
Konst, kultur och vetenskap. 
 
 
 
Denna artikel tar upp frågor om konst, kultur och vetenskap som berör medlemmar ur släkten 
Grill, särskilt under storhetstiden på 1700-talet. Med hjälp av litteratur på olika områden för-
söker jag ibland ge en bild av samtidens syn på sådant som adelskap, ordensväsende, mece-
natskap och konstsamlande och kopplar detta till de berörda Grillarna. I detta sammanhang 
försöker jag även avliva ett par myter och rätta några direkta felaktigheter i ofta citerade käl-
lor. Jag för fram ytterligare några spekulationer om Rembrandts Batavernas ed och prövar en 
alternativ tolkning när det gäller Österbysamlingens tillkomst. För den som vill fördjupa sig 
kring olika tema, rekommenderar jag litteraturförteckningen i slutet. 
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Adelskap och medaljer. 
 
 
Gåvor, utmärkelser och andra belöningar – ett sätt att stärka kungens makt. 
 
Adelskap, ordnar och andra gåvor från kungens sida var nådevedermälen, som man inte kunde 
be om och inte heller vara säker på att få. Kungen använde sådana symboliska eller materiella 
belöningar för att stärka sin ställning och knyta grupper eller individer till sig själv och till den 
samlade överheten. Nådevedermälena fungerade både som tack för gjorda insatser och som 
förhoppning om kommande tjänster och gentjänster. När de första kungliga ordnarna 
skapades vid 1700-talets mitt (1748), var motivet bland annat att det behövdes alternativ till 
nobiliseringar och speciella karaktärsbefattningar. 
 
Möjligheten att bli uppmärksammad av kungen utgjorde en stark drivkraft för undersåtarna. 
Relationen som skapades mellan monarken och mottagaren kan liknas vid förhållandet mellan 
en patronus och hans klienter. När nådevedermälena med tiden utvecklades och nådde allt 
större grupper, blev den personliga relationen mellan kungen och mottagarna mindre tydlig.  
 
Nådevedermälen överlämnades vanligen offentligt och bars inte bara i officiella sammanhang, 
utan också till vardags. Ordnar, medaljer, ringar och medaljonger visade vilken nåd man fått 
ta del av och återges ofta på porträtt och gravyrer av uppsatta personer. Ordnar och andra 
synliga utmärkelser fungerade också som markörer för dem som representerade Sverige i 
andra länder.1 
 
Under Gustaf III:s tid syns några toppar i antalet nobiliseringar och ordensförläningar. Den 
första toppen ligger vid kröningen och statsvälvningen 1772, den andra vid kronprinsens fö-
delse 1778 och den tredje och sista efter kriget 1788-1790.2 
 
Möjligheten att bli belönad berodde många gånger på om man hade rätt kontakter. Det var 
inte ovanligt att personer som hade en position i kungens närhet fick ta emot brev med 
önskemål om att de skulle lägga ett gott ord hos kungen för avsändarnas sak.3 
 
Under hela 1700-talet var det i princip kungen som bestämde vem som skulle adlas, men un-
der frihetstiden inskränktes valet av ständernas direktiv och prioriteringar. Kungen måste 
medverka till en jämn fördelning mellan militärer och civila och kunde inte särskilt prioritera 
uttalade anhängare av kungamakten. För att få säte på Riddarhuset och därmed i riksdagen 
skulle ätten också introduceras. Sådan introduktion skedde ibland flera år efter nobiliseringen. 
Under åren 1762-1772 vägrades alla nyadlade introduktion, men efter revolutionen tog Gustaf 
III snabbt hand om möjligheten att nobilisera och fick även rätt att få 150 ätter introducerade 
på Riddarhuset utan att Ridderskapet och Adeln kunde motsätta sig beslutet.4 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Henrika Tandefelt (2008): Konsten att härska; Gustaf III inför sina undersåtar, Svenska Litteratursällskapet i 
Finland, Helsingfors, s 43-51 
2 Tandefelt (2008), s 52 
3 Tandefelt (2008), s 53 
4 Tandefelt (2008), s 55f 
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Adelskap. 
 
Många framgångsrika grosshandlare och andra borgare erbjöds adelskap som tack för sina 
tjänster. Detta innebar att man kunde umgås, skaffa sig kontakter och knyta äktenskapsband i 
de rätta kretsarna, men också att man fick förvärva frälsejord och skydda sina egendomar ge-
nom fideikommissbildning eller på annat sätt. Dessutom gav adelskapet tillträde till viss ut-
bildning och vissa högre tjänster, som ännu inte var öppna för medlemmar av borgerskapet. 
 
Borgare valde i regel att gifta sig inom sitt eget stånd. I familjer med tysk, holländsk eller 
fransk reformert bakgrund gifte man sig dessutom gärna inom eller mellan familjerna. För att 
kunna sammanföra förmögenheter eller bevara egendomar intakta var det inte ovanligt med 
kusingiften. Inom släkten Grill finns flera exempel på detta. Först under senare delen av 1700-
talet blev det vanligare att borgardöttrar gifte in sig i adelssläkter och att framstående borgare 
äktade adelsfröknar. Tidigare kunde de som gifte sig under sitt stånd förlora arvsrätten eller 
hamna i ekonomiskt och socialt utanförskap på annat sätt.5 
 
Under 1700-talet var det inte längre nödvändigt för förmögna grosshandlare och andra fram-
gångsrika borgare att tillhöra adeln för att markera sin sociala ställning. Det räckte att man var 
tillräckligt rik för att leva på samma sätt som adelsfamiljerna i huvudstaden, med en repre-
sentativ bostad, en eller flera lantegendomar, vackra möbler, skön konst, ostindiskt porslin, 
dyrbara sidenkläder, gott om mat och vin, fina vagnar att åka i samt förvaltare, kuskar, 
drängar, pigor, ammor och kontorsbetjänter som skötte marktjänsten. 
 
Flera källor berättar att Claes Grill (1705-1767) erbjöds adelskap, men att han tackade nej 
genom att säga att han hellre ville vara den förste i sitt stånd än den siste inom adelsståndet. 
Samma sak berättas för övrigt om andra framstående borgare, exempelvis grosshandlarna 
Niclas Sahlgren och Joakim Wahrendorff.6 
 
En del källor påstår att släkten Grill härstammar från Italien, men detta får numera anses obe-
kräftat. Känt är att släkten bodde i Augsburg redan i början av 1400-talet och att ett borgerligt 
vapenbrev utfärdades där år 1571. Av detta numera förkomna vapenbrev gjordes två bestyrkta 
kopior 1679 och 1682, förmodligen för att överlämnas till släktingarna som emigrerat till 
Holland och vidare till Sverige. Båda dessa vapenbrev finns idag i Sverige.7 
 
Grillarna har inte i officiella svenska sammanhang betraktats som utländsk eller ointroducerad 
adel. Släkten finns inte i tyska eller österrikiska vapenböcker. Bouppteckningar, arvstvister 
och vissa andra ärenden har före 1917 hanterats och registrerats vid svenska tingsrätter och 
häradsrätter och inte som för adelsmän vid hovrätterna. Grillarnas bouppteckningar finns idag 
i Landsarkiven. Kvinnliga medlemmar av familjen Grill som gift sig med svenska adelsmän 
(exempelvis Tham och Preis) har fått sina bouppteckningar registrerade vid hovrätterna och 
deras bouppteckningar finns därmed på Riksarkivet. 
 
