
Det Grillska handelshuset. 
 
 
Det Grillska handelshuset var under mitten av 1700-talet ett av de mest betydelsefulla av de 
handelshus i Stockholm som ägdes av medlemmar av den så kallade Skeppsbroadeln, en 
grupp framgångsrika borgare som levde på nästan samma ekonomiska och sociala villkor som 
ståndspersonerna inom adeln. Under åren kring 1740 var handelshuset en av de fyra-fem 
största exportörerna av stångjärn från Stockholm och stod för ungefär en tiondel av den totala 
exporten (omkring 18-20 000 skeppund av totalt ca 180-200 000 skpd).  Exporten gick till en 
början mest till Nederländerna, där nära släktingar fanns som kunder och kommissionärer, 
senare även till England, Baltikum och Medelhavsländerna. Handelshuset exporterade också 
beck och tjära till skeppsbyggare inom Europa, en del koppar och mässing samt i allt större 
utsträckning även trävaror. Salt från Portugal var utan jämförelse den största importvaran, 
därefter ek och hampa från Baltikum för skeppsbyggeriet, men också vin, kaffe, socker, ost, 
tobak, textilier och andra varor för familjen och den närmaste vänkretsen. Råg från Baltikum 
importerades också, men spannmålsimporten var tämligen begränsad om man jämför med 
andra importörer. Handelshuset var ett utpräglat exportföretag, importen stod bara för en 
mindre del av omsättningen.1 
 

Handelshuset Abraham & Carlos Grill grundades 1716 av bröderna Abraham (1674-1725) 
och Carlos Grill (1681-1736). Efter Abrahams död inträdde sonen Claes Grill (1705-1767) 
som delägare. Handelshuset bytte då namn till Carlos & Claes Grill. Efter Carlos död drev 
Claes handelshuset vidare ensam, men tog 1747 in sin halvbror Johan Abraham (1719-1799) 
i ledningen för verksamheten. Något namnbyte på företaget ägde inte rum vid detta tillfälle, 
inte heller senare. 
 

Efter Claes död 1767 fortsatte Johan Abraham verksamheten, delvis med annan inriktning. 
Efter några år inträdde Claes svärson Henrik Wilhelm Peill (1730-1797). Efter bådas död 
gick handelshuset snabbt i konkurs, kanske för att det inte fanns någon i släkten som ville ta 
över. Konkursförhandlingarna avslutades vid sekelskiftet 1800. 
 

Det anses relativt ovanligt att ett handelshus lever vidare under två, nästan tre generationer. 
En anledning kan vara den successiva och ganska framgångsrika anpassningen av exporten 
och importen efter konjunkturerna och den ekonomiska politiken i samhället, samt att Grillska 
handelshuset vid seklets mitt också skaffade sig flera järnbruk och andra industrier som kunde 
komplettera den krympande handeln och den allt mer omfattande finansverksamheten. Då 
som nu gällde det att ha minst tre ben att stå på. 
 
 
Handelshuset som verksamhetsform. 
 
Olika former av bolag eller kompanier har förekommit långt före den tid vi nu talar om och 
flera har sitt ursprung i länderna kring Medelhavet, främst i Italien. Handelshuset var en form 
av familjebolag, där fäder, söner, bröder och andra släktingar kunde ingå som delägare. Denna 
typ av bolag slog igenom i Västeuropa under 1600-talet. Med dagens terminologi kan han-
delshuset närmast jämföras med ett handelsbolag. Det utgjorde en tät förening där allt dela-
des, alltså både intäkter och kostnader, risker, kapital och arbete. Handelshusets medlemmar 

                                                 
1 Leos Müller (1998): The Merchant Houses of Stockholm ca 1640-1800; A Comparative Study of Early-Modern 
Entrepreneurial Behaviour, doktorsavhandling i Uppsala, s 122, 129, 132 ff. Ett skeppund stapelstadsvikt 
motsvarar 136 kg. 
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var solidariskt ansvariga för verksamheten, inte bara med sin egen andel, utan med all sin 
egendom. Den gemensamma ekonomin blandades ofta med den privata. Därför hörde det till 
undantagen att man engagerade sig i ett handelshus utan att aktivt kunna kontrollera rörelsen. 
Risken var också stor att en delägares död, hastiga utträde eller eventuella konkurs skulle 
kunna leda till att en stor del av handelshusets kapital försvann.  
 

En särform av handelsbolaget är kommanditbolaget, där man skiljer mellan dem som driver 
verksamheten och dem som bara bidrar med kapital och därmed endast är ansvariga för de 
pengar de satsat. Kommanditbolagen blev en form för kompanjonskap över långa avstånd i 
den alltmer internationaliserade handeln, men gjorde det också möjligt för bidragsgivare att 
vara anonyma. Därigenom kunde adelsmän, höga ämbetsmän och andra dignitärer för vilka 
det inte ansågs passande att bedriva något kommersiellt yrke effektivt dölja sitt engagemang 
och sina vinstintressen. Ett ökande antal kommanditbolag bildades från senare delen av 1700-
talet och framåt. Aktiebolag av dagens modell växer inte fram förrän i mitten av 1800-talet, 
även om exempelvis de senare oktrojerna inom Ostindiska Kompaniet finansierades under 
aktiebolagsliknande former.2 
 

I sin verksamhet som redare använde handelshusen ibland en särskild, tillfällig företagsform, 
nämligen partsrederier. I detta sammanhang svarade delägarna i ett fartyg eller en skeppslast 
bara för den del som motsvarade deras insats. 
 
 
Konjunkturerna i stort fram till Claes Grills död. 
 
Under stora nordiska kriget 1700-1718 blev den svenska handeln alltmer pressad, men kunde 
ändå hållas igång. Många privatägda fartyg togs i anspråk för transporter i krigets tjänst och 
uppbringades eller sänktes av kapare eller fientliga flottstyrkor på sin väg till slagfälten på 
kontinenten eller i Norge. Vid 1720-talets början hade Sverige endast omkring 220 fartyg med 
fribrev, alltså så stora att de kunde användas i utrikes sjöfart. Detta var bara en tredjedel av 
antalet fartyg vid krigets början. Ryssarnas härjningar längs den svenska ostkusten 1719-21 
innebar också ett visst avbräck, särskilt i inrikeshandeln.3 
 

Under 1720-talet skedde en snabb ökning av produktionen vid de svenska varven. Terra 
Nova, som var ett av de fyra stora stockholmsvarven, grundades 1716 av det Grillska han-
delshuset. Produktionen vid varvet pågick fram till omkring 1772, men låg därefter i praktiken 
nere till 1782, då varvet slutligen såldes. En särskild artikel om Terra Nova och dess historia 
går att hitta på denna hemsida. 
 

Produktplakatet av år 1724 var ett utslag av den merkantilistiska synen på samhällsekonomin 
och innebar bättre förutsättningar för den svenska exporten och importen. Produktplakatet 
drabbade särskilt engelska och holländska fraktfartyg som fraktade varor som inte var tillver-
kade i deras respektive hemländer eller kolonier och bidrog starkt till att antalet nyproduce-
rade svenska fartyg ökade ytterligare. År 1724 fanns 348 fartyg med fribrev och två år senare 

                                                 
2 Fernand Braudel (1986): Marknadens spel; Civilisationer och kapitalism 1400-1800, band 2, Gidlunds, 
Stockholm, s 405-410. Även Kurt Samuelsson (1951): De stora köpmanshusen i Stockholm 1730-1815; En 
studie i den svenska handelskapitalismens historia, Ekonomisk-historiska institutet, Stockholm, s 20ff 
3 Gustaf A Zethelius (1956): ”Stockholms-varven under 1700-talet” ur Sjöhistorisk årsbok 1955-56, 
Sjöhistoriska museet, Stockholm, s 59. Även Lars Ericson Wolke/Martin Hårdstedt (2009): Svenska sjöslag, 
Medströms bokförlag, Värnamo, s 174f 
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var antalet uppe i 480. Ännu en tillväxtfaktor var tillkomsten av Svenska Ostindiska Kompa-
niet, som från 1731 också innebar en viss nyproduktion av stora, oceangående skepp.4 
 

1720-talet var också det årtionde då skrålagstiftningen utvidgades och manufakturerna särskilt 
gynnades. På förslag bland annat av Abraham Grill köpte Riddarhuset år 1724 tre fjärdedelar 
av Barnängens fabriker på Söder i Stockholm och fördelade ägandet på andelar för olika le-
damöter. En landshjälp infördes också av riksdagen, trots böndernas protester, liksom en 
femprocentig importtull på sådant som kunde tillverkas inom landet. De insamlade pengarna 
gick i stor utsträckning till Alingsås manufakturverk, som fick särskilda privilegier.5 
 

På 1730-talet infördes flera överflödsförordningar i syfte att motverka lyxkonsumtion och 
gynna den inhemska produktionen. Dessa förordningar levde kvar ganska länge och ut-
vidgades till och med flera gånger under hattarnas regeringstid 1739-1765. 
 

Tiden efter det stora nordiska kriget och särskilt 1730-talet innebar en successiv volymökning 
för den svenska stångjärnsexporten, men priserna var låga långt in på 1740-talet. Den Grillska 
handeln med Nederländerna (10-12 000 skpd) bestod till största delen av stångjärn. För att 
kunna lasta fartygen på ett sjösäkert sätt stuvade man järnet i lagom proportion tillsammans 
med annat gods, oftast trävaror, beck och tjära.6 
  

Den svenska handeln med länderna kring Medelhavet ökade under 1730-talet. År 1737 slöts 
en handelstraktat med Turkiet. Tanken var att också åstadkomma en politisk allians med 
Turkiet, som skulle kunna underlätta ett kommande revanschkrig med Ryssland. Levantiska 
kompaniet bildades 1738 och fick oktroj på tio år. Bland delägarna fanns flera grosshandlare 
ur Skeppsbroadeln, bland dem Claes Grill och Grillska handelshuset. Oktrojen förnyades 
1748, men efter några förlustår drogs den in av riksdagen 1755-56, varefter handeln på 
Medelhavet åter släpptes fri.7 
 

De merkantilistiska idéerna, protektionismen och hattarnas privilegiepolitik gynnade till stor 
del grosshandlare och storföretagare, medan köpmän och hantverkare inte alls fick samma 
förmåner. För de stora och etablerade gick det lätt att få lån och bidrag på förmånliga villkor. 
Dessutom kunde man arrendera tullar och få monopol på olika verksamheter, eller skaffa sig 
oktrojer för olika kompanier i syfte att bedriva fjärrhandel. Generaltullarrendesocieteten 
(1726-1765 och 1777-1782), Saltkontoret (1750-1762) och Ostindiska (1731-1813), 
Levantiska (1738-1755) och Västindiska kompanierna (1786-1805) är exempel på sådana 
institutioner eller kompanier. Jernkontoret inrättades 1747 och var i första hand tänkt att 
stödja bruksägarnas intressen, men kom efter bara några år att med fördelaktiga lån i stället 
gynna exportörerna, alltså de stora handelshusen. I praktiskt taget alla dessa verksamheter var 
nästan alltid någon representant för Grillska handelshuset inblandad.8 
 

                                                 
4 Zethelius (1956), s 59. Även Den Svenska Historien, DSVH, bd 6, Bonniers, Stockholm 1967, s 66. Abraham 
Grill tillhörde dem som vid riksdagen 1723 som representant för Stockholms borgerskap starkast förespråkade 
Produktplakatets införande. 
5 DSVH (1967), bd 6, s 67f. Uppgiften om Abraham Grills medverkan i köpet av Barnängens fabriker återfinns i 
Helena Friman, Göran Söderström (2008): Stockholm; En historia i kartor och bilder, W&W, Stockholm, s 78 
6 Samuelsson (1951), s 86f 
7 DSVH (1967), bd 6, s 101 och Eskil Olán (1921): Sjörövarna på Medelhavet och Levantiska Compagniet; 
Historien om Sveriges gamla handel med orienten, Fritzes, Stockholm, s 42 och 62 
8 Gösta Hahr (1966): Hinrich Hahr; En handelsman från frihetstidens Stockholm, Stockholms Stadsmuseum, 
Stockholm, s 21, Stefan Carlén (1997): Staten som marknadens salt; En studie i institutionsbildning, kollektivt 
handlande och tidig välfärdspolitik på en strategisk varumarknad i övergången mellan merkantilism och 
liberalism, Stockholms universitet, Stockholm, s 115 med flera. Redan 1745 fick handelshuset Abraham & Jacob 
Arfwedson & Co. privilegiet att skapa ett Västindiskt kompani, men det spanska sändebudet i Stockholm 
lämnade in en skarp protest mot företaget och därför avsade sig handelshuset sitt privilegium. 
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Kriget mellan Sverige och Ryssland 1741-1743 var för svensk del ett enda stort misslyckande. 
Det var dåligt förberett och minst lika illa genomfört och slutade så småningom med landav-
trädelser i östra Finland och offentlig halshuggning av de största syndabockarna. Hattarna 
lyckades trots detta hålla sig kvar vid makten. Enligt tabellerna hos Samuelsson och Müller 
verkar Grillska handelshusets export tämligen opåverkad av kriget.9 
 

