinsessan 
Sophia Albertina. Han återkom till Göteborg i augusti 1756. Redan i september samma år 
begav han sig ut på en lång bildningsresa, som kom att omfatta flera länder och städer i västra 
Europa. Faderns brev till honom är adresserade till Amsterdam, Dunkerque, le Havre, Paris, 
Montpellier, Genève, Marseille och Livorno. Jean Abraham ville gärna försöka starta ett 
handelsföretag i Marseille, men avråddes av fadern och farbrodern Claes Grill i Stockholm.  
 

Ungefär vid denna tid var fadern Abraham (II) med om att år 1755 starta den Salomoniska 
Frimurarelogen Tre Lås i Göteborg.10 Både han och sonen Lorentz blev djupt engagerade 
inom orden. Inför sin andra resa till Kina introducerades även Jean Abraham år 1760 i logen i 
Göteborg. Han var sedan med om att bilda en kinesisk underavdelning av denna loge, där man 
ordnade och ledde sammankomster för kaptener, superkargörer och andra frimurare som 
vistades i Kanton och Macao, inte bara för svenskar.11 

                                                 
9 Anrep (1871), s 107f och Kristina Söderpalm (2000): ”SOIC – ett skotskt företag ?” ur Ostindiska Compagniet; 
Affärer och föremål, Göteborgs Stadsmuseum, Göteborg, s 45 och 56. På Wikipedia kan man under rubriken 
Göteborgs historia läsa att under perioden 1793-1813 förstördes nästan hela trähusbebyggelsen inom vallgraven i 
bränder med olika omfattning. 
10 Logens franska namn är Salomon à trois Serrures. Frimurarnas första lokaler låg i gårdshuset till Grillarnas 
hus och flyttades sedan till grannfastigheten, den adress där logen fortfarande håller till. 
11 Det finns ett åminnelsetal som i översvallande ordalag beskriver Abraham och Lorentz Grills förtjänster. Se 
också Lisa Hellman (2015): Navigating the foreign quarters; Everyday life of the Swedish East India Company 

© Mårten Persson, 2018  3 



  Jean Abraham Grill 

Den andra resan till Kina med skeppet Prins Friederic Adolph blev dock längre än beräknat, 
för strax före ankomsten till Kina förliste fartyget den 4 september 1761 vid Prata Islands i 
Kinesiska sjön. Vissa forskare menar att Jean Abraham även denna gång bara var obetald 
assistent till superkargörerna, medan andra påstår att han var tredje superkargör av fyra. 
Michael Grubb (1728-1808), inledningsvis superkargör på Prins Carl 1758, därefter 
”particulier”, alltså fristående handelsman och samtidigt initierad rådgivare till kompaniet i 
Kanton, tog omgående unge Jean Abraham under sina vingars skugga och lärde upp honom 
till att bli framgångsrik affärsman. Detta gjorde att Jean Abraham valde att stanna i Kina som 
partner till Michael Grubb. När denne lämnade Kanton i januari 1764 fick han av tredje 
oktrojens direktion platsen som fast superkargör. Då var han sedan länge väl etablerad.12 
 

Arbetet i Kanton bestod vid den tiden av två delar. När skeppen låg inne var det bråda tider, 
dels med försäljningen av varorna från Europa och dels med alla förberedelser och inköp som 
hängde samman med returlasterna. När skeppen hade börjat resan tillbaka till Europa fick den 
fasta europeiska personalen inte längre vara kvar i faktorierna vid stadsmuren i Kanton, utan 
måste bege sig till den portugisiska hamnstaden Macao ett tjugotal mil bort. Där hade Jean 
Abraham gott om tid för egna affärer, men också för sociala kontakter av olika slag.13 
 

De egna affärerna gick mycket bra även efter åren tillsammans med Michael Grubb. Enligt 
Lagercrantz började direktionen i Göteborg misstänka att Jean Abraham i likhet med flera 
andra fasta superkargörer inte var helt lojal mot sitt kompani, utan köpte te billigt privat när 
det var lågsäsong och sedan sålde det via mellanhänder till kompaniet till betydligt högre pris, 
när skeppen väntades in. Direktionen började också fundera kring vissa delar av den privata 
handeln mellan Kanton, Macao och hamnar i Indien och sydöstra Asien. Lagercrantz menade 
att ett par representanter för kompaniet sändes ut med uppdrag att undersöka saken. Mot 
bakgrund av vad senare forskare kommit fram till, är detta sannolikt en övertolkning. Flera 
nationers kompanier tillhandahöll medel för att deras fasta superkargörer skulle kunna teckna 
förhandskontrakt på varor för returlasterna, framför allt te. Jean Abraham och Michael Grubb 
föreslog tredje oktrojens direktion att en särskild fast fond skulle bildas för ändamålet. Detta 
blev också direktionens beslut, även om etableringen av fonden visade sig svårare än väntat.14 
 

Tiden mellan 1762 och 1766 var på många sätt en turbulent tid för kompaniet. Tredje 
oktrojens direktion bildades redan 1762, trots att andra oktrojen inte avslutades förrän 1766. 
Detta innebar en osäkerhet om kommande tjänster och ersättningar, vilket kom att drabba 
Jean Abraham på flera sätt. I den gamla direktionen hade han haft stöd av fadern Abraham (II) 
och farbrodern Claes, men dessa avled 1763 repspektive 1767 och kom aldrig att ingå i tredje 
oktrojens ledning. Den nya ledningen bestod av helt nya direktörer, som naturligtvis försökte 
bereda plats för egna utvalda medarbetare, släktingar och andra. Jean Abrahams halvfarbror 

                                                                                                                                                         
employees in Canton and Macao 1730-1830, Stockholms universitet, Stockholm, s 149, 187 och Andreas 
Önnefors (red.) (2006): Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk; Studier I det svenska 1700-talsfrimureriet, 
Lunds univbersitet, Ugglan, Minervaserien 12, s 196. Jacob Hahrs medlemskap nämns på s 35. Michael Grubb 
blev medlem av logen i Göteborg 1757 och fungerade som stormästare för Kanton-avdelningen fram till 
hemresan år 1764, då rollen övertogs av Jean Abraham. På 1780-talet bildades genom Olof Lindahl logen ”S:t 
Johns lodge Elisabeth”. Då blev medlemskapet mer avgränsat och mer svenskt. 
12 Lagercrantz (1956), s 141-145 och Kjellberg (1974), s 203. Lagercrantz skriver att Jean Abraham fick vara 
oavlönad assistent till superkargörena, men enligt Kjellberg och Müller är han tredje superkargör av fyra. 
13 Jan Wirgin (1998): Från Kina till Europa, Östasiatiska Museet, Stockholm, s 20 och 25 och Christer Feiff 
(2000): ”Macao – en fristad för de fasta superkargörerna i Kina” ur Ostindiska Compagniet; Affärer och föremål, 
Göteborgs Stadmuseum, Göteborg, s 129 
14 Lagercrantz (1956), s 144-150 
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Johan Abraham Grill från Stockholm valdes inte in i tredje oktrojens direktion förrän 1770. 
Då var Jean Abraham redan hemkommen.15 
 

Under de turbulenta åren kan man av Jean Abrahams brev se att han var mycket tveksam till 
om han skulle stanna kvar i Kanton eller ej, men när han av tredje oktrojen erbjöds tjänsten 
som fast superkargör valde han att stanna. Direktionen bestämde i en senare skriftväxling att 
han skulle återkallas 1768 i enlighet med de direktiv som utfärdades redan 1764, även om han 
då hade bett om att få vara kvar i Kina ytterligare ett eller två år för affärernas skull.16  
 

Hösten 1767 kom Jacob Hahr (1727-1785) till Kanton efter en äventyrlig resa som hade tagit 
flera år längre än beräknat. Han skulle bli Jean Abrahams efterträdare och komma att stanna 
som fast superkargör under åren 1769-1775. Jacob Hahr hade redan då gjort två resor till 
Kanton, 1759 och 1763. Han kände Jean Abraham väl och hade inga svårigheter att sätta sig 
in i verksamheten. Jacob Hahr blev under flera år Jean Abrahams handgångne man i Kanton 
och hjälpte till att successivt frigöra de fordringar han hade hos olika intressenter.17 
 

Jean Abraham återkom till Sverige i juni 1769. Han pendlade under de följande åren mellan 
Göteborg och Stockholm, där han skaffade sig en bostad. Sannolikt hyrde han in sig i den del 
av Grillska huset som ligger vid Svartmansgatan. Nu var det dags att återknyta bekantskapen 
med syskon och kusiner, att bygga upp ett kontaktnät i huvudstaden, söka sig en hustru och 
leta efter en lämplig herrgård att slå sig ner på. I breven hem till Sverige hade han försiktigt 
sonderat om kusinen Anna Johanna (II) Grill (1745-1801), Claes Grills dotter, var till 
äktenskap ledig, men två år efter faderns död, alltså samma år som Jean Abraham kom hem 
från Kanton, gifte hon sig med sin mors kusin, bankmannen Henrik Wilhelm Peill (1730-
1797). Denne hade gått i lära hos Grillska handelshuset, varit på bildningsresa i Europa på 
handelshusets bekostnad och var nu på väg att gå in som delägare tillsammans med Johan 
Abraham, alltså den unga hustruns halvfarbror. Claes och Anna Johanna (I) hade efter Abra-
hams (II) död 1763 tagit hand om Jean Abrahams yngre, föräldralösa syskon Claes (II) och 
Anna Johanna (III), först i Grillska huset vid Stortorget och sedan i den nya bostaden vid 
Norrmalmstorg (nuvarande UD vid Gustav Adolfs torg). Det var förutbestämt att deras son 
Adolph Ulric Grill (1752-1797) skulle ingå äktenskap med kusinen Anna Johanna (III). Jean 
Abraham tyckte mycket om sin yngre syster och därmed blev det också naturligt att utveckla 
vänskapen med Adolph Ulric. Trots att det skilde sexton år i ålder mellan svågrarna, hade de 
många gemensamma intressen, bland annat naturvetenskap och musik, och båda blev så 
småningom medlemmar av Kungliga Vetenskapsakademien och Musikaliska Akademien. 
 

Medlemskapet i akademierna var ett sätt att markera sin position och även att skaffa sig nya 
kontaktytor. Jean Abraham blev invald i Vetenskapsakademien 1773. Han gjorde ett försök 
redan året innan med en berättelse om pärlodlingen i Kina. Hans starka sida var det ekono-
miskt nyttiga och det var som granskare av Akademiens räkenskaper han gjorde sin kanske 
viktigaste insats. Efter mångårige sekreteraren Pehr Wargentins död 1783, påbörjades under 
1784 en period av administrativa och ekonomiska reformer. Vid granskningen av olika 
områden av Akademiens verksamhet fick Jean Abraham stöd för sin föreslagna sparkampanj. 
I ett nytt memorial ett par år senare följde han upp sina undersökningar med flera förslag 
angående bokutgivningen samt att bokslut skulle göras varje räkenskapsår och granskas av 
oberoende revisorer. 
 

                                                 
15 Leos Müller (1997): ”Mellan Kanton och Göteborg; Jean Abraham Grill, en superkargörs karriär” ur Jan 
Backlund m fl (red.) Historiska etyder; En vänbok till Stellan Dahlgren, Historiska institutionen, Uppsala, s 152 
och Kjellberg (1974), s 166 
16 Bl a Lagercrantz (1956), s 150 
17 Lagercrantz (1956), s 146 och 151f 
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Vid Musikaliska Akademiens sammanträde i juni 1772 föreslogs Adolph Ulric och Jean 
Abraham som medlemmar och invaldes som nummer 45 och 46 enligt matrikeln. Under de 
närmaste åren deltog båda kusinerna flitigt i Akademiens sammanträden. De engagerade sig 
bland annat i det lotteri som Akademien anordnade för att förbättra sin ekonomi. Trots att 
lotteriet ibland arrenderades ut, blev det aldrig särskilt framgångsrikt och efter några år lades 
det ner. När Adolph Ulric blev mer etablerad på Söderfors och Jean Abraham slog sig ner på 
Godegård minskade deras närvaro vid Akademiens möten, men de skickade ofta musikaliska 
idéer och noter av olika slag till varandra. 
 

I december 1772 gifte sig Jean Abraham med Ulrica Lovisa Lüning (1744-1824). Vigseln 
ägde rum inom Tyska församlingen i Stockholm. Bruden var dotter till grosshandlaren 
Christian Lüning och hans hustru Margaretha Sabbath. Under åren i Stockholm fick paret 
sonen Johan Abraham (1773-1838), medan övriga barn i familjen föddes på Godegård. 
Johan Abraham den yngre blev med åren sjuklig och fick tas om hand. 
 

Förhandlingarna kring köpet av Godegård pågick under flera år. Säljare var Carl Gustaf och 
Alexander de Geer. Ett av problemen var att Jean Abraham som ofrälse inte fick inneha säte-
riegendom. Försäljningen arrangerades så, att egendomen bjöds ut på Bankoauktion som sä-
kerhet för obetalda räntor, varvid Jean Abraham kunde ropa in den. Köpet av Godegård var 
inte den enda fastighetsaffären mellan släkterna Grill och de Geer, som båda tillhörde det re-
formerta nätverket. Jean Abrahams farbröder Anthony (IV) och Johannes (II) bodde vid 
Keizersgracht i Amsterdam i den store Louis de Geers Huis met der Hoofden (Huset med hu-
vudena), Claes och Johan Abraham Grill förvärvade 1758 Österby bruk av Charles de Geer 
och 1780 såldes Svindersvik av Anna Johanna (II) och Henrik Wihelm Peill till Catharina 
Charlotta de Geer, hon som uppförde den vackra festsalen med Sveriges högsta kakelugn. 
 

Valet av Godegård som bostad för familjen får betraktas som strategiskt, framför allt för att 
det låg ungefär mitt mellan Stockholm och Göteborg, dit Jean Abraham ofta hade ärenden. 
 

På Godegård genomfördes en hel del förändringar, dels av driften vid bruket och dels av bön-
dernas spikförsäljning och varuinköp från bruksboden. Förändringarna genomfördes med fast 
hand, men efter vad man kan förstå var de inte alltid så uppskattade av de kringboende. 
Byggnaderna vid herrgården renoverades, med kinesisk touche i vissa rum. En ny engelsk 
park började också anläggas, bland annat med lusthus i kinesisk stil. Parken utformades av 
Fredrik Magnus Piper, vid den tiden Sveriges ledande trädgårdsarkitekt. Han hade uppdrag 
bland annat vid kungens slott på Haga. Piper var gift med en syster till hustrun till Jean Abra-
hams bror Claes (II) i London, så lite svågerpolitik får man nog säga att det var. Trädgården 
blev aldrig riktigt färdig, eftersom anläggningsarbetena avstannade efter Jean Abrahams död. 
Godegårdsparken framstår dock än idag som ett av de främsta exemplen på engelska parker 
vid slott och herrgårdar i Sverige. Numera är det svårt att underhålla sådana exklusiva anlägg-
ningar, om man inte har mycket god privatekonomi eller kan dra nytta av ett omfattande stat-
ligt stöd för sin verksamhet. 
 

Med början år 1775 föddes sonen Claes Anthony (1775-1777), som dog redan som barn. Där-
efter kom i rask följd Christian Ulric (1777-1831), Claes Lorentz (1778-1800), som också 
dog ung, Anton Wolter (1779-1855), Gustaf (1781-1858) samt Anna Margareta (1782-
1803), som var gift med kusinen Pehr Adolf Tamm på Österby, men som dog efter bara ett års 
äktenskap. Sonen Fredrik Wilhelm (1784-1861) var den som med stort besvär skulle komma 
att samla ihop arvedelarna efter fadern och modern och försöka driva bruket vidare. Sist i ra-
den kom Carl Jacob (1786-1859) och Ludvig (1790-1795), som dog i femårsåldern. 
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Först 1788 blev Jean Abraham invald i direktionen för Ostindiska Kompaniet och tog plats 
där i början av 1789. Han var då en av de större delägarna och gjorde kompaniet stora tjänster 
vid sammanställningen och revisionen av de olika expeditionernas ekonomi. Från 1780-talet 
och framåt förändrades förutsättningarna för handeln med Kina. Särskilt gällde detta handeln 
med te och porslin. Fjärde oktrojens verksamhet (1786-1806) blev inte lika framgångsrik som 
de tidigare oktrojerna och slutade i det närmaste med konkurs. 
 

Jean Abrahams död är höljd i dunkel. Han avled under en resa från Norrköping den 12 mars 
1792. Han hittades död i resvagnen, när denna återkom till Godegård. Det påstås att klockan i 
stora matsalen stannade i dödsögonblicket. En del menar att dödsorsaken var en hjärtattack, 
andra anser att det var fråga om ett rånmord. Jean Abrahams plånbok lär ha varit försvunnen 
och har först senare återfunnits.  
 

Änkan Ulrica Lovisa Lüning fortsatte driften av den stora egendomen, som vid Jean Abra-
hams död omfattade ungefär 19 100 hektar.18 Hon agerade kraftfullt och anses ha varit en 
mycket duktig kvinnlig företagare. Efter 1810 tog sönerna allt mer över driften, särskilt då 
bröderna Anton Wolter och Fredrik Wilhelm. Den senare lyckades successivt lösa ut sina sys-
kon ur den stora egendomen och stod mot slutet av sitt liv som ensam ägare. 
 
 
Jean Abraham Grills liv och verksamhet. 
 
Om Jean Abrahams liv som barn och ung pojke vet man av naturliga skäl väldigt litet. Det är 
först när han vid nitton års ålder gör sin första resa till Kina som assistent till superkargörerna 
som han lägger grunden till det som senare ska bli Godegårdsarkivet. I sin roll som blivande 
handelsman behöver han ha ordning på sin korrespondens, men dokumenterandet av viktiga 
kontakter och händelser utvecklas också till ett starkt intresse hos honom och tyder på både 
administrativ talang och stor noggrannhet. 
 