 

                                                 
5 Peter Englund (1989): Det hotade huset; Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden, Atlantis, 
Stockholm, s 136-139 
6 Henrik Alm (1939): “Ett märkligt huskomplex vid Stortorget; Stadsmissionens fyra Stockholmshus”, särtryck 
ur Stockholms Julbok 1939, Svenska Tryckeri AB, Stockholm, s 53 och Den Svenska Historien (DSVH), band 6, 
s 170 
7 Se Karl Ankarswärds uppsats ”Det Grillska Vapenbrevet” i Svensk Personhistorisk Tidskrift, årgång 67, 
Stockholm 1970 
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Ordnar. 
 
Av de ordnar som instiftades 1748 räknas Serafimerorden som den finaste. Den tilldelades 
bara de allra högst uppsatta inom och utom landet och gav tillåtelse till särskilda ceremonier 
exempelvis i samband med begravning. Svärdsorden utdelades bara till militärer och Nord-
stjärneorden bara till civila ämbetsmän, men så småningom även till präster. År 1772 instifta-
des också Vasaorden, avsedd för personer som hade utmärkt sig inom jordbruk, bergsbruk, 
konst, handel och teknisk utveckling. På den tiden var ordensutdelandet inte alls så vanligt 
som det senare blev. Ingen av de tre sist nämnda ordnarna delas dock ut efter 1975. 
 
Claes Grill (1705-1767) tilldelades riddartecknet av Nordstjärneorden i juni sommaren före 
sin död 1767. Det får betraktas som en personlig återupprättelse efter Växelkontorsskandalen 
1765-66 och som ett tack för gjorda tjänster. Claes Grill var även ledamot av Kungliga Veten-
skapsakademien sedan 1740 och dess preses under ett kvartal 1748.8 
 
Johan Abraham Grill (1719-1799) var mycket aktiv under förberedelserna för och genomfö-
randet av Gustaf III:s statsvälvning i augusti 1772. Han tilldelades riddartecknet av den nyin-
stiftade Vasaorden i maj 1772 (som nr 10). Vid detta tillfälle tilldelades även Henrik Wil-
helm Peill (1730-1797) samma orden. I maj månad förmedlade Grillska handelshuset genom 
sina kontakter i Amsterdam de franska subsidierna och det ekonomiska stödet till revolutio-
nen från den franske ambassadören Vergennes. Inom släkten bevaras flera uttryck för kungens 
särskilda tacksamhet, bland annat ett par revolutionsringar och ett juvelbesatt fickur. Johan 
Abraham Grill tilldelades i april 1796 även kommendörstecknet av samma orden. Riddarteck-
net brukade man bära på bröstet och kommendörstecknet i ett band runt halsen.9 
 
 
Kungliga Vetenskapsakademien. 
 
Förebilderna för svenska Vetenskapsakademien var Royal Society i London och Académie des 
sciences i Paris, som båda grundades på 1660-talet. Inspiration har också hämtats från den 
preussiska akademien i Berlin (1700) och den kejserliga ryska i S:t Petersburg (1725). Tanken 
med akademierna var att skapa nya villkor för människan som samhällsvarelse genom utbyte 
av vetenskapliga erfarenheter och genom att kombinera teori och tillämpning. De engelska 
och svenska akademierna var relativt fristående från kungen och statsmakten, medan de 
franska, tyska och ryska mer liknade ämbetsverk med anställda forskare och tjänstemän.10 
 
Initiativtagare till den svenska Vetenskapsakademien var Mårten Triewald. Vid ett konstitue-
rande möte på Riddarhuset i Stockholm i juni 1739 drog han tillsammans med Jonas Alströ-
mer, Sten Carl Bielke, Anders Johan von Höpken och Carl Linnæus upp riktlinjerna för det 
nya sällskapet. Syftet var att sprida kunskaper om matematik, naturkunnighet, ekonomi, han-
del, nyttiga konster och manufakturer. Det var von Höpken som med sina kontakter lyckades 

                                                 
8 Gabriel Anrep (1871): Svenska slägtboken, första bandet, Hæggströms, Stockholm, s 104 och Krygers 
åminnelsetal över Claes Grill. Även Schering Rosenhane (1811): Anteckningar hörande till Kongl. Vetensk. 
Akademiens Historia framlagde i ett tal vid Præsidii nedläggande d 13 februari 1805, Lindh, Stockholm, s 195 
9 Anrep (1871), s 97. Muntliga uppgifter även från Anna Lilliehöök, Kungl. Maj:ts ordens kansli, Stockholms 
slott 2010-01-20. Subsidierna erlades oftast i växlar och bankosedlar och det är inte sannolikt att sådana pengar 
skulle behöva föras till Slottet i bruksbaljor flera månader före revolutionen. Möjligen kan ett kontant handlån 
till Gustaf III från franska staten och från Johan Abraham Grill och Henrik Wilhelm Peill ha transporterats på 
detta sätt någon dag i förväg, men det lär vi aldrig få veta. Se för övrigt Malmström (1901, del VI), s 376. 
10 Sten Lindroth: Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens historia (del I:1), (KVAH I:1) Kungl. 
Vetenskapsakademien/A&W, Stockholm 1967, s 1f 
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få kungligt privilegium för tryckningen av Akademiens Handlingar (1739) och fick stadgarna 
godkända av Kanslikollegium (1740) och K. Maj:t (1741).11 
 
Vetenskapsakademien blev redan från början en stor framgång med stjärnor som Samuel 
Klingenstierna inom matematiken, Anders Celsius och Pehr Wargentin inom astronomin och 
Carl von Linné inom botaniken. Handlingarna uppmärksammades både inom och utanför 
Sverige. Almanacksprivilegiet förvärvades 1747 och det astronomiska observatoriet började 
byggas 1748. Vetenskapliga expeditioner sändes ut bland annat genom Ostindiska Kompaniet 
och Akademien fick ett gott rykte i hela den vetenskapliga världen.12 
 