Österrikiska tronföljdskriget 1740-1748 började med att Preussen trängde in i det kejserliga 
Schlesien och att Frankrike och Spanien samtidigt gick till angrepp mot Österrike. Detta inne-
bar att England ingrep på kejsarinnan Maria Theresias sida. Kriget bidrog till oroligheter i 
Nederländerna, vilket ledde till ett nästan fullständigt stopp i den svenska stångjärnsexporten 
till Holland. Försäljningsminskningen drabbade i stor utsträckning Grillska handelshuset, som 
hade Claes Grills bröder Anthony och Johannes Grills handelshus i Amsterdam som största 
kund. Nedgången kan dock även ha andra orsaker.10  
 

När kriget tog slut uppgick Grillska handelshusets järnexport till Nederländerna bara till en 
tiondel mot tidigare. Grosshandlarna Kierman, Jennings och Tottie hade då tagit över de 
Grillska marknadsandelarna, men riktade i stor utsträckning exporten till England. Så 
småningom ökade den Grillska stångjärnsexporten långsamt igen, men då i första hand till 
kunder i England, Baltikum och Medelhavsländerna. Den återfick aldrig den stora betydelse 
den tidigare haft (nu bara ca 3 000, respektive 1 000 och 1 000 skpd per år). Det som ex-
porterades var förutom stångjärn även kanoner, kanonkulor och ankare. Carlos & Claes Grill 
var för övrigt ett av de svenska handelshus som hade det tydligaste intresset för handeln med 
länderna i Medelhavsregionen.11 
 

Under senare delen av 1740-talet infördes en smidesbegränsning med syfte att öka eller åt-
minstone hålla uppe priset på det svenska järnet, men även för att begränsa efterfrågan på 
tackjärn, träkol och arbetskraft, alltså ett försök att skydda bruksägarna mot alltför höga till-
verkningskostnader. Priserna på järnet steg mycket riktigt, särskilt under krigsåren 1756-1763, 
men eftersom svenskarna valde att inte öka sin produktion, öppnades marknaden för det ryska 
järnet, som trots höga transportkostnader ändå kom att bli konkurrenskraftigt. Under senare 
hälften av 1700-talet kom det ryska järnet att ta en minst lika stor del av den engelska mark-
naden som det svenska.12 
 

Den 1 november 1755 drabbades Lissabon av en stor jordbävning. Den följdes av en flodvåg 
som spolade bort både kajer och inneliggande fartyg. Många bränder inträffade också. Över 
30 000 människor miste livet och mer än halva staden lades i ruiner. Naturligtvis innebar detta 
att handeln med Portugal försvårades under några år.13  
 

Sjuårskriget i Europa 1756-1763 var delvis en fortsättning på Österrikiska tronföljdskriget, 
men hade också sin grund i motsättningarna mellan stormakterna kring kolonialpolitiken. 
Frankrike närmade sig nu Österrike och Ryssland för att motverka Preussens ökande makt, 
vilket innebar att England bytte sida och närmade sig Preussen för maktbalansens skull. 
Kriget fördes både på den europeiska kontinenten och på olika håll i kolonierna i Amerika och 
Indien.14 
 

                                                 
9 DSVH (1967), bd 6, s 102-114 
10 DSVH (1967), bd 6, s 124, Müller (1998), s 122 och 125f . Claes bröder Anthony och Johannes flyttade till 
Amsterdam redan på 1720-talet, samarbetade med sina holländska släktingar och grundade där sitt handelshus. 
11 Müller (1998), s 125f och 131, Samuelsson (1951), s 237 
12 DSVH (1967), bd 6, s 283ff och Karl Gustaf Hildebrand (1957): Fagerstabrukens historia; Sexton- och 
sjuttonhundratalen, del 1, A&W, Uppsala, s 352ff 
13 Nordisk Familjebok (1912), bd 16, sp 757 
14 DSVH (1967), bd 6, s 124f 
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Fransmännen ville få med svenskarna i kriget och försökte med hjälp av subsidier få Sverige 
att angripa Preussen från sina besittningar vid Östersjökusten. På sommaren 1757 stod 20 000 
dåligt utrustade svenska soldater stridsklara i Pommern och besatte för en tid öarna Usedom 
och Wollin. Stridsbilden var sådan att svenskarna gick till angrepp under somrar och höstar 
och retirerade mot Stralsund och Rügen under vintrarna. Stridsmoralen var dålig, soldaterna 
dog av sjukdomar (främst dysenteri och tyfus) och många officerare ansökte om permission 
och for hem för att delta som representanter för sina ätter i riksdagen. Freden slöts i Hamburg 
1762 utan landavträdelser, delvis genom klok och taktisk medverkan av Adolf Fredriks 
drottning Lovisa Ulrika, som var syster till Fredrik II av Preussen.15 
 

Jordbävningen i Lissabon, kriget mellan England och Frankrike och Pommerska kriget bidrog 
till en svensk finansiell kris, där växelkursen började stiga okontrollerat. Växelkontoret, som 
hade inrättats för att med växeltransaktioner och på andra sätt hålla kursen nere, kunde inte 
hejda kursstegringen, utan begärde statlig hjälp för att kunna fullgöra sina åtaganden. I det 
femte och sista Växelkontorets ledning ingick Gustaf Kierman, Jean Henri Lefebure, Claes 
Grill och Herman Petersén, alltså några av de allra mest framträdande grosshandlarna i 
Stockholm och deras handelshus. I de tidigare Växelkontoren hade också sådana namn som 
Thomas Plomgren och Erland Broman varit med. Avtalet med Växelkontoret förlängdes av 
riksdagen 1755-1756, ett beslut som skulle visa sig ödesdigert för delägarna tio år senare och i 
det närmaste göra dem fullständigt ruinerade. Se mera om detta nedan. Under de tio åren fram 
till 1765 steg växelkursen så mycket att priserna tidvis mer än fördubblades.16 
 

Växelkursförändringarna innebar en ökad inflation som gjorde det svenska järnet billigare i 
utlandet. Importen av utländska varor blev däremot dyrare. Hade man rörelsekrediter i ut-
ländsk valuta, steg värdet på dessa till följd av penningvärdesförsämringen. Därmed blev det 
svårare för bruksägare och företag att betala tillbaka sina lån. Inflationen fick besvärliga kon-
sekvenser, särskilt för anställda vars löner förlorade i köpkraft, för dem som lånade ut svenska 
pengar och för dem som hade stora utlandslån. I Sverige valde många handelshus att säkra 
tidigare vinster genom att köpa fast egendom, exempelvis lantgods, järnbruk eller stenhus i 
städerna. Priserna på sådana tillgångar steg därför snabbt. Grillska handelshusets köp av 
Söderfors (1748-1750) och Österby (1758) kan betraktas som ett skifte från högrisk- till 
lågriskverksamhet, men tanken var säkert också att skaffa sig egna produktionsresurser för 
export av ankare, vallonsmitt stångjärn och andra järnvaror av hög kvalitet.17 
 

Det rådde olika meningar om orsakerna till penningvärdesförsämringen. Hattarna menade att 
underskottet i handelsbalansen var den utlösande faktorn, medan nationalekonomen Per Nik-
las Christiernin var klar över sambandet mellan prisstegringarna och sedelutgivningens stor-
lek. Han förespråkade därför en myntrealisation. Kommerserådet Anders Nordencrantz var 
från början hatt men blev med tiden allt mer mössa. Han avfärdade båda dessa teorier och 
ansåg att enskilda spekulationsintressen (vissa handelshus) låg bakom problemen.18  
 

Under mössornas korta tid vid makten 1765-1769 blev det mycket snart en kraftig deflation, 
så att penningvärdet åter ökade. En förstärkande effekt var givetvis valutaspekulationerna. 
Folk höll i sina pengar och hoppades att de snabbt skulle bli mer värda. Järnpriserna gick först 
ner, men ökade på nytt från 1769 och nästan tio år framåt. Situationen blev svår för dem som 

                                                 
15 DSVH (1967), bd 6, s 220-226 
16 Jonas Norrby (1991): Jennings, utgiven av Vattenfall, Stockholm, s 99 och DSVH (1967), bd 6, s 223. Även 
Carl Gustaf Malmström (1900): Sveriges politiska historia från Konung Karl XII:s död till statshvälfningen 
1772, del 5, Norstedts, Stockholm, s 267-278 
17 Müller (1998), s 219 
18 DSVH (1967), s 223 och 226 
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hade tagit lån i svenska pengar och skulle lösa dem till sitt nominella värde, särskilt om de 
inte hade haft möjlighet att amortera på lånen under åren med inflation.19 
 
 
Finanskrisen i Amsterdam 1763. 
 
Den stora finanskrisen i Amsterdam 1763 fick återverkningar över hela norra Europa. Den 
orsakades av en ökad kreditgivning som byggdes upp genom att man upprepade gånger kunde 
dra växlar på växlar (s k växelrytteri). Det var de stridande parterna i sjuårskriget 1756-1763 
som gav tillstånd till detta växelrytteri för att få fram pengar till att finansiera krigen. I Sverige 
gav staten ett antal handelshus i uppdrag att genom Växelkontoret agera på samma sätt, men 
de huvudansvariga (associerade) skulle också genom transaktionerna arbeta för att stabilisera 
värdet på den svenska valutan. 
 

De kontinentala handelshusen i Amsterdam och Hamburg gav sig in på omfattande växelspe-
kulationer vilket först resulterade i stora vinster, men när freden kom förändrades förutsätt-
ningarna totalt. Bubblan sprack när bröderna de Neufvilles handelshus i Amsterdam ställde in 
betalningarna sommaren 1763. Bankirerna i Amsterdam lät handelshuset falla och i fallet 
drogs arton andra handelshus med. Handelsmännen i Hamburg varnade för att bankirernas 
beslut skulle innebära att hela Europa skulle hamna i en avgrund av elände, men det hjälpte 
inte. Nittiofem av Hamburgs handelshus fick ställa in betalningarna och trots att staten sköt 
till pengar gick en stor del av dem i konkurs. Handelshus i Sverige som hade deltagit i trans-
aktionerna drabbades också. Även några svenska handelshus i Amsterdam fanns bland dem 
som det gick illa för, bland annat Anthony Grill & Söner och Jan & Carl Hasselgren, men 
båda handelshusen reste sig igen. Hasselgrens anlitades vid flera tillfällen som förmedlare av 
utlandslån för svenska statens räkning. 
 

Parallellt med finanskrisen inträffade också en allmän lågkonjunktur. I Sverige utvecklades 
den till en ren depression. Den drabbade främst dem som var verksamma inom utrikeshandel 
och manufaktur. Många anställda vid manufakturerna fick lämna sina arbeten, särskilt de som 
arbetade inom den föga utvecklade textilindustrin. Huvuddelen av befolkningen hade dock sin 
försörjning inom jordbruket och berördes nästan inte alls av krisen.20 
 
 
Den Kiermanska växelprocessen och dess efterverkningar. 
 
När mössornas kom till makten vid riksdagen 1765-1766, inleddes omgående en räfst mot de 
associerade inom Växelkontoret, men också mot statsråden i den tidigare hattregeringen. För-
handlingarna kring Växelkontoret fördes i Sekreta utskottet, där tre av stånden (inte bönderna) 
var representerade, och i flera av de deputationer som sorterade under detta utskott. Man me-
nade att Växelkontorets uppgifter hade anförtrotts åt personer som hade fördel av att hålla 
kursen hög i stället för att försöka sänka den. De associerade hade lyckats få förmånliga ränte-

                                                 
19 Hildebrand (1957), s 357 ff, även Eli F Heckscher (1949): Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa, 
andra delen, första halvbandet, Bonniers, Stockholm, s 432 
20 Stefan Carlén (1994): ”In och ut ur 1990-talskrisen – en ekonomisk och institutionell analys” ur Finns det en 
annan väg ur krisen; Nio kritiska röster om krisens orsaker och möjliga lösningar, Bokförlaget Röda Rummet, 
Stockholm, s 9, hämtat 2009-11-19 från www.markxistisktarkiv.se/finns_en_annan_vag.pdf . Det är märkligt hur 
stora likheter denna kris hade med finanskrisen 2008, då amerikanska Lehman Brothers och andra banker gick i 
konkurs för att en mängd fastighetslån hade buntats ihop, delats upp, packats om och sålts vidare i flera led. 
Efterverkningarna i form av lånestopp, kreditförluster, arbetslöshet, statliga stödpaket och annat märker vi 
fortfarande spåren av. Se också Samuelsson (1951), s 46 
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fria lån och påstods ha gjort påpassliga återbetalningar vid tillfällen när penningvärdet varit 
sämre och därmed haft möjlighet att under åren 1756-1761 göra stora vinster. Likaså handlade 
det om återbetalningar i lågt värderade sedlar av ett tidigare kontant understöd i silver och om 
påstådda oegentligheter vid hantering av myntat koppar, som av Rikets Ständers bank hade 
lämnats till Växelkontoret för att säljas i utbyte mot silver. De associerade redovisade öppet 
sina affärer och hade på rekommendation av kammarkollegium och statskontoret redan 
beviljats ansvarsfrihet (decharge) vid 1760-1761 års riksdag. Trots detta rannsakades de nu 
och dömdes till hårda straff. Inom ett år hade alla lämnat jordelivet, ruinerade och vanärade. 
Det märkliga var att de associerades anhållan om att få sin sak prövad i domstol avslogs, trots 
att många riksdagsmän menade att deras begäran var rimlig och rättvis. Man kan kalla 
behandlingen i Sekreta utskottet och de fyra stånden för en hämndaktion riktad mot den 
tidigare hattregimen eller ett rent justitiemord på de närmast berörda.21 
 