 

 
Nya bebyggelsen vid Stora Hamnkanalen i Göteborg, några år efter bränderna. 
Ostindiska huset till vänster och järnvågen med rykande skorsten i bildens mitt. 

                                                 
18 Det motsvarar en yta på 19 x 10 kilometer. 
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Jean Abrahams första resa till Kanton. 
 
Eftersom Abraham (II) tillhörde direktörerna i Ostindiska Kompaniet från andra oktrojens 
början 1746 var det naturligt att äldste sonen Jean Abraham skulle få gå i lära inom detta 
framgångsrika företag. Sonens första resa till Kina påbörjades när han var nitton år. Han reste 
med skeppet Prinsessan Sophia Albertina, som lämnade Göteborg den 5 januari 1755 och 
återkom till Göteborg i augusti 1756.  Kapten på resan var den erfarne Carl Gustaf Lehmann 
och superkargörer Nicolas Heegh, Daniel Vignaulx och Carl Walter. Jean Abraham medföljde 
som andra assistent till superkargörerna. Enligt ett skriftligt avtal med direktionen skulle han 
vid hemkomsten få 1 000 d smt av intäkterna från försäljningen av skeppets last, samt 1 000 d 
smt som kompensation för den fria förning (pacotill) som just vid den tiden inte var tillåten.19 
 

Godegårdsarkivet innehåller ett fyrtiotal brev från fadern Abraham (II), det första avsänt strax 
efter avresan 1755 och det sista ställt till Kapstaden i samband med den andra resan 1761. De 
första breven präglas av öm, faderlig omsorg och är bitvis ganska rörande. Den 25 januari 
1755 skriver han följande till sin käre son och man kan se att hans långa vistelse i Danmark 
går igen något i stavningen: 
 

Fastæn man ænnu inga tidningar [nyheter] hafwer, at Skieppet ær gånget från Sundet, förmo-
das dock, at det med denna goda wind icke lærer blifwa liggandes, utan redan ett gådt stycke 
avancerat. Den Högste Guden låte er allesammans genom sin nåd få en kort och lyckelig pas-
sage. 
 Detta lærer din K. Farbroder Anthoni Grill sænda dig på Cadiz, af hwilken du 
lærer förnummit, at hwarken proftalricken eller skiortorne koma dig til handa. Skiortor kan 
du köpa i Cadiz, om du intet kan wara dem förutan, warpå dock twiflar. Men med talricken 
ær det wærre, hwarföre jag låtit fråga Greiff hos hwem han kiöpt den förra Servicen, hwarpå 
han swarat mig hos een Chines Conscientia Giqua, och meente, at han wæl hade någon qwar 
af samma målning, hwarom du kan giöra dig på det nogaste underrættad. Kanskie at Grub-
ben, som då war i China, kan gå dig dæruti tilhanda. Gör ditt bæsta, at kunna tiena din Far-
bror, du wet sielf, hur öm jag ær dærom. Glöm icke at skrifwa honom till hwid alla tillfällen, 
som din Instruction det tydeligen dicterar. Gud låte oss efter lyckelig fullændat resa åter få se 
hwarandra. 
 Jag ær din hulde fader Abraham Grill20 
 
Några dagar senare fick Abraham (II) veta att sonen varit nära att bli akterseglad i Helsingör 
och i ett brev den 29 januari 1755 uttrycker han sitt tydliga missnöje över detta. Från tiden i 
Kanton finns inga brev bevarade, men på hemresan från Kanton kunde Jean Abraham fånga 
upp ett brev i Dover, daterat den 17 april 1756, där det står: 
 

Det förnæmsta som jag hafwer nu at skrifwa dig, består dæruti, at du ænteligen så lagar, at 
alla rækningar, böcker och dylikt, som du uti din syssla under hænder haft, måge wara rent 
afslutne till den sidsta dagen, du kommer med Guds hielp till Winga, ty du kan wara helt sæ-
ker, at om alt ær i ordning, at ingen lær säga at det ær väl giordt, men om det ringaste fehlar, 
må du wara försækrad, at hela werlden får weta at du försummat något i dine göremåhl, och 
skola nogsamt weta, at derigenom hindra din lycka; ty du må intet tro, at wara bland dem 
som skola dragas fram, antingen de giöra något eller ey.21 
 

                                                 
19 Godegårdsarkivet (Goa), på nätet: 3.2 Expeditioner, 5 Skeppet Riksens Ständer 1760-62, s 124f 
20 Godegårdsarkivet (Goa) E1:15, 1755-01-25. Originalbrevet återges i bild i artikeln om vapenserviserna. 
21 Goa E1:15, 1756-04-17 
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Förutom att gå i lära hos superkargörerna var en av Jean Abrahams viktigaste uppgifter under 
tiden i Kanton att ordna hemtransport av en stor blåvit vapenservis för farbrodern Anthony i 
Amsterdam. Jean Abraham beställde servisen när han var i Kanton, men den levererades inte 
förrän med efterföljande skepp Prins Friederic Adolph som kom till Göteborg sommaren 
1757. Då var Jean Abraham på väg att etablera sig i Marseille. Därifrån skrev han flera gånger 
till kusinerna i Amsterdam för att höra vad de tyckte om den nya servisen. I brev från Jacob 
Grill i januari 1758 framgår att de inte var nöjda, varken med formerna, mönstret eller antalet 
levererade servisdelar. Breven i ärendet citeras i artikeln om vapenserviserna. 
 

Vid resan från Kanton tog Jean Abraham också hem en blåvit kaffe- och teservis till fadern, 
vilket framgår av ett brev den 29 september 1756, där fadern säger: ”Jag skall uptaga som ett 
wördnadstecken den Caffee och Thee Servicen jemte Punch Bowlen, som du skiænker mig. Du 
kan wara försækrad at jag den redeligen på något sætt skall betala”. Det finns inget i 
korrespondensen som tyder på att denna servis skulle vara en vapenservis.22 
 
Bildningsresan till kontinenten. 
 
En resa som assistent var inte tillräckligt meriterande för att man skulle bli superkargör på 
kompaniets fartyg. Därför valde Jean Abraham att skaffa sig praktik i utlandet. Hösten 1756 
fick han följa den svenske konsuln Kristian Holm till Frankrike och arbeta på dennes kontor i 
Montpellier. Från februari 1757 praktiserade han på firman Mallet & Blancheney i Marseille. 
Under de närmaste åren gjorde Jean Abraham flera resor på kontinenten, men uppehöll sig 
framför allt i Marseille. Han hade planer på att starta en firma i samarbete med en annan 
svensk, men släktingar i Sverige avrådde. Enligt fadern ska Claes Grill ha förklarat att ”2ne 
resor som superkarga är 5 års tidsspillan, och då bör du förtjäna så mycket att du kan sätta 
dig till ro i ditt fädernesland, därtill du intet hinner i Marseille på dubbelt så lång tid”.23 
 

Faderns rörande omsorger om sonen fortsätter även när han är på bildningsresan. I september 
1756 skriver han exempelvis: ”Förglöm icke ditt fædernesland, at ælska dett öfwer alt. Kom 
en gång hemb med wisdom och förstånd, som pryder bættre än granna klæder och att kunna 
hwissla [spela flöjt]. Du æst ung, och måste arbeta, när man blir ældre går det trögare. War 
wis och försiktig, och læmna aldrig dygdens wæg och låt intet glitter förblinda dig, och tro 
alltid, at odygden har sitt sækra straff med sig, som aldrig slår felt”.24 
 

Jean Abraham använde tiden i Marseille till att knyta kontakter med handelshus som kunde 
hjälpa honom i hans fortsatta verksamhet. Det gällde både leverantörer av varor som kunde 
bli intressanta för kineserna som koraller, klockor och mekaniska leksaker, återförsäljare av 
te, porslin, siden, kryddor och andra varor från Kina samt handelshus som skulle kunna ställa 
upp som finansiärer. Flera handelshus förekommer i korrespondensen under många år. 
Förutom på svenska tycks Jean Abraham kunna kommunicera på franska, engelska, 
holländska, i viss mån även på portugisiska och tyska. I brevkopieböckerna använder han 
olika handstil för olika språk. I brev på svenska skriver han ofta med den lättlästa handstil 
som är hans egen, men ibland använder han i stället den mer officiella tyskinspirerade stilen. 
 
 

                                                 
22 Goa E1:15, 56-09-29. I Kjellbergs bok (1974), s 242, talas det om ett bevarat brev där Conscientia Giqua 
bekräftar att han mottagit beställning på ovanstående blåvita taffelservis samt en blåvit kaffe- och teservis att 
levereras till hemgående skepp i Kanton 1756. Serviserna kostade enligt uppgift 300 spanska piastrar. Möjligen 
var faderns servis en sådan som Jean Abraham fick med sig som privat gods på hemresan. 
23 Svensk Biografiskt Lexikon, s 286, Godegårdsarkivet (Goa) E1:15, 1759-12-29  
24 Godegårdsarkivet (Goa) E1:15, 1756-09-11 
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Förälskelsen i Anna Johanna II. 
 
Samuel Schutz (1736-1805) tillhörde Jean Abrahams närmaste vänner och förtrogna under 
ungdomsåren i Göteborg, i samband med första Kina-resan och även senare i livet. Samuel 
Schutz blev med tiden en av de stora handelsmännen i Göteborg. Han exporterade sill och 
tran till Östersjöområdet och tog spannmålslaster som returfrakt. Han importerade salt från 
Portugal för att använda i sillhanteringen. Han ägde Bastevikens trankokeri och Majvikens 
salteri i Majorna i Göteborg.  
  
I några brev till Samuel Schutz berättar den drygt tjugoårige Jean Abraham om sin böjelse för 
kusinen Anna Johanna (II) (1745-1801), som han träffat första gången pingsten 1753. Hon 
var då bara sju år och på besök i Göteborg med sina föräldrar Anna Johanna (I) och Claes 
Grill. Känslorna håller i sig även när den nio år äldre Jean Abraham beger sig ut på sin 
bildningsresa. I ett brev till Samuel Schutz i september 1757 skriver han från Marseille att 
flickebarnet så har intagit hans hjärta att han bland alla vackra flickor i Marseille inte har 
hittat någon enda som kunnat rubba hans kärlek. För säkerhets skull går han aldrig ut med en 
ensam ung dam, utan ser alltid till att han är i sällskap med ytterligare en, så att han har en 
flicka under var arm. Han berättar att hans manliga kamrater, som flitigt uppvaktar 
glädjeflickor, har börjat göra narr av honom och allvarligt tvivlar på hans potens.25 
 

Samuel Schutz förstår inte hur Jean Abraham resonerar. I ett brev någon månad senare frågar 
han hur det kan vara möjligt att bli kär i en sjuårig flicka, vars vett och böjelse knappast kan 
vara tillräckligt moget och stadgat, även om hon nu har blivit tolv år. Samuel Schutz råder 
Jean Abraham att inte plåga sig med någon ”amour imaginaire”.26 
 

I april 1758 påstår Jean Abraham att han har ”slagit grillerna ur huvudet” 27, men det har han 
uppenbarligen inte. Någon månad senare skriver han till Samuel Schutz och berättar att han 
fått brev från Anna Johanna (II). Han säger att hon nog inte förstår att han älskar henne, utan 
bara tror att det är stor vänskap. Han ber sin vän undersöka hennes inställning och förmåga att 
hålla tyst om saken, om han skulle ha vägarna förbi Stockholm och råka träffa henne.28 
 

Samma sommar har Samuel Schutz träffat Anna Johanna (II). Efter mötet skriver han att han 
inte kan säga om det finns något intresse från Anna Johannas (II) sida gentemot Jean 
Abraham. Efter någon tid kan han informera om att Henrik Wilhelm Peill har ”tingat på” 
Anna Johanna (II). De gifter sig samma år som Jean Abraham kommer hem från sin andra 
Kina-resa.29 
 

Jag är inte säker på att Anna Johanna (II) någonsin fick veta hur starka känslor Jean Abraham 
hade för henne. Vid ett par tillfällen skriver han från Marseille relativt likalydande brev till 
Anna Johanna (I), Anna Johanna (II), Johan Abrahams hustru Christina Elisabeth Fischer 
Grill och andra kvinnor och erbjuder sig att skaffa dem tyger och galanterier från Frankrike.30 
 
 
 

                                                 
25 Goa F17 A 1:2, 1757-09-?, s 62-63 i brevkopieboken, på nätet 1 Utgående brev, 1A:2,  s 44-45 
26 Goa E1:44, 1757-10-05 
27 Goa på nätet: 1 Utgående brev, 1A Brevkopieböcker, 3 Brevkopiebok 1758-1760, 1758-04-28, s 49 
28 Goa på nätet: 1 Utgående brev, 1A Brevkopieböcker, 3 Brevkopiebok 1758-1760, 1758-05-29, s 62 
29 Goa E1:44, 1758-08-30 och 1759-09-29. Enligt brev från systern Christina Maria till Kanton 1763-11-25 har 
Anna Johanna (II) och Peill förlovat sig redan sommaren 1763. Av andra brev verkar det som Anna Johanna inte 
är alltför förtjust över engagemanget och har ”slagit upp” förlovningen vid flera tillfällen. 
30 Bland annat Goa F17 A 1:2, 1757-08-12 
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Förlisningen i Kinesiska sjön. 
 
Man kan undra varför det tog så lång tid för Jean Abraham att få möjlighet att engagera sig 
för en andra resa som superkargör i Ostindiska Kompaniet. Förmodligen tyckte övriga direk-
törer att familjen Grill var alltför väl representerad i direktionen. De ville inte förbättra 
släktens position genom att också ge Jean Abraham en ny chans att gå till sjöss, men sedan 
denne återvänt till Göteborg efter fyra år på kontinenten tog det bara några veckor innan han i 
januari 1761 äntligen fick ge sig iväg med ostindiefararen Prins Friederic Adolph.31  
 

När skeppet var nästan framme råkade det ut för kraftiga strömmar vid Prata Islands och 
började driva in mot land för att strax därefter gå på grund och så småningom brytas sönder.32 
 

Prata Islands är en cirkelrund ögrupp, förmodligen ett gammalt korallrev, som ligger ungefär 
35 mil sydost om Macao och dagens Hong Kong. Ögruppen kallas numera Dongsha Qandao. 
Både Kina och Taiwan gör idag anspråk på den. 
 
 

 
Ostindiefararen Finland i storm. 

 
Beskrivningar av skeppsbrottet finns i flera olika reseskildringar, bland annat hos kadetten 
Jacob Maule (1743-1805). Jean Abrahams har gjort en egen beskrivning, riktad till fadern, 
men just den brevkopieboken har blivit fuktskadad och är bitvis svårläst. Man kan frestas att 
tro att fuktskadan har uppkommit vid förlisningen, men beskrivningen av skeppsbrottet är 
gjord en tid efter själva händelsen, så detta kan inte stämma. Man kan lätt se att Jacob Maules 
och Jean Abrahams beskrivningar till stora delar överensstämmer.33 
 

Enligt Maule råkade skeppet på kvällen den 4 september in i bränningarna och började 
driva mot Prata Islands. Varpankaret kastades ut och man började slänga kanoner och 
andra tunga saker överbord. Skeppet stötte allt svårare mot klipporna och tog in mer och 
mer vatten. Stormasten kapades, men så knäcktes rodret och flera bjälkar i stora kajutan. 

                                                 
31 Lagercrantz (1956), s 140f 
32 Prins Friederic Adolph var byggt 1753 på det Grillska varvet Terra Nova, var på 398 läster, hade 26 kanoner 
och en besättning på 130 man. Detta var den fjärde resan. Kapten var Daniel Shierman och superkargörer var 
Friedrich Wilhelm König, Carl Walter, Jean Abraham Grill och Gustaf Tholander. Se Kjellberg (1974), s 179f. 
Fuktskadan torde snarare ha uppkommit vid översvämningen i bostaden 1764, som beskrivs nedan. 
33 Jacob Maules journal återges i Christer Feiffs artikel ”Skeppsbrott i Sydkinesiska sjön – ur Jacob Maules 
journal” ur Göteborgs Stadsmuseums bok (2000) Ostindiska Compagniet; affärer och föremål, s 125-128.  
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Vattnet strömmade in och pumparna gjorde inte längre någon nytta. Vid tvåtiden på natten 
kapades fockmasten och en halvtimme senare mesanmasten. Klockan fem på morgonen 
lämnade 120 man vraket med storbåt, slup och två jollar, men styrmannen C U Stiernlöf 
och nitton man stannade kvar. 
 

Man seglade och rodde därefter norrut mot kinesiska fastlandet. Det var ont om 
dricksvatten och man tvingades ransonera tilldelningen till en deciliter per man två gånger 
om dagen och hade bara något litet skämt bröd att äta. 
 

Den 6 september var det nästan stiltje. Besättningen rodde i skift och vilade i mellantiden 
under tofterna. Befälet måste sitta på tapphålet till vattentunnorna, så att inte vattnet skulle 
stjälas bort av de törstigaste. Värmen gjorde hungern och törsten allt värre. Några drack 
saltvatten, men följden blev svåra kräkningar och huvudvärk. 
 

Först den 8 september nådde båtarna land och lyckades få tag i vatten och lite mat från den 
nyfikna och förvånade fiskarbefolkningen. Herr Grill och en kinesisk passagerare gick för 
att prata med en Mandarin, som kunde se till att den utmattade besättningen fick möjlighet 
till mat, husrum och vila. 
 

På grund av en ny storm kunde inte livbåtarna och en inhyrd djonk ta sig upp mot 
BoccaTigris och Wampoa förrän den 28 september. Två dagar senare mötte man vid 
Lejontornet Riksens Ständers långbåt som var på väg mot Prata Islands för att försöka 
bärga silvret. Styrman Stiernlöf och besättningen på vraket hade lyckats tillverka en pråm 
och själva ta sig i land och därmed också kunnat rapportera om olyckan. 