Redan efter ett par år hade Akademien över 60 ledamöter, så med tiden försökte man be-
gränsa antalet medlemmar till omkring hundra. Detta betydde att 3-4 nya medlemmar kunde 
väljas varje år. Redan 1740 valdes Claes Grill (1705-1767) som medlem nummer 40. Han 
valdes inte in på vetenskapliga meriter, utan för sina möjligheter att ekonomiskt stödja 
Akademiens verksamhet och för sina kontakter. Han var inte särskilt ofta närvarande vid 
sammanträdena, utom när han satt som preses. När Pehr Wargentin avgick som sekreterare 
1783, hade sammanlagt 224 svenska män och en kvinna valts till ledamöter.13  

 
Akademiens preses valdes av praktiska skäl oftast bland 
inflytelserika personer i Stockholm. Preses företrädde 
Akademien och ledde dess sammankomster under ett 
kvartal. Vid presidietidens slut höll han ett tal som besva-
rades av sekreteraren och överlämnade ett nytryckt ex-
emplar av Handlingarna tillsammans med en redogörelse 
för ingivna rön, löpande ärenden, gåvor och liknande. På 
grund av den korta presidietiden blev Sekreteraren den 
drivande kraften i Akademien. Astronomen Pehr War-
gentin hade denna roll från 1749 fram till sin död 1783. 
Han bidrog på många sätt till Akademiens utveckling och 
stabilitet.14 
 
Akademien höll också efter fransk förebild offentliga pa-
rentationer över avlidna ledamöter. I sekreterarens arkiv 
finns självbiografier, som låg till grund för åminnelseta-
len. Biografierna och åminnelsetalen har liksom de tryckta 
presidietalen ett stort historiskt värde.15 
 
Vetenskapsakademien lät även slå medaljer över sina väl-
görare, bland annat kronprins Adolf Fredrik, sekreteraren 
Pehr Elvius, Christofer Polhem och Carl Hårleman samt 

Claes Grill . Grills medalj var ett tack för hans hjälp med finansieringen av observatoriet. Det 

                                                 
11 KVAH I:1, s 1 och protokoll 1739-06-02 enligt E W Dahlgren: Svenska Vetenskapsakademiens protokoll för 
åren 1739, 1740 och 1741, del 1, s 2-5.  
12 KVAH I:1, s 4ff 
13 Den kvinnliga ledamoten var grevinnan Eva Ekeblad, som invaldes 1748. Det var delvis en honorär 
utnämning, eftersom hon var maka till riksrådet Claes Ekeblad, men hon bidrog också med rön kring 
framställning av stärkelse och puder från potatis och användning av tvål till bomullsblekning. Enligt Sten 
Lindroth i KVAH I:1, s 23f, var hon aldrig närvarande vid Akademiens möten. Claes Grills inte särskilt 
frekventa närvaro under de första åren framgår av protokoll hos KVA. 
14 KVAH I:1, s 35-40, 48f 
15 KVAH I:1, s 73-78 
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var första gången en medalj präglades över en ännu levande ledamot av Akademien och ett 
exemplar i guld överlämnades till Grill själv.16 
 
 
Observatoriet. 
 
De första diskussionerna kring observatoriet ägde rum i mitten av 1740-talet. Mest drivande 
var sekreteraren Pehr Elvius, Carl Hårleman och Carl Gustaf Tessin. De försökte påverka 
Ständerna och Stockholms magistrat och lyckades 1746 få en tomt vid Kungsbacken i Drott-
ninggatans förlängning. År 1747 lovade Claes Grill att genom handelshuset Carlos & Claes 
Grill räntefritt förskottera alla utgifter för observatoriebygget. Genom almanacksprivilegiet 
hoppades Akademien med tiden kunna återbetala detta generösa byggnadskreditiv.17 
 
Det ansågs självklart att Carl Hårleman skulle rita byggnaden. Grundstenen lades i maj 1748 
och bygget pågick sedan i fem år. Claes Grill fungerade som Akademiens preses under sista 
kvartalet 1748, alltså alldeles i början av byggtiden. Presidietalet var ett Tal om Sjöfartens 
förmån och nytta för Riket, i synnerhet då den drifves af hembyggda och utur egna hamnar 
utrustade skepp, ett mycket passande ämne för en skeppsredare, grosshandlare och blivande 
direktör i Ostindiska Kompaniet. Invigningen av observatoriet ägde rum den 20 september 
1753 med kung Adolf Fredrik som en av gästerna. Observatoribyggnaden kom även att 
användas som bostad för sekreteraren Pehr Wargentin och som bibliotek, arkiv och utställ-
ningslokal.18 
 
Sluträkningen blev ungefär 80.000 daler kopparmynt (d kmt). Första avbetalningen gjordes 
1750 och sista 1759, samtidigt som Claes Grill fick sin guldmedalj.19 
 
 
Samarbetet med Ostindiska Kompaniet. 
 
Vetenskapsakademien inledde redan tidigt ett samarbete med Ostindiska Kompaniet. Linné 
försökte få möjlighet att utan kostnad skicka forskare med Kompaniets skepp. Den förste som 
fick resestipendium var Christopher Tärnström, men han dog redan under utresan. Hans sam-
lingar blev förstörda innan skeppet Calmar återkom till Göteborg 1748, men hans resejournal 
med meteorologiska iakttagelser fanns kvar.20 
 
Magnus Lagerström var först anställd i Kommerskollegium, men knöts sedan till Ostindiska 
Kompaniet som sekreterare och allt i allo. Från andra oktrojen blev han också medlem av di-
rektionen. Han ordnade så att bara de som hade insikter i naturalhistoria skulle kunna bli ut-
nämnda till de ostindiska pastoraten, alltså få fungera som skeppspräster. Åren efter 1750 
seglade män som Pehr Osbeck, Gustaf Fredrik Hjortberg, Christopher Henrik Braad och Carl 
Gustaf Ekeberg till Kina. När de kom hem överlämnades naturaliesamlingar, kuriosa, 
dagböcker och rön till Lagerström i Göteborg. En del av materialet skickades till Linné och 

                                                 
16 KVAH I:1, s 99ff. Claes Grills medalj har på framsidan texten ”Cl Grill Commercii Sveco Ind Dir” och på 
baksidan (reversen) inskriptionen ”Apud Memores Stat Gratia Facit”  
17 KVAH I:1, s 379f 
18 KVAH I:1, s 380-384. Även Schering Rosenhane (1805): Anteckningar hörande till Kongl. Vetensk. 
Akademiens historia, framlagde i ett tal vid praesidii nedläggande den 13 februari 1805, P Lindh, Stockholm, s 
160 och 195 
19 KVAH I:1, s 386 
20 KVAH I:2, s 632ff 
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annat till Vetenskapsakademien, där Lagerström var ledamot sedan 1748. Vid flera tillfällen 
bidrog Grillarna med resestipendier både för dessa och andra forskare.21 
 
Den siste naturforskaren som följde med till Kina var Clas Fredrik Hornstedt som avreste med 
skeppet Sofia Magdalena år 1783. Han stannade i Batavia och återvände inte till Sverige 
förrän 1787. Han blev medlem av Vetenskapsakademien 1788 och kom sedan bland annat att 
ta hand om Akademiens naturaliekabinett.22 
 
Från fjärde oktrojen förändrades förutsättningarna för Kompaniets verksamhet. Lönsamheten 
sjönk på grund av ökad konkurrens om tehandeln och allt färre skepp avseglade mot Kina. 
Intresset för vetenskapliga expeditioner avtog också, eller så tog sig resenärerna andra vägar. 
 
