
De Grillska vapenserviserna. 
 
 
 
Bakgrund. 
 
Man har hittat bränt lergods i Kina som tillverkades flera tusen år före vår tideräkning, främst 
föremål för dagligt bruk och förvaring under längre tid. Först under under Qin-dynastin (221-
206 f Kr) började seden att lägga kärl av keramik och föremål av mer symbolisk karaktär i 
gravar bli mer allmän. Det mest spektakulära exemplet på gravgåvor är kanske den armé av 
6 000 soldater i naturlig storlek, som omger kejsar Qin Shi Huang Dis grav utanför Xian. En 
hel del gravgods, i vissa fall bemålat och glaserat, har också hittats från Han-dynastins tid 
(206 f Kr – 220 e Kr).1 
 
Glaserad keramik i en eller flera färger blev vanligare från Tang-dynastin (618-906 e Kr) och 
framåt. Då exporterades och importerades många olika varor både sjövägen och längs med 
Sidenvägarna till Mellanöstern. Särskilt handlade kineserna med siden, metaller och kryddor. 
På keramikens område skedde även ett visst konstnärligt utbyte av former och mönster.2 
 
Det var upptäcktsresanden Marco Polo som på 1300-talet kom i kontakt med det vita kine-
siska porslinet. Som beteckning använde han det italienska namnet porcellana efter likheten 
med en snäcka i Medelhavet, kallad Porzella. Vid den tiden hade det glaserade och hård-
brända porslinet redan tillverkats och använts i Kina i flera hundra år, ungefär sedan andra 
hälften av Tang-dynastin. Med åren har det franska ordet porcelaine och det engelska china-
ware eller china blivit de mest gångbara.3 
 
Porslin formas av ljus kaolinlera, som först hittades i ett berg vid staden Yaolin, och bränns 
normalt vid en temperatur på omkring 1300 grader. När man dekorerar och glaserar är det 
huvudsakligen två metoder som används, underglasyrmålning och emaljmålning ovanpå gla-
syren. I det första fallet målas dekoren direkt på den torkade leran. Före bränningen lägger 
man sedan på ett lager genomskinlig glasyr. Själva bränningen sker vid 1100-1300 grader. I 
det senare fallet bränns porslinet först vid den högre temperaturen, varefter emaljfärgerna 
läggs på och föremålet bränns på nytt, men då i en lägre temperatur, omkring 900 grader.4 
 
Den blå dekorfärgen består av kobolt, som vid 1200-talets slut importerades från Persien, men 
senare även från Indonesien och till och med från Norge. Färgen är lätt att använda och 
kontrollera vid bränningen och ger i allmänhet en vacker slutprodukt, vilket har bidragit till att 
det blåvita porslinet helt har kommit att dominera marknaden. Röda dekorfärger (av koppar) 
och gröna (av järn) förekommer också.5 Emaljfärgerna kom till Kina på 1600-talet med 
jesuitiska missionärer. Kineserna lärde sig snabbt att måla både på porslin och på föremål av 
koppar.6 
 

                                                 
1 Anna Gremner/Björn Gremner (2005): Det blåvita guldet från Kina, Antik West AB, Göteborg, s 7-12 
2 Gremner (2005), s 15 och 18-22 
3 Gremner (2005), s 81 och 24 och Sven T Kjellberg (1974): Svenska Ostindiska Compagnierna 1731-1813, 
Allhems förlag, Malmö, s 225 
4 Gremner (2005), s 24f och 78.  
5 Gremner (2005), s 25ff och Bo Gyllensvärd (1990): Porslinet från Kina, ICA-förlaget, Västerås, s 14 
6 Kjellberg (1974), s 227 och Jan Virgin (1998): Från Kina till Europa, Östasiatiska museet, Stockholm, s 235 
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För att minska problemen med så kallade ”insektsbett”, alltså att den tunna glasyren flagade 
vid tallrikskanterna, målade man med tiden en smal, brun rand av järnoxid på godset före gla-
seringen och bränningen.7 
 
En stor del av exportporslinet har tillverkats i porslinsstaden Jingdezhen och sedan burits över 
bergspassen och fraktats med båt på floderna ner mot Kanton (Guangdong), eller först ut mot 
havet och sedan sjövägen söderut. Porslinet sändes ofta odekorerat till Kanton, där skickliga 
porslinsmålare utförde de beställningsmönster i blåvitt eller med de emaljfärger som de 
europeiska handelsmännen önskade. Flera importerade serviser av finaste stenporslin är dock 
med största sannolikhet tillverkade vid de ugnar i Jingdezhen, som i första hand levererade 
direkt till det kinesiska kejsarhovet.8 
 
Under större delen av Ming-dynastin (1368-1644) var handeln med Europa starkt begränsad, 
men hölls fortfarande öppen med länderna i Mellanöstern. En mängd blåvita fat, vaser, urnor 
och andra föremål av mycket hög klass och som ibland är dekorerade med arabiska mönster 
och skrivtecken finns bland annat vid Topkapi-Seray i Istanbul och Ardebil-museet i Teheran. 
Under 1500-talet återupptogs handeln mellan Kina och Europa, i första hand med portugi-
serna som 1557 fick möjlighet att anlägga en handelsplats i Macao, senare också med hollän-
darna. De senare kapade bland annat 1602 och 1604 ett par portugisiska carrack-skepp och 
sålde lasten i Amsterdam med god förtjänst. Blåvitt porslin av den typ och med de mönster 
som ingick i lasten brukar därefter kallas för kraak-porslin.9 
 
Holländska Ostindiska Kompaniet (VOC) bildades 1600 och mycket snart blev holländarna 
den största importören av porslin och andra varor som de först köpte via portugiserna i Macao 
och senare direkt av kineserna. Efter några år kom också engelsmännen och fransmännen med 
i bilden med sina kompanier, men då främst med inriktning på Indien.10 
 
Under 1600-talet var kinesiskt porslin främst förbehållet furstar och andra högt uppsatta per-
soner. I Sverige har vi bland annat en del av innehållet i det Hainhoferska konstskåpet i Upp-
sala, ursprungligen en gåva till Gustav II Adolf från staden Augsburg 1630, samt en del före-
mål ur drottning Kristinas samling, bland annat ett par mycket vackra urnor som finns på 
Drottningholm. En stor del av drottningens samlade porslin följde dock med till Rom och 
skingrades efter hennes död. Riksänkedrottning Hedvig Eleonora (1636-1715) beställde flera 
kinesiska porslinspjäser från Holland, bland annat med hjälp av de holländskättade köpmän-
nen Jan Adrianz och Abraham (I) Grill (1674-1725), som hade goda kontakter i Amsterdam. 
Även på Carl Gustaf Wrangels Skokloster finns åtskilliga pjäser av kinesiskt porslin, hem-
förda av den store fältherren från Prag och andra orter på kontinenten.11 
 
Det som främst bidrog till den ökningen av kinesiskt porslin i Europa vid slutet av 1600- och 
början av 1700-talet var att man började dricka kaffe, the, choklad och andra varma drycker. 
Till detta passade porslinet från Kina bäst. Matserviser av porslin började också tillverkas i 
europeiska former med flata och djupa tallrikar, uppläggningsfat, terriner, såsskålar, saltkar 

                                                 
7 Gyllensvärd (1990), s 68 
8 Kjellberg (1974), s 228 
9 Kjellberg (1974), s 227 och Gyllensvärd (1990), s 16f. Även Gremner (2005), s 82 
10 Gyllensvärd (1990), s 17 
11 Gyllensvärd (1990), s 55 och Kjellberg (1974), s 228f.  Även Virgin (1998), s 27f. Se också Kristina 
Söderpalm (2000): ”Beställningsporslin från Kina” ur Ostindiska Compagniet; Affärer och föremål, Göteborgs 
Stadsmuseum, Göteborg, s 168-172 
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och annat som hos de mer privilegierade med tiden kom att ersätta föremål av trä, tenn, fajans 
och silver.12 
 
Man räknar med att minst 50 miljoner porslinsföremål importerades med svenska Ostindiska 
Kompaniets skepp, utöver den fria förningen (pacotill) vars omfattning inte går att kartlägga. 
Fram till 1730 hade ett antal europeiska (främst engelska) familjer skaffat sig vapenserviser, 
men inga svenska serviser kan med säkerhet dateras till tiden före kompaniets första oktroj 
(1731-1746). De tidigaste beställningsserviserna togs hem av ledningen för det första 
kompaniet, exempelvis släkterna Campbell, Utfall, Höpken, Wachtmeister och Falkenberg. 
Även i fortsättningen hade beställarna oftast anknytning till kompaniet, särskilt som de hade 
lättare att inteckna en del av lastutrymmet och kunde påräkna tull- och skattefrihet för sin 
införsel. Huvuddelen av de sammanlagt omkring 300 specialbeställda svenska vapenservi-
serna togs hem under perioden 1740-1780, de flesta av släkten Grills serviser under 1750- och 
1760-talet.13 
 
Handelshuset Carlos & Claes Grill engagerade sig tidigt och kraftfullt i den ostindiska 
handeln och i början av andra oktrojen (1746-66) flyttade Abraham (II) Grill (1707-1763) till 
Göteborg från Helsingör och blev den förste av totalt fyra i släkten som tog plats i kompaniets 
direktion. Claes Grill (1705-1767) i Stockholm blev invald 1753. Från början finansierades 
varje expedition för sig, men 1753 inrättades också en fast fond, i praktiken ett aktiekapital för 
kompaniet. När fonden bildades, hedrades direktörerna med kommerseråds titel. Johan 
Abraham Grill (1719-1799) valdes sedan in 1770, medan Abrahams son Jean Abraham Grill 
(1736-1792) fick vänta på sin plats i direktionen fram till 1789.14 
 
Antalet sannolika beställare inom släkten Grill är relativt begränsat, i huvudsak rör det sig om 
en framgångsrik brödrageneration. Dit räknar man Claes och Johan Abraham Grill som till-
hör beställarna i Stockholm, Abraham (II) Grill i Göteborg samt Anthony (IV) och eventuellt 
Johannes (III) Grill i Amsterdam. I den efterföljande generationen är Adolph Ulric och Anna 
Johanna (III) Grill kända beställare, senare även en av Anthony Grills sonsöner, Pehr Isaac 
Grill på Garphyttan, som låtit göra en kaffe- och teservis med monogram. Traditionellt har 
arvsgången varit sådan att det är de gifta sönerna som har ärvt vapenporslin, medan döttrarna 
har fått smycken och annat arvegods. Ogifta och barnlösa manliga släktingar har i regel också 
blivit utan vapenporslin. 
 