 
I oktober samma år och i juni 1762 utsändes bärgningsaktioner till revet. Penningkistor, tenn, 
järn, bly och annat värdefullt i utlasten togs upp. Vraket brändes sedan. I dagboken för 
skeppet Riksens Ständer, som befann sig i Kina vid tiden för olyckshändelsen, skriver förste 
superkargören David Sandberg att man vid första expeditionen lyckades bärga 48 kistor av 
kompaniets pengar tillsammans med en privat kista.34 
 
Ett trettiotal av besättningsmännen kunde återvända som passagerare på Riksens Ständer. De 
övriga tilläts ta hyra på engelska och holländska fartyg. 
 
Vid expeditionen i juni 1762 lyckades man rädda ytterligare en penningkista, som dock gick 
sönder när den hissades ombord. Det framgår också att Jean Abraham redan vid denna resa 
medförde en hel del koraller från Europa. De koraller som gick att rädda kunde i juli samma 
år säljas till ett pris på 194 tael.35 
 
 
Hur var det nu med skeppsbrottsflöjten ? 
 
På A U Berndes pastellporträtt avbildas Jean Abraham med en flöjt under armen. Han var 
skicklig flöjtspelare och det berättas att han vid skeppsbrottet 1761 lyckades rädda sig i land 
med bara flöjten och sin psalmbok. 
 

                                                 
34 Vid jämförelse med storleken på silverlasten som sändes med andra svenska ostindiefarare förefaller det som 
om nästan allt silvret kunde bärgas. Se Christian Koninckx (1980): The first and second charters of the Swedish 
East India Company (1731-1766), van Ghemmert Publishing Co, Kortrijk, Belgium, s 196.  Sandbergs rapport 
finns i Söderpalm/Lööfs artikel, s 114. Den privata, stjärnmärkta kistan som bärgades innehöll ”musicalier” och 
tillhörde Jean Abraham.  
35 Goa på nätet: 3:2 Expeditioner, 8 Expeditioner, 5 Riksens Ständer, s 51 
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I ett brev till fadern en tid efter förlisningen beskriver Jean Abraham hur han var klädd när 
han lämnade fartyget och gick i långbåten: ”Jag hade på mig en gammal Råck, wäst, böxor 
och kappa, tillika med min wärja och mina 20 riksdaler samt [vattenskada]”. Togs flöjten 
med, bör den vara nämnd på de två mest oläsliga raderna överst på nästa sida. Sannolikheten 
att man tar med sig sådana saker i en överfull livbåt måste betraktas som rätt liten.36  
 

Vid den första räddningsexpeditionen i oktober 1761 bärgades som nämnts 48 kistor av kom-
paniets pengar och en kista med Jean Abrahams musikalier. Han skriver: ”Jag fick då tillika 
bärgadt större men icke bästa dehlen af mine musicalier, hvilka woro nästan det endaste som 
undantagandes penningarna blef bärgadt wid denna Expeditionen”. Det kan ju tänkas att 
flöjten fanns med i lådan men den nämns inte särskilt.37 
 

En något senare notering verkar i så fall mer intressant, för på en intern auktion såldes en del 
privata föremål, som bärgades vid den andra expeditionen till vraket i juni 1762. I december 
1762 kunde Jean Abraham ropa in två traversflöjter och en violin som hade tillhört kapten 
Schiermans betjänt Öhrman. Detta kostade honom en dryg tael (dvs ca 16 d kmt), kanske ett 
rimligt pris för tre instrument som varit utsatta för sol, vind och vatten i drygt ett halvår. Om 
nu Jean Abraham redan hade fått med sig en flöjt från skeppet eller i kistan från den första 
räddningsexpeditionen, behövde han väl knappast köpa två vattenskadade flöjter till.38 
 

En flöjt av äldre modell har i alla fall funnits på Godegård. Man har länge utgått från att det 
har varit den mytomspunna skeppsbrottsflöjten. Den kom genom arv så småningom att hamna 
hos Claes Grill i Wennergen Center, Stockholm. Han kontaktade experten Michael Kaufmann 
som lät restaurera den och åter göra den spelbar. Flöjten användes därefter i en opera på 
Drottningholmsteatern 1982, i en konsert i Holland året därefter samt under ett par turnéer i 
Sverige. Tyvärr blev den stulen i februari 1988 och har inte återfunnits.  
 

Av märkningen kunde man se att flöjten var gjord av instrumentbyggaren Heinrich Grenser 
någon gång under perioden 1796-1806, alltså närmare 40 år efter skeppsbrottet. En flöjt från 
1760-talets början skulle bara ha haft en klaff, vilket man kan se på Berndes porträtt av Jean 
Abraham Grill, inte sex klaffar som på Godegårdsflöjten. Den senare köptes alltså för att an-
vändas av Jean Abrahams son Fredrik Wilhelm Grill (1784-1861), som också var mycket 
musikalisk och spelade både flöjt och fiol. 
 
 
Poankeyqua – den främste inom Co-Hong. 
 
Poankeyqua (1714-1788) var utan tvekan den mest betydelsefulla handelsmannen inom Co-
Hong, som bestod av de tio mest inflytelserika handelshusen i Kanton. Han tog initiativet till 
dess bildande 1760 och medverkade också till dess upplösning 1771 när de europeiska 
kompanierna började inse att det kunde vara mer fördelaktigt att prisförhandla direkt med 
leverantörerna uppåt landet. Efter Co-Hongs upplösning överlät Poankeyqua sitt handelshus 
affärer på sin brorson, men fortsatte ändå att medverka i bakgrunden fram till sin död.39 
 

                                                 
36 Goa på nätet: 1 Utgående brev, 1B Brevkopieböcker, 1 Brevkopiebok 1761-1764, s 9 
37 Goa på nätet: 1 Utgårende brev, 1B Brevkopieböcker, 1 Brevkopiebok 1761-1764, s 11. 
38 Goa på nätet 1 Utgående brev, 1B Brevkopieböcker, 1 Brevkopiebok 1761-1764, s 9f. Auktionsprotokollet 
finns på nätet under 3.2 Expeditioner, 8 Expeditioner, 5 Skeppet Riksens Ständer, s 55 
39 Van Dyke (2011), s 216-219 
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Porslinshandlaren Consentia Giqua. 
 
I faktoristaden utvecklade de kinesiska handlarna porslin med former och mönster som 
passade bords- och matkulturen i Europa. En del beställningsporslin för Europa framställdes i 
Jingdezhen, där större delen av produktionen var avsedd för kejserliga hovet. Porslinet sändes 
både dekorerat och odekorerat från Jingdezhen till Kanton. Där kunde man måla mönster på 
oglaserat vitt porslin och komplettera med emaljfärger och guld efter beställarnas förlagor, 
exempelvis för serviser med vapen eller monogram.40 
 

Namnet Consentia Giqua förekommer första gången i kinesiska dokument från år 1729. Han 
tycks ha handlat med alla ostindiska kompanier, men de danska och svenska tillhörde hans 
större kunder. Consentia Giquas specialitet var porslin, men han handlade också med te och 
siden. Under 1750- och de första åren på 1760-talet levererade flera mindre porslinshandlare 
sina varor genom Giquas bolag. Därefter blev tiderna svårare, särskilt för mindre handlare. 
Consentia Giqua var ofta i behov av kontanter för att klara alla sina leveranser och lånade 
gärna pengar av de utländska köpmännen. När han dog i april 1765 efterlämnade han stora 
skulder, som Hong-köpmännen fick vara med om att reglera.41 
 
 
På plats i Kanton. 
 
Jean Abraham återvände alltså inte omedelbart hem efter skeppsbrottet, utan stannade i 
faktoriet och drev där och i Macao en framgångsrik affärsverksamhet som ”particulier” i 
kompanjonskap med den mer erfarne Mikael Grubb. I flera brev uttrycker han sin beundran 
för Grubb och sitt stora beroende av honom. Tillsammans gjorde de affärer med klockor, 
mekaniska leksaker, tyger, koraller och andra begärliga produkter som importerades från 
Europa. De båda kompanjonerna var också engagerade som delägare i fartyg och laster i den 
djonkhandel som kineserna bedrev längs kusterna och i olika hamnar i länderna runt omkring. 
 

                                                 
40 Söderpalm (2002), s 280f 
41 Paul A van Dyke (2011): Merchants of Canton and Macao: Politics and Strategies in Eighteenth-Century 
Chinese Trade, Hong Kong University Press, Hong Kong, s 187-190 
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Det är inte osannolikt att Grubb tog upp Jean Abraham som kompanjon för att han hade stöd 
av sin far och farbror i direktionen. Direktionsmedlemmarna hade ju möjlighet att ta en del av 
skeppens lastutrymme i anspråk, så länge de inte konkurrerade med kompaniets egen handel. 
Till exempel ber Jean Abraham sin fader i december 1762 sända honom 2-3 balar Brysselska 
camelotter (av en sorts glansigt ylletyg) med 1763 års utgående skepp.42 Brevet kan inte ha 
nått Göteborg före faderns död, men leveransen ordnades ändå genom brodern Lorentz, som 
drygt ett år senare i ett brev fick veta att varorna kommit fram.  
 

Efter faderns död i början av 1763 försvann möjligheten till extraleveranser, samtidigt som 
Jean Abrahams situation i Kanton blev mera utsatt än tidigare. Efter skeppsbrottet i Kinesiska 
sjön hade han ju inte någon fast anställning inom kompaniet och därmed ingen eller endast 
obetydlig lön. Han försökte på olika sätt göra sig nyttig för kompaniets räkning och skrev 
flera gånger till direktionen för att inte bli förbigången då det gällde tillsättningen av framtida 
befattningar, dock utan någon större framgång.43 
 
I ett brev till direktionen den 19 januari 1763 hoppas Jean Abraham att han kan få bli kvar i 
Kanton i ett eller två år, under förutsättning att han inte blir ”employerad” för hemresa redan i 
slutet av året. Samtidigt önskar han få viss ersättning för den olyckliga resa han varit med om. 
Konceptet ingår i den brevkopiebok för perioden 1761-1764 som delvis är vattenskadad och 
bitvis mycket svårläst.44 
 

Sommaren 1763 fick Jean Abraham veta att fadern hade dött. I ett brev till brodern Lorentz 
den 19 december 1763 säger han: ”Han var den uppå hwilken jag hade att lita uti 
compagniets tienst, och uti allting; jag får på en och samma gång denna tidning och om nya 
octroyen, och allesammans nya Directeurer, betänk hwad ett Dunderslag det war för mig; 
[…] jag har G L [Gudi Lov] haft ett Lyckeligit år och förtient hederligen, så att det nu är min 
skyldighet att giöra hwad jag kan för mina syskon”. 45 
 

Särskilt besvärlig blev situationen när Michael Grubb reste hem till Sverige i januari 1764. 
Han lämnade då sina affärer, sitt kapital och alla sina fordringar i Jean Abrahams händer. 
Därmed blev det plötsligt oklart vilken roll och vilket ansvar Jean Abraham skulle ha. Han 
fick veta att efterträdaren Jacob Hahr (1727-1785) skulle komma till Kanton och tillträda 
platsen som superkargör, men att han inte hann med det skepp som avgick från Göteborg vid 
årsskiftet 1764-1765. Till följd av detta blev resan till Kina synnerligen äventyrlig. Först blev 
han akterseglad i London och tog sig sedan via Rio de Janeiro och ett långt uppehåll i Madras 
slutligen till Kanton, dit han anlände hösten 1767. Resan från Göteborg hade då tagit drygt två 
och ett halvt år. Jacob Hahr stannade sedan som superkargör i Kanton under åren 1769-1775 
och hjälpte Jean Abraham att få hem nästan alla sina pengar. När Jacob Hahr återvände till 
Sverige köpte han 1776 Kristinebergs gård på Kungsholmen i Stockholm och bodde där i 
närmare tio år, ända fram till sin död.46 
 
Det är uppenbart att Jean Abraham och Michael Grubb hade diskuterat möjligheterna att det 
svenska kompaniet skulle tillhandahålla ett större kapital så att de anställda i Kanton i likhet 

                                                 
42 Goa på nätet: 1 Utgående brev, 1 B Brevkopieböcker, 1 Brevkopiebok 1761-1764, 1762-12-18, s 29.  
43 Lagercrantz (1956), s 141f 
44 Goa på nätet: 1 Utgående brev, 1 B Brevkopieböcker, 1 Brevkopiebok 1761-1764, 1763-01-19, s 56. I ett brev 
till Direktionen 1764-01-10 (samma bok, s 85) säger sig  Jean Abraham vara försäkrad om att faderns död inte 
ska förminska direktionens åtanke om honom. Inget ska enligt honom vara kärare än att få tjäna kompaniet. 
45 Goa: 1 Utgående brev, 1B Brevkopieböcker, 1 Brevkopiebok 1761-1764, 1763-12-19, s 76-77 
46 Lagercrantz (1956), s 146 och 152, Även Birgit Lindberg (1985): Malmgårdarna i Stockholm, Liber Förlag, 
Stockholm, s 132ff  och Gösta Hahr (1966): Hinrich Hahr; En handelsman  från frihetstidens Stockholm, 
Stockholms Stadsmuseum, s 200 o 206.  
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med andra kompanier skulle kunna teckna förhandskontrakt på te till lågsäsongspriser. 
Michael Grubb agerade också i den riktningen så fort han kom hem. Han erbjöd nya 
direktionen ett kapital i Kina i form av en växel på 53 000 piastrar, som skulle skickas till 
Jean Abraham i Kanton. Beloppet motsvarade i stort sett hans samlade fordringar i den 
kinesiska verksamheten. För att kompaniet skulle få tillgång till detta kapital förväntades Jean 
Abraham driva in Grubbs krav på olika klienter, en uppgift som skulle vara näst intill omöjlig 
att genomföra på kort tid. Michael Grubbs baktanke var att kompaniet skulle ersätta honom 
med motsvarande summa i Sverige, så att han därmed snabbt och lätt skulle få hem sina 
pengar. Jean Abraham genomskådade upplägget och under stor vånda skrev han till både 
Grubb och direktionen att han inte accepterade Grubbs växel.47 
 
Nya Direktionens instruktion till Jean Abraham och Jacob Hahr av den 27 december 1764 
kom Jean Abraham tillhanda sommaren 1765.48  Sammanlagt 150 000 piastrar ställdes då till 
herrar Grills och Hahrs förfogande. Då ingick de 53 000 piastrarna från Michael Grubb. 
Resten skulle kunna dras på olika handelshus i Europa. Till hushyra, hushållsomkostnader och 
andra expenser utlovade direktionen 2 000 piastrar och ”föreställer sig at därmed en 
anständig och nätt hushållning kan bestridas”. Dessutom fick herrarna för ”möda och beswär 
fem procent af all den avance som faller på det utsända capitalet, af hwilket herr Grill 
kommer at åtniuta tre och herr Hahr twå procent till hela capitalet kommer at employeras i 
contracter för Compagniets egna skiepp, då Directionen lärer på annat sätt reglera om 
herrarnas förtienst, hwilket de kunna wara försäkrade skall skie till deras nöye”.  
 

I instruktionen gjordes ett viktigt klarläggande beträffande Jean Abrahams och även Jacob 
Hahrs kommande hemresa: ”Directionens afsigt är at herr Grill skulle komma hem på ett af 
Compagniets skiepp såsom förste Supercargo år 1768, och herr Hahr år 1770, då 
Directionen sänder andra ut at wara i deras ställe, och sedermera ombyte skier af en 
successive [åt gången] hwart annat eller tredie år”. Jean Abrahams hemresa i slutet av 1768 
är alltså inte framtvingad på grund av misskötsel av kompaniets affärer, utan avtalad redan i 
slutet av 1764. Man kan förstå att nya direktionen successivt ville byta ut representanterna för 
den gamla, men också att ingen skulle få ligga kvar för länge, bygga upp egna nätverk och på 
egen hand kunna göra alltför lukrativa affärer i Kanton. 
 

I väntan på Jacob Hahrs ankomst utförde Jean Abraham alla uppgifter som var förenade med 
sysslan som fast superkargör. Han förberedde skeppens ankomst och tog hand om de kontrakt 
och underhandlingar som hade att göra med returlasterna. Dessutom skulle han ombesörja 
inventeringar och annat till följd av övergången från den gamla till den nya oktrojen samt 
ombyggnaden och utrustningen av faktoribyggnaden, så att man kunde bo där året om. 
Instruktionen från nya direktionen från 1764 säger tydligt att både Hahrs och hans egen 
underskrift krävdes för att han för kompaniets räkning skulle kunna dra pengar på handelshus 
i London och Amsterdam. Därför måste man räkna med att han fick satsa sitt eget, Grubbs 
och andras kapital för att säkra tekontrakten. Nedanstående brev visar hur det hela fungerade, 
även om det är daterat innan Nya Direktionens instruktion kom till Jean Abrahams kännedom. 
Så här skriver han i ett långt brev till Michael Grubb den 18 juni 1764: ”Poankeyqua och jag 
äro öfwerens om att han skall uppe i Landet i Bohéer employera wåra pgr och har försäkrat 

                                                 
47 Goa på nätet: 1 Utgående brev, 2 Brevkopieböcker, 5 Brevkopiebok 1765-1768, 1765-12-31, s 2f. Erbjudandet 
om att ställa ett kapital till kompaniets förfogande medförde att Grubb mycket snabbt (redan 1766) erbjöds en 
plats i den nya Direktionen. Därmed fick Jean Abraham möjligen en ny förespråkare hemma i Sverige. Omkring 
1767 hade han lyckats frigöra en stor del av Grubbs fordringar i Kina och successivt sända hem pengarna. Han 
ordnade också fram stora lån från farbröderna i Holland för Grubbs investering i Garphyttan. 
48 Goa på nätet: 9 Expeditioner, 1 Faktori- och andra tjänsteärenden, 1 Instruktioner för JA Grill och Jacob Hahr, 
s 1-7 
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mig att de skola gifwa god avance, ty när swenska skeppen komma så skall han sälja dem 
under någon Landtköpmans namn till CongHong, som då skall wara nödsakad att gifwa godt 
pris; han har nu allaredan 18 500 tael och har begiärt resten i dag och i morgon, som är nu i 
Cassan circa 15 200 tael”. 49 Herrar Grubb och Grill gick därmed den normala vägen och 
köpte te via Hong-köpmännen, som alltså själva kunde tjäna pengar på affärerna och agerade 
inte bara i egen regi. 
 