Claes Grill dömdes till böter på 1 000 daler silvermynt (d smt) och hotades under en tid med 
förlust av borgerlig näring i tre år. Halvbrodern Johan Abraham Grill, som endast var margi-
nellt inblandad i affären, straffades med 500 d smt i böter. Tillsammans krävdes bröderna 
Grill dessutom på 5 tunnor guld (500 000 d smt). Detta belopp motsvarade ungefär fyra 
gånger priset för Torstensonska palatset (nuvarande UD), som Claes Grill köpte 1764. 
Borgmästare Gustaf Kierman, som av många betraktades som den stora boven i samman-
hanget, dömdes till livstids straffarbete på Marstrands fästning och till att återbetala 15 tunnor 
guld. Jean Henri Lefebure fick en månads fängelse och näringsförbud. Han och den redan 
avlidne Herman Peterséns sterbhus krävdes på sammanlagt 20 tunnor guld.22 
 

Återbetalningskraven översteg i de flesta fall de associerades samlade egendom. Redan i 
samtiden menade man att domarna och straffen var hårda och orättvisa, särskilt mot Grillarna. 
Deras förmögenhet hade ju byggts upp under flera generationer och hade inte blivit så särskilt 
mycket större med hjälp av växeltransaktionerna. I juni 1767, när Claes Grill redan var 
påtagligt försvagad av sin dödliga sjukdom, utnämndes han av Konungen till Riddare av 
Nordstjärneorden. En sådan utnämning hade vid den tiden stor symbolisk betydelse och be-
traktades i hans fall som en återupprättelse och ett tack för tidigare gjorda tjänster. Man hade 
knappast några förväntningar på kommande insatser.23 
 

Vid riksdagen 1769-1770 behandlades en begäran från de associerades efterlevande om änd-
ring eller lindring av återbetalningskraven. Då hade de betalat omkring 3,1 miljoner d smt och 
det återstod ungefär 1 miljon d smt. Att upphäva förra riksdagens dom eller bekräfta den år 
1761 beviljade ansvarsfriheten skulle leda till en alltför stor utbetalning från statsverkets sida 
och dessutom belysa förfaringssättet och därmed riskera att minska ständernas anseende. Be-
slutet blev att beloppet som de associerade skulle betala sattes ned till strax över 1,6 miljoner 
d smt (motsvarande 16 tunnor guld), vilket innebar att arvingarna blev skuldfria och dessutom 
fick en återbetalning från staten på närmare 1,5 miljoner d smt. För Grillarnas del bör mer än 
hälften av det inbetalda beloppet ha återlämnats till släkten. Deras ådömda återbetalning till 
Banken borde därmed ha minskat från fem tunnor guld till ungefär två.24  
 
 

                                                 
21 Malmström (1900), s 267-278 
22 Malmström (1900), s 319f och 323 
23 Malmström (1900), s 276 och Johan Fredric Kryger (1768): Åminnelsetal öfver […] Claes Grill, tryckt hos 
Lars Salvius, Stockholm, s 41 
24 Carl Gustaf Malmström (1901): Sveriges politiska historia från Konung Karl XII:s död till statshvälfningen 
1772, del 6, Norstedts, Stockholm, s 165f. Även handlingar från Ständernas plena och kanslier, Prästeståndet, 
Riksarkivet F88 R0935-R0939 
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Konjunkturerna efter Claes Grills död. 
 
Efter Claes Grills död ändrade handelshuset delvis inriktning. Johan Abraham Grill var mer 
aktiv inom det politiska och sociala livet än sin avlidne halvbroder och kanske mer intresserad 
av finansiella transaktioner och mindre engagerad i det dagliga arbetet med exporten och 
importen. Utländska och svenska diplomater och andra resenärer kunde få krediter i Sverige 
och utomlands genom Grillska handelshusets förmedling. En stor del av de franska 
subsidierna till riksdag och regering slussades genom handelshuset och dess nätverk på 
kontinenten. Detta har givit upphov till den ännu obekräftade myten att pengarna till Gustaf 
III:s revolution fördes över från Grillska huset till Slottet i baljor fyllda med murbruk. Sant är 
att både Johan Abraham Grill och änkefru Anna Johanna (I) Grill hade goda kontakter med 
kungahuset, vilket bland annat innebar att de fick stå som värd vid dåvarande kronprins 
Gustafs besök på Österby och Söderfors i samband med Bergslagsresan 1768, då kronprinsen 
hade till uppgift att undersöka hur de svenska bönderna, bergsnäringen och bruken påverkades 
av den kraftiga deflationen. Lika sant är (enligt Malmström VI, 1901, s 376) att ett franskt 
bidrag på 200 000 d kmt överfördes till Slottet revolutionsdagen och att 494 000 d kmt skulle 
vara tillgängligt ett par dagar senare.25 
 

Grillarna fick under senare hälften av 1700-talet en utpost i London genom att en brorson till 
Claes Grill med samma namn bosatte sig där och blev delägare i ett handelshus tillsammans 
med en redan etablerad svensk vid namn Charles Lindégren. Handelshuset drabbades dock av 
stora kreditförluster och gick i konkurs redan 1783, men delägarna slutade trots fallissemanget 
inte att bedriva handel. Den yngre Claes (II) Grill (1750-1816) var svensk konsul i London 
från 1777 och ända fram till året före sin död.26 
 

Det finns skäl att tro att Grillska handelshuset i Amsterdam långsamt tynade bort under 1770-
talet. Anthony Grill (1705-1783) var då en bra bit upp i åren och Johannes Grill (1708-1754) 
hade avsomnat åtskilliga år tidigare. Hans plats övertogs av Anthonys tre söner, men vid 
mitten av 1770-talet valde dessa att flytta till Sverige, framför allt för att ta hand om driften 
vid Garphytte Bruk och Alunverk, som trots stora lån från det holländska handelshuset hota-
des av konkurs, men också för att med varierande framgång köpa och driva andra svenska 
bruk, som till exempel Skebo och Ortala i Uppland.27 
 

Nedgången för den Grillska handelshusepoken i Holland inleddes alltså under 1770-talet och 
tog slut i England ungefär tio senare. Ungefär samtidigt minskade det svenska handelshusets 
betydelse i samhällsekonomin. Då var grosshandlarbröderna Anthony, Claes, Abraham och 

                                                 
25 Gabriel Anrep (1871): Svenska slägtboken, första bandet, Hæggstöms boktryckeri, Stockholm, s 97 och 
Henrika Tandefelt (2003): ”Prins Gustafs resa i Bergslagen år 1768” ur Riksdag, Kaffehus och Predikstol; 
Frihetstidens politiska kultur 1766-1772, Atlantis, Stockholm, s 235 och Malmström (1901), s 376 
26Anrep (1871), s 119, Samuelsson (1951), s 46 och Bertil Andersson (2005): ”Bolagsmannen och direktören. 
Den Sahlgrenska firman under bröderna Alströmers ledning” ur Ekonomi och politik i 1700-talets Göteborg; En 
tidsspegel utifrån en samtida dagbok, Göteborgs stadsmuseum, Göteborg, s 57 
27 August Nachmanson/David Hannerberg (1945): Garphyttan; Ett gammalt bruks historia, Bonniers, 
Stockholm, s 266-270 och 286-315 samt  Holger Rosman/Arne Munthe (1945): Släkten Arfwedson; Bilder ur 
Stockholms handelshistoria under tre århundraden, Norstedts, Stockholm, s 253ff. I en artikel av doktor I H van 
Eeghen med rubriken ”Het Grill’s Hofje 1721-1971” i Jaarbok Amstelodamum 1971, Amsterdam. Artikeln gavs 
ut i särtryck inför 250-årsjubileet 1971 och översattes från holländska till svenska av FM Elisabeth Schönbeck-
Salzer inför Grillska släktföreningens besök i Amsterdam. I artikeln står att Anthony Grill efter hustruns Alida 
Jacoba Hilkens död 1733 ansågs ha fört ett slösaktigt liv i sin bostad Huis met de Hoofden [huset med huvudena] 
och först tvingades sälja sin konstsamling och sina naturalier och sedan också huset, den sista värdefulla 
familjeegendom han hade kvar. Anthony Grill dog den 22 mars 1783 i ett hyresrum i ett hus på Keizersgracht 
mellan Huiden- och Wolvenstraat. I huset med huvudena bodde också brodern Johannes under sin tid i 
Amsterdam. Huset i Amsterdam hade tidigare ägts av Louis de Geer, som dog där 1652 (Bedoire (2009), s 114) 
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Johannes döda, medan den yngste, barnlöse halvbrodern Johan Abraham fortfarande var i 
livet, om än i sextioårsåldern. Claes barn Adolph Ulric (1752-1797) och Anna Johanna (II) 
(1745-1801) hade delvis dragit sig tillbaka till Söderfors och Österby med sina respektive äkta 
hälfter och Anthonys tre söner drev verksamheten vid Garphyttan och de mindre bruken. 
Abrahams son Jean Abraham (1736-1792) hade varit fast superkargör i Kanton för 
Ostindiska kompaniets räkning, men kommit hem och som nygift bosatt sig på Godegård. 
Claes, superkargörens yngre bror, fanns som tidigare nämnts i London. Utvecklingen följer i 
någon mån ett mönster, där andra eller tredje generationen säkrar vinsterna och minimerar de 
ekonomiska riskerna genom att övergå från handel till bruks- och annan verksamhet, men låg 
i viss mån också i tiden. I Sverige hade flera välrenommerade handelshus gått i konkurs i 
svallvågorna av den Kiermanska växelprocessen och finanskrisen i Amsterdam, men det var 
kanske också dags för en ny och modernare generation handelshus att ta över, sådana som 
exempelvis Tottie & Arfwedson, Deneke & Pommeresche, de Ron samt Bohman, Hassel & 
Görges.28 
 
 
Handelshusets verksamhet. 
 
 
Varvsverksamheten. 
 
Varvet Terra Novas verksamhet berörs i en annan artikel på denna hemsida. Det startades av 
Abraham och Carlos Grill 1716 och var i handelshusets ägo fram till 1782, men då hade verk-
samheten i praktiken varit nedlagd i nära tio år. På varvet byggdes ett tiotal ostindiefarare och 
även ett antal andra fartyg av varierande storlek. I mantalslägderna 1730 och 1731 omtalas 
varvet som ”handelsmännen Grills och Wittmacks Skeppswarf”. Direktören vid Tjärkompa-
niet Claes Wittmack var under åren 1704-1710 svärfar till Abraham Grill i hans första äkten-
skap. Hans son med samma namn hade många affärer ihop med Grillarna, även detta varv.29 
 

Grillska handelshuset hade också ägarintressen i andra stockholmsvarv, särskilt Stora Stads-
varvet vid Tegelviken. Redan i arrendekontraktet från 1694 förekommer Anthony Grill bland 
intressenterna. Vid förlängningen av kontraktet år 1721 nämns ingen Grill, antagligen för att 
handelshuset då hade fullt upp med uppbyggnaden av Terra Nova, men 1736 upprättades ett 
nytt tioårskontrakt där Carlos Grills sterbhus fanns med i konsortiet. När intressenterna kalla-
des till sammanträde 1775 finns en anteckning om att Johan Abraham Grill skulle komma. I 
ett protokoll från 1791 nämns Carlos Grill som ägare till en åttondel av varvet, men eftersom 
han var död sedan mer än femtio år tillbaka, är det säkert handelshuset och Johan Abraham 
som åsyftas. I Johan Abraham Grills bouppteckning från 1799 tas åttondelen upp bland till-
gångarna.30 
 

Johan Abraham Grill köpte också in sig i Losack-Kiermanska Djurgårdsvarvet år 1766 ge-
nom att gå in med en åttondel i det nybildade konsortiet. Detta år hade de tidigare ägarna 
Gustaf Kierman och hans hustru Juliana avlidit, han till följd av straffarbetet på Marstrands 
fästning och hon kanske av sorg däröver. Kierman hade fått del i varvet genom giftermålet 
med Juliana 1752. Hon var då änka efter den tidigare ägaren Ephraim Losack. Johan 
Abrahams åttondel finns också med i bouppteckningen från 1799. Varvet låg vid nuvarande 

                                                 
28 Samuelsson (1951), s 26ff 
29 Anrep (1871), s 96 och Zethelius (1956), s 61. Claes Wittmack d ä var alltså morfar till Claes, Anthony, 
Abraham och Johannes, men inte till Johan Abraham som föddes i tredje äktenskapet.  
30 Zethelius (1956), s 62ff, Müller (1998), s 262 och bouppteckning i Stockholms Stadsarkiv (SSA) 1799/5:795 
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Gröna Lund och upphörde först 1858 med sin verksamhet. Där arbetade för övrigt den alltmer 
kände skeppsbyggaren Fredrik Henric af Chapman under åren 1769-1781.31 
 

Mot slutet av 1700-talet minskade varvsverksamheten i Stockholm i betydelse. Från fjärde 
oktrojen behövde Ostindiska Kompaniet inte längre några nya fartyg. Produktionen av mindre 
fartyg ökade kraftigt vid andra varv längs norrlandskusten, i Finland och i länderna söder om 
Östersjön. Man kan dra slutsatsen att det inte var tillräckligt lönsamt för Grillska handelshuset 
att själv äga och driva varv, utan att det var enklare och klokare att placera kapital och dela 
vinster och risker genom att medverka i konsortier med flera andra delägare.  
 
 
Järnbruken och stångjärnsexporten. 
 
Iggesund. 
 