Experterna har med åren fördjupat sin kunskap om de Grillska vapenserviserna. Dateringen i 
de tidigaste artiklarna utgick framför allt från formerna, mönstren och de tänkbara formgi-
varna. Numera vet experterna att det svenska beställningsporslinet formmässigt ofta har legat 
några år efter övrigt vapenporslin på marknaden, särskilt det engelska som genom David S. 
Howards Chinese Armorial Porcelain är bäst kartlagt. Dessutom har kunskaper som kan 
erhållas ur bouppteckningar och brev i Godegårdsarkivet på senare tid möjliggjort en säkrare 
datering, liksom också en ökad förståelse för arvsgången. I denna artikel utgår jag från att 
formgivarna är kända och accepterade och redogör främst för vad arkivmaterialet kan berätta. 
Jag vill särskilt tacka Cleive Hornstrand för intressanta samtal kring porslinsproblematiken. 
 

                                                 
12 Gyllensvärd (1990), s 72 
13 Christian Koninckx (1980): The First and Second Charters of the Swedish East India Company (1731-1766), 
Van Gemmert Publishing Co, Kortrijk, Belgium, s 216-224. Även Cleive Hornstrand (2013): Släkten  Grills 
ostindiska porslin, eget förlag, s 17. Se också Virgin (1998), s 117f 
14 Exempelvis Söderpalm (2000), s 171 eller Kjellberg (1974), s 165f. Beträffande Claes Grill anger Söderpalm 
årtalet 1751, Kjellberg och SBL anger 1753. Årtalet 1753 anges också i åminnelsetalet. 
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Den svenska polykroma servisen. 
 
 
Det finns inte längre anledning att tro att någon av de Grillska serviserna har tillkommit före 
1746, det år då Abraham (II) Grill valdes in i direktionen. Claes Grill och Johan Abraham 
Grill är de mest sannolika ägarna till den svenska polykroma servisen. Johan Abraham blev 
delägare i Grillska handelshuset 1747 och Claes Grill direktör i SOIC 1753. Servisen kom 
sannolikt till Sverige omkring 1750, eftersom handelshuset redan då var aktiv delägare i 
SOIC. År 1753 kom en polykrom vapenservis med snarlikt mönster (den portugisiska, se 
nedan) med säkerhet till Sverige och skeppades vidare till släkten i Amsterdam. 
 
Forskarna är numera tämligen överens om att vapenbilden är utformad av Christian Precht. 
Han bodde och verkade på gångavstånd från Grillska huset (Stora Nygatan) och hade vid 
denna tid flera uppdrag för familjen Grills räkning, bland annat den Grillska toalettspegeln15 
och den berömda dopskålen, som inköptes av Nationalmuseum för några år sedan och då var 
den dyraste silverpjäs som sålts på en svensk auktion. Den gick för fyra miljoner kronor.  
 

 
En liten bärtallrik ur den polykroma servisen. Foto MP 2010 

 
 
Westinska samlingen i Uppsala Universitetsbibliotek (nr 357) innehåller förteckningar över 
de delar av de associerades i Växelkontoret egendom som blivit belagda med kvarstad, bland 
annat för direktörerna Claes och Johan Abraham Grill, Jean Henri Lefebure och Gustaf Kier-
man. Värderingsmännen tar företrädesvis upp lös egendom som guld, silver, möbler, linne 
och liknande. Böcker specificeras noga, men porslin går man mer översiktligt förbi. Bland 
inventarierna som tas upp i Westinska samlingen för Claes Grills räkning finns: 

                                                 
15 Återges i bild i Nordiska Museets Fataburen 1951, s 95 
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1 stor Bords Service och 1 Thé Service 
Med mera äkta och oäkta Porcellaine af diverse slag till wärde 5.500 d kmt. 
 
Det är inte fullständigt klart, men ganska sannolikt att servisen är en vapenservis. Tyvärr är 
bouppteckningen efter Claes Grill inte mycket mer detaljerad, eftersom han avled bara två år 
efter värderingen till följd av växelkontorsskandalen. Bouppteckningen bygger alltså till stor 
del på den tidigare värderingen. Man bör särskilt notera att servisen med dubbeltranorna 
varken tas upp i värderingen eller i bouppteckningen. Den bör alltså ha tillkommit senare.16 
 
I bouppteckningen efter hustrun Anna Johanna (I) Grill (1720-1778) togs inte upp någon 
polykrom servis, bara ”En söndrig bord-, thé och CaffeService af blått och widt Ostindiskt 
Porcellaine” till 50 d kmt. Hela eller delar av vapenservisen kan alltså redan då ha gått 
vidare, möjligen till sonen Adolph Ulric (1752-1797) och hans kusin och blivande hustru 
Anna Johanna (III) (1753-1809), som efter sin fader Abrahams död 1763 fått växa upp i 
Grillska huset och därefter i Torstensonska palatset (numera UD) vid nuvarande Gustav 
Adolfs torg. Inte heller här nämns någon stor blåvit dubbeltraneservis.17 
 
I inventarieförteckningen för Johan Abraham Grill i Westinska samlingen (nr 357) står: 
 
Äkta och oäkta [porslin] af hwarjehanda slag uppgavs till wärde 4.000 rdr kmt. 
På malmgården Ersta: 
1 st liten Bordsservice samt åtskilligt äkta och oäkta porslin, wärde 600 rdr kmt. 
 
Intressant är att halvbröderna Claes och Johan Abrahams porslinsinnehav ligger i ungefär 
samma härad värdemässigt sett. Någon stor bordsservis nämns dock inte bland Johan Abra-
hams tillgångar. När Johan Abraham dör 1799, alltså mer än trettio år senare, specificeras 
däremot en röd och vit (polykrom) ostindisk servis i bouppteckningen, men inte heller denna 
gång står det helt klart att det rör sig om en vapenservis:18 
 
En röd och hvit Bord-Service bestående af:  
2 st Terriner med fat 
10 st större och mindre fat 
216 st flata Tallrickar 
30 st djupa Dito 
6 st runda Assietter 
4 st aflånga Dito,  
4 st Sauce skålar. 
 
Det mest sannolika är att Johan Abraham Grill 1767 som delägare i handelshuset kunde 
överta större delen av den polykroma servisen för sin stora representation. Möjligen har 
Adolph Ulric fått behålla kaffe- och teservisen och vissa delar av bordsservisen. 
 
År 1799-1800 gick Grillska handelshuset i konkurs. Delägarna i konkursboet var de nyblivna 
änkorna Christina Elisabeth Fischer Grill och Anna Johanna (II) Grill Peill. Den 10 april år 
1800 skrev Abraham (III) Grill (1735-1805) på Lannafors till sin avlidna kusin Jean 
Abrahams hustru Ulrica Lovisa Lüning Grill (1744-1824) på Godegård följande: 
 

                                                 
16 Claes Grills bouppteckning, Stockholms stadsarkiv, Gimo Österby Bruks arkiv (GÖBA), vol 381-1a 
17 Anna Johanna (I) Grills bouppteckning, Stockholms Stadsarkiv (SSA) 1778/3:707 
18 Johan Abraham Grills bouppteckning i SSA Kungl Maj:ts nedre borgrätts förseglade bou 1799/5:795 
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Mest troligt är att konkursförvaltarna försökte sälja Johan Abrahams polykroma vapenporslin 
till släktingarna för att täcka en del av skulderna i konkursen. Någon annan vapenservis kan 
sannolikt inte ha varit till salu detta år och några andra köpare kan knappast ha varit aktuella. 
Abraham Grill var dock på väg att lämna Lannafors och Garphyttan för att flytta till Uppsala 
och Ulrica Lovisa nappade inte på erbjudandet, så det blev ingen affär. Detta ser man av 
bouppteckningen 1806 efter Christina Elisabeth Fischer Grill, som beskriver ett nästan 
identiskt porslinsinnehav som i bouppteckningen efter maken Johan Abraham. År 1806 var 
Grillska huset i Stockholm sålt och Anna Johanna (III) hade tagit över Österby, så vid den 
tidpunkten kan servisen alltså inte ha befunnit sig på Österby. Om så vore fallet, hade den 
säkert ingått bland inventarierna vid köpet av bruket. Däremot är det fullt möjligt att Anna 
Johanna (III) vid arvskiftet efter Christina Elisabeth köpte loss servisen ur sterbhuset och 
placerade den på Österby, eftersom den senares arvingar inte tillhörde Grillska släkten.19 
 