I breven hem har han ibland också underhållande saker att berätta, som till exempel i samma 
brev till Michael Grubb där det står om en översvämning i det hus som var hans bostad: 
 

Watnet war för åtskilliga dagar i Medio May så högt att det uti manna minne aldrig hwarit så 
tillförene. Jag hade visiter i Schampan ända upp till min dor och var där 1½ cubit [1 cubit 
motsvarar 45.72 cm] högt uti mina nedre rumm; många tusende hus och menniskior ska hafva 
förkommit och långt flere blifvit ruinerade; det säges att hela byar med folck och alt förgäts; 
det säges hafva warit 17 cubit på somlige ställen högre än wanligit; wi hade i början af 
denna månad en Toufoun och war watnet 2 puntos högre i factoriet än den 18 May; men den 
giorde ey så mycken skada uppe i landet och wid risåkrarne, men däremot giorde den mycken 
skada i Rivieret, hwarefter säges öfver 1 000 schampaner förlorades och ansenligen många 
hus förderfwades; Factorierna hade äfven sin dehl och förlorade Sw. factoriet sin flagg spira 
etc. 
 Hos mig giorde ey watnet mera skada än att det tog bort färgen på golfwena, 
men hvita myrorna hade så när ätit upp alla mina böcker, uti det rummet hwarest MKB [Min 
Käre Broder] satt och skref, och då jag wille reparera några bräder endast fann jag hela 
panelningen, plankorne öfwer dörrarne, golfplankorne och bielkarne derunder aldeles upätna 
af myror och ruttne, så att jag hafvit widlyftiga reparationer nog.50 
 
Eftersom Jean Abraham inte säkert visste när Jacob Hahr skulle anlända till Kanton, hyrde 
han för kompaniets räkning en bostad som skulle vara lagom stor för dem båda. Kompaniet 
valde dock att skära ner ersättningen för kost och logi till hälften. Detta gjorde Jean Abraham 
mycket upprörd, vilket man kan se av flera senare brev till direktionen. Han tar bland annat 
upp att han hade kostnader både för gamla och nya faktoriet samt för mat och uppehälle för 
assistenterna G W Printz och Jacob Arfwedson som kompaniet lät stanna kvar. Flöjtspelaren 
Jean Abraham fick uppenbarligen själv stå för fiolerna. 
 

Jacob Hahr och Jean Abraham kände varandra redan tidigare. Det nära samarbetet började när 
Hahr befann sig i Madras. Hahr tog vara på erfarenheterna från tidigare resor till Kina (1759-
60 och 1763-1764). Han satte sig bland annat in i opiumhandeln och skickade enligt flera brev 
sändningar med 5, 10, 20 respektive 120 kistor som Jean Abraham förväntades ta hand om 
och vidarebefordra. När Hahr kom till Kanton och båda befann sig på samma plats samtidigt 
slutade denna form av korrespondens, men opiumhandeln pågick sannolikt i ungefär samma 
utsträckning även sista året av Jean Abrahams tid i Kanton.51 
 

Jean Abraham var förmodligen inblandad i opium-affärer redan innan Jacob Hahr kom till 
Madras. I ett brev ställt till bröderna Jackson i Macao den 20 april 1764 framgår att bröderna 
inte hade lyckats sälja sitt opium och därmed inte kunde betala sin skuld till firma Grubb & 
Grill innan de viktiga tekontrakten skulle göras upp. Han skrev också i förtäckta ordalag till 

                                                 
49 Goa på nätet: 1 Utgående brev, 1B Brevkopieböcker, 2 Brevkopiebok 1764-1765, 1764-06-18, s 33f 
50 Goa på nätet: 1 Utgående brev, 1B Brevkopieböcker, 2 Brevkopiebok 1764-1765, 1764-06-18, s 31f 
51 Lagercrantz (1956), 149. Hahr kom till Madras i augusti 1766. Brev från honom finns i Goa på nätet, 2 
Inkomna skrivelser, 13 Jacob Hahr, exempelvis 1767-03-14, s 14, 1767-04-21, s 16 och 1767-06-31, s 84f. Hahr 
är inblandad i flera opiumaffärer och delar kostnaden för sändningarna med både engelsmän och andra svenskar.  
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Jacob Hahr i Madras den 11 november 1765, eftersom han inte visste om denne kommit fram 
eller ej. I brevet gav han goda råd om valet av mäklare, om noggrannheten vid packningen av 
varorna och om att låta sändningarna gå direkt till Macao och absolut inte till Wampoa.52 
 

Hösten 1767 skrev Jean Abraham till direktionen och bad att få stanna kvar i Kanton 
ytterligare ett år. I brev till brodern Lorentz meddelar han dock den 6 januari 1768: ”Starka 
föreställningar hafva blifvit mig giorda att gå hemb nästa åhr, och har jag till slut måst 
swara, att om abslout befallning kommer från Directionen, så skall jag gå hemb, men efter 
allt utseende blifver det ey af, utan lärer jag blifva quar ett åhr till”. 53  
 

Till Michael Grubb den 7 januari 1768: ”Hr Dir Sandberg har på Directionens wägnar talt 
wid mig åtskilliga gånger att taga mig till att gå hemb nästa åhr; han gaf mig betänknings tid 
och förestält mig att som Jacob Hahr war nyss utkommen, kunde man ey med något skiäl 
anmoda honom att gå hemb; att jag i anseende till Compagniets Instruction borde wara 
beredder däruppå och att åtskillnaden wore att jag komme att gå hemb som andra, i stället 
för första [Superkargör], han försäkrade mig att jag kunde wara wiss om att åhret efter 
komma uth som första för 2ne Expeditioner etc, etc;  jag svarade honom däruppå att jag om 
det wore Compangniets befallning skulle giöra mig färdig och afwänta nästa åhrs ordres, 
hwilka jag i anseende till MKBs bref giör mig försäkrad om ey komma, men jag kunde ey 
stöta (?) honom som hade plein pouvoir med sig för hufvudet med ett absolut swar af ney, 
utan swarade som här ofvanföre, emedlertid är jag nöyd att om twå, högst tre år gå hemb, då 
jag hoppas att aldrig mer komma till China, hwilket jag hoppas MKB lärer kunna för mig 
uträtta och som är billigt i anseende till Compagniets försäkran; jag har äfven skrifwit härom 
till farbror Jean [Johan] Abraham”. 54 Då var kompaniets beslut om hemresa redan fattat och 
order därom på väg ut till Kanton med skeppet Cron Prins Gustaf. Sandbergs halva löfte om 
en eller två nya resor var aldrig ärligt menat. 
 
 
Beijers och Sandbergs påstådda granskning. 
 
I sin artikel i Nordiska Museets Fataburen 1956 tar Bo Lagercrantz upp två tema som har 
kommit att prägla allmänhetens syn på Jean Abraham och hans tid i Kanton. Som tur är, 
börjar bilden nu bli mer nyanserad. Det ena är Gabriel Beijers granskning av teaffärerna i 
Kanton 1764-1765 och det andra superkargören David Sandbergs påstådda undersökning av 
herrarna Grubb, Grill och Hahrs affärer. David Sandberg var förste superkargör på skeppet 
Adolph Friederic, som befann sig i Kina några månader hösten 1767. 
 

På hemresan våren 1764 fick Michael Grubb kännedom om tillsättningarna för expeditionen 
med skeppet Finland, som lämnade Göteborg i februari 1764 och alltså var på väg till Kanton. 
I två brev berättade han att Gabriel Beijer följde med på resan. Beijer hade tidigare varit 
superkargör på fem expeditioner och var nu i sextioårsåldern. Det framgår att Grubb inte hade 
något gott öga till Beijer, som gått i vägen för honom i tidigare sammanhang. Grubb skriver: 
 
”Af inneliggande lärer Min Käre Bror finna alla de nyheter, som wankats från Swerige, så at 
jag til winnande af tiden dem förbigår; lägger endast til at inget förtryter mig mera än at den 

                                                 
52 Goa på nätet: 1 Utgående brev, 1 B Brevkopieböcker, 2 Brevkopiebok 1764-1765, t ex 1764-04-20, s 25, och 
1765-11-11, s 78f. Grubb talar oftast om ”varor från Madras”, medan Hahr öppet skriver ”opium” eller ”o-m” 
53 Goa på nätet: 1 utgående brev, 2 Brevkopieböcker, 2 Brevkopiebok 1767-1768, 1768-01-06, s 16 
54 Goa på nätet: 1 utgående brev, 2 Brevkopieböcker, 2 Brevkopiebok 1767-1768, 1768-01-07, s 20. Intressant är 
att Jean Abraham här graderas ner från förste till andre superkargör, även om ingen annan superkargör (enligt 
Kjellberg) medföljde skeppet hem. 
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Underlige Beyer skulle blifva employerad igen. Som är en skamfläck för hela Nation. Hela 
Cap har fallit i förundran öfwer denna blindheten; mig fägnar at jag icke är i China, emedan 
jag aldrig skolat kunnat fördraga dess ansigte. I hänseende till detta är bäst at Min bror 
behagar avisera Pankeyqua härom, i fall dessa rader komma så snart fram(/som nog är 
osäkert) och tillika at min bror afyttrar alt det Thé som är Contraherat till främmande [min 
markering] och at Min Bror icke det ringaste befattar sig med Herr Beyer, ty han är farlig för 
den som tror hans falskheter och lismande; man måte med honom täncka både på 
antecedentia och Consequentia. i fall man icke skall finna sig i dess snaror. Min kära Bror, 
jag beder för all ting at I icke inlåter Eder med honom uti några Affairer […] Lämna inga 
pengar på Bodmerie, de kunna bättre anwändas på orten”.55 
 
I ett annat brev från Cap, troligen postat vid S:t Helena den 22 maj 1764, formulerar han sig 
på snarlikt sätt, men tar också med den formulering Lagercrantz citerar (Fataburen, s 144): 
 

”Jag förglömmer aldrig de falska nät han för mig lade uti Canton, fast dess Räf bet aldrig 
min Gås”.56 Och även: 
 
”Jag önskar at Min Bror hade afyttrat alt Theet, som kan vara Contraherat innan desse 
Skeppen kommer till Canton, ty ehuru jag icke twiflar om Herr Gothens benägenhet, så 
befarar jag dock at Herr Beyer skulle wara aldeles däremot, i synnerhet då han får weta at 
jag är därutinnan intresserad. Sälg häldre hela Quantiteten straxt til Pankeyqua med förord 
att få lyfta penningarna utur Swenska Factoriet”.57 
 

Michael Grubb markerar att han i något tidigare sammanhang har gjort Gothéen en stor tjänst, 
som han hoppas Gothéen inte glömmer. 
 

I Kjellbergs förteckningar finns inte Gabriel Beijer med som superkargör på Finland och i 
Lars Olof Lööfs artikel om Gabriel Beijer i boken Ostindiska Compagniet; Affärer och 
föremål (s 147) påstås han ha dragit sig tillbaka från sin tjänst inom kompaniet för att 
återuppföra sin släktgård Kilandahult, som nyligen brunnit ned. Att Beijer bevisligen var med 
på resan framgår dock av brev från Jean Abraham till Michael Grubb i november 1764: 
 
”MKB var ey den endaste som förundrade sig öfwer att Beyer kom uth; jag kan försäkra uppå 
at det war ett dunderslag för mig, enär jag fick det att weta af Cap. Elphinstone som brackte 
mig första tidningen [nyheten]; men jag tänckte, det kan wara lika mycket i anseende att 
Gothen kommer, så att det skall wäl gå an; men huru mycket bedrog jag icke mig uti den 
Räkningen, ty Gothen är ännu icke kommen; men så mycket är det att jag har ingenting med 
Hr Beyer att giöra; och är jag endast glad att jag brackte det få weta, att hela Contractet 
slöts med Poankeyqua; dock har jag ey sluppit aldeles fri från ledsamheter; ty jag war 
anmodat af Beyer att skaffa honom pgr på Bodmerie och af Brunetot och Martin at gifwa på 
wexel, och skulle man kunna tro at Hr Beyer uti denna affair wi haft tillsamman gick twenne 
gånger från sitt ord, men andra gången war till lycka Hr Hilleström närwarande; så att jag 
dref honom till lögnare. De spisade alla hos mig de första dagarna, och har jag rätt mycket 
spisat middag i Sv. Factoriet, men mycket sällan till aftons; Hr Beyer har allaredan spisat 2 

                                                 
55 Goa på nätet: 2 Inkomna skrivelser, 4 Inkomna skrivelser G-H, 10 af Grubbens, s 89f, breven är inte i strikt 
tidsordning i arkivet, datering därför svår, men sannolikt från Cap i slutet av april eller början av maj 1764  
56 Goa på nätet: 2 Inkomna skrivelser, 4 Inkomna skrivelser G-H, 10 af Grubbens, 1764-05-22, s 105 
57 Goa på nätet: 2 Inkomna skrivelser, 4 Inkomna skrivelser G-H, 10 af Grubbens, 1764-05-22, s 105. Detta 
skrevs alltså ett halvår innan Grubb kom hem och började arbeta för att direktionen skulle ställa ett kapital till de 
fasta superkargörernas förfogande just med syfte att teckna sådana förhandskontrakt. 
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gånger wid Compagniets bord; hvilket härrörer af dess wanliga opasslighet; de öfriga Hrr 
Supercargörer äro äfven mycket siukliga”.58  
 
Det verkar inte som Beijer hade något officiellt uppdrag, men ändå befann sig i Kanton. Jean 
Abraham förefaller inte överdrivet bekymrad om saken. De uppskattade bara inte varandra. 
 

Under 1760-talet började kompanierna dra ner på antalet superkargörer på skeppen och i 
stället anlita kvarliggande personal i Kanton för att på förmånliga villkor teckna tekontrakt till 
lågsäsongspriser och därmed säkra leveranserna till skeppens ankomst. Det är inte troligt att 
herrar Grubb och Grill agerade svekfullt mot kompaniet. Under andra oktrojens senare år fick 
de förmodligen själva låna upp kapital för att göra sådana affärer möjliga. Först i och med 
tredje oktrojens början ställde direktionen ett kapital till den fasta personalens förfogande. 
Som morot gav man herrar Grill och Hahr provision på skillnaden mellan låg- och 
högsäsongspriserna. Det var alltså ett sätt att sanktionera ett väl etablerat sätt att göra affärer 
och säkerställa att de bedrevs inom kompaniets ram och inte vid sidan om. Av min fetstilta 
markering ovan kan man eventuellt dra slutsatsen att firma Grubb & Grill tillsammans med 
Jacob Hahr även gjorde teaffärer med andra än enbart för kompaniets räkning. 
 

Jag menar att Bo Lagercrantz söker anledning att svärta ner Jean Abraham, att han inte målar 
upp hela sammanhanget och att han dessutom inte återger texten i breven på ett korrekt sätt. 
Likadant är det när han beskriver David Sandbergs resa till Kanton 1767-1768. Av breven kan 
man inte dra slutsatsen att Sandberg hade i uppdrag att genomföra några mer långtgående 
undersökningar. För det första anlände inte Jacob Hahr till Kanton förrän under hösten 1767, 
alltså medan Sandbergs skepp låg för lastning i Wampoa, för det andra angavs det klart i 
tredje oktrojens instruktion för herrar Grill och Hahr i december 1764 att Jean Abraham skulle 
resa hem som superkargör med hemgående skepp 1768 och Jacob Hahr ett eller två år senare. 
Jean Abraham hade dock bett direktionen att få stanna kvar i Kanton även 1769 och eventuellt 
1770. Nu skulle David Sandberg göra klart att tidigare order fortfarande gällde. Sandbergs 
uppgift var förmodligen att så snart som möjligt byta ut den gamla oktrojens siste kvarvarande 
anställde mot ny personal som representerade tredje oktrojen, i första hand John Chambers 
(1726-?) och även Jacob Arfwedson (1743-1812), som i egenskap av assistent och sekreterare 
skulle vara närvarande vid alla kontrakts undertecknande. Den senares närvaro behöver inte 
nödvändigtvis vara ett uttryck för misstroende mot herrar Grill och Hahr, vilket Lagercrantz 
antyder, utan avsikten kan lika gärna ha varit att ge honom en chans att ordentligt lära sig den 
kinesiska handeln. Det kan noteras att både Chambers och Arfwedson var släkt med högt 
uppsatta medlemmar av direktionen, antingen direkt eller genom gifte. Chambers var till 
exempel svåger med David Sandberg. Jacob Arfwedson var (eller blev) svärson till Martin 
Holterman och därmed även släkt med familjerna Ström och Sahlgren. 
 