Isaac Breant d ä kom till Sverige på 1640-talet och blev borgare 1654. Han exporterade järn 
och importerade galanterivaror. Han engagerade sig 1670 för att få igång hytta och hammare 
vid Iggesund, men privilegierna dröjde, det var svårt att få tag i malm och bönderna ville inte 
hjälpa till med kolning och annat. På 1690-talet försökte Breant etablera vallonsmide vid 
bruket, bland annat med nio skuldsatta smeder som rymt från Söderfors. Deras skulder vid 
Söderfors fanns kvar till mitten av 1700-talet, då båda bruken kom under samma ägare.  
Breant var först gift med Anna Sena från Amsterdam och efter hennes död med en dotter till 
holländske köpmannen Jan van Swindern, som tidvis var hans kompanjon. Vid sin död hade 
Breant stora skulder och många osäkra tillgångar, bland annat fordringar på Kronan och hög-
adeln, vilket innebar att hans hörnhus vid Slottsbacken, nuvarande Indebetouska huset mitt 
emot Storkyrkan, måste inlösas.32 
 

Den 23 maj 1721 brändes Iggesund av ryssarna. Vid bruket förstördes arbetarbostäder, 
spannmåls- och stångjärnsbodar, medan masugn, smedja och rostgropar skonades. Med nytt 
kapital till återuppbyggnaden skulle verksamheten kunna fortsätta ungefär som tidigare, men 
de efterlevande till nyligen avlidne Isak Breant d y och andra delägare var skuldsatta och fick 
inte fram nya pengar. Den 18 maj 1722 undertecknades därför ett köpebrev i Stockholm där 
förläggaren (långivaren), handelshuset Abraham & Carlos Grill, övertog Iggesunds bruk med 
alla tillhörigheter för 73 000 daler kopparmynt (d kmt). Sedan förlagsskulden reglerats 
återstod 27 000 d kmt till delägarna. Bergskollegium hade då värderat bruket till 46 000 d 
kmt, så delägarna gjorde en ganska bra affär. Fram till 1740-talets slut var Iggesund det enda 
bruket i Grillska handelshusets ägo.33 
 

Kort efter förvärvet lät handelshuset bygga upp de nedbrunna arbetarbostäderna och 
bruksherrgården (1724). Familjen Breant, som liksom Grillarna tillhörde de reformerta släk-
terna i Sverige, hade redan före branden varit på väg att göra om bruket efter mönster från 
Lövsta, med en rak bruksgata från herrgårdens huvudingång i riktning mot masugn och 
smedja. På södra sidan av gatan byggdes elva enhetliga bostadshus för smederna och på norra 
sidan sex hus och en skola. 34 

                                                 
31 Zethelius (1956), s 71f och 78 samt Joel Haugard (1947): Gustaf Kierrman; Ett fantastiskt levnadsöde under 
Frihetstiden, Nerikes Allehanda, Örebro, s 26 
32 Fredric Bedoire (2009): Hugenotternas värld; Från religionskrigens Frankrike till Skeppsbroadelns 
Stockholm, Bonniers, Stockholm, s 169ff 
33 Gustaf Utterström (red.)(1985): Iggesunds bruks historia 1685-1985, del I, Iggesund (Ljungföretagen, 
Örebro), s 49ff 
34 Müller (1998), s 194 och Bedoire (2009), s 290 
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Ur Hammarskattelängd 1747, Gimo-Österby Bruks arkiv (GÖBA), Lövsta 

 
 
Iggesund tillhörde de stora järnbruken i Sverige. Från 1741 och framåt hade bruket en årlig 
tillverkningslicens på 1 400 skpd. Sex år senare (1747) begärde Claes Grill hos Bergskolle-
gium att få bygga ett valsverk vid Iggesund. Han hänvisade bland annat till de stora skogstill-
gångarna som kunde ge god tillgång på kol. Inspektor Anders Qvist och masmästaren vid 
Jernkontoret Sven Rinman började 1748 bygga valsverket, som blev klart året därefter.35 
 

Under åren 1758-61 hade Claes Grill problem med bemanningen vid Iggesund, särskilt när 
det gällde vallonsmidet. Han försökte i samråd med inspektorerna Bengt Andersson Qvist på 
Iggesund och Gustaf Wåhlberg på Österby få smeder och räckare från Upplandsbruken till 
fasta eller tillfälliga anställningar vid Iggesund. Vallonsmidet vid Iggesund upphörde 1776, 
men manufaktursmide (spik) hade då pågått en längre tid, liksom även arbetet i valsverket.36 
 

Vid Iggesund låg också Östanå pappersbruk, som Johan Abraham Grill köpte år 1771. År 
1793 skaffade sig handelshuset ytterligare skog norr om Larsbo såg av bröderna Salomon och 
Lars von Stockenström för att säkra koltillgången vid Nianfors, ett bruk som var under upp-
byggnad i närheten av Iggesund. Vid skogsköpet avstod handelshuset från vissa smidesrättig-
heter till Stockenströms, men fick senare åter rätt till utvidgat smide.37 
 

Den 1 mars 1800 sålde sysslomännen i konkursboet efter Johan Abraham Grill och Grillska 
handelshuset Iggesunds bruk med alla dess tillhörigheter till brukspatronen Jürgen Chris-
topher Müller, dels fastigheter för 65 000 rdr bco, dels inventarier och effekter för 25 000 rdr 
rgs. Enligt köpebrevet från den 30 juni 1800, ansågs egendomen ha tillträtts redan den 1 
november 1799.38 
 
 
Söderfors. 
 
Söderfors Ankarbruk grundades av Claes Depken (adlad Anckarström) och fick sina privile-
gier 1676. Då tillverkade man mindre ankare genom att lägga samman järnstänger till 
knippor, som sedan välldes ihop med kraftiga hammarslag av muskulösa smeder. Vid 
tillverkning av större ankare var värmen från eldhärdarna inte tillräcklig för att hetta upp de 
inre delarna, så man kunde inte enbart med muskelkraft åstadkomma en tillfredsställande 
vällning. Vid Söderfors ville Depken använda en ny arbetsmetod som utprovats vid 
Älvkarleö, nämligen att välla samman ankarläggen med vattenhammare. Metoden uppfyllde 

                                                 
35 Müller (1998), s 194 och Utterström (1985), s 102. Hammarskattelängden ovan anger dock 1 300 skpd. 
36 Utterström (1985), s 111ff och 129 
37 Toivo Savolainen/Lena Zacco-Broberg (red.) (1985): Iggesund 300 år, Örebro, s 17 och Utterström (1985), s 
129f 
38 Utterström (1985), s 138 
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mer än väl Flottans hårda kvalitetskrav. I februari 1676 beställdes därför vid Älvkarleö tolv 
mindre och ett större ankare för Stora Kronan, amiralsskeppet som sprängdes sönder och gick 
till botten vid Ölands södra udde redan samma sommar. Under hösten fick den nyadlade 
Anckarström flera beställningar, samtidigt som Flottan omlokaliserades till Karlskrona och 
stod inför stora upprustningar. På grund av ägotvister och stora svårigheter i samband med 
dammbygget vid Söderfors kunde anläggandet av bruket inte börja förrän efter några år. Först 
1680 kom ankartillverkningen igång. Redan 1685 övertog Johan Leijoncrona, ägaren till den 
närbelägna Untra gård, de övriga delägarnas andelar och blev därmed ensam ägare. Han dog 
dock redan efter ett par år varvid svärsonen Carl Gyllenstedt övertog driften. Från 1724 och 
framåt var bruket utarrenderat fram till dess det i slutet av 1740-talet kom i Grillarnas 
händer.39 
 

Anthony Grill räknas som den förste förläggaren till Söderfors ankarbruk. Han gick in redan 
på 1680-talet. Nästan hela försäljningen ordnades genom hans nätverk. Handelshuset Abra-
ham & Carlos Grill tog sedan över kontakterna och därmed stärktes samarbetet alltmer. 
Mycket tidigt fick Söderfors lov att producera stångjärn som komplement till ankartill-
verkningen, som ju till stor del styrdes av Flottans oregelbundna beställningar. Sammanlagda 
produktionen uppgick under de bästa åren till närmare 2 000 skpd, men under krigsåren på 
1710-talet inte till mer än omkring hälften. Söderfors hade kanske på grund av den sena star-
ten och läget i utkanten av det uppländska bruks- och gruvområdet sämre förutsättningar än 
andra bruk när det gäller försörjningen med järnmalm, men genom Kronans prioriteringar 
lyckades bruket ändå hävda sig väl i kampen om Dannemora-malmen.40  
 

Claes Grill köpte Söderfors och Gysinge 1748 tillsammans med affärskollegan Mikael Hising 
och två år senare stod han som ensam ägare till Söderfors medan Hising övertog Gysinge. 
Han bodde aldrig permanent vid bruket, utan skötte i huvudsak driften från Stockholm. Vid 
Claes Grills död 1767 fortsatte änkan Anna Johanna (I) Grill (1720-1778) att driva bruket. 
Efter hennes död 1778 bosatte sig sonen Adolph Ulric Grill (1752-1797) vid Söderfors med 
sin hustru och kusin Anna Johanna (III) Grill (1753-1809). Efter deras bortgång var Claes 
Abraham Grill (från Garphyttegrenen) förvaltare för sterbhuset räkning 1810-1819, varefter 
brukspatron på Österby Pehr Adolph Tamm, systerson till Anna Johanna (III), tog över. 
 

Claes Grill påbörjade omgestalningen av bruksmiljön enligt reformert tradition med raka ga-
tor och rektangulära kvarter. Av planskisser och ritningar kan man förstå att arkitekten och 
hovintendenten Carl Hårleman har varit inblandad. Han var släkt i släkten och ritade även 
Svindersvik för Claes Grills räkning. Hårleman dog redan 1753 och fick aldrig uppleva fär-
digställandet av Söderfors. Under Claes Grills första år byggdes även en stenbro och en ny 
väg förbi Untra till Odenslätt, framför allt för att underlätta transporterna mot Uppsala och 
Stockholm.41 
 

Anna Johanna (I) Grill visade stor omsorg om brukets anställda och verkade både för högre 
löner och vissa pensionsförmåner, s k gratial. År 1776 lät hon av slaggtegel uppföra ett änke-
hus med två våningar, elva kamrar och en bagarstuga. Änkehuset ligger nära bruket, men på 
fastlandssidan av älven. Dessutom fortsatte hon upprustningen av verkstäderna.42 
 

                                                 
39 Martin Fritz (1976): ”Tillkomsten och de första verksamhetsåren” och Sven Sjöberg (1976): ”Ankarsmide 
under vattenhammare” ur Söderfors 300 år, Esselte, Stockholm, s 16f , 19f och 32ff.  
40 Fritz (1976), s 21ff och 24ff 
41 Bedoire (2009), s 289-292 och Marie Nisser/Helene Sjunnesson (1976): ”Bruksmiljö under 300 år”, ur 
Söderfors 300 år, Esselte, Stockholm, s 67-71 
42 Nisser/Sjunnesson (1976), s 71 och 74 
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När Claes och Anna Johannas son Adolph Ulric ärvde Söderfors, kom det inte längre att ingå i 
Grillska handelshuset. Det hade det goda med sig att bruket inte drogs med i konkursen år 
1799-1800. 
 

Adolph Ulric och Anna Johanna (III) strävade under sin tid att öka produktionen av ankare, 
bland annat för upprustningen av Flottan under Gustaf III:s regeringsperiod. Med Erik Palm-
stedt som arkitekt byggdes en ny kyrka som ersättning för den som brann ner 1789. Den nya 
kyrkan stod klar 1792. De anlade även en engelsk park på andra sidan älven, med grekiskt 
tempel, kinesiskt lusthus samt grotta, broar och vattendrag. Arbetet med anläggningen var 
delvis ett nödhjälpsarbete under missväxtåren i mitten av 1790-talet och kallades i folkmun 
för ”Hedesunda brödkaka”. Adolph Ulric var dessutom känd för sitt naturaliekabinett, som 
inrättades i ett nyuppfört hus strax intill herrgården och som bland annat omtalas i hans 
presidietal inför Vetenskapsakademien (KVA) år 1795. Naturaliekabinettet överlämnades till 
Vetenskapsakademien 1829 och kom att bilda grunden för det som idag är Naturhistoriska 
Riksmuseet.43 
 

Genom successiva arvskiften inom den Grillska släkten kom Söderfors att fördelas på allt fler 
ägare. Situationen blev med tiden ganska svårhanterlig. Efter aktiebolagsbildningen år 1872 
genomgick bruket en nödvändig modernisering. Gamla tillverkningsmetoder ersattes med 
nya, industrialiseringen inleddes och därmed började en ny expansiv epok i brukets historia. 
Tillverkningen vid Söderfors pågår än idag. Flera mindre bolag med utländska ägare gör nu 
specialstål av olika slag.44 
 
 
Österby 
 
Österby är ett bruk med anor från medeltiden. Dess moderna historia börjar när Willem De 
Besche får arrendera bruket av Kronan och Louis De Geer inträder som medarrendator och så 
småningom övertar bruket 1643. Brukskombinationen Österby, Gimo och Lövsta kom att bli 
kvar inom släkten de Geer ända till mitten av 1700-talet.45 
 

Österby hade fördelar av närheten till Dannemora-malmen och de korta transportvägarna ned 
till kusten, men nackdelar i form av otillräckliga tillgångar när det gäller vatten, bränsle och 
kol. Enligt hammarskattelängden 1747 hade Österby rätt till ett obegränsat smide. Under 
1700-talets första del ökade den årliga stångjärnstillverkningen successivt från 3 000 till 5 700 
skeppund bergvikt.46 
 