I den bouppteckning som år 1809 gjordes upp över Anna Johanna (III) Grills tillgångar på 
”Landet” återfinns återigen den polykroma vapenservisen:20 
 
En Ostindisk, brokig Bords- och ThéService med Tranan, bestående af  
4 runda Terriner med 3 lock, 28 diverse Fat, 43 diverse Assietter, 45 djupa, 8 större och 12 
dussin vanliga flata Tallrickar, 2 SauceSkålar, 8 Saltkar, 1 Punschbål, 2 Thé-kannor, 2 

                                                 
19 Christina Elisabeth Fischer Grills bouppteckning i SSA Kungl Maj:ts nedre borgrätts förseglade 1806/I:158 
20 Anna Johanna (III) Grills bouppteckning avseende ”Landet” finns i GÖBA (382-2h). Där finns också en 
kopia av bouppteckningen för ”Staden” som även finns i SSA som Kungl Maj:ts nedre borgrätts förseglade 
1809/II:679 
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Choklad-kannor, 1 Mjölk-kanna utan lock, 2 Mjölk-kannor med lock, 2 Thé-dosor, den ena 
med lock, 12 par Thékoppar, 21 små Thékoppar med 19 fat, 10 större Caffékoppar med 9 fat, 
10 små dito utan fat, 2 Mandarinkoppar med fat och lock, 1 Spilkum, 12 små Tallrikar, 29 
knifvar med Porcelainskaft och 12 lösa skaft. 
 

Man ser att denna förteckning innehåller både en bords- och en kaffe- och teservis med 
samma vapenmönster. Det ökar sannolikheten för att vapenservisen från början utgjorde en 
helhet i Claes Grills hem, att Adolph Ulric och Anna Johanna (III) fick ärva kaffe- och te-
servisen, och att Johan Abraham och hans hustru (som vid det laget hade varit gifta i tio år) 
tog hand om större delen av bordsservisen. Vid faderns död 1767 var Adolph Ulric bara 15 år 
gammal och knappast i behov av någon bordsservis och den sju år äldre systern Anna Johanna 
(II) skulle ändå inte få ärva den. Det mest troliga är att Anna Johanna (III) köpte tillbaka 
bordsservisen 1806 och därmed sammanförde de båda delarna på Österby, precis som hon 
gjorde med konstsamlingarna. Ett mindre sannolikt alternativ är att Claes och Johan Abraham 
hade var sin bordsservis med likadant mönster, men i så fall borde den hopsamlade servisen 
på Österby ha varit betydligt större när det gäller antalet pjäser. I Adolph Ulrics boupp-
teckning från 1797 nämns ingen polykrom servis, mycket litet porslin överhuvudtaget. Redan 
då förfogade Anna Johanna (III) alltså ensam över parets porslin.21 
 
Efter den Grillska epoken på Österby har omkring 400 pjäser av den polykroma servisen ärvts 
inom familjerna Tamm och Cronstedt. Genom en storslagen insamling har över hälften av 
servisen kunnat överlämnas till Nordiska Museet. Enstaka servisdelar finns på andra museer 
och privatägda exemplar säljs ibland på svenska kvalitetsauktioner. Våren 2015 såldes en av 
tre poster om vardera tio tallrikar ur denna servis på Bukowskis kvalitetsauktion. De andra två 
posterna återropades. På tallrikarna kunde man tydligt se att flera motivmålare måste ha varit 
inblandade vid målningen av vapenbilderna, eftersom mönstren inte är fullständigt identiska. 
 
Den del av den polykroma servisen som överlämnades till Nordiska Museet bestod av 221 
pjäser, om man räknar koppar och fat var för sig, nämligen 3 terriner, 1 liten skål, 18 större 
och mindre fat, 81 flata tallrikar, 30 djupa tallrikar (därav 6 små), 19 tallrikar utan brätte, 3 
saltkar, 2 ovala assietter, 2 sexpassformade småfat, 2 teburkar, 18 tekoppar, 13 tefat, 1 liten 
mjölkkanna, 1 kaffekanna, 10 kaffekoppar och 17 kaffefat.22 
 

Vapenbilden av Precht är alltså i det närmaste helt identisk på alla servisdelar, men mönstret 
på kanter och brätten är av tre olika typer. Troligen beror det på att de kinesiska konstnärerna 
har haft viss möjlighet att välja mönsterbårder efter pjäsernas form, inte att det skulle röra sig 
om leveranser från olika tillverkare eller senare kompletteringsbeställningar. 

                                                 
21 Adolph Ulric Grills bouppteckning finns i GÖBA med nummer 382-1b 
22 Erik Andrén (1965): ”Claes Grills porcellaine” ur Fataburen 1965, Nordiska Museet, Stockholm, s 167 
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Den ”portugisiska” polykroma servisen. 
 
 
Ungefär vid samma tid beställde Claes Grills tvillingbror Anthony (IV) Grill (1705-1783) i 
Amsterdam en egen polykrom och ett par år senare en stor blåvit vapenservis. Det framgår 
bland annat av några olika brev till Jean Abraham Grill i Godegårdsarkivet. Den polykroma 
vapenservisen var okänd i Sverige fram till 2008, då en unik men inte särskilt vacker rokoko-
terrin köptes in från Portugal av en svensk antikhandlare. Vapnet på den ”portugisiska” servi-
sen har tydliga likheter med Precht-mönstret, men är något förenklat. Bland annat saknas 
hjälmprydnaden i form av en trana. Terrinens form är typisk för 1750-talet. Rutmönstret på 
dess lock och kanter är praktiskt taget identiskt med mönstret på den svenska polykroma ser-
visen, vilket är ytterligare indikation på att beställningarna är i det närmaste samtidiga.  
 

 
 
Som bilaga till ett brev i Godegårdsarkivet av den 3 oktober 1772 från Lorentz Grill till 
brodern Jean Abraham Grill ligger ett koncept med Jean Abrahams handstil, men detta 
koncept behöver inte ha legat just där ända från början: 
 

Uti Faderbrödernas Anth. & Joh. Grills brev av den 19 Nov. An[no] Pass[ato] [dvs 1754] 
begära de Complettering af en Couleurd bord service med deras wapen på. Hr. Jacob Greiff 
skall hafwa hembrackt [överstruket: sielfwa servicen, men med runda fat och emedan nu mo-
dern är med åttkantiga] och låfwa för mönstrets skull öfwersända en tallrick till Cadiz. De 
begära tillika en Caffée och Chokolade servis efter då medföljd Notice begärandes i sielfwa 
brefvet dubbelt af alt som stod på Noticen. Men Hrr Directeurerne hafwa allenast tillåtit at en 
service måtte komma. 
 Uti deras bref af d. 16 jan. berätta de att den tallricken, som skulle skickas till Cadiz, ej 
kan komma emedan det Skieppet, som skulle bringa detsamma, blifvit infruset; begära de för 
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den skull effter en då medskickad Notice, hvarav copia härmed följer, en blå service, äfwen 
wäl med deras wapen, hwarpå ritningen skulle komma med nästa post. 
 Uti deras Bref af d. 20 Jan. bekom den låfwade ritningen på den blå servicen, tillika med 
en annan ritning, som de begärde att jag till Hr Heegh skulle öfwerlämna med begäran att 
däreffter giöra servicen som de tro skulle uti Holland wäl betala sig om Chineserna ey skulle 
begära för mycket för densamma. 
 Med deras bref af d. 6 febr. bekom ett af Min Fader däruti han berättade att den af Hr. 
Greiff hembrackta servicen war kiöpt hos Conscientia Giqua att i fall jag ey kunde bekomma 
tallricken från Holland, jag hos honom wäl torde finna någon quar, men Hrr Grill berättar 
sig wara angelägnare om att få den blå servicen, men såge likwäl hälst om det vore mögeligit 
att obtinera bägge. 23 
 

Jean Abraham Grill refererar i konceptet till brev från faderbröderna och fadern vid slutet av 
1754 och början av 1755. Originalbreven finns kvar i Godegårdsarkivet. Jean Abraham var 
vid denna tid på väg ut på sin första resa till Kina som assistent till superkargörerna på 
Prinsessan Sophia Albertina och med Nicolas Heegh som förste superkargör. Breven styrker 
därmed dateringen av både den portugisiska servisen och den blåvita med liknande mönster, 
som återkommer nedan.24 
 

Av ovanstående brev framgår också att den portugisiska polykroma servisen fördes hem av 
förste superkargören Jacob Greiff med skeppet Enigheten, som gick ut från Göteborg i de-
cember 1751 och återvände i juli 1753. Brevet visar också att det förekom en viss kvotering 
av lastutrymmet, så att bara en vapenservis åt gången fick tas hem av samma beställare.25 
 

Den säkra dateringen av den portugisiska polykroma servisen gör det nu möjligt att fastställa 
att den svenska servisen bör vara något år äldre samt att vapenbilden av Precht har använts 
som förlaga. Kopior av mönster är sällan bättre än originalet, så det kan knappast vara så att 
den holländska vapenbilden senare skulle ha blivit förfinad av Precht eller någon annan 
svensk konstnär och att den portugisiska servisen därmed skulle vara äldre än den svenska.  
 