 
Ekonomen Jean Abraham Grill. 
 
Jean Abraham Grill (1736-1792) försökte redan 1772 vinna inträde i Akademien med en 
berättelse om pärlodlingen i Kina, men blev invald först 1773 som nr 199.  Hans tryckta 
inträdestal hade temat Om orsakerna, hvarföre Chinas naturalhistoria är så litet bekant. Jean 
Abraham Grills starka sida var det ekonomiskt nyttiga. Han bidrog i och för sig med flera 
naturvetenskapliga rön till Handlingarna, men det är som granskare av Akademiens räkenska-
per han har gjort sin viktigaste insats. Han fungerade som Akademiens preses under tredje 
kvartalet 1774 och talet vid presidii nedläggande handlade om Silfvers årliga förande till 
Kina, huruvida det för Europa är nyttigt eller skadeligt.23 
 
Vetenskapsakademien hade genom försäljningen av Handlingarna och almanackorna i regel 
ganska god ekonomi, men under 1770-talet måste flera fastigheter byggas om och repareras, 
vilket ledde till att resultatet blev sämre. Jean Abraham Grill reviderade Akademiens 
bokföring under flera år. I början av 1780-talet gjorde han en noggrann genomgång som 
visade att följderna av köpet av Lefebureska (Schönfeldtska) palatset var huvudorsaken till 
den ekonomiska nedgången. I sitt memorial 1782 föreslog han flera besparingsåtgärder 
avseende inköp, anslag och administration som till stor del genomfördes.24 
 
Sedan Wargentin gått bort, vidtog under 1784 en period av administrativa och ekonomiska 
reformer. Vid en rad välbesökta möten i början av året granskades olika områden av Akade-
miens förvaltning och Jean Abraham Grill genomförde då sin sparkampanj. Han ansåg i ett 
nytt memorial ett par år senare att Akademin inte borde äventyra sin ekonomi genom 
bokutgivning i eget förlag, att alla fordringar skulle indrivas, att bokslut skulle göras varje 
räkenskapsår och att två oberoende revisorer skulle granska räkenskaperna.25 
 
I mars 1788 väckte Jean Abraham Grill i ekonomiutskottet tanken att skaffa ett eget tryckeri 
för Handlingarna, för att komma bort från beroendet av förläggaren. Handlingarna trycktes 
vid denna tid i mellan 500 och 750 exemplar. Förläggaren klagade över att endast 200 exem-
plar per utgivning gick att sälja. För att få nya tryckare att åta sig förlaget, bakades Handling-
arna under en tid samman med tryckningen och försäljningen av almanackorna.26 

                                                 
21 KVAH I:2, s 637-640 
22 KVAH 1:2, s 647f 
23 KVAH I:2, s 646 och Rosenhane (1805), s 165 och 311 
24 KVAH I:1, s 108ff  
25 KVAH II, s 13 
26 KVAH II, s 129f 
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Adolph Ulric Grill och Naturaliekabinettet. 
 
Adolph Ulric Grill (1752-1797) valdes in i Akademien 1793 som nr 271 och var dess preses 
under första kvartalet 1795. I sitt presidietal talade han om Naturaliesamlingen på Söderfors. 
Några vetenskapliga rön i Handlingarna eller i Akademiens övriga arkiv är inte kända.27 
 
På grund av alla insända naturalier blev det så småningom trångt i Akademiens naturalie-
kabinett. Sommaren 1793 bestämde man att de skrymmande uppstoppade djuren skulle över-
lämnas till Adolph Ulric Grill på Söderfors. Fågelsamlingen skulle gå till Gustaf von Carlson 
på Mälby, men denne gick i konkurs 1801 och då blev det process om fåglarna. Akademin 
lyckades efter en hovrättsdom 1804 rädda det som var dess eget. Huvudsamlingen gick dock 
till kreditorerna och skingrades.28 
 
Regementsfältskären Pehr Gustaf Lindroth arbetade i Söderfors och hade Adolph Ulrics upp-
drag att också sköta och utveckla naturaliekabinettet. Lindroth och den uppstoppade älgen 
kom med på Adolph Ulrics och Anna Johannas (III) resa till England 1788 och för deras räk-
ning företog han även insamlingsresor till Åland och den uppländska skärgården, till Jämtland 
och norska atlantkusten. Han beskriver i Handlingarna 1798 den flera meter långa fisken 
Gymnetrus Grillii, som visade sig vara identisk med den av Ascanius beskrivna sillkungen, 
Regalecus Glesne. Detta var Lindroths enda bidrag till Handlingarna, men bidrog till att han 
blev invald 1805. Efter Anna Johannas (III) död 1809 fanns naturaliekabinettet kvar på Söder-
fors till 1827, då det av Pehr Adolph Tamm donerades till Vetenskapsakademien för vidare 
befordran till det som skulle komma att bli Naturhistoriska Riksmuseet.29 
 
Flera källor uppger att även Johan Abraham Grill (1719-1799) var medlem av Vetenskaps-
akademien, men detta är inte korrekt. Missuppfattningen beror på den inte helt ovanliga 
namnförväxlingen med Johan (Jean) Abraham Grill (1736-1792) med ursprung i Anreps 
Svenska Slägtboken och går enkelt att kontrollera, exempelvis mot Rosenhanes matrikel. 
 
 
Musikaliska Akademien. 
 