Claes och Johan Abraham Grill och Grillska handelshuset övertog 1758 ett Österby som var 
i mycket gott skick. Under de närmaste åren satsade Grillarna mycket pengar i försöken att 
tappa av sjön ovanför Dannemora för att underlätta länshållningen av gruvorna. I samarbete 
med den legendariske bergsmannen Sven Rinman försökte man även tillverka brännstål. Pa-
rallellt med ombyggnader för brukets räkning uppfördes en ny masugn och ungefär samtidigt 
skapades också den slottslika bruksherrgården, utbyggd i flera etapper.47  

                                                 
43 Nisser/Sjunnesson (1976), s 76 och Åke Nisbeth (1976): ”Den engelska parken” ur Söderfors 300 år, Esselte, 
Stockholm, s 53-61 
44 Nisser/Sjunnesson (1976), s 77 
45 Hildebrand (1957), s 425 
46 Hildebrand (1957), s 426, 428. Enligt K-G Hildebrand (1987): Svenskt järn; Sexton- och sjuttonhundratal. 
Exportindustri före industrialismen, Jernkontorets bergshistoriska skriftserie nr 20, Stockholm, s 178, räknade 
man stångjärnet i skeppund bergvikt (150 kg) på produktionsorterna. På uppstädernas vågar var enheten 
skeppund uppstadsvikt (143 kg) och på exportorterna skeppund stapelstadsvikt (136 kg).  
47 Hildebrand (1957), s 430ff 
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Under andra delen av 1700-talet var stångjärnsproduktionen något lägre än tidigare, normalt 
mellan 4 000 och 5 000 skeppund bergvikt per år. Den lägre produktionen fortsatte även un-
der den Tammska tiden, trots mycket goda konjunkturer, i synnerhet under Napoleon-tiden. 
De viktigaste anledningarna till minskningen har förmodligen varit höga tillverkningskostna-
der och bristande tillgång på skog för ved och kol.48 
 

Under den Grillska tiden arbetade Österby och Iggesund nära samman. Det gick egna båtar i 
skytteltrafik mellan bruken. Bland annat försåg Österby Iggesund med malm från Dannemora 
och omvänt gick trafiken med tackjärn och kol. Smeder från de olika bruken hjälpte också till 
i perioder när personal saknades vid det andra bruket. Vid andra handelshus bruk i Sverige 
och Finland bistod man varandra på samma sätt.49 
 

Österby disponerades av Claes Grills dotter Anna Johanna (II) och hennes man Henrik Wil-
helm Peill, som ingick i det Grillska handelshusets ledning. Som en följd av konkursen 1799-
1800 övertogs Österby av Anna Johannas (II) kusin Anna Johanna (III) Grill, som var änka 
efter ”tvåans” broder Adolph Ulric Grill på Söderfors. ”Trean” Grill hade stora fordringar på 
handelshuset i samband med konkursen, främst för obetalda leveranser och liknande. Läs mer 
om detta nedan. 
 

 
 

En salong på Österby bruk. Foto ur Isaksson: Vallonbruk i Uppland 
 
 
Här kan också nämnas den konstsamling som kom att sammanföras på Österby under den 
Grillska epoken. Till denna finns flera bidragsgivare. Större delen av Claes Grills samling 
fanns under hans sista år (1764-1767) i Torstensonska Palatset (UD) vid nuvarande Gustav 
Adolfs torg. Den är inte specificerad i hans bouppteckning, men däremot i hustruns. Det mest 
spektakulära numret för oss idag, Rembrandts Batavernas ed till Claudius Civilis 
(Nationalmuseum), kallas i bouppteckningen för ”Romerska historien” och upptas till 20 
riksdaler. Det är inte säkert att målningen (som Hildebrand, Tamm och andra påstår) någonsin 
                                                 
48 Hildebrand (1957), s 433ff 
49 Müller (1998), s 195 och Hildebrand (1957), s 430 

© Mårten Persson, 2019  14 



har hängt på Österby. Den deponerades omkring 1780 hos Konstakademien för att användas 
som studieobjekt och förvandlades efter Henrik Wilhelm Peills död 1798 till en donation. 
Claudius Civilis syns på väggen i Elias Martins målning från 1782 som visar Gustaf III:s 
besök hos Målare- och Bildhuggareakademien (Konstakademien) 1780. Depositionen skedde 
alltså efter Anna-Johannas (I) död 1778 och före 1782. Anna Johanna (II) Grill och hennes 
make Henrik Wilhelm Peill lämnade för övrigt Torstensonska Palatset (1783) och bosatte sig 
vid Drottninggatan några kvarter därifrån. Många andra målningar ur Claes Grills samling 
kom dock så småningom att hamna på Österby. Bruksherrgården stod klar först 1784. 
 

Henrik Wilhelm Peill var också en stor konstsamlare och hade ärvt stora delar av sin samling 
av sin morbror, konstnären Martin Meijtens d y. Denne levde en lång tid av sitt liv i Wien. 
Där vistades också den konstintresserade Peill under en period, märkligt nog just då 
testamentet skrevs. Mellan Alexander Roslin, hans hustru Marie-Suzanne Giroust och Gril-
larna förelåg en uppriktig vänskap, liksom även mellan Roslin och Henrik Wilhelm Peill. 
Flera målningar av Roslin fanns i den Grillska släktens ägo, bland annat Damen med slöjan 
(Nationalmuseum), den Grillska familjetavlan (Göteborgs Konstmuseum), Anna Johanna 
(III) Grill klädd i Svenska Dräkten (Privat ägo) samt även ett självporträtt av Roslin och hans 
hustru, när hon målar H W Peills porträtt i pastell (Privat ägo). Den sistnämnda är tänkt som 
ett pendang-porträtt till den Grillska familjetavlan. De fyra målningarna av Roslin har under 
en tid hängt på Österby. Se i övrigt en separat artikel på hemsidan.50 
 
 
Korrespondensen med inspektorerna på Iggesund och Österby. 
 

 
Slutet på brukspatron Claes Grills brev till inspektor Gustaf Wåhlberg 1761-07-30, GÖBA, Lövsta51 

                                                 
50 Flera källor, bland annat Magnus Olausson (Red.) (2007): Roslin, utställningskatalog för utställningen på 
Nationalmuseum 2007-2008, Nationalmuseum, Stockholm, s 145, Claes Tamm (2008): Österbysamlingen; ”en 
rätt artig samling målningar”, Atremi, Mjölby, s 21-32 samt Birgitta Lisholm (1974): Martin van Meytens d y, 
Allhems, Malmö, s 12f, 15f och 43 
51 Claes Grills handstil är ofta ganska svårläst, men i brevet står något i stil med: ”… brevet från Harg, warpå i 
kan svara, och Edert bref til mig gådt wåt(?) wäg så ock i eij för[r] kunat lembna min uthlåtelse vilket är at Jag 
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Claes Grill styrde alla sina bruk med hjälp av inspektorer. Han begärde rapporter i brevform 
en gång i veckan och gav ofta detaljerade skriftliga direktiv i sina svar. Tack vare sådan kor-
respondens vet man ofta mer om inspektorsstyrda bruk än om bruk där brukspatronen själv 
bodde. Ett hundratal brev från inspektor Bengt Qvist på Iggesund finns bevarade i handelshu-
sets fragmentariska arkiv för åren 1752 och 1761 och man kan dra slutsatser om Grills svar 
genom Qvists brev. När Grill besökte Iggesund på somrarna kunde inspektorn och arbetarna 
föra fram önskemål och synpunkter. Grill sammanfattade sedan sina beslut vid besöken i me-
morial med ett tjugotal punkter. Tretton memorial finns bevarade från Claes Grills tid och sju 
från Johan Abrahams. De ger en bild av förvaltningen och innehåller intressanta fakta i olika 
ärenden.52 
 
Österby sköttes också av en anställd inspektor, Gustaf Wåhlberg. Även han rapporterade i 
form av veckobrev. För år 1761 finns även Claes Grills svarsbrev bevarade. Breven förvaras 
dock i olika arkiv, men lyckligtvis på samma ställe, i Lövsta. Ett litet utdrag återges ovan.53 
 
 
Malmgården Ersta. 
 
Johan Abraham Grill ägde malmgården Ersta i Stockholm från omkring 1755 till 1775. Un-
der de sista fem åren byggdes där upp ett degelstålverk i samverkan mellan Grill och mas-
mästaren och assessorn i Bergskollegium Bengt Andersson Qvist. Den senare tillhörde en 
släkt som under den Grillska tiden i nära 50 år var inspektorer vid Iggesund. Bengt Andersson 
Qvist var inspektor 1747-66, så tidsmässigt kan det stämma bra. Qvist köpte sedan hela 
malmgården av Grill och drev degelstålverket till det gick i konkurs vid hans död. De gamla 
porthusen vid nuvarande Ersta sjukhus och utbildningscentrum finns kvar från den tiden.54 
 
 
Sammanfattning av bruksverksamheten. 
 
De Grillska handelshusen var aktiva när det gäller att förse bruk som Söderfors, Forsmark, 
Iggesund, Fredriksberg, Lögdö och Garphyttan med förskott och lån. Det verkar som det fi-
nansiella engagemanget var till för att säkra tillförseln av järn och inte en medveten strävan 
efter att successivt ta över bruksegendomar. Förlaget till Fredriksberg, som vid mitten av 
1750-talet uppgick till mer än 300 000 d kmt, kunde ägarna tack vare prisutvecklingen och 
inflationen så småningom betala tillbaka. Köpet av Iggesund var nödvändigt eftersom han-
delshusets fordringar översteg halva köpesumman och de tidigare ägarna inte kunde få fram 
pengar för att få igång bruket igen efter branden. Köpet av Söderfors och Österby hade annan 
karaktär. De gjordes när järnbruk hade blivit begärliga investeringsobjekt. För Claes Grill 
innebar inte köpen att han drog sig tillbaka från affärsverksamheten. Däremot bekräftas den 
rådande trenden av de holländska brorsönerna Abraham (1735-1805), Anthony (1743-1805) 
och Jacob Grill (1734-1799) med köpet av Skebo och Ortala 1769 och delvis även genom 
övertagandet av Garphyttan i mitten av 1770-talet. Motivet kan ha varit både ekonomiskt 

                                                                                                                                                         
gierna wil tiena Baron Oxenstierna med at lembna honom Skiepparen(?) Johan Forsman, men som han nu är uti 
full fart så kan det eij skie för en hans resa(?) nedåt som först i October månad blifver. Jag är (?) wenlig 
helsning med nöije Herr Inspektorens Tienstvillige B:on [brukspatron] Claes Grill” 
52 Utterström (1985), s 52. Brev och memorial finns i Grillska handelshusets handlingar i Lövstabruk. 
53 Grills brev till Wåhlberg finns i Gimo-Österby Bruks arkiv (GÖBA) och Wåhlbergs brev i Grillska 
handelshusets arkiv för 1761 (C&CG). Båda arkiven finns i Lövstabruk. 
54 Birgit Lindberg (1985): Malmgårdarna i Stockholm, Liber, Stockholm, s 46f och Utterström (1985) , s 60. 
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(mindre risk) och socialt (högre social ställning). Brorsbarnen lämnade i vilket fall som helst 
handeln och övergick till att driva sina bruks- och lantegendomar. Förklaringen till beteendet 
bör alltså hellre sökas i de ekonomisk-politiska förändringarna i Sverige än i en mentalitets-
förändring hos tredje generationen av den Grillska köpmansfamiljen. När järnförsäljningen, 
produktionen och handeln stagnerade, utgör köp av lantegendomar bara ett sunt ekonomiskt 
tänkande. De Grillska handelshusen i Stockholm och Amsterdam anpassade sig efter de krav 
och förutsättningar som gällde.55 
 
 
Produktionen av beck och tjära. 
 