Arvsgången för den portugisiska servisen är ganska lätt att kartlägga. Servisen ärvdes efter 
Anthony (IV) av sonen Jacob (I) (1734-1799), men han var ogift och barnlös. Vid hans död 
hamnade servisen därför hos brorsonen Jacob (II) (1774-1819), men denne gick till sjöss och 
vistades mestadels utomlands och ville för sakens skull göra sig av med den.26 Brodern Pehr 
Isaac (1772-1842) på Garphyttan erbjöd då Ulrica Lovisa på Godegård att köpa servisen, men 
enligt en notering på brevet från 1801 (se nedan) svarade hon att hon inte hade råd.27  
 
I Anthony (V) Grills bouppteckning finns förutom en blåvit servis med vapen även den 
portugisiska polykroma:28 
 

                                                 
23 Godegårdsarkivet (Goa) E1:18:1, 1772-10-03 
24 Goa E1:16 innehåller brev från Anthony Grill & Söner (på holländska) och E1:15 från fadern Abraham Grill 
25 Kjellberg (1974), s 179 och 203 
26 Jacob (II) följde med till Indien som tredje assistent på  tredje resan med SOICs ostindiefarare Gustaf Adolph 
och lämnade Göteborg den 21 april 1797. Se www.ub.gu.se/samlingar/handskrift/ostindie/personer.xml?id=254. 
Enligt Kjellberg (1974), s 182, såldes fartyget till England. Kanske återkom Jacob (II) aldrig till Sverige. Han 
dog i alla fall i Pontianak nära Batavia på Java 1819, där han blev liggande sjuk. Se Anrep (1871), s 100. 
27 Pehr Isaacs brev i Goa E2:16, 1801-02-08 beskriver första delen av arvsgången 
28 Anthony Grills  bouppteckning i Uppsala Landsarkiv (ULA) 1809 Nyköpings Rådhusrätt, F II a:12  s 565 
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En couleurt Bords Service med wapen bestående af: 70 st flata tallrickar, 48 st djupa dito, 4 
st terriner, 19 st aflånga fat, 22 st mindre do, 20 st assietter, 2 st Sauce scalar med fat, 4 st 
Saladierer, 4 st Kylfat (?), en Bål, en tvättkanna. 
 
Det var alltså Anthony (V) som tog hand om servisen, när den inte gick att sälja till Grillarna 
på Godegård. Efter hans död gick den vidare till sonen Pehr Isaac och i nästa generation till 
sonen Carl Jacob (1815-1878), som blev grosshandlare och konsul i Setubal i Portugal. 
Denne hade sonen Augusto Wilhelm (1851-1900) och två döttrar. Augusto Wilhelm hade i 
sin tur sonen Carlos samt tre döttrar som i Portugal nådde vuxen ålder, men alla dog ogifta 
och troligen barnlösa. Servisens öden efter 1950-talet är inte kända. Idag är terrinen tillbaka i 
Portugal, eftersom ett par svenska experter har tvivlat på att den är äkta, vilket dock kan 
styrkas av många bevarade brev, bouppteckningar och andra fakta som återges här. 
 

 
 

Pehr Isaacs brev till Ulrica Lovisa Grill om den portugisiska servisen 1801-02-08.  
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Den blåvita servisen med ”Precht-mönstret”. 
 
 
Servisen beställdes alltså som framgår av ovanstående brev i samband med Jean Abraham 
Grills resa till Kina som assistent till superkargörerna 1755-56. På grund av den stränga kylan 
vid avresan blev det uppenbarligen en del problem med ritningen, som fick tas fram i stor 
hast. I brevet från fadern den 25 januari 1755 (ställt till Cadiz) framhåller denne hur viktigt 
det är att Jean Abraham på allt sätt försöker hjälpa sin farbror och kusinerna i Amsterdam:29 
 

 
 
 
Brådskan vid avresan kan vara förklaringen till att mönstret till servisen är utfört av en inte 
alltför kompetent holländsk konstnär med den Prechtska vapenbilden som förlaga. Servisen 
kom inte hem med Jean Abraham på skeppet Prinsessan Sophia Albertina i augusti 1756, utan 
först 1757 med efterföljande fartyg, Prins Friederic Adolph.30 

                                                 
29 Goa E1:15, 1755-01-25 
30 Kjellberg (1974), s 179f. Se även s 242, där det talas om ett bevarat brev där Conscientia Giqua bekräftar att 
han mottagit beställning på denna blåvita taffel- och teservis, att levereras med hemgående skepp i Kanton 1756. 
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Den blåvita servisen med Precht-liknande mönster. 

Anthony Grill i Amsterdam är den sannolika beställaren. Foto CH 
 
 
Beställda vapenserviser var inte alltid till belåtenhet. Sedan Jean Abraham under hösten 1757 
etablerat sig i Marseille skriver han flera gånger till kusinerna i Amsterdam för att få veta vad 
de tycker om sin blå servis. I ett brev från Jacob Grill den 26 januari 1758 kryper det fram: 
 
Hvad angår Tafelservicen, så måste jag säga Kära Broder rena sanningen, nemligen att den 
på långt när ey är till nöjes; Ljusstackorne ser till façon uth som i Kung Orres tid eller om de 
skulle vara för köket, talrickar de äro alla små och ronda i stället för 8 kantiga och fattas 
ännu rätt mycket efter det är upgifvits, har Kära Broder listan qvar på det som är begärt, så 
beder jag att jag kan få densamma. Det är illa ritadt och ey efter ritningen.31 
 
Jean Abraham svarar naturligtvis omgående. Svaret innehåller en utmärkt beskrivning av hur 
det gick till när denna och förmodligen även andra serviser beställdes: 
 
Med största förundran läste jag det som MB [Min Broder] skrifvit mig om tafelservicen, jag 
försäkrar att jag tänkte att det skulle blifvit en av de wackraste som någonsin kommit till 
Europa, emedan jag den med så många och stora precautioner bestälte; för det första tog jag 
Herr Vignaulx som war andra supercarga ombord och en hollendsk supercarga med mig och 
bestälte honom hos den största och bästa porcellainsmålare och handlare som är i hela 
Cantons Stad [Conscientia Giqua] och som hemskickat två åhr förut en dylik blå och hwit 
porcellains tafel service på samma sätt uppe i landet bestälder som war den wackraste som 
man i Sverige ännu någonsin sedt, 2do [för]utom att omrörde Chines förstår Engelskan tog 
jag med mig en tolck att det än bättre uttyda, och woro vi där mäst en hel dag för att mäta 
och åter confrontera den hollendska och Chinesiska måttstocken och (?). Sedermera gjorde 
hwar och en sin calcul och slöto vi contract, sättiandes sitt sigill och namn på contractet och 

                                                 
31 Goa E1:17, 58-01-26. Jacob Grill flyttade till Sverige före 1757, men var tillfälligt tillbaka i Amsterdam 1758. 
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jag samt Hr. Vignaulx uppå ritningen hwilken wi honom öfverlemnade, och skulle han dessa 
papper wid tafelservicens öfverlefvererande framgifva för att confronteras, af Hr. 
supercargeurerna med nästa skiepp, hwilka såwäl wåra Hr. supercargeurer som jag tillskref 
och bad att hafva noga tillsyn att alt blef ricktigt lefvereradt; det fägnade mig äfven mycket 
när jag kom hemb och fick höra att moderbroder Petersen till hwilken jag äfven därom 
tillskrifvit war detsamma året gången till Canton i förmodan af bättre påsyn wid 
lefvereringen; Jag beder att min Gunstige Herr faderbroder alla dessa omständigheter 
föreställa och förmodar jag att han lätteligen finner min oskuld att det ey bättre lyckats, och 
kan jag ey det ringaste skylla mig att det är mitt fehl, utan de H[errar] som den emottagit ock 
ey utskutit det som ey war wackert och med contract och ritning likmätigt; jag har emedlertid 
begärt att skicka mig noticien fr Gbg och skall jag den sedan öfversända; dessa så 
förargerliga omständigheter skulle aldrig händt om jag kunnat få den giorder för den resan 
då jag var där, men man måste lemna dem 10 à 13 månader för att rita alt som ey är 
emailleradt emedan det görs uppe wid Peking.32 
 
 
Den ursprungliga servisen måste ha bestått av över tusen delar, alltså förutom av tallrikar, 
assietter, fat och skålar också av ljusstakar, saltkar, bestick och kaffegods. Huvudsändningen 
kom fram 1757, men senare gjordes en eller flera efterbeställningar. Servisen ärvdes med stor 
sannolikhet av Anthonys söner Jacob (I) (1734-1799), Abraham (III) (1735-1805) och An-
thony (V) (1743-1805), som alla flyttade till Sverige. Delar av den har i mitten av 1800-talet 
varit till salu inom familjen och via handlare. På detta sätt hamnade förmodligen en del pjäser 
hos släktens Godegårdsgren, för att vid auktionen på Bukowski 1886 köpas tillbaka till 
Garphyttegrenen. Över 300 pjäser finns bevarade, varav några på svenska museer. Ibland 
kommer delar ut på svenska kvalitetsauktioner, exempelvis på Stockholms auktionsverk våren 
2010, då en sällsynt liten kaffekopp med fat såldes för 18.000 kronor. På Bukowskis såldes ett 
par år senare åtta matknivar med porslinsskaft för 37.000 kronor. I juni 2017 såldes tre saltkar 
för närmare 50.000 kronor, även denna gång på Bukowskis.33 
 
I brevet från Fredrik Megander i Amsterdam till Jean Abraham Grill i Kanton 1762, som åter-
ges nedan, görs en ganska stor tilläggsbeställning till den blåvita servisen. Han beställer också 
en komplettering av en kaffe- och teservis med samma mönster. Megander var sannolikt an-
ställd av Grillska handelshuset i Holland. Enligt begravningsverser från 1774 påstås han ha 
varit superkargör i Ostindiska Kompaniet och ha dött i Stockholm, men någon anknytning till 
kompaniet framgår inte av Kjellbergs förteckningar. Jean Stuart, som enligt adressen på bre-
vet tog provtallriken och koppen till Kina, var superkargör i det holländska kompaniet.34 
 
Av brevet kan man dra slutsatsen att Jean Abraham Grill förmedlar en stor del av släktens 
porslinsbeställningar vid sin resa 1755-56 och under sin tid som assistent och fast superkargör 
i Kanton 1761-1768. På 1770-talet använde han i stället sina kontakter inom Kompaniet.  