Att det pågick ett ständigt spel om tillsättningarna och ersättningarna framgår helt klart av 
Michael Grubbs brev till Jean Abraham den 10 december 1766. Där står att det var på David 
Sandbergs förslag som Chambers skulle ersätta Jean Abraham. För säkerhets skull lindade 
Sandberg in förslaget på ett sådant sätt att Jean Abraham möjligen skulle kunna få bli kvar 
som andre man i Kanton, men med John Chambers som förste superkargör. Chambers skulle 
få en rimlig ersättning, medan herrar Grill och Hahr i första läget skulle få nöja sig med de 
fem procenten på prisdifferensen alternativt med en betydligt lägre kommission kopplad till 
värdet av varje expedition.59 
 

                                                 
58 Goa på nätet: 1 Utgåeende brev, 1B brevkopieböcker, 2 Brevkopiebok 1764-1765, 1764-11-??  , s 43f 
59 Goa på nätet: 2 Inkomna skrivelser, 4 Inkomna skrivelser G-H, 10 Michael Grubb, 1766-12-10, s 173f 
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Bo Lagercrantz gör också stor affär av den förbindelse som Sandberg påstås ha fått av Jean 
Abraham Grill och Jacob Hahr, att inte ägna sig åt någon för kompaniet skadlig handel och att 
inte blanda ihop egna och kompaniets affärer. Skrivelsen i Godegårdarkivet är utformad för 
bådas räkning, skriven och undertecknad av Jacob Hahr, men däremot inte av Jean Abraham. 
Vilken giltighet en sådan handling kan ha, är därmed oklart. Det kan ju vara en kopia eller ett 
koncept. En skrivelse av den typen kan ju också vara något som regelmässigt avkrävdes den 
kvarliggande personalen, i detta fall kanske som en konsekvens av övergången från andra till 
tredje oktrojen. Förbindelsen behöver alltså inte vara förknippad med någon särskild typ av 
affärsverksamhet. Om man inte kan hitta en av herrar Grill och Hahr undertecknad skrivelse i 
något annat arkiv på hemmaplan, kan man inte vara säker på att David Sandberg, som var 
med på tredje oktrojens första expedition, fick med sig skrivelsen till Sverige. Källors värde 
och tillförlitlighet kan ibland vara svåra att styrka.60 
 

I brev till brodern Lorentz och svågern Gustaf Tham beskriver Jean Abraham David Sandberg 
som mycket hjälpsam och vänligt sinnad mot honom, men i ett brev till Sandberg själv den 20 
februari 1768 framgår det att han börjat tvivla på den saken. Han skriver: ”Twenne Europeer 
hafwa efter Hr Dir afresa berättat mig at Hr Dir twert emot att wara min wän hade något agg 
till mig, men som de woro folck som Hr Dir ey hade något stort umgänge med, swarade jag 
dem att de woro misstagna och att framtiden skulle öfwertyga dem därom”.61 
 

Man kan notera att David Sandberg även var förste superkargör på Riksens Ständer 1760-62, 
som fick vistelsen i Kanton förlängd i samband med Prins Friederic Adolphs förlisning i 
Kinesiska sjön i september 1761. Han och Jean Abraham bör alltså ha haft en del att göra med 
varandra redan då, även om Jean Abraham befann sig i början av sin karriär. Att förhållandet 
mellan dem inte var det bästa, får man nog utgå ifrån. Kanske var det fråga om ren avund. 
Jean Abraham valdes inte in i Direktionen förrän 1788, alltså samma år som Sandberg dog. 
 
Följande skepp gjorde enligt Kjellberg resan till Kanton under den tid Jean Abraham var där: 
 
Prins Friederic Adolph, det skepp Jean Abraham reste ut med, 398 läster, fjärde resan 
Januari 1761, förolyckad 3/9 1761. Kapten: Daniel Shierman, superkargörer: Friedrich 
Wilhelm König, Carl Walter, Jean Abraham (assistent enl Lagercrantz), Gustaf Thollander 
 

Riksens Ständer, 460 läster, till Suratte och Kanton, stannade i Kanton och deltog i 
räddningsaktionerna, första resan 14/4 1760-18/8 1762. Kapten: Baltzar Grubb, 
superkargörer: David Sandberg, Christopher Hinric Braad, Magnus Borgman , H W Hahr, B 
Fr Ritterberg 
 

Finland, 450 läster, första resan, februari 1762 – augusti 1763. Kapten: Carl Gustaf Ekeberg, 
superkargörer: Christian Tham, Gustaf Gabriel Lood, Henric H Ditmer, Joh. Paul Eckerman 
 

Stockholms Slott, 454 läster, andra resan, februari 1762 - augusti 1763. Kapten: Mathias 
Holmers, superkargörer: Anders Gadd, J. Fr. Pettersson, Dougald Campbell, Claude Laurent, 
Jean Abraham (på utresan, utan att vara med) 
 

Prins Carl, 350 läster, femte resan, februari 1763 – augusti 1764. Kapten: Johan Rundsten, 
superkargörer: Jacob Greiff, Gustaf Tham, Peter J Berenberg, C G Cöhler. 
 

Riksens Ständer, 460 läster, andra resan, april 1763-augusti 1764. Kapten: Daniel Shierman, 

                                                 
60 Goa på nätet, 3 Ämnesordnade handlingar, 3.3 Faktori- och andra tjänsteärenden, 1 Instruktioner för Jean 
Abraham Grill och Jacob Hahr, s 23f 
61 Goa på nätet: 1 Utgående brev, 2 Brevkopieböcker, 2 Brevkopiebok 1767-1768, 1768-02-20, s 21 
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superkargörer: Friedrich Wilhelm König, Carl Walter, Jacob Hahr, Gustaf Tholander, Ulric M 
Valtinson. På hemresan medföljde Michael Grubb. 
 

Finland, 450 läster, andra resan, februari 1764 – juli 1766. Kapten: Simon Ruuth, 
superkargörer: Anders Gothéen, Joh. Isac Paulin, Just. C. Osterman, Fredrik Bratt. Gabriel 
Beijer medföljde detta skepp, men troligen utan officiell befattning. 
 
Riksens Ständer, 460 läster, tredje resan. 23/1 1765 – 27/7 1766. Kapten: Carl Gustaf 
Lehman, superkargörer: Nicolas Heegg, Henrik H Ditmer, Joh. Paul Eckerman, Joh. Paul 
Flygare. 
 
Prins Carl, 350 läster, sjätte resan, 23/1 1765 – 3/9 1766. Kapten: Jacob Habicht, 
superkargörer: John Chambers, H W Hahr (bror till Jacob), B Fr Ritterberg, H Nissen 
 

Stockholms Slott, 454 läster, tredje resan, 28/12 1765 – augusti 1767. Kapten: Carl Gustaf 
Ekeberg, superkargörer: Anders Gadd (dog kort efter ankomsten till Kina), Jean Abraham 
(kanske skickades serviserna med strödda blommor på detta skepp, även om inte han var 
med), Hans Coopman, John Pike, Ulric M. Valtinson, Jonas Almroth. 
 
Tredje oktrojen: 
 
Lovisa Ulrica, 380 läster, första resan, 16/12 1766 – 16/6 1768. Kapten: Mathias Holmers, 
superkargörer: Gustaf Tham, Joh. Fr. Pettersson 
 

Adolph Friederic, 450 läster, första resan, 16/12 1766 - 16/6 1768. Kapten: Sven Olbers, 
superkargörer: David Sandberg, Friedrich Habicht 
 

Cron Prins Gustaf, 480 läster, första resan, 19/12 1767 – 24/6 1769. Kapten: Carl Gustaf 
Lehman, superkargörer: John Chambers (blir kvar i Kanton), Jean Abraham (på hemresan) 
 
 
Annica de Queroz. 
 
Bland de ostindiska handlingarna i Godegårdsarkivet finns ett tiotal brev på portugisiska till 
Jean Abraham från Annica de Queroz. Jag har fått hjälp med tolkningen av Irene Anderberg, 
Ängelholm, och framför härmed mitt varma tack till henne. Irene har i flera år varit bosatt i 
Colombia och på Cap Verde-öarna och är bland annat verksam som översättare och 
sakkunnig när det gäller olika samhälls- och kulturfrågor. 
 

Mariana eller Maria Ana (smeknamn Annica) kommer sannolikt från en portugisisk familj i 
Macao. Hon skriver väl och använder god portugisiska, vilket tyder på en viss bildning. Det 
framgår av ett brev från augusti 1771 att hon har varit ”criada” och alltså skött hans hushåll.62 
Hon har fått en son som heter José Xavier. I ett brev den 6 december 1769 står det att sonen är 
åtta månader gammal.63 Jean Abraham är med all sannolikhet far till barnet, som alltså måste 
vara avlat hösten 1768 och fött några månader efter att Jean Abraham lämnade Kina. Han fick 
alltså aldrig träffa sin son, men lämnade ändå ett kapital i Kanton till sonens och moderns 
underhåll. Räntan på pengarna överlämnades sedan i mindre portioner av Jacob Hahr, Jacob 
Maule och deras efterträdare. 
 

                                                 
62 Goa på nätet: 2 Inkommande skrivelser, 5 Skrivelser J-R, 49 Annica de Queraz, 1771-08-??, s 10 
63 Goa på nätet: 2 Inkommande skrivelser, 5 Skrivelser J-R, 49 Anica de Queraz, 1769-12-06, s 7 
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I breven berättar Annica hur mycket hon älskar Jean Abraham och att hon inte förstår varför 
han måste återvända till Europa. Hon är mycket ledsen över att de inte längre kan pratas vid 
och klagar senare över att hon på flera år bara har fått två brev från honom. Hon säger att han 
aldrig kommer att hitta någon kvinna som älskar honom lika mycket som hon. Ibland känner 
hon sig utfrusen och menar att han inte vill veta av sin son.  Hon ber att han ska sända henne 
fyra begagnade, mjuka skjortor som hon kan använda för att sy kläder till sonen. Underhållet 
är uppenbarligen inte tillräckligt och hon berättar att hon måste sälja och pantsätta saker för 
att få pengarna att räcka. I början har hon dock råd att arvodera en amma, vilket kanske är 
nödvändigt eftersom hon har ett arbete med oregelbundna arbetstider. Annicas bror tjatar om 
att hon ska gifta sig och hösten 1771 verkar det som det kommer att bli så, men brodern dör 
och det är inte säkert att äktenskapet verkligen blir av. Sista brevet från henne är daterat 1773. 
 

Jag tar med några citat ur tre av Annicas brev, här i Irene Anderbergs översättning, lätt 
anpassad till dagens språkbruk, här ett från juni 1768:  
 

”Min högt älskade, mitt hjärtas käre herre. Jag tog emot ert brev med mycket glädje och 
tillfredsställelse, liksom nyheten att […] är vid god hälsa till min tröst och glädje. Men jag 
frågar er varför ni talar om att resa till Europa i år. Jag tänker inte gifta mig eller vara med 
någon annan, så jag ber er att inte resa till Europa, älskade herre. Jag blev mycket glad för 
ert brev, men också ledsen över dessa nyheter som gör att jag inte kan prata med er, men ack 
herr Grill, bara Gud vet vad som händer i mitt hjärta”. 64 
 

Vem vet, kanske anar Annica redan att hon väntar barn, eller så låter hon sig bli med barn i 
förhoppning att Jean Abraham skall stanna hos henne. Men Direktionen har redan fattat sitt 
beslut: Jean Abraham ska återvända till Europa med hemgående skepp 1768. 
 

”Nu har barnet fötts den 20 mars 2 på natten. Hans namn är Jozé. Men kan ni komma i år till 
Macão för att ta hand om honom för jag är mycket sjuk, kanske jag aldrig får se er igen. Jag 
har redan lämnat honom till amman som vill ha 2 patacas i månaden. Ni behöver skicka en 
större del till barnets uppehälle, ni vet mycket väl att 6 patacas inte ens räcker till mig”. 65 
 

”Jag blir mycket ledsen över att jag inte får se er i år. Vem vet om jag kommer att vara vid liv 
för att få se er igen, käre herre. Jag skulle hellre dö än behöva känna denna sorg. Jag har 
talat med herr Hahr [AdQ skriver aHar], han säger att ni inte har meddelat att ni har det här 
barnet. Ni vet att jag var i ert hus när herr Hahr kom till Macão. Han har bett mig att bli kvar 
hos honom, men jag vill inte bli kvar, min herre, jag har redan sagt att jag inte vill vara hos 
någon annan. Herr Hahr blev mycket uppretad på mig, han hade bett att få se barnet. Jag 
hade redan skickat bud att amman skulle ta dit honom, men herr Hahr slängde ut amman och 
barnet. Han ville inte ta emot dem. När han inte ville se barnet var det som om barnet hade 
varit en hund. Även om han inte gjorde det mot mig, så att göra det mot mitt barn är att göra 
det mot mig. Men ack, herr Grill, detta är för min synd, därför kan herr Hahr göra så”. 66  
 
I brev den 21 januari 1770 frågar Jacob Hahr Jean Abraham om det finns någon kvinna i 
Sverige som intagit hans hjärta, vilket i så fall skulle kunna hindra honom från att återvända 
till Kina. I samma brev säger han kort: ”De Quero & José må wähl”.67  
 

Att Jean Abrahams omsorg om sonen inte upphör, kan man läsa på flera ställen. I ett brev till 
Jacob Hahr den 12 december 1774 säger han: ”Hwad Annicas 400 piastrar widkommer, så 

                                                 
64 Goa på nätet: 2 Inkommande skrivelser, 5 Skrivelser J-R, 49 Anica De Queraz, 1768-06-??, s 1 
65 Goa på nätet: 2 Inkommande skrivelser, 5 Skrivelser J-R, 49 Anica De Queraz, 1769-04-20, s 2 
66 Goa på nätet: 2 Inkommande skrivelser, 5 Skrivelser J-R, 49 Anica De Queraz, 1769-04-23, s 5 
67 Goa på nätet: 2 Inkommande skrivelser, 4 Skrivelser G-H, 13 Jacob Hahr, 1770-01-21, s 50 
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lemnar jag uti M B godtfinnande at dem afbetala, men beder at det må skie mot quittence 
hwarigenom hon tilstår sig hafwa bekommit af mig, alt hwad jag henne för sig och sin son 
hade lofwat för at de framdehles ey hafwer det ringaste mera at begiära, eller också kan hon 
få niuta framdehles som till dato. Intresset af 360 piastrar som gifwes henne genom Ava 
[under många år kompaniets comprador i Kanton], men då måste Capitalet därtil wara 
qvarlemnat til Hr Maules disposition, men jag skrifwer honom ey til om denna saken”. 68 
 

Jean Abrahams omsorg om sonen sträcker sig dock ännu längre fram i tiden. I brev till Petter 
Johan Bladh i Kanton den 23 december 1782 berättar Jean Abraham att han har lämnat pengar 
till Olof Lindahl och Erik von Stockenström ” jag är aldeles nögd, samt obligerad den som 
tager emot dem och årligen lemnar intresset til Ava, hvilken däraf hvarje månad lemnar 
vederbörande 6 piastrar; Jag har ofta tänkt på, at taga annan utväg med gossen, men jag 
känner för väl Macao folket, at de ey känna svårigheter at göra folk af en sådan gosse, 
således duger det ingalunda, at låta honom komma till Sverige, utan får han blifva en Senhor 
Marinheiro de Macao etc. etc”. 69 
 

Ännu fler detaljer om Annica och den nu fjortonårige sonen finner man i brevet från Jean 
Abraham till Olof Lindahl och Erik Stockenström i Kanton påföljande dag, den 24 december 
1782 då det står så här: ”Hos herr Black har jag emot 10 procent årlig ränta stående 720 
piastrar, hwaraf Ava årligen året föruth får räntan eller 72 piastrar för at däraf til en Macao 
flicka Annica de Queroz utbetala 6 piastrar i månaden, för en hielp til hennes och hennes 
sons Juan Franciscos underhåld, hon påstår at jag är fader til den gossen och möyeligheten 
kan jag ey neka; men många omständigheter hindra at låta gossen komma till Sverige, utan 
giör han bäst, både för sig och mig, at han blifver en god Macao Matros, om han ey kan tiena 
sig upp til något bättre med tiden. 360 piastrar var vad jag lofvade Modren och som pengar 
den tiden gälde 20 procents intresse, så fick hon däraf 72 piastrar årligen; nu vill jag lemna 
henne til årlig hielp intresset av samma 360 piastrar, nemligen 36 piastrar och af de 
resterande 360 piastrar skall sonen få niuta intresset 36 piastrar til föda och underhåll, samt 
til att lära något, tils han kan börja at gå til siöss, då det bästa väl blifwer, om en af Herrarne 
ville vara så god och tala med någon pålitelig man i Macao, som på samma sätt inhandlade 
åth honom någon pacotille, för at söka at därigenom förbättra med tiden hans willkor, dock 
blifver väl bäst, at ey våga alt på en botn; tils modren en gång dör, då han får ärfva resten 
efter henne; Men at öka pensionen, det vore en stor dårskap ty 100 piastrar spira ey mer än 
72 piastrar, utan skulle hon eller gossen komma och begära mer, så är bäst svara, at hon 
aldrig har at vänta mer; skulle gossen dö, så får hon intet af dess 360 piastrar om det ey vore 
til någon begrafningshielp. Förlåten gunstigt Mina Herrar at jag härmed besvärar, men 
dylika Commissioner torde från flere öfverliggande gå i arf från den ena til den andra, om de 
ey göra hvad jag aldrig ville, at lemna flickan ett Capital, som hon snart förtärer och sedan 
aldeles får gå och tigga, men om Annica eller gossen går och tigger, så hota dem med, at på 
min ordres draga in pensionen. Skulle jag dö så continueras likafullt föregående, ty min 
hustru vet af altsammans”. 70 
 

Olof Lindahl skriver också den 8 januari 1784: ”Hr Bladh har och lämnat i wåra händer 720 
piastrar, att deraf utbetala i Macao efter wanligheten det årliga Interesset a 10 Pro Cent. Wy 
                                                 