Musikaliska Akademiens stadgar fastställdes av Gustaf III i september 1771. Den skulle dels 
bestå av invalda medlemmar ”kände för grundelig insigt och färdighet uti Composition, eller 
ock den Skaldekonst, som till Musique är lämpelig; dels af andre Musique-kännare, som eljest 
wunnit skicklighet och öfning uti Sång och på Musicaliska Instrumenter”. Genom abonne-
mangskonserter och donationer kunde Akademien tidvis bedriva undervisning i komposition, 
sång och instrumentalmusik vid det läroverk som sedan i mitten av 1800-talet ombildades till 
ett konservatorium. Under de första åren sammanträdde Akademien hos ordföranden eller hos 
någon av ledamöterna. Senare höll man till på Riddarhuset eller i Arvfurstens palats. Numera 
har Akademien lokaler i ett eget hus vid Nybrokajen och mot Blasieholmstorg.30 
 
Vid Akademiens sammanträde den 16 juni 1772 föreslogs Adolph Ulric Grill (1752-1797) 
och Jean Abraham Grill (1736-1792) som medlemmar och invaldes vid detta tillfälle som 
nummer 45 och 46 enligt Akademiens matrikel. Jean Abraham intog sin ledamotsplats den 15 
oktober samma år. Under de närmaste åren deltog båda kusinerna ganska flitigt i Akademiens 

                                                 
27 Rosenhane (1805), s 363f och 169 
28 KVAH II, s 472 
29 KVAH II, s 450. På resan till England medfördes faktiskt en uppstoppad älg, som dock fick stanna i London. 
30 NF (1913), bd 18, sp 1146ff 
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sammanträden. De engagerade sig bland annat i det månatliga lotteri som Akademien anord-
nade för att förbättra sin ekonomi. Trots att lotteriet ibland arrenderades ut, blev det aldrig 
särskilt framgångsrikt och redan efter några år lades det ner.31 
 
Gabriel Anrep uppger att också Johan Abraham Grill (1719-1799) var medlem i Musikaliska 
Akademien sedan 1780. Detta är inte heller korrekt, vilket framgår av Akademiens matrikel. 
Johan Abraham blev aldrig medlem. Förväxlingen beror även här på namnlikheten och felet 
blir uppenbart i protokollet den 18 november 1775, där Jean Abraham efter att ha köpt 
Godegård ber att få överlämna uppdraget som ordförande i lotteriet till Adolph Ulric och 
säger sig inte längre ha möjlighet att delta i Akademiens sammanträden. Sedan Adolph Ulric 
och hans hustru dragit sig tillbaka till Söderfors i slutet av 1770-talet minskade i praktiken 
också dennes närvaro vid Akademiens möten.32 
 
Den tredje medlemmen av släkten Grill som blev medlem av Musikaliska Akademien är kon-
sul Claes Grill (1750-1816) i London, vilket tidigare varit okänt för de flesta. Han föreslogs 
till medlem den 19 november 1785 och invaldes som medlem nummer 95 följande år, även 
om protokoll för just detta möte saknas. Det uppges att han ofta höll konserter i sitt hem.33 
 
 
Historien om flöjten. 
 
På en målning av A U Berndes avbildas Jean Abraham Grill (1736-1792) med en flöjt under 
armen. Han var skicklig flöjtspelare och det berättas att han som superkargör i Ostindiska 
Compagniet led skeppsbrott med skeppet Prins Friederic Adolph 1761 utanför den kinesiska 
kusten och lyckades rädda sig i land med bara flöjten och sin psalmbok.34  
 
En flöjt av äldre modell har funnits på Godegård och man har länge utgått från att det har varit 
den aktuella skeppsbrottsflöjten. Arvsgången har varit sådan, att den så småningom kom att 
hamna hos Claes B E Th Grill i Stockholm. I början av 1980-talet blev Michael Kaufmann 
intresserad av flöjten och fick möjlighet att undersöka och även låta restaurera den i syfte att 
åter göra den spelbar. 
 
Av märkningen på flöjtens olika delar kunde man se att den var tillverkad av Heinrich Gren-
ser, medlem av en känd träblåsintrumentbyggarfamilj. Flöjten hade sex klaffar och var 
förutom namnet H Grenser även märkt med två korslagda värjor. Av detta kunde man utläsa 
att flöjten måste vara tillverkad någon gång under perioden 1796-1806. Följaktligen var det 
uteslutet att det var den speciella flöjt som räddades vid skeppsbrottet. En flöjt från tiden för 

                                                 
31 KMA protokoll 1772-06-16 och 1772-10-15 (§1). Matriklar finns i J P Cronhamn (1871): Kongl. Musikaliska 
Akademien åren 1771-1871; Historiska anteckningar, Norstedts, Stockholm och Olallo Morales/Tobias Norlind 
(1921): Kungliga Musikaliska Akademien 1771-1921, Lagerströms förlag, Stockholm. I en av matriklarna 
framgår att Jean Abraham Grill är skicklig flöjtspelare. 
32 Anrep (1871), s 97 beträffande Johan Abraham Grill. Jean Abraham Grill står däremot inte som  medlem 
enligt Anrep, s 108f. Se också KMA protokoll, särskilt 1775-11-18 (§2), men även 1775-11-04 (§1)  och 
matriklar i Cronhamn (1871) och Morales/Norlind (1921). Intressant läsning är också Stig Walin (1945): Kungl. 
Svenska Musikaliska Akademien; Förhistoria, första stadgar och instiftande; En studie i det musikaliska 
bildningsväsendets historia, Uppsala universitets årsskrift 1945:4, A&W, Lundequistska bokhandeln, Uppsala. 
Böckerna finns enklast att tillgå som läsesalslån på Musikhistoriska biblioteket i Stockholm. 
33 KMA protokoll 1785-11-19 (§7). Se också matriklarna i Cronhamn och Morales/Norlind. Anrep säger inget 
om Claes Grills medlemskap på s 119. 
34 En liten skildring av skeppsbrottet kan man hitta i Christer Feiffs artikel ”Skeppsbrott i Kinesiska sjön; Ur 
Jacob Maules journal” i boken Kristina Söderpalm (red.) (2000): Ostindiska Compagniet, Affärer och föremål, 
Göteborgs Stadsmuseum, Göteborg 

© Mårten Persson, 2019  9 9



skeppsbrottet borde inte heller ha haft sex klaffar, utan bara en enda. Denna flöjt hade därmed 
kommit i familjens ägo för att användas av Jean Abrahams son Fredrik Wilhelm Grill (1784-
1861), som var mycket musikalisk och spelade både flöjt och fiol. 
 
 

 
 

Jean Abraham Grill (1736-1792) med flöjten.  
Man kan se att den bara har en klaff. 

 
Flöjten hade en spricka i munstycket, men gick att laga. Den behövde därefter oljas in med 
mandelolja upprepade gånger och fick i början bara spelas korta stunder. Så småningom 
kunde den med viss försiktighet användas fullt ut, bland annat som soloinstrument i en opera 
på Drottningholmsteatern 1982, i en konsert i Holland året därefter samt under ett par turnéer 
i Sverige. Tyvärr blev flöjten stulen ur ett brandsäkert kassaskåp vid ett inbrott i februari 1988 
och har därefter inte återfunnits. Man tror inte att syftet med inbrottet primärt har varit att 
komma över flöjten, som låg i ett vackert nytillverkat träetui, utan framför allt annat av värde. 
 