                                                 
32 Goa Brevkopiebok 1A:3 (1758-1760), 58-02-13, s 10-11.  
33 Hornstrand (2013): ”Vapenservis i underglasyrblått” ur Släkten Grills ostindiska porslin, s 81. 
34 Goa E1:31 1762-09-06, s 1. Begravningsverserna från 1774 är omnämnda i Karl Ankarsvärds otryckta 
innehållsbeskrivning av den samlade korrespondensen i Godegårdsarkivet, s 26. Det är fullt möjligt att även 
Megander under en tid var superkargör i det holländska kompaniet (VOC). 
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Meganders brev 1762 om komplettering av den blåvita servisen 

 
 
Förmodligen delades den stora servisen mellan de tre bröderna Jacob (I), Abraham (III) och 
Anthony (V), som alla flyttade till Sverige. Jacob (I) var ogift och hamnade i början av 1780-
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talet i ekonomiska svårigheter och tvingades sälja sina uppländska bruk Skebo och Ortala. 
Han slutade sina dagar i Nyköping. Man kan tänka sig att han vid någon tidpunkt valde att 
lämna över sin del av servisen till någon av de andra bröderna. I hans bouppteckning redovi-
sas bara en liten teservis i rött, vitt och guld med ett tjugotal koppar, en te- och en mjölk-
kanna. Rent teoretiskt skulle det kunna vara hans andel av den blåvita servisen som var till 
salu år 1800, men i så fall borde den ha varit omnämnd i hans bouppteckning 1799 och bro-
dern Abraham skulle med säkerhet ha känt till förhållandena och varit en naturlig köpare.35 
 
I bouppteckningen efter Abraham (III) kan man läsa: 
 

En äkta Porcellaines Service bestående av: 2 Terriner med lock och fat, 15 större och mindre 
fat, 27 större och mindre Assietter, 2 formar, 2 Sauce skålar med fat, 4 handfat med kannor, 5 
ljusstakar, 5 saltkar, 154 flata Tallrickar och 60 djupa dito36 
 
Det framgår inte med säkerhet att detta är en vapenservis, men med ledning av brevet år 1800 
får man utgå från det. Servisen är sannolikt inte polykrom, utan en del av den blåvita med det 
Precht-liknande mönstret. Abraham (III) Grill hade två döttrar i sitt första äktenskap och 
sonen Claes Abraham Grill (1786-1863) i det andra. Det var sannolikt denne son som ärvde 
servisen. Claes Abraham efterlämnade i sin tur två döttrar. Den äldsta, Sophia Elisabeth, var 
gift med sin syssling Johan Daniel Grill (1805-1866) och servisen kan ha övergått till detta 
par och sedan sålts av enda dottern Lovisa Johanna Charlotta, som levde till vuxen ålder.37 
 

Anthony (V) visar sig vara den stora porslinssamlaren av de tre bröderna. I bouppteckningen 
efter honom beskrivs detaljerat innehållet i en blåvit och en ”couleurt” servis med vapen. 
Eftersom vi nu kan vara ganska säkra på att den polykroma (portugisiska) servisen har gått till 
sonen Pehr Isaac Grill (1772-1842) och sedan hamnat i Portugal, har alltså den blåvita ärvts 
av hans storebror Anton Johan Grill (1771-1831) och därefter gått vidare i flera generationer 
inom hans släktlinje av Garphyttegrenen. 
 

En blå Ostindisk Bords Service med wapen redovisas i Anthonys (V) bouppteckning som: 
100 st flata tallrickar, 36 st djupa dito, 15 st aflånga fat, 15 st mindre do, En terrin, 4 st små 
dito med fat, 3 st Sauce skålar med fat, 2 st Punsch bålar med fat, En tvättkanna med fat, 10 st 
saltkar, 3 st (?), 3 st ditto, 6 st ljusstakar och 14 par diverse tekoppar.38 
 
Den del av servisen med det Precht-liknande mönstret som såldes vid auktionen på Bukowski 
1886 omfattade enligt katalogen: 2 ovala soppterriner med lock och fat, 2 åttkantiga d:o med 
d:o, 2 åttkantiga puddingformar med d:o, 12 åttkantiga, 8 runda saladierer, 3 kompottskålar, 
8 gelékoppar, 6 karotter med, 1 utan lock, 3 såsskålar med lock, 2 tillbringare, 4 saltkar, 110 
flata, 23 djupa större tallrikar, 46 flata, 55 djupa desserttallrikar, 39 åttkantiga fat af olika 
storlek, tills. 328 pjeser. Dessutom 36 större, 5 mindre knifvar med porslinskaft. Hela servisen 
prydd med Grillska vapnet i sköld.39 
 
Med ledning av ovanstående beskrivningar är det svårt att säga hur stor den ursprungliga 
servisen varit, att göra slitageberäkningar och att helt följa de olika försäljningarna och köpen. 

                                                 
35 Jacob (I) Grills bouppteckning i ULA 1799 Nyköpings Rådhusrätt F II a:11  469 
36 Abraham Grills bouppteckning i ULA, Uppsala Rådhusrätt 1806, F II a:35  257 
37 Gabriel Anrep (1871): Svenska Slägtboken, bd 1, Häggströms tryckeri, Stockholm, s 98ff. Johan Daniel Grills 
bouppteckning i Stockholms rådhusrätt 1866-IV-76 bild 2770. 
38 Anthony Grills bouppteckning i ULA 1809 Nyköpings Rådhusrätt, F II a:12  s 565 
39 Katalog över Bukowskis julauktion 1886, s 30, post 676 
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De två vapenserviserna med strödda blommor. 
 
 
I brevet från Fredrik Megander 1762 görs också en nybeställning av två taffelserviser med 
vapen, en till Abraham (III) Grill (1735-1805) som 1773 flyttade till Sverige och en till hans 
syster Helena Catharina Grill (1738-1804), gift Passalaigue, som blev kvar i Holland. I Jean 
Abrahams brev av den 27 december 1763 till Grillska handelshuset i Amsterdam tvivlar han 
på att Megander har befogenhet att göra en sådan beställning.40 Med tanke på den långsamma 
postgången dröjer det ända till sommaren 1765 innan han får svar som bekräftar att beställ-
ningen är sanktionerad och att kostnaden kan dras på det holländska handelshuset. Det inne-
bär att serviserna tidigast skulle kunna landa i Europa 1766, men troligen inte förrän i 
samband med Stockholms Slotts tredje resa 1765-1767. Jean Abraham står enligt Kjellberg 
noterad som andre superkargör, men han är kvar i Kanton och följer inte med på resan. 
 
Serviserna tillverkades då ofta i ett något grövre porslin än de tidigare, delvis beroende på 
direktionens ändrade instruktioner för importen, så att taffelserviserna skulle vara ”Starka och 
tjocka av sten[porslin]”. Dessa serviser har en tydlig rokokoform med profilerat brätte och på-
minner om samtida silverserviser. Det Meissen-inspirerade blommönstret och vapenbilden har 
lagts på i efterhand med olika slags emaljfärger, varefter servisen har bränts i lägre temperatur 
i en andra bränning. Serviserna tillhör en typ av porslin som levererades till eller rentav 
gjordes färdigt i Kanton innan skeppen anlände och som sedan snabbt kunde förses med 
vapenbilder och andra dekorationer och brännas på nytt.41 
 
 

 
En av serviserna med strödda blommor och vapen i emaljfärg. Foto MP 2010 

                                                 
40 Goa F17:1 B (1), s 70, på nätet s 69f 
41 Kjellberg (1974), s 236 
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Det intressanta avsnittet i Meganders brev börjar ca 1/3 ner på sidan. 

 
 
På den servis som Helena Catharina Grill Passalaigue beställde, består dekorationsmål-
ningen av röda rosor. Ett trettiotal delar finns kvar vid den institution i Amsterdam, där hon 
satt med i styrelsen fram till sin död. Eftersom beställningen i brevet från Megander handlar 
om en taffelservis, kan kaffe- och teservisen mycket väl vara en efterbeställning. 
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Kannor och koppar ur servisen med rosor och vapen i emaljfärger som finns i Amsterdam. MP 2010 

 
 
Grillska handelshuset i Amsterdam var den största långivaren (förläggaren) till Garphytte 
bruk och i samband med ägaren Mikael Grubbs konkurs flyttade Abraham (III) Grill (1735-
1805) till Garphyttan för att säkra verksamheten. Han tog med sig sin småblommiga servis 
dit. När Abraham Grills första hustru Lovisa Fredrika Conradi dog 1780, sålde han servisen 
till Erland von Hofsten på Villingsberg. Släkten von Hofsten har också en trana i sitt vapen. 
Den saknar gräshoppa, men håller i stället en sten i den upplyfta foten. Bara ett drygt 
hundratal pjäser av denna servis har bevarats. 
 