Fram till 1700-talets mitt var beck och tjära den tredje största produktgruppen bland svenska 
exportvaror. En stor del av tjäran producerades i Österbotten och lagrades i Stockholm innan 
den skickades ut i världen. Den först kända lagringsplatsen var Tjärhovet vid Tegelviken, den 
plats där Stora stadsvarvet från 1686 kom att ligga och där finlandsbåtarna idag lägger till. 
Några år senare flyttades hanteringen ut på Beckholmen, där beckproduktion redan tidigare 
hade ägt rum.56 
 

Tjärhandelskompaniet fick nya privilegier vid flyttningen och kallades under perioden 1689-
1715 för Tjärhandelssocieteten. I ledningen stod kommerserådet Olof Hansson Törne, adlad 
Törnflycht, som också var stor skeppsredare. Privilegierna upphörde 1715 och då släpptes 
tjärhandeln fri, men en del av byggnaderna ute på Beckholmen hade så tidigt som 1712 sålts 
vidare till Abraham Grill, som redan då tog del i verksamheten.57 
 

Vid flera riksdagar under 1730-talet var frågan om inrättande av en ny tjärhandelssocietet 
uppe på dagordningen. Kommerskollegium kallade 1736 till ett möte i vilket bland annat 
Claes Grill och handelsmännen Mikael Hising, Frans Bedoire, Thomas Plomgren, Gustaf 
Kierman och Hinrich Hahr var närvarande. De kom fram till att det inte behövdes något nytt 
tjärmonopol, vilket också blev riksdagens beslut 1738.58 
 

Från 1719 fortsatte de tidigare direktörerna i Tjärhandelssocieteten Abraham & Carlos Grill 
och Johan Adam Petersén att driva rörelsen på Beckholmen i egen regi. En stor del av träbe-
byggelsen på ön förstördes vid en eldsvåda orsakad av gnistor från branden i Katarina kyrka 
år 1723, men byggdes snart upp igen. Grillska handelshuset, som ägde hälften av bruket på 
Beckholmen, tillverkade också beck vid Svindersvik och Danviken.59 
 

Beckbruket vid Svindersvik anlades av holländaren Jan van Swindern vid slutet av 1640-talet. 
Han fick då disponera två tomter, den ena vid dagens lilla herrgård, den andra på motsatta 
sidan av viken. År 1721 köpte handelshuset Abraham & Carlos Grill en fjärdedel av van 
Swinderns område på grund av de produktionsmöjligheter platsen erbjöd. Även i detta projekt 
var Johan Adam Petersén en av delägarna. Abraham Grill var som nämnts första gången gift 

                                                 
55 Müller (1998), s 196f och Hildebrand (1957), s 190f. Brödernas flyttning inträffade också några år efter 
finanskrisen i Amsterdam, där Claes Grills tvillingbroder Anthony och de tre nämnda sönerna tillhörde de 
drabbade. Enligt I H van Eeghens artikel (1971) hade Jacob flyttat till Sverige före 1757, medan Abraham 
flyttade 1776 och Anthony 1778. Det är det enda ställe där så exakta uppgifter har gått att utläsa och de har ännu 
ej verifierats.  
56 Anna von Ajkay (1985): ”Beckholmen – Djurgårdens okända ö” ur S:t Eriks årsbok 1985, Samfundet S:t Erik, 
Stockholm, s 95f. Man förlade gärna produktionen och lagringen av beck och tjära till stadens utkanter för 
brandfarans skull. 
57 Ajkay (1985), s 96f. Olof Törnflycht var far till Christina Piper som bl.a. drev Andrarums alunbruk i Skåne. 
58 Hahr (1966), s 36 
59 Ajkay (1985), s 98 
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med dottern till en tjärhandlare och insåg nyttan av att vara delägare i manufakturer med 
anknytning till skeppsbyggeriet. Enligt Abrahams bouppteckning från 1725 och Carlos från 
1736 ändrades inte områdets bebyggelse under deras tid. Vid farbroderns död 1736 blev Claes 
Grill ägare både till sin fars och farbrors egendom och då började intresset för Svindersvik 
som sommarnöje vakna på allvar. Sommarbostaden Svindersvik och beckbruket togs upp till 
80 000 d kmt i Claes Grills bouppteckning 1768 och där framgår det att han var ensam ägare. 
Vid arvskiftet fick dottern Anna Johanna (II) och hennes make Henric Wilhelm Peill överta 
Svindersvik, som såldes vidare redan 1780.60 
 

Det andra beckbruket låg alldeles i närheten av Danviken, ungefär vid Finnboda. Tomten 
uppläts 1681 till lagmannen Johan Utterclou, men marken kring bruket var under lång tid 
föremål för ägostrider mellan flera olika handelsmän. År 1738 framgår det av Danvikens 
hospitals huvudbok att Johan Adam Petersén betalade avgift till hospitalet för båda bruken. I 
huvudboken 1752 anges även Claes Grill, Volter Petersén (Johan Adams son) och Robert 
Finlay som beckbruksintressenter vid Danviken.61 
 
Mot slutet av 1700-talet var det Grillska handelshusets ställning svag. Handeln över Stock-
holm stagnerade, delvis som följd av att Bottniska handelstvånget avskaffades 1765. Tjäran 
från Finland kunde då exporteras direkt från finska hamnar, utan mellanlagring i Stockholm. 
Efter förlusten av Finland 1809 var tjäran som svensk exportprodukt överspelad. Handelshu-
sets hälft i tjärbolaget på Beckholmen finns med i förteckningen över tillgångar i konkursboet 
1799 och såldes säkert vidare i samband med konkursen.62 
 
 
Segelduksfabriken. 
 
Om den segelduksfabrik i vilken det Grillska handelshuset var delägare har det hittills varit 
svårt att få fram några riktigt spännande uppgifter. Den låg i alla fall väster om Stora Barnhu-
set på Norrmalm, i samma kvarter som dagens Folkets Hus. Seglen blektes och torkades på 
ängen ner mot Barnhus-viken, ungefär där LO-borgen ligger idag.  
 

Stora Barnhuset grundades redan på Drottning Kristinas tid ”med flere slögde-inrättningar till 
detta verkets bestånd”.  Kristinas lärare Johannes Matthiæ och riksrådet Claes Fleming till-
hörde dem som drev frågan. De omkring 300 omhändertagna barnen bodde och arbetade på 
Barnhuset till fjorton års ålder, ibland längre. Därefter fick de klara sig på egen hand eller 
fortsätta arbeta vid Barnängens fabriker på Södermalm. En del barnhusbarn arbetade hos 
hantverkare i närheten och andra svarade enligt Ödman/Hayen för strumpstickning samt spin-
ning och vävning av buldan och flaggduk vid Barnhuset. Det är dock inte troligt att de med-
verkade vid sömnaden och beredningen av seglen, som var ett stort och tungt arbete.63 

                                                 
60 Hahr (1966), s 37 och Karin Forsberg (1951): ”Svindersviks ägare” ur Fataburen; Nordiska museets och 
Skansens årsbok 1951, Stockholm, s 18ff och 25. Även Müller (1998), s 260. Johan Adam Peterséns dotter 
Anna-Maria var hustru till Claes Grills yngre bror Abraham i Göteborg. I Anrep (1871) står att Anna-Maria 
troligen är dotter till Lorentz Petersén, men det är en felaktig uppgift. De var ungefär jämnåriga. 
61 Hahr (1956), s 42 
62 Ajkay (1985), s 102 och Müller (1998), s 262 
63 J Elers (1801): Stockholm, bd 3, tryckt hos H Nordström, Stockholm, s 348. I ett föregående band (2) av 
samma bokserie, s 272, påstår Elers att både Barnhuset och segelduksfabriken skulle ha grundats redan i slutet av 
Gustaf II Adolfs regeringstid. Att barnen vid Barnhuset användes som arbetskraft vid segelduksfabriken nämns i 
förbigående i Helena Friman/Göran Söderström (2008): Stockholm; En historia i kartor och bilder, W&W, 
Stockholm, s 78, men framgår ännu bättre av Per Johan Ödman/Mats Hayen (2004): Främlingar i vardagen; Liv 
och pedagogik vid Stora barnhuset i Stockholm på 1700-talet, Stockholmia Förlag, Stockholm, s 58, 64ff , 69 
och 87, plankarta på s 112f. Boken är intressant och det är lätt att hamna i en helt annan frågeställning än den 
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Styrkeförhållanden mellan hattar och mössor påverkade den politik som reglerade arbetet vid 
Barnhuset och andra liknande inrättningar. När hattarna hade makten 1739-1765 dominerade 
enligt Ödman/Hayen det ”statligt” inriktade synsättet med kraftigt ekonomiskt stöd till manu-
fakturer, utrikespolitik och handel, medan mössorna före 1739 och efter 1765 hade ett mera 
”kommunalt” intresse för hantverk och kunde se behovet av omsorg och omvårdnad.64 
 
 

 
Johan Sevenbom: Utsikt från Blekholmen mot Barnhuset, 1700-talet. Stockholms Stadsmuseum. Se-
gelduksfabriken ligger ovanför takåsen på ladan, Barnhuset är det stora komplexet mellan fabriken 
och tornet på Adolf Fredriks kyrka. Däremellan ligger Smedjegården (skymd), ett fängelse där man i 
den s k Rosenkammaren bland annat ägnade sig åt vattentortyr för att pressa fram bekännelser.  
 
 
Stora Barnhuset användes under Karl XII:s krig som bostad för krigs- och arbetsfångar. Under 
denna tid låg tillverkningen vid segelduksfabriken nere, men fabriken sattes åter i stånd och 
produktionen återupptogs 1730 med nya intressenter och utan bidrag i form av Landshjälp 
eller skattemedel. Elers skriver: ”Denna Fabrik har genom exporten af goda tillverkningar, 
jämte en oafbruten handel med Kronan, länge haft bestånd; men sedan utskeppnings-praemi-
erne blifvit indragne, och i stället för 8 Fabriker i Riket 1772, antalet blifvit ökt till 17, samt 
leverantserne till Kronan i sin måhn aftagit; så hade vid Segelduks-Fabriks-Stolarnes antal 
1787, ifrån 80 till 25 blifvit minskade, hvarigenom öfver 1000 personer skola saknat arbete 
och förtjenst. Med år 1800 skall arrendet af denna Fabrik upphöra”. Arrendet skulle dock, 
fortfarande enligt Elers, förlängas till mars 1826 mot en årsavgift på 700 rdr bco till Barn-
huset.65 
 

                                                                                                                                                         
som är aktuell här. Enligt Nordisk Familjebok (1905), bd 4, sp 555f, är buldan ett slags grov vävnad i tuskaft av 
lin-, jute- eller hampgarn, som brukades till säckar, packväv eller liknande. Buldan vävdes också randig och 
användes då till grövre kläder. 
64 Ödman/Hayen (2004), s 147-150 och 166ff 
65 J Elers (1800): Stockholm, bd 2, tryckt hos H Nordström, Stockholm, s 272f och band 3, s 348 
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Troligen tillhörde Grillska handelshuset intressenterna i segelduksfabriken från 1730-talet 
fram till seklets slut, eftersom en femtedel finns upptagen till 100 000 d kmt i handelshusets 
förteckning över tillgångar och skulder 1768 och till hälften av detta belopp i Claes Grills 
bouppteckning samma år, samt till 5 500 rdr i samband med värderingen av handelshusets 
tillgångar i Johan Abraham Grills bouppteckning från 1799. Bland övriga delägare ur 
Skeppsbroadeln kan nämnas Herman Petersén och Jean Henri Lefebure.66 
 
 
Salthandeln. 
 
Under ett normalår importerades omkring 160 000 tunnor salt till Sverige. Hösten och vintern 
1740 drabbades landet av besvärlig saltbrist, till följd av att importen hade varit lägre än nor-
malt. Bland annat ledde Österrikiska tronföljdskriget till ett ökat antal kapningar av svenska 
fartyg som hämtade salt i södra Europa. Många fraktskutor fick därför ligga länge i Stock-
holm och vänta på det salt som aldrig kom. Särskilt bekymmersamt var läget i uppstäderna 
längs norrlandskusten, där man fick svårt att ta hand om slaktat kött och fiskad fisk. Priset på 
salt ökade också från 16 d kmt per tunna 1738 till 20 d kmt i oktober 1740 och 30 d kmt i 
februari 1741. Grosshandlarna Thomas Plomgren, Isaac Clason, Claes Grill och Hinrich Hahr 
menade i en diskussion med kommerskollegium i oktober 1741 att prisökningarna inte 
berodde på saltbristen, utan huvudsakligen på ökade varukostnader, löner, fraktkostnader, 
försäkringar och tullavgifter. Även under riksdagen 1740-41 diskuterades salthandeln. En del 
riksdagsmän ville ha ett avsteg från Produktplakatet, så att också andra länders fartyg kunde 
få leverera salt. Andra önskade avskaffa det Bottniska handelstvånget, som innebar att alla 
importvaror till svenska och finska städer norr om Stockholm först måste passera 
huvudstaden. Vissa talade för ett fast pris på saltet.67 
 

Riksdagens beslut innebar tre viktiga ställningstaganden: 
 Skärpt övervakning och kontroll över salttillgången och saltpriserna. Vid brist eller 

alltför kraftig prisökning skulle myndigheterna underrättas och åtgärder vidtagas. 
 Nederlagsfrihet för salt infördes. Grosshandlarna kunde nu ta in och lagra salt, men 

behövde inte betala tull förrän saltet togs ur lagret för att säljas. 
 Inrättande av speciella lager i alla stapelstäder som buffert vid saltbrist. Tanken var att 

saltförråden skulle motsvara en åttondel av alla inkommande laster. Beslutet var inte 
så enkelt att genomföra och förverkligades därför inte förrän våren och sommaren 
1742. Åttondelslagret kom bara att användas vid några få tillfällen, särskilt i slutet av 
kriget mot Ryssland. Förslaget om åttondelslagringen kom ursprungligen från handels- 
och manufakturdelegationen, där Thomas Plomgren var en av de tongivande, men an-
nars var grosshandlarna i allmänhet motståndare till beredskapslagringen och såg till 
att den i praktiken upphörde redan 1747. 68  

 
Det Saltkontor som så småningom inrättades låg vid Skeppsbron i Stockholm (i hörnhuset 
Skeppsbron-Slottsbacken) och var en fungerande halvstatlig inrättning under åren 1750-1762. 
Verksamheten finansierades genom saltkontorsavgiften på 1 d kmt för varje tunna salt som 
importerades till Stockholm. Saltkontorets uppgift var att hålla saltpriset stabilt och se till att 
det fanns tillräckligt med salt i riket. Dessutom skulle kontoret främja sjöfarten och förutom 
importen verka för återexport av importerat salt till hamnar på andra sidan Östersjön. Salt-
kontoret tillkom på initiativ av grosshandlarna i Stockholm. De menade att exporten från Sve-

                                                 
66 Müller (1998), s 259f och 262 
67 Carlén (1997), s 81f, 84-89, 90ff . Även Hahr (1966), s 63f. En tunna salt motsvarar ungefär 160 liter. 
68 Carlén (1997), s 96ff, 101f och 106f 
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rige fungerade utmärkt och att svenska fartyg under krigen på 1740-talet kunde göra stora 
förtjänster på frakter i södra Europa. När freden kom kunde de krigförande ländernas handels-
flottor åter användas för sina normala uppgifter, bland annat för transporter av salt. Därmed 
blev det svårare för svenska fartyg att skaffa sig returfrakter till Sverige. Saltkontoret inrätta-
des genom ett kungligt beslut i juni 1750 och avskaffades under tvivelaktiga former våren 
1762. Saltkontoret som institution fick sedan ett rättsligt efterspel och blev en bricka i stri-
derna mellan hattar och mössor under resten av 1760-talet.69 
 

De fyra direktörerna i ledningen var Thomas Plomgren, Isaac Clason, Jean Henri Lefebure 
och Baltzar Netterblad, alla kollegor till Claes Grill som också fanns bland intressenterna. 
Direktörerna var både grosshandlare och hattpolitiker och satt som sådana i riksdagens olika 
deputationer, kommissioner, fullmäktige och andra beslutande organ. De kunde därmed på-
verka de ekonomiska spelreglerna till sin egen fördel, skaffa sig förmånliga lån till investe-
ringarna och även förhandla om räntorna. De agerade också rationellt och köpte salt när utbu-
det var stort, lagrade under långa tider omkring 60 000 tunnor, återexporterade en del och 
sålde ut lagren när tillgången på salt var mindre och priserna högre. De sista två åren bedrevs 
inga marknadsoperationer alls. Lagren såldes ut och direktörerna tog chansen att kapa åt sig 
av vinsterna. I samband med mössornas maktövertagande 1765 beslutades om en revision av 
Saltkontorets verksamhet, men revisionen gick trögt och rann så småningom ut i sanden. 70 
 
 
Ostindiska kompaniet. 
 