68 Goa på nätet: 1 Utgående brev, 2 Brevkopieböcker, 7 Brevkopiebok 1773-1783, 1774-12-12, s 25. Jacob Hahr 
lämnar Kanton 1775 och efterträds som superkargör av Jacob Maule. Han är i Kanton 1772-1781. Från Jacob 
Maule finns inga brev i den digitaliserade delen av Godegårdsarkivet. 
69 Goa på nätet: 1 Utgående brev, 2 Brevkopieböcker, 7 Brevkopiebok 1773-1783, 1782-12-23 s 79. Petter Johan 
Bladh är stationerad i Kanton 1778-1784. 
70 Goa på nätet: 1 Utgående brev, 2 Brevkopieböcker, 7 Brevkopiebok 1773-1783, s 80. Olof Lindahl är i Kanton 
1779-1785 och Eric von Stockenström 1781-1786.  Årtalen för alla superkargörerna i ovanstående noter hämtas 
från Kjellberg (1974), s 202-206. Man kan lägga märke till att i Jean Abrahams brev heter sonen Juan Francisco. 
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hafwa anmodadt honom widare at utförligen språka med Herr Bruks Patron om alt som rörer 
Damen Annica de Queroz och dess son Juan Francisco. Det är wist att om denne senare 
qwarblifver i Macao, går han förlorad i alla afseenden. Herr Bruks Patron har sielf sett 
lefnaden och sederna där; och at employera honom såsom Matros med Portugisiske Skeppen, 
har den slätaste utsigt sedan freden ruinerade deras Handel. Ganska litet kan han lära med 
deras skepp och deras dålige Siömän och Navigateurer, hwarföre wy mycket önskat att med 
Danske eller andre främmande få tillstånd sända honom till Europa. Wi få nu emedlertid 
afwakta Herr Bruks Patrons widare yttrande, men måste likwäl (huru Herr Bruks Patron än 
deciderar med honom) recommendera Hans Gamla fattiga Moder till all ynnest och ömhet. 
Sex piaster om månaden är numera i Macao så ganska knapt underhåll at hon äfwen med god 
hushållning ofta är behöfwande. Enär wy derföre åtlyda Herr Bruks Patrons ordre och 
afkorta hälften till Sonens utrustning och lilla handel, blir fölgden den att wy få se henne i 
största nöd och elände. Herr Bruks Patron torde derföre förunna henne härefter den wanlige 
pensionen, synnerligen som hennes siuklighet ger all anledning att tro det hon snart med allo 
uphöra. Wy åberopa oss ännu en gång Hr Bladh som wid dess hemkomst, fullkomligen kan 
detalliera saken och de vuer wy haft för bemälte Juan Francisco, hwilken wy en attendant 
skola wårda och efterse på bästa sätt”. 71 
 

Sista brevet som jag har kunnat spåra är från Olof Lindahl, skrivet i Kanton den 1 december 
1785. Där skriver han ”Rörande Annica de Queroz och hennes son få wi endast åberopa oss å 
wåra förra brefwer, få dock tillägga som Herr Bruks Patron synes med missnöye hafwa 
ansedt wåra föreställningar rörande deras usla tilstånd, at wi wisserligen skolat beswära, om 
så, någon annan utwäg warit at hielpa dem och synnerligen Sonen, som i början tarfwat 
något widare understöd för at sedan kunnat hielpa sig sielf. Wi lemna och Herr Bruks Patron 
at sielf döma huruwida wi kunnat undgå at lämna wår recommendation för denne gossen, 
som i Macao allmänt anses såsom tilhörande Svenska huset, hwarom äfwen dess utseende 
witnar, om då det således lägges oss til last at han ey nog blifwit wårdad. Nu wilja wy ey 
widare oroa Herr Bruks Patron med detta ämne, utan få endast sluteligen berätta det Herr 
Lars Gothéen som hit ankommit at qvarblifwa har emottagit de 720 piastrar, hwarföre årliga 
intresset 10 procent skall til ofvannämnda Annica de Queroz utbetalas”. 72 
 
Det är alldeles uppenbart att Jean Abrahams efterföljare tyckte att underhållet till Annica de 
Queroz med åren blev alldeles otillräckligt, men att han inte hade för avsikt att utöka det. 
 
 
Efter hemkomsten. 
 
När Jean Abraham kom hem från Kina på sommaren 1769, var han angelägen att få ordning 
på affärerna med kompaniets ledning. Han kände sig med rätta styvmoderligt behandlad både 
när det gällde utnämningar och ersättning. Under andra oktrojen hade han ingen anställning 
inom kompaniet och under tredje oktrojen fick han nöja sig med tre procent på skillnaden 
mellan låg- och högsäsongspriserna för tekontrakten (enligt uppgift sammanlagt 900 piastrar) 
och en tidvis reducerad ersättning för kost och uppehälle. Inte ens kommissionen för Cron 

                                                 
71 Goa på nätet: 2 Inkommande skrivelser, 5 Skrivelser J-R, 14 Olof Lindahl, 1784-01-08, s 14f 
72 Goa på nätet: 2 Inkommande skrivelser, 5 Skrivelser J-R, 14 Olof Lindahl, 1785-12-01, s 21f. Från Lars 
Gothéen finns inga brev i den digitaliserade delen av Godegårdsarkivet och Jean Abrahams brevkopieböcker 
sträcker sig tidsmässigt inte längre än så. Men 1785 har sonen hunnit bli 17 år och är nästan vuxen. Man kan 
notera att Jean Abrahams kollegor i alla brev kring Annica de Queroz skriver ”Herr Bruks Patron” och inte 
”Herr Directeur”. Så gör också andra brevskrivare ända fram till slutet av 1788, då en ändring sker. Eftersom 
man på 1700-talet var noga med titlarna, styrker detta att Jean Abraham inte blev invald i Direktionen förrän 
1788 och inte så tidigt som 1778, det år som anges i SBL:s artikel och i flera andra källor som utgår från denna. 

© Mårten Persson, 2018  25 



  Jean Abraham Grill 

Prins Gustaf, skeppet med vilket Jean Abraham reste hem som superkargör, var i förväg 
tydligt reglerad. Vid hemkomsten skrev han därför ett par klagoskrifter (suppliker) till 
direktionen. För att få effekt tvingades han till sist hota med att gå till kommerskollegium, 
som då var den myndighet som övervakade oktrojen. Han blandade också in sin farbror Johan 
Abraham Grill, som från 1770 ingick i direktionen.  
 

Resultatet blev att Jean Abraham lyckades utverka 2 procent på vinsten av Cron Prins Gustaf. 
Troligen utgjorde detta en ersättning ett i allt, vilken även skulle täcka provision på arbetet 
med lastningen av tredje oktrojens skepp Adolph Friederic och Lovisa Ulrica samt vissa 
upplupna kostnader för vistelsen i Kanton. Med detta föreföll Jean Abraham någorlunda nöjd. 
Han hade ju trots allt lyckats tjäna en hel del pengar privat under tiden i Kanton. Vid sin 
hemresa hade han enligt korrespondensen med Jacob Hahr fordringar i Kanton på omkring 
35 000 piastrar73, en summa som i Sverige skulle motsvara omkring 420 000 d kmt och kunna 
jämföras med halva köpeskillingen för Godegård. Då hade han förmodligen redan lyckats föra 
hem rätt mycket pengar till Sverige via bodmerilån och på annat sätt. 
 
 
Köpet av Godegård. 
 
Jean Abraham var under första tiden framför allt verksam i Stockholm och engagerade sig 
livligt i förhandlingar om inköp av en bruksegendom, belägen ungefär halvvägs mellan 
Stockholm och Göteborg. Enligt brevkopieböckerna var han intresserad av Valåsen nära 
Karlskoga och Axbergshammar strax norr om Örebro. År 1775 bestämde han sig slutligen för 
Godegårds säteri som skulle säljas av sterbhuset efter Johan Carl de Geer. Godegårds bruk 
hade två stångjärnshammare och ett privilegieradt smide av 1150 skeppund stångjärn (enligt 
1748 års hammarskattelängd), vilket gjorde det till det största bruket i Östergötland. Till 
egendomen hörde också Mariedam och De Geersfors manufakturverk. Senare anlades också 
Bona bruk i Västra Ny socken. Bona ingick i det kortvariga förvärvet av Medevi 1780, enligt 
nedan, men behölls av Jean Abraham.74 
 

 
Godegårds herrgård med flyglar. Foto MP 2003. 

 

                                                 
73 Goa på nätet: 2 Inkomna skrivelser, 4 Inkomna skrivelser G-H, 13 Jacob Hahr, 1771-01-27, s 115f 
74 SBL, s 287 
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Järnhanteringen i Godegårds socken bestod förutom av stångjärnsmide till mycket stor del av 
spiksmidet vid De Geersfors och en mängd små ”räckhammare” och smedjor som tillhörde 
Godegårds bruks bönder och torpare. Handeln med spik betydde mycket även för borgarna i 
Askersund.75 
 

Jean Abraham menade att de lokala uppköparna försökte sko sig på bönderna och förbjöd sina 
underlydande att sälja spik till någon annan än bruket. För att få gehör för sitt påbud övertog 
han en stor del av böndernas skulder till Askersundsborgare. Jean Abraham inträdde i stället 
som förlagsman. För Askersund var ingripandet ett hårt slag och stadens riksdagsman klagade 
hos Kungl. Maj:t, men besvären avvisades. En stor del av produktionen gick på export och i 
Godegårdsarkivet kan man följa Jean Abrahams affärsförbindelser med kommissionärer i 
Stockholm och Norrköping, särskilt handelshuset Tottie & Arfwedson.76 
 

Under sin tid på Godegård var Jean Abraham ofta på resor, dels till sina övriga egendomar, 
dels till Stockholm och Göteborg. Tack vare detta finns en intressant serie brev till honom 
från Godegårds inspektor Olof Rinman.  
 

Omedelbart efter att ha tillträtt egendomen grep Jean Abraham in i verksamheten. Sortimentet 
i brukshandeln skulle utvidgas, så att allmogen inte bara köpte spannmål, salt och sill från 
bruket, utan också varor som de tidigare handlat i Askersund. Inspektor Rinman avstyrkte 
detta, men Jean Abraham drev sin vilja igenom. Ett smått feodalt tänkesätt kan tyckas.77 
 
 
Trädgården och parken vid Godegård. 
 
Några år efter att Jean Abraham Grill hade övertagit Godegård och satt byggnaderna i stånd 
var det dags att göra en omgestaltning av trädgården och parken. För ändamålet kontaktades 
Fredrik Magnus Piper (1746-1824), en av de första trädgårdsarkitekterna i Sverige som hade 
fått en professionell skolning utomlands. Piper är kanske mest känd för sina insatser vid Haga 
Slott och flera andra kungliga lustträdgårdar och parker, men han hade också en del privata 
uppdrag hos släktingar, beskyddare och vänner.78 
 

Fredrik Magnus Piper var släkt i släkten till familjen Grill. Han var sedan 1780 gift med 
Elisabeth Hackson, dotter till förre svenske konsuln i Smyrna [dagens Izmir] Henrik Hackson 
och hans svenska hustru Betty Campbell. En annan dotter i familjen, Maria Hackson (-1844) 
var gift med Jean Abrahams yngre bror Claes (II) Grill (1750-1816), som var köpman och 
svensk konsul i London till sin död. På liknande sätt fick Piper uppdrag hos Cederhielms på 
Bjärka-Säby genom deras släkting Robert Montgomery, som var kusin med Pipers hustru.79 
 

Efter inledande studier i Sverige tillbringade Piper först ett år i London 1773-1774. Han gick 
då i lära hos Sir William Chambers, trädgårdsarkitekten som var född i Sverige och är mest 
känd som upphovsman till Kew Gardens. År 1774 begav sig Piper till Paris och därefter till 
Rom tillsammans med vännen Adolf Ulrik Wertmüller. Där blev Johan Tobias Sergel den 
som introducerade Piper i konstnärskretsarna. Sommaren 1778 begav sig Piper tillsammans 
med Sergel till Paris. Efter en kort vistelse där fortsatte Piper till England, där han särskilt 

                                                 
75 SBL s 287 
76 SBL s 287 
77 SBL s 287 
78 Magnus Olausson (2001): Den engelska parken i Sverige under gustaviansk tid, doktorsavhandling, 
Byggförlaget, Stockholm, s 191 
79 Olausson (2001), s 196 
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studerade den engelska trädgårdsarkitekturen, även nu med Chambers som speciell förebild. 
År 1780 återvände han som nygift till Sverige.80 
 

Arbetena vid Godegård inleddes med en generalplan som var färdig 1785. Den är kanske 
Pipers främsta tillämpning av begreppet ornamented farm eller ferme ornée, en trädgård i 
kombination med park där köksträdgårdens alla nyttigheter kunde förenas med den engelska 
parkens omväxlande landskap med skogsdungar och tydliga siktlinjer mot lusthus, 
paviljonger och andra mindre byggnader, dit man kunde vandra och där man kunde uppehålla 
sig mer för nöjes skull.81 
 

 
 

Det kinesiska lusthuset på ”Lustigkulle”. Uppfört 1778. Foto MP 2003. 
 

I Pipers förslag till engelsk park vid Godegård drog han fördel av terrängförhållandena på 
platsen. En promenadväg där man även kunde åka vagn inramar parken och gångvägar 
markerar den höjdsträckning som på ett naturligt sätt delar in parken i två hälfter. Ett sankt 
område var tänkt att dräneras med kanaler som tillsammans skulle bilda en mindre sjö med 
holmar. Piper hade också placerat in flera mindre trädgårdsbyggnader där de olika siktlinjerna 
skar varandra, bland annat ett turkiskt tält, ett kinesiskt lusthus, en engelsk alkov och ett litet 
hus för bin. Jean Abraham Grill tycks dock ha valt bort de flesta byggnaderna eller ersatt dem 
med kinesiska motsvarigheter. Han hade ju tagit med sig en hel del målningar, möbler och 
porslin därifrån och visste vad han ville. Detta gör Godegårdsparken till ett utmärkt exempel 
på det sena 1700-talets stora Kina-intresse och smaken för det exotiska.82 
 

Godegårdsparken kom aldrig att fullföljas enligt Pipers ritningar. Den främsta orsaken är 
naturligtvis Jean Abrahams hastiga och oväntade död 1792. Trots att hans efterkommande 
inte helt följde Pipers intentioner och inte heller förmådde underhålla trädgårdsbyggnaderna 
under 1900-talet, är Godegårds omgivningar än idag ett av de främsta exemplen på den 
engelska parken i Sverige. 
 

                                                 
80 Olausson (2001), s 192-195 
81 Olausson (2001), s 235-243 
82 Olausson (2001), s 11 och 259f 
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Jean Abrahams son Fredrik Wilhelm Grill med hustru och dotter, guvernant och kavaljer 

på promenad i Godegårdsparken. Akvarell från 1844 av kavaljeren på spången, Antoine Pratté. 
 
 
 
Medevi Brunn 1780-1780. 
 
Under en mycket kort tid var Jean Abraham ägare till Medevi Brunn och Herrgård. År 1780 
köpte han egendomen av överhovjägmästare Carl Reinhold von Fersen. Då hade den sedan ett 
tjugotal år tillbaka varit utarrenderad till friherre Fredrik Silverhielm. I köpet ingick även 
Åsanby kronosäteri samt ett antal torp och mindre gårdar.83  
 

Redan samma år sålde Jean Abraham Medevi till kammarherre Mathias Odencrantz, men han 
behöll Bona och ytterligare drygt fem hemman. Syftet med transaktionerna har förmodligen 
varit att göra Godegård med kringliggande gårdar till en mer sammanhängande, funktionell 
och lönsam egendom, inte att ägna sig åt brunnsverksamhet. Innehavet var så kortvarigt att 
det inte ens nämns av Näsström och Lagerqvist i minnesböckerna från 250- och 300-årsju-
bileerna, utan bara av den allt igenom grundlige Claes Lorentz Grill, som naturligtvis var mer 
initierad och förmodligen också hade tillgång till köpekontrakt och gårdshandlingar.84 
 

Det var Urban Hiärne som i några skrifter omkring 1680 beskrev vattnets hälsobringande 
effekter. Hiärne utarbetade ett helt program för brunnsdrickningen och kosten, motionen, 
fritidsaktiviteterna och de eventuella baden. Han menade att brunnsvattnet hade effekt på 
rubbningar av balansen mellan de fyra kroppsvätskorna och kunde bota flusser och katarrer, 
slag, förlamningar och andra sjukdomar i nervsystemet samt bleksot och skörbjugg. Dessutom 
stärktes matlusten, maskar av allehanda slag drevs ut ur kroppen, förstoppningar i levern och 
mjälten motverkades, liksom sjukdomar såsom gulsot, melankoli och hypokondri. Effekterna 

                                                 
83 Claes Lorentz Grill (1866): Anteckningar om Godegårds socken och Godegårds gods i äldre och nyare tider, 
tryckt hos Isaac Marcus, Stockholm, s 61 
84 Gustaf Näsström (1928): Det gamla Medevi; Kulturhistoriska anteckningar, Nordisk Rotogravyr, Stockholm, 
s 96, och Lars O. Lagerqvist (1978): Medevi Brunn 300 år (1678-1978), Printex Affärstryck, Motala, s 48. Jean 
Abraham Grills köp av Medevi nämns på flera ställen i Johanna Ilmakunnas (2012) intressanta avhandling: Ett 
ståndsmässigt liv; Familjen von Fersens livsstil på 1700-talet, Atlantis, Stockholm. Johanna Ilmakunnas blandar 
dock (som så många andra) ihop brukspatronen på Godegård Johan (Jean) Abraham Grill (1736-1792) med sin 
halvfarbror och namne, grosshandlaren och bankmannen i Stockholm Johan Abraham Grill (1719-1799). 