Sedan Abraham (III) Grill hade sålt sin vapenservis med strödda blommor, hade han 
fortfarande kvar en vapenservis, enligt det ovan återgivna brevet till Ulrica Lovisa Lüning 
Grill år 1800. Som ovan nämnts var det förmodligen en del av den blåvita servisen med det 
Precht-liknande mönstret.  
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Den blåvita servisen med ”kyckling-tranan”. 
 
 
Den rustika, blåvita rokokoservisen med stiliserad trana som något vanvördigt kan sägas på-
minna om en plockad kyckling representerar också den enklare ostindiska importen. Den är 
till form och kvalitet ungefär samtidig med den ovan nämnda servisen med strödda blommor. 
Denna servis är allra svårast att datera, eftersom den inte finns nämnd i något hittills känt brev 
i Godegårdsarkivet, men den skickades antagligen från Kina av Jean Abraham Grill i början 
av hans tid i Kanton, kanske som ett uttryck för glädje och tacksamhet över att ha klarat sig 
vid skeppsbrottet 1761. Mottagare var sannolikt fadern Abraham (II) Grill (1707-1763) i 
Göteborg, som avled i januari 1763, ett halvår före eller efter att servisen kom fram. Ska man 
göra en riktig datering och med någorlunda säkerhet kunna avgöra vem som är beställare eller 
bara mottagare, får man söka sig bakåt i tiden från en känd och styrkt tidpunkt.42  
 
 

 
Den rustika servisen med ”kycklingtranan”, sannolikt en gåva till Abraham Grill. 

 
 
Abraham (II) Grills i Göteborg dotter Anna Maria Grill Preis (1747-1812) dog i Stockholm 
utan bröstarvingar. I sitt testamente deklarerade hon att den blåvita servisen med Grillska 
släktvapnet skulle gå till favoritbrorsonen Fredrik Wilhelm Grill (1784-1861), som just då var 
på väg att gifta sig och flytta till Mariedam. När Fredrik Wilhelm sedan flyttade till Godegård 
1827, blev servisen sannolikt kvar på Mariedam. Den såldes vid auktionen på Bukowski 
1886, troligen till någon av sönerna inom Garphyttegrenen. 

                                                 
42 Jämförelsen med en plockad kyckling är hämtad från Bo Lagercrantz (1951): ”Familjen Grills vapenporslin” 
ur Fataburen, Nordiska Museets och Skansens årsbok 1951, Stockholm, s 98. Mest troligt är att servisen kom till 
Sverige strax före faderns död, eftersom den finns med i bouppteckningen. Enligt brev från fadern i Goa tog Jean 
Abraham en kaffe- och teservis med sig hem från sin första Kina-resa (troligen utan vapen). Om han vid samma 
tillfälle ville ge fadern en bordsservis, hade han knappast behövt göra ett eget mönster, utan kunde lika gärna ha 
lagt en kompletterande beställning till den stora blåvita ”Precht-servisen” och vänta ett år på leveransen. 
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Abraham (II) Grill var en stor samlare av kinesiskt porslin. I en bilaga till hans bouppteckning 
delades de olika serviserna (även vapenporslinet) i ett tiotal lotter enligt följande:43  
 

 
Bilaga till Abraham Grills bouppteckning från 1763, där lott 4 innehåller vapenporslin  

och därmed är särskilt intressant. 

                                                 
43 Abraham Grills bouppteckning i Göteborgs landsarkiv (GLA), förseglade serien E IIIb: 1763:703f. 
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Bilaga till Abraham Grills bouppteckning från 1763, där även lott 5 innehåller vapenporslin. 

 
 
Alla dessa tio lotter såldes på auktion i augusti 1763 för att betala sterbhusets skulder. Enligt 
protokoll från Göteborgs stads Auktionskammare köpte sonen Lorentz in lotterna 4 och 5, 
alltså vapenporslinet med ”kyckling-tranan”, för totalt 725 d smt. Han köpte också lotterna 3, 
9 och 10 för nästan lika mycket. Lorentz var kompanjon med sin fader i handelshuset och dog 
ogift och barnlös 1773. I hans bouppteckning finns inget värdefullt porslin noterat. Han måste 
alltså redan tidigare ha lämnat vapenporslinet till sin syster Anna-Maria, kanske som en 
bröllopsgåva. År 1773 var hon 26 år och gifte sig ett år senare med friherre Fredric Preis.44  

                                                 
44 Lorentz Grills bouppteckning i GLA, nummer E IIIa: 21/1773 uppslag 493, 549. Auktionskammarens 
protokoll finns hos GLA, A1:14.  
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Vid sin död 1763 efterlämnade Abraham Grill sju barn, av vilka flera var omyndiga. Äldste 
sonen Jean Abraham, 27 år var vid denna tid ogift och bosatt i Kanton. Den 26-årige sonen 
Lorentz höll ställningarna i Göteborg.  Dottern Christina Maria var 24 år gammal och nygift 
med superkargören Gustaf Tham. Dottern Anna Maria var vid faderns död sexton år. Sonen 
Claes (II), nu trettonårig, blev som vuxen grosshandlare och konsul i London. Elvaåriga 
dottern Johanna Carolina förblev ogift och levde hela sitt vuxna liv hos släktingarna i 
Stockholm (hon kallas ”Mamsell Grill” i korrespondensen). Yngsta dottern var den år 1763 
bara tioåriga Anna Johanna (III). Claes (II) och Anna Johanna (III) togs om hand av sina 
namnar i Grillska huset i Stockholm och Johanna Carolina av farbrodern Johan Abraham Grill 
och hans hustru Christina Elisabeth.   
 
Anna Maria Grill Preis efterlämnade bland annat följande icke specificerade porslin enligt 
bouppteckningen från 1812 (383-2b) i Gimo-Österby bruks arkiv (GÖBA) i Lövstabruk: 
 

1 Ostindisk Porcellains Service, blå och hvit, med Grilliska tranan, som tas upp till 50 rdr 
1 dito Thé och Caffé Service med Preisiska vapnet. 
 
Hon har skrivit flera testamentariska förordnanden, som alla återfinns i GÖBA. I ett testa-
mente framgår att Fredrik Wilhem Grill (1784-1861) ska ärva teservisen (383-2d) med 
villkor att den inte ska skingras utan bli kvar i släkten. I ett annat dokument (383-2e) sägs att 
han även får den blåvita vapenservisen samt föräldrarnas porträtt och Lundbergs porträtt av 
Claes och Anna Johanna Grill. Fredrik Wilhelm var också särskilt ekonomiskt gynnad och 
kunde vid något tillfälle ha blivit adopterad av paret Preis. Utöver det belopp som tillföll 
samtliga i syskonkretsen, fick han 16.666 rdr, i hans fall alltså totalt närmare 20.000 rdr.45 
 
Fredrik Wilhelm Grills son Andreas Gustaf Grill (1827-1889) bodde på Mariedam från 1851, 
men tvingades på grund sina investeringar i alltför små och olönsamma järnbruk och sitt stora 
ekonomiska engagemang i järnvägen Hallsberg-Motala-Mjölby att sälja hela egendomen och 
en mängd inventarier för att undvika konkurs. I förteckningen över det porslin som säljs vid 
auktionen på Bukowskis 1886 finner man huvuddelen av det som återstår av servisen med 
kycklingtranan: 1 såsskål, 9 ovala fat, 46 djupa, 12 flata tallrikar, allt orneradt med Grillska 
tranan och rik bård i rococo, tills. 68 pjeser.46 
 
Mot denna bakgrund förefaller det rimligt att servisen med ”kyckling-tranan” levererades med 
något av skeppen Riksens Ständer eller Stockholms Slott, som återkom till Göteborg 1762 
respektive 1763. På den senare expeditionen var Jean Abraham Grill enligt Kjellberg anteck-
nad som superkargör, åtminstone på utresan. Förfaringssättet gjorde det möjligt för honom att 
transportera gods med skeppet, men då fanns han alltså rent fysiskt redan på plats i Kanton.47  
 
Christina Maria Tham gifte sig med superkargören och direktören Gustaf Tham, som blev 
adlad. Hennes bouppteckning finns därför på Riksarkivet. Christina Maria efterlämnar vid sin 
död en hel del ostindiskt porslin, bland annat en blåvit servis. Det behöver dock inte vara nå-
gon Grillsk vapenservis, eftersom maken sannolikt hade tagit hem en del porslin för egen räk-
ning. En obekräftad möjlighet kan vara att Christina Maria vid något tillfälle överlämnade 
”kycklingarna” till sin syster. Båda bodde som änkor i Stockholm och träffades ofta.48 

                                                 
45 Anna Maria Grill Preis handlingar finns alltså i GÖBA, vol 383. 
46 Katalog över Bukowskis julauktion 1886, s 30, post 677. Den Preisiska teservisen utgör post 650 i katalogen. 
47 Kjellberg (1974), s 180 
48 Christina Maria Thams bou i Riksarkivet som nr 1818:23, kan läsas på mikrokort D57387 nr 5(8). 
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Servisen med dubbeltranorna. 
 