Ostindiska kompaniets verksamhet vad avser släkten Grill behandlas i en särskild artikel på 
denna hemsida.  
 

I den tredje oktrojen av SOIC var följande medlemmar av släkten Grill delägare71: 
 
Namn Antal andelar Rdr 
Johan Abraham Grill 60 102 000 
Jacob Grill 80 87 000 
Laurentz Grill & Petersén 6 8 000 
 
Handelshusets och enskilda Grillars ägarandel under andra och fjärde oktrojen är svårare att få 
fram, eftersom arkivmaterialet i huvudsak består av enskilda personers bouppteckningar.  
 
De ostindiska kompanierna sålde ofta sina varor på annonserade auktioner i stället för att 
själva distribuera ut dem över landet. Detta var naturligtvis ett sätt att snabbt få kontanter och 
kunna återinvestera pengarna i nya expeditioner, i stället för att på grosshandlares vis succes-
sivt sälja varorna till detaljister och därmed ofta tvingas vänta länge på betalningen. En del 
varor som kom med skeppen från Kina återexporterades till andra länder i Europa, särskilt te 
och sådana varor som inte var tillåtna i Sverige på grund av överflödsförordningarna. I början 
av 1780-talet stod vidareförsäljningen för upp emot 80 % av Sveriges totala exportintäkter.72  

                                                 
69 Carlén (1997), s 115-120 
70 Carlén (1997), s 121, 124-127, 130-138. En del fraktsedlar för saltleveranserna 1752 och 1761 finns i C&CG:s 
arkiv i Lövsta. 
71 Göteborgs universitetsbibliotek (GUB), Aktieägarförteckning för 3 oktrojen av SOIC, arkiv nr H 22:1, 
åtkomligt via Internet www.gu.ub.se/samlingar/handskrift/ostindie/dokument.xml?id=26 , läst 09-12-01. Jacob 
Grill sålde 1771 större delen av sitt innehav till Charles & Maximilian De Viron d’Oosquerq, som han sannolikt 
hade lånat pengar av för att kunna klamra sig fast vid Skebo och Ortala. 
72 Braudel (1986), s 359. De 80 % är hämtade från en basutställning om SOIC på Göteborgs Historiska Museum. 
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Levantiska kompaniet. 
 
Levantiska kompaniets bildande 1738 föregicks under 1730-talet av en hel del förhandlingar, 
bland annat kring den handelstraktat med Turkiet som till sist kunde undertecknas 1737. En 
förutsättning för traktaten var att skulderna på uppemot 3 000 000 d smt som Karl XII hade 
dragit på sig under sina år i Bender skulle regleras. Två unga svenska diplomater, Edvard 
Carlson (adlad Carleson) och Carl Fredrik von Höpken, förberedde och skötte förhandling-
arna i Konstantinopel. Senare kom även två turkiska delegationer till Stockholm. Resultatet 
blev att sultanen gick med på att som likvid ta emot ett fullt utrustat krigsskepp med 72 kano-
ner samt en sändning på 30 000 gevär och diverse annan krigsmateriel. Förhandlingarna oro-
ade ryssarna, som fruktade att ett närmande mellan Sverige och Turkiet skulle kunna leda till 
ett tvåfrontskrig.73 
 

Efter att hattarna tagit makten vid riksdagen 1738-1739 utrustades krigsskeppet Sverige och 
handelsfartyget Patrioten, som tillhörde det nystartade kompaniet.  När skeppen passerade 
Cadiz, bar det sig inte bättre än att örlogsfartyget gick till botten, medan Patrioten kunde 
fortsätta till Konstantinopel. Carleson och Höpken fick sultanen att acceptera handelsfartyget i 
utbyte mot krigsskeppet och ett löfte om senare leverans av de vapen som fattades. Karl XII:s 
reverser i sultanens skattkammare skickades till Stockholm med kuriren Malcolm Sinclair, 
men han blev tillfångatagen och dödad på vägen, sannolikt på ryskt initiativ. Reverserna kom 
dock senare till Sverige med vanlig post från Hamburg.74  
 

Samtidigt med traktatens undertecknande ansökte Johan Clason, Claes Grill, Samuel Worster, 
Mikael Hising, Gustaf Kierman, Jacob Buckall, Thomas Plomgren, Anders Plomgren och 
Henrik Schröder & Son om ett uteslutande privilegium (oktroj) på handeln med Levanten. 
Dessa kan alltså betraktas som kompaniets stiftare. Ansökan stötte på hårt motstånd, både hos 
kung Fredrik I, kanslipresidenten Arvid Horn och vissa av de utländska sändebuden. Man 
menade bland annat att kompaniet skulle exportera värdefullt svenskt järn, koppar och klä-
desvaror och bara få värdelösa lyxvaror som vin, kaffe, russin, fikon och annat i utbyte. Vid 
riksdagen 1738 lyckades hattarna ändå genomdriva Levantiska kompaniets bildande med en 
oktroj på tio år. Det var särskilt Stockholms borgerskap, bland annat representerat av Thomas 
Plomgren och Gustaf Kierman, som i debatten förde näringslivets talan.75 
 

En annan viktig förutsättning för Levantiska kompaniets verksamhet var förhandlingarna och 
fredavtalen med Barbareskstaterna för att få stopp på sjöröverierna på Medelhavet. Fred slöts 
med Algier 1729, Tunis 1736, Tripoli 1741 och Marocko 1763. Avtalen krävde en hel del 
gåvor i form av krigsmateriel, järn, beck och tjära, tyger, juveler och annat. Kung Fredrik fick 
i sin tur som gåva av deyen i Algier ett par levande lejon, tre hyenor och en vildkatt. Dess-
utom frisläpptes en svensk sjöman, som hade varit slav i Nordafrika under många år.76  
 

Levantiska kompaniet startade med en fond (motsvarar dagens aktiekapital) på 200 000 d smt, 
uppdelat på 400 andelar. Redan efter några år stod det klart att kompaniet var en misslyckad 
satsning. När oktrojen förnyades 1748 utökades den tullfria exportkvoten för stångjärn till 
3 000 skpd per år. Vid riksdagen 1752 begärde Sekreta utskottet att kompaniets verksamhet 
skulle utredas. De förklaringar som gavs från kompaniets sida var dels att holländska och 
                                                 
73 Eskil Olán (1921): Sjörövarna på Medelhavet och Levantiska Compagniet: Historien om Sveriges gamla 
handel med Orienten, Fritzes, Stockholm, s 22, 24, 26, 29   
74 Olán (1921), s 31ff. Ibland skickade man dubbla kurirer som färdades två olika vägar, för att minska riskerna 
för att viktiga depescher och dokument skulle komma bort genom i samband med olyckshändelser eller överfall. 
75 Olán (1921), s 38-41 
76 Olán (1921), s 49-58 
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engelska skepp kunde medföra större laster och därmed göra mer förmånliga affärer, dels att 
utlänningarna exporterade förädlade och utarbetade varor, medan Sverige mestadels sände 
råvaror och enklare industriprodukter. Dessutom var avståndet längre till Smyrna i Turkiet 
från Stockholm än från Amsterdam och London. Ytterligare en anledning var att kapitalet i 
den svenska fonden var för litet och att kompaniet ibland måste köpa varor på oförmånliga 
villkor. Kommerskollegium föreslog därför att privilegierna mot viss ersättning skulle åter-
lämnas och handeln åter släppas fri. Efter en tid av förhandlingar återköptes kompaniets pri-
vilegiebrev 1756 för ungefär 85 000 d kmt. Under sin artonåriga historia utgick bara fjorton 
expeditioner till Smyrna (dagens Izmir). Under motsvarande tid genomförde Ostindiska kom-
paniet närmare trettio expeditioner.77 
 
 
Västindiska kompaniet. 
 
Flera gånger under 1700-talet ville man öppna direkt handel mellan Sverige och Västindien. 
Ett försök gjordes av bröderna Abraham och Jakob Arfwedson, som 1745 begärde och fick 
privilegier på sådan handel under 20 år. Spanska sändebudet i Stockholm lämnade in en så 
skarp protest mot den planerade verksamheten att det Arfwedsonska handelshuset valde att 
avstå från privilegierna. Ingen annan försökte få några privilegier och därmed fick hela frågan 
vila tills vidare. Under nordamerikanska frihetskriget var handel under 1780-talets början till-
låten på fyra västindiska orter och de skepp som återkom med last till Sverige hade möjlighet 
att få tullindringar och andra förmåner. Först när Sverige i juli 1784 hade fått ön S:t Bathé-
lemy av Frankrike som koloni, vaknade intresset på allvar igen. Statssekreteraren Johan Lil-
jencrantz föreslog i rådet att ett bolag skulle bildas för att underlätta handeln med den nya 
kolonin och i oktober 1786 utfärdades nya privilegier från 1787 och femton år framåt.78 
 

Bolagets fond skulle byggas upp genom aktieteckning (subskription) och den uppgick med 
tiden till 80 000 rdr specie. Med sina aktier för 2 000 rdr tillhörde Johan Abraham Grill och 
Grillska handelshuset delägarna, men han ingick inte i den inre kretsen. Expeditionerna skulle 
avsegla från Stockholm eller Göteborg och återvända dit med sina laster. Besättningsmännen 
slapp militärtjänst och skatter för sig och sina familjer. Tullar och avgifter reducerades kraf-
tigt. Kompaniet fick rätt att uppbära svenska statens inkomster från S:t Barthélemy och skulle 
som motprestation hålla hamnen och vissa byggnader i ordning samt avlöna de tjänstemän 
som svarade för administrationen och för ordningens upprätthållande. Ön hade i början bara 
omkring 730 invånare, av vilka en tredjedel var svarta slavar, men utökades före sekelskiftet 
1800 till omkring 5 000.79 
 

Det påstås att svenskarna också var intresserade av att medverka i slavhandeln. Den första 
expeditionen, som kanske kan ha haft detta syfte, gick förlorad redan i inledningen av kriget 
med Ryssland 1788. Kort därefter inleddes diskussionerna på allvar om slavhandelns av-
skaffande, med början i det brittiska underhuset. I övrigt förlamades kompaniets affärer till 
stor del av det svenska införselförbudet för vissa varor, särskilt kaffe. Kompaniet gick inte 

                                                 
77 Olán (1921), s 59-63 
78 Nordisk Familjebok (NF) (1922), bd 33, Stockholm, sp 412ff. Även Rosman/Munthe (1945), s 111-118 
Bröderna Arfwedson försökte vid denna tid få till stånd ett nytt avtal om handeln på Ostindien, när den första 
oktrojen av SOIC skulle löpa ut år 1746. De gamla intressenterna lämnade samtidigt in ett anbud, liksom även 
Anders Plomgren och Carl Broman. Personerna bakom de två senare anbuden slog sig samman och gick därmed 
segrande ur striden. 
79 NF (1922), bd 33, sp 412f. Även Hans Norman/Anna Larsdotter (2004): ”När Sverige skulle bli kolonialmakt” 
ur Populär Historia nr 4/1994,  www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=43&vid=127&template=.print.t  (2009-12-
03). Se även Johan Abraham Grills bouppteckning (BOU 1799/5:795, SSA) 
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med någon större vinst, trots utökade förmåner. Oktrojen förlängdes visserligen när den gick 
ut 1801, men kompaniet upplöstes ändå i maj 1805.80 
 
 
Generaltullarrendesocieteten. 
 