© Mårten Persson, 2018  29 



  Jean Abraham Grill 

var också stora på blåsans funktion och på könsorganen. Vattnet från Medevi och andra 
hälsobrunnar var således att betrakta som en riktig universalmedicin.85  
 

Hiärne medverkade till att ett flertal brunnar över hela landet (åter-)upptäcktes och byggdes 
ut. Bland annat fick han år 1677 för analys några flaskor brunnsvatten från Medevi av ägaren 
generalguvernör Gustaf Soop. Liksom Magnus Gabriel de la Gardie var han övertygad om 
brunnsvattnets goda effekter. Därför räknas 1678 som Medevis första verksamhetsår.86 
 

Av de kungligheter som hedrade Medevi Brunn kan särskilt nämnas änkedrottning Hedvig 
Eleonora (1679 och 1687), Fredrik I (dels som blesserad kronprins 1716, dels vid Eriksgatan 
1722 tillsammans med Ulrika Eleonora) samt Gustaf IV Adolf 1798. Gustaf III besökte 
Medevi 1770, men tillbringade hellre somrarna vid Loka. Hans bror Fredrik Adolf var vid 
Medevi 1772 och 1786 och systern Sofia Albertina 1783. Även hertiginnan Hedvig Elisabeth 
Charlotta besökte brunnen 1792 och 1793 och skriver om detta i sin berömda dagbok. Bland 
andra mer prominenta kvinnor, som lämnat spår i brev och diktning, kan nämnas Aurora 
Königsmack (som 20-åring 1682) och författarinnan Sophia Elisabeth Brenner (1706).87 
 
Man kan säga att Medevi kom att bli ett politiskt sommarläger för aristokratin under 
Frihetstiden, särskilt för Hattarna under deras maktperiod från 1739-1765. En 1700-talets 
utvidgad Almedalsvecka, om man så vill. Där möttes exempelvis Claes Ekeblad, Anders 
Johan von Höpken, Carl Sparre, Carl Gustaf Tessin med fru, Carl och Ulrik Scheffer, Axel 
von Fersen d ä och Gabriel von Falkenberg. Bland representanterna för det förmögna 
borgerskapet märktes bland annat Thomas Plomgren. Även skalden Johan Henrik Kellgren 
tillbringade en period vid Medevi sommaren 1783.88 
 

Medevi var inte bara en anläggning för aristokratin och det förmögna fåtalet. Vissa somrar 
kunde de obemedlade sjuka uppgå till närmare 400 personer, medan de finare brunnsgästerna 
bara utgjorde ett 80-tal. Uppehället för de så kallade ”uslingarna” täcktes av insamlingar och 
donationer, liksom av avgifter som betalades av de mer bemedlade besökarna.89 
 

Tittar man i ägarlängden ser man att Gustaf Soop och hans son Mathias ägde Medevi fram till 
1688, då änkedrottning Hedvig Eleonora tog över. Hon lär ha betytt en hel del för brunnens 
utveckling fram till 1694. Detta år övergick Medevi till Gustaf Soops dotter Anna Maria, som 
första gången var gift med Axel Wachtmeister af Mälsåker och andra gången med Carl 
Gyllenstierna af Steninge. Då Anna Maria Soop dog 1735 övertogs Medevi av dottern 
Eleonora Margareta Wachtmeister, som var gift med generallöjtnanten och greven Hans von 
Fersen, fader till den ovan nämnde Carl Reinhold von Fersen. Carl Reinhold blev vid moderns 
död 1748 ägare till Medevi. Intressant är att flera av Medevis tidiga ägare har varit kvinnor.90 
 

Som ren kuriositet kan nämnas att Johan Daniel Grill (1805-1866) var brunnsintendent 
(brunnsläkare) vid Medevi 1838-1841. Han var son till Pehr Isaac Grill och gift med sin 
syssling Sophia Elisabeth Grill (1818-1846), dotter till Claes Abraham Grill. I intendentens 
uppgift ingick vid den tiden även att ansvara för de nöjen som bjöds de förnämare gästerna.91 

                                                 
85 Lagerqvist (1978), s 20 och 22ff, samt Näsström (1928), s 35 
86 Näsström (1928), s 30 
87 Näsström (1928), s 136, 142f och 156, Lagerqvist (1978), s 29ff och 60f 
88 Näsström (1928), s 177, 183f och 193 
89 Lagerqvist (1978), s 56 
90 Lagerqvist (1978), s 31f. Det kvinnliga ägandet fortsatte även under 1800-talet, bl a enligt Elisabeth Mansén 
(2001): Ett paradis på jorden; Om den svenska kurortskulturen 1680-1880, Atlantis, Stockholm, s 215 
91 Näsström (1928), s 277 och Lagerqvist (1978), s 194 och 67f. Även Gabriel Anrep (1871): Svenska 
slägtboken, Första bandet, Stockholm, s 102f,  
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Flerohopps bruk 1782-1811. 
 
Flerohopps bruk ligger någon mil norr om Nybro i Kalmar län. Det startade 1725 och har fått 
sitt märkliga namn efter grundarna landshövding Georg Wilhelm Fleetwood, lagman Gustaf 
Fredrik Rothlieb och rådman Caspar Hoppenstedt. När Jean Abraham Grill köpte bruket 1782 
ägdes det av företaget L. Morian & Son i Stockholm. År 1810 erbjöd Jean Abrahams änka 
Ulrica Lovisa Lüning Grill inspektorn Hildebrand Hildebrandsson att köpa Flerohopps bruk, 
men denne hann dö innan köpet kunde slutföras. Änkan Lovisa övertog dock bruket 1811 och 
drev det sedan vidare. Det fanns gott om starka kvinnor även bland bruksägarna.92 
 

Sydöstra Småland var knappast ett gyllene läge för ett järnbruk. Under sin 150-åriga historia 
drevs Flerohopps bruk med mycket varierande lönsamhet. Periodvis var driften helt nedlagd. 
 

Bruksprivilegierna möjliggjorde anläggandet av en masugn, en stångjärnshammare med två 
härdar samt en knipphammare. På grund av en del problem vid starten medgavs 1734 en 
förlängning av den ursprungliga nioåriga skattefriheten med ytterligare sex år. Det största 
bekymret var annars att vattentillgången inte var stor nog för att kunna driva masugnens 
blåsbälgar och hammarverket samtidigt. Tillgången på sjö- och myrmalm var inte heller 
tillräcklig, så därför måste tackjärn köpas in från Bergslagen för att hålla verksamheten igång. 
Bristen på träkol var ett återkommande problem under hela järnbruksepoken. Bönderna sålde 
hellre kolet till Kalmar till högre pris, än att leverera det till bruket mot lägre ersättning.  
 
År 1741 begärde dåvarande ägaren Carl David Luthman att få bygga ytterligare en 
stångjärnshammare med två härdar. Bergskollegium gav tillstånd till detta och beviljade 
samtidigt nio års skattefrihet för den nya hammaren, som inte på många år kom upp i den 
tillåtna produktionskapaciteten. Luthman tvingades därför så småningom sälja bruket. 
 

Under Jean Abrahams tid gjordes en hel del reparationer, men också förbättringar. Kvarnen 
och sågen flyttades från Rås till Kvarnekulla, bruksdammen fördjupades och fördämningen 
(dämmet) byggdes om och höjdes. Den gamla kvarndammen revs för att förbättra vattenflödet 
till smedjorna. Om- och nybyggnaderna ledde till ökad produktion i masugnen. År 1783 
blåstes 360 skeppund tackjärn (1 skpd = 170 kg), 1784 framställdes 889 skpd och 1786 
producerades 612 skpd. Manufakturtillverkningen ökade också från omkring 20 skpd per år 
under senare halvan av 1780-talet till 70-80 skpd i slutet av familjen Grills ägarskap. 
 

Under Lovisa Hildebrandssons tid tillverkades i huvudsak stångjärn, men även svartsmide i 
form av spik, hästskor och verktyg av olika slag. Däremot var det slut med masugnsdriften. 
Råvarorna till smedjan utgjordes i stället av inköpt tackjärn och skrotjärn. Under perioden 
1811-1819 gick bruket med vinst, vilket visar värdet av lokala ägare med möjlighet att följa 
och optimera driften i alla dess delar. För familjen Grill låg bruket definitivt i periferin. 
 

Flerohopps bruk var ett av de många små järnbruk som inte klarade krisen i slutet av 1870-
talet. Bessemermetoden hade slagit igenom, produktionsvolymerna steg, priserna sjönk och 
järnvägarna hade avsevärt förenklat transporterna. Senare generationer av släkten Grill hade 
som bekant sitt finger med även i detta spel. 
 
 
 

                                                 
92 Grill (1866), s 61 och 64. Även Nationalencyklopedien (1991), bd 6, s 379. Nedanstående avsnitt om 
Flerohopp bygger i huvudsak på Görel Erikssons innehållsrika artikel: Flerohopps järnbruks tid 1725-1879 
www.flerocatt.se/FlerohoppsHistoria/jarnbruk.htm (2013-07-24) 
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Kungliga Vetenskapsakademien. 
 
Jean Abraham blev invald i Kungliga Vetenskapsakademien 1773 som nr 199 och var dess 
preses under tredje kvartalet 1774. Förutom med sina inträdes- och presidietal bidrog han med 
några olika naturvetenskapliga rön till de tryckta Handlingarna. Framför allt är det som 
granskare av Akademiens räkenskaper han har gjort sin viktigaste insats.93 
 
Utöver Jean Abrahams Grills inträdestal (1773) och presidietal (1774) i Vetenskapsakademien, har han bidagit 
med följande erfarenheter och rön till Vetenskaps Akademiens handlingar och övriga skriftserier: 
 

 Berättelse om Chinesernas sätt att eftergöra äkta perlor (Vetenskapsakademiens handlingar VAH 33, 
1772, s 93-95) 

 Berättelse om kien, ett nativt alkali minerale (VAH 33, 1772 s 170f) 
 Om poun-xa eller nativ borax (VAH 33, 1772, s 321f) 
 Berättelse om en sort malm af tutanego, som är en naturlig flos zinci, ifrån China (VAH 36, 1775, s 

77f) 
 Beskrifning på et häftyg, til at rödja ängar och betesmark (Rön och afhandlingar avseende lantbruket 

T3, 1779, s 291-298) 
 Försök med timrade gärdesgårdar (VA, nya handlingar 10, 1789, s 57-75) 
 Beskrifning på en snöplog, som skjutes af oxar framför sig (VA nya handlingar 13, 1792, s 187-190) 

 
 
Musikaliska Akademien. 
 
Vid Akademiens sammanträde den 16 juni 1772 föreslogs Adolph Ulric Grill och Jean 
Abraham Grill som medlemmar och invaldes som nummer 45 och 46 enligt Akademiens 
matrikel. Jean Abraham intog sin plats den 15 oktober samma år. Så småningom drog de sig 
tillbaka till sina respektive bruk, men fortsatte att utbyta noter och erfarenheter av olika slag.94 
 
 
Jean Abrahams död. 
 
Jean Abraham avled under en resa från Norrköping den 12 mars 1792. Han hittades död i 
resvagnen, när denna återkom till Godegård. En del menar att dödsorsaken var en hjärtattack, 
andra att det var fråga om ett rånmord, eftersom hans plånbok lär ha varit försvunnen och 
först senare återfunnits. På första sidan i Norrköpings tidning av den 17 mars 1792 nämns 
dödsfallet på några rader, men denna nyhet följs inte upp, utan försvinner mycket snabbt i det 
som skedde vid operamaskeraden den 16 mars, alltså attentatet mot Gustaf III som några 
dagar senare ledde till konungens död. Norrköpings tidning återger i flera månader alla 
officiella kommunikéer, åminnelsetal, testamenten, viktiga domar och liknande och det finns 
inte plats för så mycket annat. Den 14 april kan man i alla fall läsa ”At liktornar äro för 
många ganska beswärliga, lärer ware nogsamt bekant, i synnerhet lära de weta det, som 
dansa, fäckta och voltigera. De kan utan smärta bli kurerade hos Joseph Rathan, som också 
säljer engelska piller mot tandwärk och ihåliga tänder”.95 
 

                                                 
93 KVAH I:2 (1967), s 646 och Schering Rosenhane (1805): Anteckningar hörande till Kongl. Vetensk. 
Akademiens historia, J. P. Lindhs tryckeri, Stockholm 1811 , s 165 och 311. Även KVAH I:1 (1967), s 35-40, 
48f 
94 Kungliga Musikaliska Akademiens (KMA) protokoll 1772-06-16 och 1772-10-15 (§1). Matriklar finns i J P 
Cronhamn (1871): Kongl. Musikaliska Akademien åren 1771-1871; Historiska anteckningar, Norstedts, 
Stockholm och Olallo Morales/Tobias Norlind (1921): Kungliga Musikaliska Akademien 1771-1921, 
Lagerströms förlag, Stockholm. I en av matriklarna framgår att Jean Abraham Grill är skicklig flöjtspelare. 
95 Kungliga Biblioteket: Norrköpings tidningar 1792-03-17, s 1 och 1792-04-14, s 3, utkommer 3 ggr/vka. 
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Jag har även studerat Stockholms Posten, som under samma tid utkommer nästan dagligen. 
Där har inte kungliga nyheter alls samma dignitet. Andra politiska, ekonomiska och kulturella 
nyheter får också ett visst utrymme. Jean Abrahams död omnämns inte i något nummer. På 
samma sätt är det i Götheborgs Allehanda, som liksom Norrköpings tidning utkommer tre 
dagar i veckan. Tidningen är full av ekonomiska nyheter, prislistor, tabeller och annat av 
värde för handeln. Den stora stadsbranden i början av mars 1792 behandlas också utförligt. 
Naturligtvis avhandlas attentatet mot Gustaf III i ett par ”temanummer”, men intrycket är att 
mordet är mindre viktigt och att det händer på andra sidan Sverige. Trots att Jean Abraham 
ingår i Ostindiska Compagniets direktion och därmed har betydelse för staden Göteborg, har 
hans död inget större nyhetsvärde. Kanske kan man dra slutsatsen att det var ett normalt 
dödsfall, inget spektakulärt rånmord, men samtidigt drunknade förstås nyheten om hans 
bortgång i kungamordet. 
 
 
Några reflektioner med anledning av det skrivna. 
 
Det svenska ostindiska kompaniets tredje oktroj var kanske den mest lönsamma av alla. När 
de europeiska sjömakterna återupptog handeln med Kina efter freden i Versailles 1783 och 
dessutom förändrade förutsättningarna för handeln genom ny lagstiftning, sjönk lönsamheten 
för kompaniet. Flera handelshus i Göteborgstrakten som tjänade pengar på returfrakter fick 
stora ekonomiska problem. Grill & Petersén i Göteborg och Grill & Lindegren i London 
tvingades gå i konkurs 1783. Anthony Grill & Söner i Amsterdam tynade bort och lades ner 
kort därefter. Grillska handelshuset i Stockholm klarade sig i femton år till. Handelshusens 
nedläggning var inte bara en konjunkturfråga. Inget av dem klarade generationsväxlingen. Det 
fanns inga söner som var beredda att ta över och försöka ge företagen en ny inriktning. Nästa 
generation blev i stället brukspatroner, officerare, läkare och tjänstemän på olika nivåer. 
 

Många som var engagerade i Ostindiska Compagniet lyckades ta hem stora vinster, inte minst 
de som deltagit i expeditionerna och som därefter kunde ”employera” kvarvarande kapital hos 
efterträdarna i Kanton. Efter hemkomsten köpte många av dessa framgångsrika affärsmän, 
superkargörer och direktörer vackra säterier och herrgårdar i och kring Göteborg och drog sig 
tillbaka dit. En del engagerade sig fortsättningsvis i järnbruk, skeppsvarv och fabriker av olika 
slag och utökade därmed i bästa fall också sitt kapital. Flera affärsmän blev stora donatorer, 
exempelvis Sahlgrens med sitt sjukhus och Chalmers med sin tekniska skola. 
 

Jean Abraham tyckte sig länge stå i tacksamhetsskuld till Michael Grubb och medverkade till 
att han fick låna pengar av Grillska handelshuset i Amsterdam för att överta och driva 
Garphytte Bruk och Latorps Alunverk. Grubb gjorde dock en del alltför snabba och dåliga 
affärer och skaffade sig med tiden stora ekonomiska problem, vilket Jean Abraham fick 
kännedom om medan han fortfarande var kvar i Kanton. Han varnade då sina vänner och 
kolleger för att engagera sig alltför djupt i Grubbs affärer. Michael Grubb gick första gången i 
konkurs 1769, men räddades av ett konsortium med anknytning till handelshuset Anthony 
Grill & Söner i Amsterdam, alltså det handelshus som drevs av Jean Abrahams farbror och de 
tre kusinerna. Med anledning av konkursen uteslöts Grubb 1769 ur kompaniets direktion. 
Grubb fortsatte därefter att göra dåliga affärer och driften bar inte alla räntekostnader och 
övriga utgifter, så han tvingades gå i konkurs ytterligare en gång 1774. Det holländska 
handelshuset säkrade då sina fordringar genom att ta över driften av Garphyttan, vilket ledde 
till att alla Jean Abrahams manliga kusiner kom att flytta över till Sverige. Grubb tvingades 
sedan i konkurs en tredje gång, i mitten av 1790-talet. Enligt Nachmanson/Hannerberg kan 
det ha berott på att Grubb hade lånat 350 riksdaler av Jean Abraham år 1784. Efter Jean 
Abrahams död sålde hans änka Ulrica Lovisa skuldsedeln till hovauditören Steinholtz, som 
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utverkade bysättning på Grubb (adlad af Grubbens). Eftersom Grubb inte kunde betala, blev 
konkursen ett faktum. I konkurshandlingarna berättade Grubb med viss bitterhet hur mycket 
han hjälpt Jean Abraham genom åren och tyckte sig illa lönad för detta. Nu var det dock inte 
Jean Abraham själv som hade drivit Grubb i konkurs denna tredje gång, utan hovauditören 
Steinholtz och ett tiotal andra som haft affärer med Grubb och varit beroende av honom.96 
 

Intresset för Kina och allt kinesiskt var påtagligt under senare hälften av 1700-talet. Många 
inredde sina hem med kinesiska tapeter, porslin och konsthantverk av olika slag. Även de mer 
framgångsrika medlemmarna av borgarklassen, de som levde på ungefär samma ekonomiska 
villkor som adeln, tog vara på möjligheten att använda sidenkläder och exklusiva möbler. 
En sak som förvånar är hur liten och sammansvetsad personkretsen var kring verksamheten 
inom det svenska ostindiska kompaniet. Det var kanske ett trettiotal släkter som i flera 
generationer samverkade med varandra och gifte in sig i varandras familjer. Ändå lyckades 
flera utanför denna personkrets ta sig in och göra sig ett namn. Samtliga familjer försökte, 
precis som Grillarna, bereda plats inom kompaniet för så många närstående som möjligt. 
Familjen Grill hade ju också den speciella fördelen att ha väl etablerade och för verksamheten 
nyttiga handelshus som komplement, både i Stockholm, Göteborg, London och Amsterdam. 
 