 
En leverans till Jean Abraham Grill av en blåvit taffel- och en teservis omnämns 1772 i Bergs 
sammanställning av fakturorna från tredje oktrojen. Det är med största sannolikhet de serviser 
som Adolph Ulric och Anna Johanna (III) Grill beställde eller fick som gåva till sitt bröllop 
1778. Det finns också en teservis med monogrammet AJG, som med sina blomstergirlander 
och andra detaljer i mönstret mycket nära ansluter till taffelservisen.49 
 
Jean Abrahams syster Anna Johanna (III) Grill bodde som ovan nämnts hos farbrodern Claes 
och hans hustru Anna Johanna (I) sedan hon var tio år gammal. Det var säkerligen sedan 
länge bestämt att hon och kusinen Adolph Ulric skulle gifta sig med varandra. I början av 
1770-talet, alltså efter tiden i Kanton och före köpet av Godegård 1775, var Jean Abraham 
ofta i Stockholm. Han tyckte mycket om sin lillasyster, vilket framgår av åtskilliga brev i Go-
degårdsarkivet. Det var säkert han som genom sina kontakter inom Kompaniet såg till att ser-
viserna kom till Sverige. Han efterträddes i Kanton av sin vän, kollega och handelspartner 
Jacob Hahr, som var fast superkargör i Kanton fram till 1775 och hjälpte till att avsluta Jean 
Abrahams affärer och få loss det kapital och de fordringar som denne hade kvar hos olika 
intressenter. Det är alltså mycket troligt att Jacob Hahr medverkade vid leveransen. 
 

  
Serveringsfat ur servisen med dubbeltranorna, 

ett alliansvapen för Adolph Ulric och Anna Johanna (III) Grill. Foto MP 2010 
 
Mönstret med de två tranorna påstås allmänt vara utformat av Jean Eric Rehn (1717-1793) 
och både vapenservisen och teservisen är av synnerligen hög kvalitet. Tallrikar och fat har en 
skuren an hua - dekor i form av pioner under glasyren. Forskarna anser att denna servis med 
stor sannolikhet är tillverkad vid de kejserliga ugnarna i Jingdezhen och inte nere i Kanton. 
Endast det bästa var gott nog åt en älskad syster. 

                                                 
49 Kjellberg (1974), s 232ff. Mönstret på teservisen är identiskt med det mönster som avbildas i boken på en 
tekopp för David af Sandeberg, från 1776 medlem av direktionen, se s 166. Se också Wilhelm Berg (1879): Om 
införseln till Sverige af kinesiskt porslin under Svenska Ostindiska Kompaniets tredje oktroj 1766-1786; En 
keramisk studie, GHTs tryckeri AB, Göteborg, s 15 
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Man kan spekulera över varför Adolph Ulric och Anna Johanna (III) skaffade sig en egen 
vapenservis vid en tid då intresset för sådana stora serviser så smått började dala. En anled-
ning kan vara besvikelsen över att de inte fick ärva den svenska polykroma servisen, utan att 
den fanns hos farbrodern Johan Abraham. En annan anledning kan vara att det blivande äkta 
paret genom att skaffa sig en fullt modern servis med alliansvapen ville manifestera det 
framgångsrika arbetet vid Söderfors, en verksamhet som vid denna tid låg helt utanför 
Grillska handelshuset. 
 
Arvingarna till Anna Johanna (III) Grill år 1809 var i första hand brodern Jean Abrahams 
många unga söner, Johan Abraham (36 år), Christian Ulric (32), Anton Wolter (30), Gustaf 
(28), Fredrik Wilhelm (25) och Carl Jacob (21), men också systrarna änkefruarna Christina 
Maria Tham och Anna Maria Preis samt brodern Claes i London. Bouppteckningen från 1809 
över Anna Johannas (III) egendom i ”Staden” innehåller en bilaga som beskriver det blåvita 
porslin som såldes på auktion i Stockholm:50 
 
Ostindisk bordsservice med Grilliska Tranan bestående af: 
2 aflånga Soppskålar med fat  
4 runda Soppskålar med lock 
28 större och mindre runda fat, 4 djupa runda fat 
9 större och mindre aflånga fat 
12 större och mindre runda assietter 
6 små assietter och 2 mindre assietter 
4 dussin 11 st djupa Tallrickar 
13 dussin 9 st flata Tallrickar 
4 aflånga Sauceskålar med lock och fat 
4 dito med fat utan lock 
2 stora Confektskålar med lock 
2 mindre Bålar utan lock 
4 saltkar 
2 spillkummar. 
 

Ostindisk Thé- och Cafféservice med Grilliska tranan: 
29 små Thékoppar med 25 fat 
3 större Thékoppar med 7 fat 
28 Caffékoppar med 30 fat 
1 Chokoladekanna 
1 Mjölkkanna 
3 sockeraskar med lock. 
 

Ostindisk Théservice med inbundet namn [monogramservis] bestående av: 
3 par Thékoppar 
2 par större Thékoppar 
4 koppar utan fat 
1 Spillkum med fat 
1 Thékanna 
1 Gräddkanna 
1 Sockerask med lock. 
 

                                                 
50 Bouppteckningen finns i SSA som Kungl Maj:ts nedre borgrätts förseglade bou 1809/II:679 
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Taffelservisen med dubbeltranorna är väl belagd i senare bouppteckningar och kom att hamna 
hos Fredrik Wilhelm på Godegård. Hälften av servisen ärvdes sedan av sonen Claes Lorentz 
(1817-1907) och den andra hälften ärvdes men såldes av sonen Andreas Gustaf (1827-1889) 
på Bukowski år 1886. Det var alltså hos Godegårdsgrenen servisen landade och inte hos 
Garphyttegrenen. Där fanns redan den stora blåvita servisen med den Precht-liknande tranan. 
Var teservisen med dubbeltranorna tog vägen, är inte känt. Ett tiotal delar ur återstoden av den 
lilla monogramservisen finns på Nordiska Museet, några få har kommit ut på marknaden.51  
 

Om man fortsätter att följa dubbeltraneservisens öden ser man i bouppteckningen efter 
Fredrik Wilhelm Grill 1861 att i förstuguskänken fanns:52 
 

En Blommig Servis med Tranan, blå och hwit, innehållande 144 flata tallrikar, 59 djupa dto, 
11 åttkantiga fat, 20 större runda flata fat, 8 mindre dto dto, 3 stora djupa dto, 8 små sallads-
ashetter, 2 större bålar med lock, 2 mindre dto utan lock, 2 större soppterriner med lock, 4 
mindre dto runda med lock, 8 små djupa ashetter, 4 såsskålar, 4 smöraskar med lock och 4 
saltkar. 
 
I nästa generation, efter Claes Lorentz Grill finns 1907 följande ostindiska porslin i den så 
kallade Transervisen:53 
 

1 stor skål med lock, 1 mindre d:o utan lock, 2 Terriner med lock, 1 Soppskål, större med 
lock, 1 stort djupt fat, sönder, 5 stora flata fat, runda, 3 Dessertfat, 3 Runda fat, mindre, 3 
Flata fat, mindre, 4 Djupa fat, små, 3 Stora fat, kantiga, 4 Saladierefat, 4 Såsskålar, deraf 2 
med lock, 1 Spilkum, mindre, 2 saltkar, 30 Tallrikar, djupa, 71 Tallrikar, flata, 5 Tallrikar, 
söndriga (bitar härtill finns), summa 146 pjeser à 2 kr per stycket. 
 

På Godegård fanns i förteckningen ytterligare en blåvit ostindisk servis, sannolikt utan vapen. 
 
På Bukowskis auktion 1886 såldes följande som post nr 678 av Andreas Gustaf Grill: 
 

2 runda soppskålar med lock, 1 oval d:o med lock och fat, 1 stor bål med lock, 1 mindre d:o, 
1 stort djupt fat, 12 runda, 4 ovala fat af olika storlek, 4 runda, 2 ovala saladièrer, de senare 
med lock, 4 smärre d:o, 2 såsskålar, 2 saltkar, 1 spilkum, 74 flata, 29 djupa tallrikar, allt or-
neradt med två tranor (Grill); tills. 140 pjeser. 
 
Pjäser ur denna utomordentligt vackra och oftast välbevarade servis har genom arv fördelats 
på många händer och förekommer därför då och då på svenska kvalitetsauktioner. 
 
Vissa forskare och experter menar att denna servis med alliansvapen kan ha varit avsedd för 
Claes och Anna Johanna (I) Grill och att den i så fall skulle vara beställd till deras bröllop 
1737. Någon stor blåvit servis finns dock inte med i värderingen av tillgångarna i samband 
med Kiermanska växelprocessen 1765 och inte heller i någon av parets bouppteckningar från 
1767 respektive 1778, varför denna teori sannolikt kan avskrivas. Om man dessutom håller 
fast vid att Jean Eric Rehn är formgivaren, är 1730-talet förmodligen alldeles för tidigt. Rehn 
var då bara i tjugoårsåldern och vid den tiden huvudsakligen inriktad på annan konstnärlig 
verksamhet än formgivning av porslin.