Enligt kungligt beslut 1726 utarrenderades hanteringen av rikets sjö- och landtullar för att 
man skulle komma till rätta med den omfattande smuggling som blev följden av de 
restriktioner som påtvingades handeln genom Produktplakatet, överflödsförordningarna och 
de extra tullar och avgifter som lades på attraktiva produkter från utlandet. Uppdraget gick till 
generaltullarrendesocieteten, ett bolag där 1 000 av 5 000 andelar à 200 d smt reserverades 
för Stockholms borgerskap och köptes upp av dess övre skikt. Som vanligt stod striden mellan 
å ena sidan grosshandlare som bröderna Anders och Thomas Plomgren, Gustaf Kierman, 
Johan Clason med flera, som var anhängare av skydds- och monopolpolitiken, och å andra 
sidan mellanskiktets kramhandlare som i allmänhet var företrädare för den fria handeln.81  
 
Generaltullarrendesocieteten utövade sin verksamhet under tre perioder, 1726-1765, 1777-
1782 och 1803-1813. Johan Abraham Grill var ledamot under ett par år i början av den andra 
perioden och tillhörde även det konsortium som 1776 arrenderade Stora sjötullen.82 
 
 
Jernkontoret. 
 
Under frihetstiden exporterades större delen av järnet från Bergslagen, Uppland, Norrland och 
Finland över järnvågen i Stockholm, medan det värmländska järnet i stor utsträckning gick 
via Göteborg. Handeln med järn dominerades av ett fåtal handelshus, av vilka det Grillska 
handelshuset i början på 1740-talet tillhörde de allra största. Priset på järnet fastställdes ofta i 
samband med Fastingsmarknaden i Kristinehamn, som ägde rum i februari varje år. 
 
Redan på 1720-talet hade frågan om ett svenskt järnkompani varit uppe till diskussion, men 
på grund av politiska och organisatoriska svårigheter blev det inget av. I mitten av 1740-talet 
sjönk priset på järn och därmed blev frågan på nytt aktuell. Samtidigt framfördes ett krav från 
bruksägarna om att införa en produktionsbegränsning i syfte att höja priset. En 
järnhandelskommission bestående Anders Nordencrantz och tre riksråd lade då fram ett 
förslag om att bilda ett svenskt Jernkontor med syfte att hjälpa bruksägarna med förlag och 
medverka till en säker avsättning genom att ta hand om försäljningen. En särskild fond för 
konjunkturutjämning skulle samtidigt bildas. Bruksägarna var kritiska till förslaget och ville 
själva sälja sitt järn, men var villiga att bidra till konjunkturfonden genom en avsättning på 1 d 
kmt per skeppund exporterat järn. Vid Fastingsmarknaden 1747 och under riksdagen samma 
år kom grosshandlarna Plomgren och Lefebure med förslag som gjorde det möjligt att vid 
slutet av året bilda Jernkontoret. Genom grosshandlarnas förslag försköts tyngdpunkten för 
Jernkontoret från att vara en kamporganisation för bruksägarna till en kreditanstalt, i någon 
mån för bruksägarna men framför allt för exportörerna. Denna förskjutning är troligen den 
viktigaste anledningen till Anders Nordencrantz upprepade och förbittrade kritik mot 
handelshusen och Jernkontoret under inflationsåren från mitten av 1750-talet och framåt.83 

                                                 
80 NF (1922), bd 33, sp 413f, även Norman/Larsdotter (2004), s 7 
81 Hahr (1966), s 21 samt Nordisk Familjebok (1908), bd 9, sp 915 
82 Nordisk Familjebok (1908), bd 9, sp 915, Staffan Högberg (1967 ): ”Johan Abraham Grill” ur Svenskt 
biografiskt lexikon, bd 17 , s 284f och Anrep (1871), s 97 
83 Norrby (1991), s 148-152  

© Mårten Persson, 2019  24 



 
Erik Stockenström, Jean Henri Lefebure och Carl Gustaf Löwenhielm utsågs till fullmäktige 
och något senare (1748) tillkom också Thomas Plomgren. Johan Abraham Grill var 
deputerad för Bergslagen åren 1758, 1760-1762, 1769, 1773-1776 och dessutom en av de fyra 
fullmäktige under åren 1763-1767. Claes Grill fanns också bland dem som var särskilt aktiva i 
diskussionerna kring Jernkontorets bildande och ingick i den deputation av bruksägare som 
hade till uppgift att förhandla med den Nordencrantzka kommissionen. I Boethius/Kromnow 
beskrivs han och Mikael Hising som ”honorarie fullmäktige” i arbetet fram till stiftelsebrevet 
1747, men han kom aldrig att tillhöra de ordinarie valda fullmäktige. Grillska handelshuset 
tillhörde däremot senare de större låntagarna.84 
 
 
Konkursen 1799. 
 
Efter Johan Abraham Grills död i mars 1799 uppdrog arvingarna åt kommerserådet Carl 
Christopher Arfwedson att tillsammans med statskommissarie Georg Wåhlberg och brukspa-
tron Werner Groen fortsätta den utredning av handelshusets ställning som Johan Abraham 
Grill hade påbörjat. Ställningen var dock svagare än man först tänkt sig, vilket ledde till en 
oundviklig konkurs. Arfwedson och Wåhlberg fick i uppdrag av borgenärerna att fungera som 
sterbhusets och konkursboets administratorer tillsammans med expeditionsseketeraren R F 
Hochschild i egenskap av juridisk expert.85  
 
Följande kan noteras i sammandraget (det s k överslaget): 
 

Tillgångar: 
   Rdr bco 
Bolagets gemensamma tillgångar:   434.266 
Bolagsmännens enskilda tillgångar: 
- Johan Abraham Grills sterbhus  31.812 
- Henrik Wilhelm Peills sterbhus  18 625 50 437 
 

Sammanlagda tillgångar   484 703 
 
Bland tillgångarna upptogs endast de som kunde anses fullständigt säkra. Därför har man 
undantagit handelshusets osäkra fordringar på 38 225 rdr bco och Johan Abraham Grills på 
15 888, totalt 54 113 rdr bco.  
 

Skulder: 
   Rdr bco 
Bolagets gemensamma skulder   414 269 
Obetald ränta till J A Grills dödsdag   7 635 
Enskild skuld efter J A Grill   3 726 
Överskott   59 073 
 

Sammanlagda skulder   484 703 

                                                 
84 Gustaf Lagerström/Helge Erickson (1947): Fullmäktige i Jernkontoret 1747-1947, appendix till Bertil 
Boethius/Åke Kromnow: Jernkontorets historia, Jernkontoret, Stockholm, s 9f och 12. Även Boethius/Kromnow 
(1947), del 1, s 123f, 150, 152, 228 
85 Konkurshandlingarna finns i Stockholms Stadsarkiv (SSA) och har nummer 1800:213. Materialet består av 
många olika akter och bilagor och betraktades som en av de allra största konkurserna i sin tid. Se även 
Rosman/Munthe (1945), s 352 
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Adolph Ulric Grills sterbhus hade för de förflutna åren från 1779 en hos bolaget sammanräk-
nad (stridig) fordran på 244 577 rdr bco. Det handlade till största delen om stångjärn, ankare 
och andra produkter som lämnats från Söderfors till handelshuset, men som man inte ansåg 
sig ha fått betalt för. Eftersom brukspatronens änka Anna Johanna (III) Grill avsade sig alla 
anspråk på denna fordran till dess var och en av de övriga fordringsägarna hade fått sina krav 
tillgodosedda, så togs den inte upp bland bolagets (ostridiga) skulder. 
 
Analyserar man tillgångssidan lite närmare, ser man: 
 

Johan Abraham Grills tillgångar och därmed bolagets:86 
 

Iggesunds järnbruk, upptaget till  80 000 
Del i Österby bruk 270 000 
Hälften i beckbruken 4 000 
En åttondel i Stadsvarvet 4 000 
En åttondel i Djurgårdsvarvet 4 000 
Hälften i Tjärhovet 6 000 
En femtedel i Segelduksfabriken 5 000 
Fartyg eller fartygsandelar 11 326 
Aktier eller lotter till deras säkra värde 41 926 
Obligationer m m 4 685 
Säkra fordringar 5 327 434 266 
 

Christina Elisabeth Fischer Grill: 
Fast egendom vid  
Stortorget och Svartmansgatan  15 000 
Lösöre 8 000 
Säkra fordringar  3 212 
Aktier m m  5 600 31 812 
 

Anna Johanna Grill Peill: 
Aktier i Ostindiska kompaniet 14 000 
Lösöre i staden och på landet 4 625 18 625 
 
Sammanlagt   484 703 
 
 
Här ser man tydligt att även de privata tillgångarna räknades in i handelshusets konkursbo, 
även vad gäller änkorna Grill och Peill. 
 
Går man igenom borgenärsförteckningen finner man som största fordringsägare: 
 

Företag och institutioner:  Rdr bco Rdr rgs mm 
Handelshuset Tottie & Arfwedson  14 200 
Ostindiska Kompaniet  11 484 
Justitiekollegium i Stockholm  10 619 
Generaldiskonten  8 000 
Direktionen vid Borgerskapets Enkehus  1 022 6 931 

                                                 
86 Förteckningen skiljer sig något från den som presenteras i Müller (1998), s 262 och som utgår från Johan 
Abraham Grills bouppteckning (BOU 1799/5:795, SSA). Det kan bero på att olika värderingsprinciper har 
tillämpats eller att värderingen av vissa tillgångar hade ändrats något mellan dödsfallet den 16 mars och 
konkurshandlingarnas undertecknande den 4 maj 1799.  
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Släktingar och närstående: 
Anna-Maria Preis (brorsdotter)  23 300 
Anna Johanna (III) Grill (brorsons änka)  11 850 
Christina Maria Tham (brorsdotter)  11 600 
Mamsell Johanna Carolina Grill (ogift brorsdotter) 6 300 
Claes Grill (brorson, London)   £ 1 800 
 
Privatpersoner: 
Änkefru Directeurskan Küsel  28 000 2 000 
Hovjunkaren Cederström  18 000 
Kamreraren Northun  15 000 
Statssekreteraren Benzelstiernas sterbhus  13 000 
Commerserådet Hebbe  10 000 
 
 
Bland de mindre fordringsägarna finner man ett stort antal adelsmän och adelskvinnor, 
ämbetsmän av olika slag, de tre konkursförvaltarna, ett par leverantörer av vin och kryddor 
samt några kaptener och andra anställda. Sammanlagt uppgår skulderna enligt denna 
förteckning över borgenärer till 296 372 rdr bco, 37 000 rdr rgs, 2 000 rdr holländsk courant 
och 1 800 engelska pund.87    
 
 
Köpet av Österby. 
   
En viktig slutpunkt för konkursen utgör Anna Johanna (III) Grills köp av Österby Bruk och 
den likvidationsräkning som återfinns i Gimo-Österby Bruks arkiv (GÖBA, 382-2d) i Lövsta: 
 
På debetsidan, bara de största eller mest intressanta posterna är medtagna här: 
  Rdr bco Rdr rgs 
Köpesumman för Österby bruk  350 000 
Aktier och lotter (efter teckningsvärdet) 
- Ostindiska kompaniet 45 600 
- Sjöassuransbolaget 10 666 
- Västindiska kompaniet 2 000 
- Trollhätte slussverk 666 
- Strömsholms slussverk 3 000 61 933 600 
Övertagna bruksinventarier, Österby   22 861 
Säkra fordringar  32 413 
Överskott på kreditsidan  19 847 
Återstående fordran på handelshuset C&CG  12 402 
 
 
 

                                                 
87 Om man ska göra några jämförelser med kostnaderna för löner och varor vid denna tid, så är en månadslön för 
en styrman 10 rdr. En kupévagn med hjul och slädunderrede kostar ca 300 rdr, en tunna torsk 16 rdr och en tunna 
råg 5 rdr. En riksdaler bco motsvarar 1,5 rdr rgs (dvs sedlar utgivna av Riksbanken respektive Riksgälden). 
Källa: Lars O Lagerqvist/Ernst Nathorst-Böös (2002) Vad kostade det? Priser och löner från medeltid till våra 
dagar, NoK/LT, Uppsala, s 88. Släktingar och privatpersoner har alltså haft sitt livs alla besparingar och erhållna 
arvslotter insatta i Grillska handelshuset och förmodligen betraktat dem som ”säkra placeringar”. 
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På kreditsidan: 
  Rdr bco Rdr Rgs 
Söderfors bruks fordran  244 577 
Handelshusets skulder till ett 30-tal 
personer, som AJ3G åtagit sig att betala  233 238 
 
 
Man kan enkelt säga att Anna Johanna Grill tog över Österby bruk tillsammans med en del 
aktier och inventarier och kvittade kostnaden för detta mot Söderfors bruks fordran och en 
förbindelse om att betala större delen av handelshusets skulder till enskilda personer. En 
ganska smakfull lösning, utan tvekan, präglad av omsorg om släktens goda namn och rykte. 
Därefter säkrade hon generationsskiftet för Österby-egendomen genom olika transaktioner för 
att successivt överlåta ägandet och driften på sin kompetente systerson Pehr Adolph Tamm. 
Han avsade sig sitt adelskap vid riksdagen 1800 och ändrade därefter sitt efternamn från 
Tham till Tamm. Detta beslut gjorde att han tvingades lämna sin ställning som officer, men 
därmed kunde han på heltid ägna sig åt bruks- och gårdsdriften. 
 
 
Texten är utarbetad av: 
 
Mårten Persson 
Van Dürens väg 22 
227 30  Lund 
046-211 64 70 
070-541 24 56
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