På Statens musikbibliotek förvaras för övrigt i ett särskilt arkiv en ganska stor samling noter 
och andra musikalier från Godegård. Flera av dem har tillhört Fredrik Wilhelm Grill, bland 
annat en komplett transkription av Mozarts opera Trollflöjten för flöjtkvartett, det vill säga för 
flöjt, violin, viola och cello.35 
 

                                                 
35 Avsnittet om flöjten bygger på samtal med Claes Grill våren 2005 och telefonsamtal med Michael Kaufmann 
2010-01-21. På hemsidan kan man lyssna på  några ”snuttar” ur operan med flöjten som huvudinstrument. 
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Konst. 
 
 
Porträttmåleri mer allmänt. 
 
Under 1700-talet var porträttmåleriet viktigt, både för att återge människor och för att om 
möjligt säga något om de avbildades sätt att vara och deras karaktär. Valet av klädedräkt, rek-
visita och bakgrund var ett sätt att markera den avbildades ställning och roll i samhället. 
Sidenkläder, mantlar, ordnar, vapen, smycken, böcker och arbetsverktyg bidrog till att skapa 
detta intryck. Helst skulle man avbilda en människa när hon var som mest till sin fördel. En 
sådan idealisering behövde inte innebära en förfalskning av verkligheten. Många som besökte 
konstnärernas ateljéer kommenterade i brev och på annat sätt likheten mellan de avbildade 
personerna och deras porträtt.36 
 
Porträtt målades av flera olika anledningar. En anledning kunde vara att presentera olika äk-
tenskapskandidater för varandra, särskilt sådana som levde på längre avstånd och inte kunde 
träffas utan speciella ceremonier, exempelvis kungliga personer och andra av hög börd. Ett 
annan anledning var att peka på övergångar i livet, exempelvis från ung till vuxen eller från 
ogift till gift. För att markera äktenskap mellan två personer var det vanligt att förmögna släk-
tingar, ofta föräldrarna, beställde pendangporträtt, alltså ett mans- och ett kvinnoporträtt som 
skulle hänga bredvid varandra. Ytterligare en anledning att måla mäns porträtt var för att mar-
kera nyvunnen status, till exempel ordnar eller utnämningar. Ofta gjorde man då också ett 
pendangporträtt av hustrun, där mannens bild förstärkte kvinnans ställning medan kvinnans 
dygd och skönhet samtidigt var till prydnad för mannen. Porträtt av ett lands regenter förekom 
också hos ambassadörerna eller utgjorde gåvor statsöverhuvuden emellan. Det är bland annat 
därför man ofta finner gallerier med porträtt av samtida regenter i speciella salar på olika 
kungliga slott, så kallade kontemporär-gallerier. Många porträtt kopierades också ett flertal 
gånger eller reproducerades i form av kopparstick för att möjliggöra större spridning. 
 
Dyrbara material och ädla stenar har i alla tider varit statusmarkörer och förknippade med den 
sociala identiteten. I porträtten verkar sådana attribut viktigare än individuella drag och 
utseendeidealen upprepades gärna som tema med små variationer. Man skulle klä sig franskt 
och uppträda franskt. För oss idag innebär detta att många porträtt förefaller tämligen lika 
varandra, men för dåtidens högreståndspersoner var det fullt möjligt att skilja tyger och 
spetsar från olika tillverkare eller smycken från olika guldsmeder, precis som Wiven Nilsson-
smycken, Armani-kostymer, Rolex-klockor, Gucci-väskor och annat idag.37 
 
Män avbildades ofta som representanter för sitt kön, sin samhällsklass och sitt ämbete. Peru-
ken skulle vara nypudrad, pudret syns ibland till och med på kragen. Rådsmanteln skulle vara 
vackert draperad och ordnarna väl synliga. Som militär avbildades man fortfarande ofta med 
bröstplåt, värjor och andra attribut förbehållna adeln. Framgångsrika borgare avbildas aldrig 
på det sättet, men gärna med böcker, noter, verktyg eller skrivdon. Kvinnor porträtterades 
både för sin skönhet och som representanter för den bildade högreståndskulturen. En smärt 
figur och ett kontrollerat kroppsspråk var ett sätt att beskriva det sociala spel som för-
knippades med börd och social ställning. Ögonen ansågs vara själens spegel. Därför är dessa 

                                                 
36 Merit Laine (2008): ”Illusion och likhet” ur katalogen Roslin, Nationalmuseum, Stockholm, s 66f och Merit 
Laine/Carolina Brown (2006): Gustaf Lundberg 1695-1786; En porträttmålare och hans tid, Nationalmuseum, 
Stockholm, s 151 och 155, även s 23 och 96. 
37 Carolina Brown (2008): ”Kläder, kropp och bilder i Roslins bildvärld” ur katalogen Roslin, Nationalmuseum, 
Stockholm, s 76 
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ofta detaljerat avmålade och förefaller ibland något förstorade i förhållande till ansiktet i öv-
rigt. Kvinnornas själsliga dygder kunde även markeras med blomstergirlander, kärlekens ro-
sor eller blygsamhetens liljor. Ett annat sätt att uttrycka oskuld och dygd var att avbildas som 
bondflicka eller herdinna, en savoyarde, men så att den vita hyn och den fina hållningen ändå 
tydligt visade att den avbildade var en ung adelsdam. Sådana målningar var inte ovanliga som 
trolovningsporträtt. Dans, musik, måleri, litteratur och förmågan till spirituell konversation på 
främmande språk var uttryck för kvinnlig bildning. Därför avbildades en del kvinnor med 
solfjädrar eller teatermasker som visade på ett livligt deltagande i förlustelser i form av teater-
besök och maskerader. Sättet att hålla i en solfjäder och andra gester utvecklades till tecken-
språk i det sociala umgänget och kan ibland avläsas i porträtten. Det var också vanligt att man 
gjorde associationer till romaner i ropet, exempelvis Rosseaus Julie ou la Novelle Héloise, 
som utkom i många upplagor under senare halvan av 1700-talet. Svenska konstnärer, som från 
1730-talet och framåt gärna gjorde herdinne- och maskeradporträtt, var Lorentz Pasch, Johan 
Henrik Scheffel, Per Krafft och inte minst Gustaf Lundberg. De avbildade personernas gester 
i målningarna inbjöd också till att föra in betraktaren i handlingen, som exempelvis i Roslins 
Damen med slöjan eller den Grillska familjetavlan.38 
 
Det skönhetsideal från 1700-talet som vi idag uppfattar som könsöverskridande har alltså sina 
rötter i den franska hovkulturen, som strävade efter att balansera kropp, rörelse, uttryck och 
dräkt till en harmonisk helhet. Elitens grupptillhörighet markerades med olika symboler och 
attribut, decorum. Det var viktigt att synas och bli sedd, och lyxlivet som utvecklades i dessa 
kretsar brukar kallas ”ostentativ konsumtion”. Att inte kunna leva upp till förväntningarna 
innebar en social deklassering, åtminstone i de större städerna. På landsbygden var inte 
skillnaden så stor mellan adelsmän och högre tjänstemän, präster, officerare och andra. Under 
första hälften av 1700-talet var grace ett begrepp som omfattade både män och kvinnor, men 
mot slutet av århundradet utvecklades det till en mer kvinnlig egenskap. Under 1800-talet 
blev könsnormerna betydligt mera åtskilda, en avgränsning som fortfarande är fullt tydlig.39 
 
 
De fyra Roslin-porträtten. 
 