                                                 
51 Hornstrand (2013): ”Vapenservis i underglasyrblått med dubbeltranor” ur Släkten Grills ostindiska porslin, s 
147. Även ”Monogramservis med dekoration i underglasyrblått”, s 181 
52 Fredrik Wilhelm Grills bouppteckning 1861 i Vadstena landsarkiv (VLA) Hällestad o Tjällmo, F I:21 s 589 
53 Claes Lorentz Grills bouppteckning från 1907 i VLA, Godegårds socken, Finspångs härad, F II:17, nr 567. 
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Några tankar och slutsatser: 
 
Det var ganska naturligt att tvillingbröderna Claes och Anthony (IV) Grill ville manifestera 
sina framgångar i näringslivet genom att vid 1750-talets början beställa var sin polykrom 
vapenservis. Handelshusen i Stockholm och Amsterdam samverkade mycket nära med 
varandra och stod vid denna tid på sin absoluta topp. Claes Grill var fram till 1745 en av 
Sveriges största järnexportörer och nästan hela exporten gick via brodern i Amsterdam. Efter 
1745 minskade järnexporten till Holland, men ersattes av andra varor och finansiella 
transaktioner av olika slag. Claes Grill blev från andra oktrojens början 1746 en av de största 
delägarna i Ostindiska Kompaniet och tjänade därigenom pengar på många sätt. På sitt varv 
Terra Nova byggde han flera ostindiefarare och utrustade dem med ankare, segel och andra 
produkter från egna fabriker. Han stod för en del av det gods (mest järn) som såldes i Cadiz i 
utbyte mot silver för inköpen i Kina. Tillsammans med brodern Anthony (IV) ordnade han 
finansiering och försäkringar för skepp och laster. Vid återkomsten köpte han upp delar av 
lasterna och bidrog därmed både till sin egen och till kompaniets vinst. I nästa led exporterade 
han större delen av de inköpta varorna vidare ut i Europa, i synnerhet te och porslin, och 
lyckades därmed öka den egna vinsten ytterligare. Han kunde också sälja vissa produkter i 
Sverige, särskilt sådana som inte omfattades av överflödsförordningarna. Kanske innebar 
affärerna med Ostindiska Kompaniet en lägre risknivå än den synnerligen priskänsliga 
järnexporten och de nödvändiga förskotten (förlagen) till järnbruken. En smidesbegränsning 
infördes dessutom i Sverige år 1747 med syfte att få upp priserna, men detta ledde bara till att 
det ryska järnet vann marknadsandelar på det svenska järnets bekostnad. För att bli mindre 
beroende av politiska beslut gällde det för bröderna Grill att skaffa sig flera ben att stå på.54 
 
Jean Abraham Grill har i samband med sina resor och under sin tid i Kanton medverkat vid 
beställning och leverans av minst fem av de sju kända vapenserviserna. Den svenska och den 
”portugisiska” polykroma servisen har förmodligen tagits hem av andra superkargörer innan 
Jean Abraham hade åldern inne för att delta i verksamheten. Intressant nog beställde Jean 
Abraham aldrig någon egen vapenservis. Han ärvde inte heller någon efter fadern. De vapen-
serviser som efter hans död hamnade på Godegård och Mariedam kommer från hans systrar 
Anna Johanna (III) [dubbeltranorna] och Anna Maria Preis [”kyckling-tranan”]. 
 

I experternas tidigare artiklar har flera av serviserna ansetts ha Claes Grill som beställare och 
ägare. Av ovanstående kan man se att det bara kan vara fråga om den svenska polykroma ser-
visen, som efter Johan Abrahams död och handelshusets konkurs slutligen kom att hamna på 
Österby.  
 

Den stora köparen är i stället Claes bror Anthony (IV) Grill i Amsterdam, som beställde den 
portugisiska servisen ungefär samtidigt som hans tvillingbror fick hem den svenska. Några år 
senare beställde han i all hast den stora blåvita servisen med det Precht-liknande mönstret. För 
att alla tre sönerna och dottern skulle få varsin servis, beställdes efter en tid också de båda 
serviserna med strödda blommor och emaljfärgat vapen i kälningen och på brättet.  
 
Mönstret till ”kyckling-tranan” kan mycket väl vara gjort i Kanton och i så fall är servisen 
knappast någon beställning hemifrån, utan snarare tänkt som en gåva från sonen till fadern 
Abraham (II) Grill i Göteborg, kanske till minne av räddningen efter skeppsbrottet.  
 
Servisen med dubbeltranorna togs hem på 1770-talet för Adolph Ulrics och Anna Johannas 
(III) räkning. Om servisen utgör en gåva eller en beställning är inte känt. 

                                                 
54 Leos Müller (1998): The Merchant Houses of Stockholm c 1640-1800, doktorsavhandling, Uppsala, s 125 
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Ytterligare några serviser med anknytning till släkten Grill. 
 
I ett brev från Jean Abraham Grill till Jacob Hahr i Kanton år 1770 gör han en komplette-
ringsbeställning till en vacker, polykrom servis som inte är en vapenservis och som har 
kommit att kallas ”tre bandändar och bong”. Han skriver: 
 

… att hos Exchin låta måla av samma mönster som min stora servis ”coul. och guld” med 3 
band ändar och bong. 40 à 60 st. flata tallrikar och 12 djupa tallrikar, d:o två runda terriner 
och lock utan fat, 24 bord- och 24 st. dessertknivar och gaffelskaft, samt 24 genombrutna 
stenporslin ”coul. & guld” dessert tallrikar. Skulle för fyllnad i kistan några porslins Positu-
rer, åkerhöns, ankor eller annat dylikt wore det mig rätt angenämt.55 
 
Servisen återfinns i Jean Abrahams bouppteckning från 1792 där det står: En brokig Taffel 
Service bestående af Theriner, runda och aflånga, fat, saladierer, tallrickar, Caffé och 
thékannor samt koppar och Såcker askar med mera. 56 
 

Servisen finns inte explicit upptagen i Fredrik Wilhelms bouppteckning och måste därför ha 
delats upp mellan några av de blivande arvingarna redan före hans död. Eftersom det inte var 
en vapenservis, gick större delen till dottern Sophie Grill Tisell (1825-1892). Genom medver-
kan av hovmarskalken Malcolm Reenstierna, som var officerskamrat och god vän till Claes 
Lorentz Grill, såldes ungefär halva Sofies del år1888 till kronprins Gustav (kung Gustav V) 
och finns numera på Kungliga Husgerådskammaren. Återstoden har gått i arv till hennes barn 
och barnbarn. Omkring en fjärdedel av servisen hamnade hos sonen Andreas Gustaf Grill på 
Mariedam. Vid försäljningen på Bukowskis 1886 utgjorde den post nummer 673: 
 

65 flata, 29 djupa, 8 desserttallrikar, 27 fat, 3 soppskålar, 4 såsskålar, 2 syltassietter, 2 smör-
askar, 2 senapsburkar, 5 saltkar, 25 krämkoppar, allt rikt orneradt i färger. 
 

 
Ett stekfat ur Jean Abraham Grills praktservis ”tre bandändar och bong”. MP 2014 

                                                 
55 Kjellberg (1974), s 242. Konceptet finns i Jean Abrahams brevkopiebok i Goa F17:2:6 (1768-70), 70-11-14. 
56 Jean Abrahams bouppteckning från 1792 finns i VLA under Hällestads och Tjällmo tingslag, F I:7 s 997. 
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Några monogramserviser med anknytning till släkten har också spårats. Den teservis i rokoko 
med vackra blomstergirlander och monogrammet AJG, som tillhörde Anna Johanna (III), har 
redan tidigare tagits upp (bild nedan). Det finns även en kaffe- och teservis med sparsmakade 
dekorationer i blått och guld med monogrammet PIG, som står för Pehr Isaac Grill. Mönstret 
är typiskt för de sista åren av 1700-talet, i gränsen mellan gustavianskt och empire. Pehr Isaac 
var under de första åren på 1800-talet förvaltare på Garphyttan efter sin farbror Abraham. 
Servisen finns i Pehr Isaacs bouppteckning och har senare kommit att hamna på Godegård: 
 

En st Caffé och Thée Service bestående av: 2 st Caffékannor, 3 st Théekannor, 12 par Man-
dariner, 11 par Caffékoppar, 22 par Théekoppar, 1 Gräddskål, 2 Carotter, 1 liten Carott, 3 st 
Tallrickar, 2 st Spillkummar.57 
 

Någon enstaka pjäs ur en relativt okänd kaffeservis med monogrammet JAG i en stiliserad 
vapensköld med baldakin har varit till salu och kommer från samma tid. Man kan inte med 
säkerhet säga att servisen har tillhört någon Grill, men beställaren bör ha haft anknytning till 
Ostindiska Kompaniet. JAG kan i så fall antingen stå för Johan Abraham Grill (1719-1799), 
brorsonen Jean Abraham Grill (1736-1792) eller dennes son Johan Abraham (1773-1831). 
Person nummer ett (grosshandlaran) var till åren kommen och stod på gravens rand, nummer 
två (superkargören) dog hastigt, men kan ändå ha hunnit beställa servisen. Nummer tre levde 
ogift, blev med tiden sjuklig och fick tas om hand.  
 
En nätt servis med monogrammet LFG har sannolikt tillhört Lovisa Fredrika Conradi Grill 
(1753-1780), gift med Abraham (III) Grill på Garphyttan och Lannafors. Servisen var troligen 
en bröllopsgåva 1777 till den 24-åriga hustrun, som tyvärr avled redan vid 27 års ålder. 
 
 

 
Monogramservis för Anna Johanna (III) Grill, kom sannolikt till Sverige  

med Jean Abraham Grill 1769. 

                                                 
57 Pehr Isaac Grill, Uppsala landsarkiv (ULA) 1842 Örebro Rådhusrätt F II:25. Servisen finns avbildad i 
Fataburen 1951, Nordiska Museets och Skansens årsbok, s 100. 
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