Postgången verkar väldigt svårhanterlig, i synnerhet i dessa tider, när mail till andra sidan 
jorden kommer fram på ett ögonblick. Jag brukar ta brevet från Fredrik Megander i september 
1762 som ett exempel. Megander gjorde en nybeställning av två taffelserviser med vapen, en 
till Jean Abrahams kusin Abraham (III) Grill, som 1773 flyttade till Sverige, och en till hans 
syster Helena Catharina Grill, som gifte sig Passalaigue och stannade kvar i Holland. Jean 
Abraham fick detta brev sommaren 1763 och i svarsbrevet som han skickade till handelshuset 
i Amsterdam den 27 december 1763 tvivlade han på att Megander hade befogenhet att göra en 
sådan beställning.97 Brevet kom till Amsterdam sommaren 1764 och det holländska svaret 
kunde då avsändas vid jultid samma år. Därmed dröjde det ända till sommaren 1765 innan 
Jean Abraham fick en bekräftelse på att beställningen var sanktionerad och att kostnaden 
kunde dras på det holländska handelshuset. Det innebär att serviserna kunde beställas först då 
och tidigast landa i Europa 1766, sannolikt ännu något år senare.  
 

Kopior av viktiga brev, ekonomiska handlingar och växlar skickades med flera nationers 
skepp, för att de säkert skulle nå mottagaren. Man passade på att skriva inför skeppens avgång 
i december eller januari, eller när de nådde någon knutpunkt där ut- och hemgående skepp 
kunde mötas. Med en postgång på ett eller två år var det naturligtvis nödvändigt att använda 
brevkopieböcker för sin utgående korrespondens, så att man kunde minnas vad som hade 
skrivits och avtalats. När Jean Abraham kom hem och postgången blev mer regelbunden, 
minskar behovet av brevkopieböcker, för att upphöra helt 1783. Eller så har någon varit 
framme och gallrat lite mer hårdhänt i arkivet efteråt. 
 

För mig framstår Jean Abraham Grill som en duktig administratör, en ansvarsfull sifferkarl. 
Han tar hand om sin verksamhet i Göteborg, Marseille, Kanton och Stockholm och utvecklar 
efter förmåga driften på Godegård och övriga bruk. Han sköter omsorgsfullt Grubbs affärer i 
Kanton, när denne lämnar Kina, och rapporterar noga om det ekonomiska läget. Under mer än 
femton år glömmer han inte underhållet till Annica de Queroz och deras gemensamma son, 
som han aldrig får träffa. Han granskar under många år bokslut och övriga handlingar för 
SOICs expeditioner. Under sin tid i Vetenskapsakademien reviderar han räkenskaperna och 
lägger fram konstruktiva förslag till ekonomiska förbättringar. Som medlem i Musikaliska 

                                                 
96 August Nachmanson/David Hannerberg (1945): Garphyttan; Ett gammalt bruks historia, Bonniers, 
Stockholm, s 255-266. Konkurshandlingarna finns i Högsta Domstolens arkiv för januari 1802. 
97 Goa E1:31 1762-09-06, s 1, och Goa F17:1 B (1), s 70, på nätet s 69f 
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Akademien engagerar han sig i lotteriet och verkar på olika sätt för att utveckla dess ekonomi. 
Hur kreativ han var, när det gällde affärsverksamhet, är svårt att säga. Mitt allmänna intryck 
efter att ha läst ett par tusen brev i Godegårdsarkivet är att han inte var särskilt entreprenöriellt 
lagd, utan i stort sett agerar som alla andra, men med försiktighet och stor noggrannhet. Att 
han medvetet skulle skaffa sig förmåner och lura kompaniets direktion håller jag för 
osannolikt. Hans uppfostran präglades alltför starkt av Grillarnas valspråk: ”Ärligt varar 
längst”. Det ser man inte minst av de förmanande breven från fadern. Jean Abraham drog sig 
dock inte för att ta upp viktiga frågor, när han kände sig orättvist behandlad och förbigången. 
I sina suppliker till direktionen skärpte han successivt tonen och hotade till sist med att ta 
kontakt med tillsynsmyndigheten, kommerskollegium. 
 

Jag får intrycket att Jean Abraham var bra på att hushålla med resurser och genom olika 
åtgärder kring gårdsdriften vid Godegård ville han försöka skaffa sig kontroll över hela 
kedjan. Det är samma försiktiga sparsamhet som återkommer hos sonen Fredrik Wilhelm i 
hans försök att successivt lösa ut syskonen ur Godegård och minska sin skuldbörda, liksom 
hos sonsonen Claes Lorentz, som lyckades lotsa bruket genom konjunkturkriserna på 1870- 
och 1880-talet. Sonsonen Jan Wilhelm valde däremot att helt satsa på naturvetenskaperna och 
sonsonen Andreas Gustaf ville ligga i den tekniska framkanten genom att förbättra metoderna 
för masugnsdrift och smide, inte minst genom att engagera sig hårt i utvecklingen av 
Bessemer-metoden, men också i byggandet av tvärbanan mellan Hallsberg och Mjölby som, 
om den hade blivit en tidig framgång, hade kommit att betyda mycket för godstrafiken genom 
landet och för bygdens folk. I dessa dagar har järnvägen blivit en viktig pulsåder och byggs 
nu ut till dubbelspår längs hela sträckan. Kanske är den samlade bilden av Grillarnas 
arbetsamhet och försiktiga sparsamhet ett drag som hänger samman med den reformerta 
bakgrunden.  
 

Jean Abraham förefaller ta väl hand om sin familj och håller under sina senare år god kontakt 
med sina syskon, särskilt med systrarna i Stockholm. Om hans mångsidiga kulturella intressen 
talar breven från släkt och vänner i Godegårdsarkivet sitt tydliga språk. Han upprätthåller 
också länge kontakterna med sina gamla affärsbekanta på olika håll i Europa. 
 

Jean Abraham Grill var enligt min mening kanske inte någon stor entreprenör, men en ärlig 
person, framgångsrik affärsman och god administratör. 
 
 

   
 

Till vänster Jean Abrahams ungdomsförälskelse Anna Johanna (II) (1745-1801)  
till höger hustrun Ulrica Lovisa Lüning (1744-1824) 
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Klagoskrifterna till direktionen. 
 
 
I ett brev till Jacob Hahr den 6 oktober 1770 kommenterar Jean Abraham farbrodern Johan 
Abraham Grills inträde i Directionen på våren samma år. Tydligen har han därmed fått 
framgång hos Direktionen, eftersom han fortsätter så här: ”Den ansökning jag hade hos 
Directionen angående tillökning av min Commission geck igenom, så at jag i stället för 1 
Procent som var mig ärnat får 2 Procent på Prins Gustaf”. 98 Hur det gick med hans övriga 
krav på kompaniet framgår inte, troligen utgör den beslutade ökningen ”ersättning ett i allt”. 
Jean Abraham verkar i alla fall belåten med hur Jacob Hahr sköter hans återstående affärer i 
Kanton. Han hade vid sin hemresa fordringar på olika håll i Kanton på omkring 35 000 
piastrar99, en summa som i Sverige skulle motsvara omkring 420 000 d kmt. Dessa pengar 
slussades successivt hem till Sverige efter systematiskt indrivningsarbete och klok förvaltning 
i första hand av Jacob Hahr. Redan i slutet av 1770 står det klart att Jean Abraham inte räknar 
med att det blir någon ny resa till Kanton, om inte något skulle hända Jacob Hahr och han 
därmed skulle behöva resa ut för att reda upp både sina egna och vännens affärer. 
 

Jean Abrahams andra klagoskrift (supplik) till tredje oktrojens direktion visar att hans position 
i Kanton i övergången mellan andra och tredje oktrojen var osäker. Under andra oktrojens 
sista år var han particulier och hade egentligen ingen anställning, men förväntades ändå, först 
tillsammans med Michael Grubb och sedan på egen hand, sköta kompaniets affärer. Efter 
Grubbs avresa 1764 verkade Jean Abraham ganska nedstämd. Han ville gärna återvända hem, 
men ett år senare bad han att för affärernas skull få stanna kvar i Kanton. Den gamla oktrojens 
direktion hade gjort det möjligt för honom att i december 1766 resa hem som superkargör 
med Stockholms Slott, det sista hemgående skeppet under andra oktrojen. Mikael Grubb, som 
redan då hade blivit direktör i tredje oktrojens ledning, såg till att Jean Abraham kunde bli 
kvar genom att han av direktionen blev anställd som andre superkargör i Kanton. Detta 
ordnade han naturligtvis både i eget och kompaniets intresse. Det verkar som Jean Abraham 
får ersättning för den inställda hemresan med Stockholms Slott, eftersom han i ett brev till 
direktionen i juli 1769 beklagade sig över att han endast tilldelats en procent på vinsten, 
medan 1 3/8 procent brukade vara den gängse ersättningen för superkargörer av andra graden. 
Som superkargör hade han också möjlighet att sända hem varor med skeppet, som för hans 
räkning kunde säljas i Göteborg. Intäkterna hamnade hos europeiska handelshus på vilka Jean 
Abraham kunde dra växlar för att finansiera sina affärer, exempelvis hos Anthoni Grill & 
Söner i Amsterdam och Spalding & Brander i London.100 
 

Jean Abraham hade nu i uppdrag att bygga om och utvidga faktorilokalerna i Kanton och 
utrusta dem för den nya, tredje oktrojens verksamhet. Först på sommaren 1765 kunde Jean 
Abraham ta del av sin instruktion, (som alltså utfärdades av tredje oktrojens ledning den 27 
december 1764) där han förutom utnämningen till andre superkargör också fick i uppdrag att 
tillsammans med Jacob Hahr förvalta de sammalagt 150 000 piastrar som direktionen ställde 
till deras förfogande för att investera i tekontrakt inför skeppens ankomst. En del av dessa 
pengar bestod då av den växel på 53 000 piastrar som Micahel Grubb ställde ut och som Jean 
Abraham klokt nog vägrade acceptera. 
 

                                                 
98 Goa på nätet: 1 Utgående brev, 2 Brevkopieböcker, 6 brevkopiebok 1768-1770, 1770-10-06, s 38f 
99 Framgår bland annat av brev i Goa på nätet: 2 Inkomna skrivelser, 13 Jacob Hahr, 1771-01-27, s 115f 
100 Goa på nätet: 3 ämnesordnade handlingar, 3.3 Faktori- och andra tjänsteärenden, 2 Diverse koncept angående 
befordran, 1769-07-??, s 12-16. Av blyertsanteckning framgår att brevet är ställt till Gamla Directionen, men det 
förefaller tveksamt att denna skulle vara i funktion ännu tre år efter oktrojens slut. Se även Müller (1997), s 156f. 
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De pengar som kompaniet ställde till förfogande skulle plockas ut i form av växlar på banker 
och handelshus i Europa och måste enligt instruktionen tecknas av båda i förening. Eftersom 
Jacob Hahr blev försenad och inte kom till Kanton förrän på hösten 1767, tvingades Jean 
Abraham att i Macao 1765 i eget namn skaffa fram pengar till förskotten på tekontrakten. Det 
är inte så konstigt att Bo Lagercrantz i sin artikel i Fataburen får för sig att herrar Grill och 
Hahr går bakom ryggen på kompaniet och uteslutande agerar i egen sak, men det är alltså inte 
hela sanningen. För att kunna lösa sin uppgift enligt instruktionen blev Jean Abraham tvungen 
att skaffa fram och satsa både eget och andras privata kapital i teaffärerna. Inköpen sköttes 
huvudsakligen via de etablerade Co Hong-köpmännen. 
 

Övriga kompanier i Kanton gav sin kvarliggande personal kommission på mellanskillnaden 
mellan de kontrakterade inköp som gjordes till lågsäsongspriser och de priser som gällde när 
skeppen låg inne. Instruktionen från december 1764 anger att Jean Abraham skulle få tre 
procents och Jacob Hahr två procents kommission på denna mellanskillnad till dess hela det 
utlovade kapitalet hade employerats och att ersättningen i övrigt skulle vara ”till nöyes och 
hederlig”. Den kommission på sammanlagt 900 piastrar, som nämns i dokumenten, utgjorde 
uppenbarligen hela den ersättning Jean Abraham fick av tredje oktrojen medan han var kvar i 
Kanton.  
 

Superkargörerna brukade också få ersättning för det arbete som erfordrades vid upphandling, 
leverans och packning av en fartygslast (”laddning”). Av Jean Abrahams andra supplik 
framgår att någon sådan kommission aldrig betalades ut till honom för tredje oktrojens två 
första skepp Adolph Fredrik och Lovisa Ulrica, som gick samtidigt till Kina 1766-1768. Till 
och med den utlovade ersättningen på 2 000 piastrar till hushållningen minskades under minst 
ett år till hälften, med motiveringen att Jacob Hahr ännu inte hade anlänt till Kanton. 
Direktionen tog inte hänsyn till att Jean Abraham hade kostnader både för gamla och nya 
faktoriet samt för mat och uppehälle för assistenterna G W Printz och Jacob Arfwedson som 
kompaniet lät stanna kvar där.  
 

På hösten 1767 skriver Jean Abraham till direktionen och ber att få bli kvar i Kanton 
ytterligare ett år. Han kontaktar Michael Grubb och flera andra inflytelserika personer i 
direktionens ledning, men till ingen nytta. Kompaniets beslut om hemresa var redan fattat och 
order därom på väg ut till Kanton med skeppet Cron Prins Gustaf. David Sandbergs halva 
löfte om en eller två nya resor var aldrig ärligt menat. 
 

I och med att Jean Abraham bekräftar att han tagit del av direktionens instruktion från 
december 1764 betraktas han alltså som anställd av tredje oktrojen och ska under några år 
stanna kvar i Kanton. Villkoren i överenskommelsen förblir tämligen oklara, kanske för att 
han uppfattas som en av de sista av andra oktrojens män, som möjligen kan vara nyttig för 
stunden, men som bör bytas ut så snart som möjligt. Genom fadern Abraham (II) och 
farbrodern Claes, båda direktörer i andra oktrojen, men som dog 1763 och 1767, hade han ju 
speciella förmåner och åtnjöt särskilt skydd. Nu var det nya kvastar som sopade och som ville 
bereda plats i verksamheten för sina egna släktingar och andra närstående. Eventuellt var det 
därför som Jean Abraham blev så styvmoderligt behandlad. Hans privata affärer i Kanton blev 
ju mer eller mindre en tvingande nödvändighet, om än synnerligen lukrativ. 
 

Det skulle rentav kunna vara så, att när Michael Grubb år 1767 eller 1768 hade fått hem större 
delen av sina fordringar i Kina med Jean Abrahams hjälp, så var det inte längre nödvändigt att 
ha honom kvar i Kanton. Grubb hade redan då stora bekymmer med sina järnbruks- och 
låneaffärer i Sverige och gick som ovan nämnts i konkurs första gången 1769. Till följd av 
konkursen tvingades Grubb lämna sin plats i direktionen. Jean Abraham förlorade därmed sin 
starkaste förespråkare inom kompaniet och kunde således ganska enkelt föras åt sidan.  
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er 

 

gen avgjorde saken. 

 

Det verkar som om Jean Abraham inte fick någon omedelbar respons på sin första supplik till 
nya Direktionen (1769), varken beträffande en ny resa till Kanton eller ersättning för sina 
tidigare insatser.101 I mars 1770 skrev han därför en andra, mer genomarbetad supplik, där 
han preciserade sina krav.102 I juni 1770 kompletterade han skrivelsen med ett brev till 
farbrodern Johan Abraham Grill, som nu hade blivit medlem av Direktionen. I brevet lyfte 
han fram en skrivelse från tredje direktionen i december 1766 som bekräftade att Jean 
Abraham var utsedd till andre superkargör i Kanton och Jacob Hahr till tredje. Jean Abraham
hänvisade till flera paragrafer i Privilegiet och sade att med denna utnämning borde följa 
motsvarande lön. Han skrev också att Direktör Sandbergs svåger John Chambers och 
Sandbergs systers måg Johan Fredrik Petterson anställdes efter honom och att båda fick en 
högst avsevärd ersättning för detta. Sist och slutligen skruvade han åt argumentationen gen
att skriva: ”Jag anholler ödmiukeligen om Min Käre Herr Faderbroders råd huru jag i denna
saken förholla skall, ty jag vill gierna komma till förlikning med Directionen uppå godt man
och slippa process, men med den tillökning som jag hört wara mig ärnad kan jag omöjligen 
låta mig nöya, men jag wet ey om jag skall till Directionen ingifva en ytterligare Supplique, 
om jag skall afbida hufvudparticipanternas sammankomst nästa år, eller om jag i följe af 
Privilegiernes 20 § skulle gienast wända mig till Commercie Collegium. Jag är emedlertid
sinnad at begiära extraction Protocolli, i fall jag blifwer upkallad för at höra dess tagna 
Resolutioner uti min sak”.103  Det var nog detta förtäckta hot som slutli
 
Jean Abraham kom aldrig mer ut på någon resa till Kina, men med sina kunskaper och som 
stor delägare i kompaniet var han på många olika sätt till nytta för kompaniet, inte minst vid 
bokslut och revision av de olika expeditionerna. Det dröjde dock ända till årsskiftet 1788-89 
innan han själv fick möjlighet att ta plats i Direktionen för fjärde oktrojen. Då hade han bara 
några få år kvar att leva. 
 

 

                                                 
101 Goa på nätet: 3 Ämnesordnade handlingar, 3.3 Faktori- och andra tjänsteärenden, 2 Diverse koncept angående 
befordran, 1769-??-??, s 18 
102 Goa på nätet: 3.3 Faktori- och andra tjänsteärenden, 2 Diverse koncept angående befordran , s 21-28 
103 Goa på nätet: 3.3 Faktori- och andra tjänsteärenden, 2 Diverse koncept angående befordran, 1770-07-28, s 19f 