Alexander Roslin (1718-1793) föddes i Malmö och lärde sig teckna hos amiralitetstecknaren 
Lars Ehrenbill i Karlskrona. Arton år gammal kom han i lära hos Georg Engelhard Schröder i 
Stockholm och redan i början av 1740-talet började hans karriär som porträttmålare. Genom 
greve Nils Julius Levenhaupt fick han 1745 anställning som hovmålare hos Lovisa Ulrikas 
svåger i Bayreuth. Där vistades han i två år och utförde en oljemålning av fursteparet och en 
serie pastellporträtt. Han blev därefter beviljad tre års tjänstledighet och begav sig då till Ve-
nedig, Florens och Neapel och utvecklade sin förmåga att måla porträtt, återge sidentyger och 
liknande.40 
 

                                                 
38 Brown (2008), s 76ff och Laine/Brown (2006), s 160-163 
39 Margareta Gynning (2008): ”Nu och då; I skärningspunkten mellan yta och kropp” ur katalogen Roslin, 
Nationalmuseum, Stockholm, s 121ff. Gynning gör också en intressant jämförelse mellan 1700-talskulturen och 
bilden av dandyn vid 1900-talets början, eller med det könsöverskridande, kommersialiserade och sexualiserade 
spel som förekommer idag, där människor åter bedöms efter ytan, efter sin kropp och sina attribut, en vara bland 
andra på en global marknad. Dagens skönhetsideal tillåter inte kvinnan att bli vuxen. Hon ska vara slank som ett 
barn och klä sig som en flicka, men ändå vara vacker, sexig och till synes tillgänglig. Bilden av mannen är också 
på väg att kommersialiseras. Vi måste bli medvetna om de pågående förändringarna och ta reda på vad de står 
för, hävdar Gynning. 
40 Magnus Olausson (2008): ”Alexander Roslin; En konstnärskarriär” ur katalogen Roslin, Nationalmuseum, 
Stockholm, s 22f 
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Genom att måla den franske ambassadören i Neapel och hans hustru, hertiginnan av Parma, 
hon var Ludvig XV:s dotter, fick Roslin in en fot hos det franska kungahuset. Porträttet av 
ambassadören är fortfarande bevarat. Nu hade Roslin utvecklat porträttmåleriet till 
fulländning och dessutom ökat sin förmåga att knyta kontakter med kunder och kollegor.41 
 
Roslin kom till Paris i maj 1752 och fick svenske ambassadören Carl Fredrik Scheffer och 
hans efteträdare, brodern Ulric, som beskyddare. Genom sin vän från Rom, Joseph Marie 
Vien, blev han också bekant med flera franska akademiledamöter. Han lärde även känna Carl 
Gustaf Tessins systerson, baron Fredrik Sparre, och vänskapen blev till nytta för dem båda. 
Sommaren 1753 började han måla fyra porträtt av lärda franska kvinnor, en beställning av 
Tessin. Det var också ett försök att bli invald i den franska akademien, vilken han blev redan 
samma år. Fyra år senare färdigställde Roslin ett ryttarporträtt av Hertigen av Orléans, Ludvig 
XV:s barnbarn, som ställdes ut på Salongen. Det blev en entrébiljett till det franska hovet.42 
 
I början av 1759 gifte sig Roslin med Marie Suzanne Giroust (1734-1772), en skicklig pa-
stellmålare som han hade älskat i flera år. Kärleken var ömsesidig. Med Marie Suzanne fick 
han tre döttrar och tre söner, av vilka de två äldsta döttrarna och mellansonen uppnådde mo-
gen ålder. Roslins hustru avled i bröstcancer 1772. Under ett par år var även hon medlem av 
den franska konstakademien.43 
 
Under 1760-talet utförde Roslin ett antal porträtt av ambassadörer och andra förmögna besö-
kare i Paris, liksom av tronföljaren och hans hustru och systrar samt även av några konstnärs-
vänner. Det blev närmare ett porträtt i månaden. På salongen 1769 visades bland annat det 
kärleksfulla porträttet av hustrun, Damen med slöjan, och den Jenningska familjetavlan. Da-
men blev vederbörligen beundrad, medan familjetavlan uppfattades som stel och opersonlig.44 
 
 I februari 1771 kom kronprins Gustaf med bröderna Karl och Fredrik Adolf till Paris för att 
vinna stöd för den kommande maktförskjutningen i Sverige. Besöket blev kort, eftersom kung 
Adolf Fredrik avled redan den 12 februari och Gustaf måste återvända till hemlandet. Roslin 
fick nöja sig med ansiktsstudier, som sedan utgjorde underlag för flera porträtt, liksom för 
målningen med de tre kungliga bröderna.45 
 
Våren 1772 fick Roslin en våning i Louvren och ungefär samtidigt blev han en av de första 
riddarna i den nyligen instiftade Vasaorden. Efter hustruns bortgång ägnade sig Roslin i mer 
än ett år huvudsakligen åt att fullborda de officiella porträtten av Gustaf III. 
 
Sommaren 1774 reste Roslin till Sverige och fick bo hos sin släkting hovapotekaren Johan 
Ulrik Wertmüller i Stockholm. Han var väl sedd både hos Gustaf III och hertig Karl. Nu fick 
han flera kungliga beställningar och tog därför inga nya enskilda uppdrag. Dock gjorde han 
undantag för familjerna Grill och Peill, som tillhörde den närmaste vänkretsen. Vid sitt besök 
i Paris 1766-67 umgicks Henrik Wilhelm Peill flitigt med Roslin och bodde även periodvis 
hos konstnären och hans familj. Konstvetaren och överintendenten Axel Gauffin antyder i en 
artikel i Svenska Dagbladet att Peill och Mme Roslin till och med kan ha haft en kärleksaffär. 
Alexander Roslins Sverigebesök resulterade bland annat 1775 i den Grillska familjetavlan, 
avsedd som pendang till Martin Meijtens d y (1695-1770) grupporträtt av Carlos Grill och 

                                                 
41 Olausson (2008), s 24 
42 Olausson (2008), s 25-30 
43 Olausson (2008), s 30f och 35 samt 54 
44 Olausson (2008), s 32ff. Damen med slöjan kan möjligen ha funnits i två exemplar, varav Peill hade den ena. 
45 Olausson (2008), s 35 
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hans hustru Hendrijna Meijtens med unga dottern Anna Johanna (I). På Roslins målning av 
den åldrade Anna Johanna (I) och hennes barn Anna Johanna (II) och Adolph Ulric ingår den 
avlidne maken Claes Grill på ett subtilt sätt i form av ett porträtt på väggen.46 
 
I familjen Grill/Peills ägo fanns redan tidigare två målningar av Roslin, dels Damen med slö-
jan, dels en vängåva från Roslin i form av ett självporträtt tillsammans med hustrun Marie 
Suzanne Giroust, där hon målar Henrik Wilhelm Peills porträtt i pastell. Detta självporträtt 
med hustrun skulle också kunna fungera som pendang till den Grillska familjetavlan.47 
 
Roslin utförde 1775 även ett porträtt av Anna Johanna (III) Grill, som var förlovad med sin 
kusin Adolph Ulric och därmed också både kusin och blivande svägerska till Anna Johanna 
(II). På porträttet är hon i tjugoårsåldern (1753-1809, g 1778) och klädd i en klänning som 
mycket påminner om den av Gustaf III påbjudna svenska dräkten.48 
 
I slutet av 1775 anlände Roslin till S:t Petersburg, inbjuden av Katarina den Stora. Förutom 
helfigursporträttet av kejsarinnan gjorde han också ett antal porträtt av medlemmar ur den 
ryska aristokratin, sammanlagt omkring 75 stycken. Roslin återvände till Paris på sommaren 
1778, efter uppehåll med uppdrag bland annat i Warszawa och Wien. Han lämnade därefter 
bara vid några få tillfällen Paris. I samband med Gustaf III:s besök i Paris 1784 lär Roslin ha 
medverkat till att hans syssling, den svenske konstnären Adolf Ulrik Wertmüller, fick måla 
helfigursportättet av Marie-Antoinette och hennes barn. Det kan ha varit ett sätt att tacka för 
uppehället i samband med Sverigevistelsen. Roslin avled i Paris 1793, vid 75 års ålder.49 
 
De fyra Roslin-målningarna fanns under en tid samlade på Österby. Damen med slöjan och 
Roslin och hans hustru finns numera på Nationalmuseum, Grillska familjetavlan på 
Göteborgs konstmuseum och porträttet av Anna Johanna (III) är i privat ägo. 
 
 
De sju pastellerna av Gustaf Lundberg 
 
Gustaf Lundberg (1695-1786) föddes i Stockholm. Han var son till kungens köksmästare och 
hans hustru Sabina Richter, som var dotter till en silversmed. Familjen hade det gott ställt, 
men föräldrarna dog tidigt och unge Gustaf växte upp hos sin morfar. Så småningom sattes 
han i lära hos hovmålaren David von Krafft, vars morbror var David Klöcker Ehrenstrahl. På 
Kraffts inrådan reste Lundberg år 1717 på egen bekostnad till Paris, eftersom han tidigt visat 
intresse för porträttmålning. Detta var ovanligt, för flera svenska målare studerade utomlands 
på uppdrag av furstliga gynnare.  I London bildade några av dem en egen liten koloni. 
 
Lorentz Pasch, Johan Henrik Scheffel och Olof Arenius var förutom David von Krafft le-
dande porträttmålare under den tidiga Frihetstiden. Georg Engelhardt Schröder, som tagit 
intryck bland annat av Rosalba Carriera, blev deras efterträdare. Schröder fick fler och fler 
uppdrag allt eftersom Lundbergs pasteller från Paris blev kända i Sverige och även andra 
svenska konstnärer, bland annat Johan Lundberg, Johan Fredrik Hörling och Alexander Ros-
lin började intressera sig för pastelltekniken.50  

                                                 
46 Olausson (2008), s 37. Se även Axel Gauffin (1923): Svensk porträttkonst, Norstedts, Stockholm, s 102f 
47 Olausson (2008), s 37f. Marie Suzanne Giroust målade två olika pastellporträtt av Henrik Wilhelm Peill. Det 
ena fick Peill, det andra (det som står på staffliet i Roslins självporträtt med hustrun) behöll hon själv.  
48 Olausson (2008), s 38 
49 Olausson (2008), s 39-43. Marie Antoinettes porträtt med barnen finns på Nationalmuseum. 
50 Laine/Brown (2006), s 64-67 
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Det var svårt för protestanter att etablera sig i Paris, så det beskydd man kunde få från svenska 
diplomater var inte utan betydelse. Lundberg bör genom sin bildning och sitt relativa välstånd 
ha blivit en ledande person bland konstnärerna i den svenska församlingen. Troligen blev 
hans ateljé också samlingsplats för de svenska Parisresenärerna.51 
 
Bland Lundbergs välgörare i Paris brukar nämnas Erik Sparre och Niclas Peter von Gedda, 
som försåg honom med uppdrag och kontakter som kunde leda vidare. Bland annat fick han 
göra porträtt av drottning Maria Leszczynska och hennes föräldrar, polske kungen Stanislaw 
Leszczynski och hans hustru Katarina. Från slutet av 1720-talet hade han många beställare, 
bland annat von Gedda, Carl Gustaf Tessin och andra. Flera av Lundbergs pasteller hängde 
exempelvis i det Tessinska hemmet i Paris.52 
 
Under 1730-talet fick Lundberg konkurrens i Paris av Maurice Quentin de La Tour, som trots 
drottningens sympati för Lundberg fick flera kungliga och andra uppdrag. År 1741 blev 
Lundberg efter påtryckningar från Tessin invald i den franska Konstakademien, trots att han 
var utlänning och protestant. Han började studera Rosalba Carrieras teknik och bestämde sig 
för att helt övergå till pastellmåleriet. I juni 1743 reste han till Spanien, men hade svårt att få 
uppdrag och efter ett par år accepterade han ett erbjudande från Adolf Fredrik och Lovisa Ul-
rika att bli hovmålare i Stockholm. Sommaren 1745 var han på hemväg.53  
 
Lundberg fick nu till uppgift att sprida den representativa bilden av kungafamiljens medlem-
mar. Under Frihetstiden målades inga ryttarporträtt och inga helfigursporträtt med regalier 
och annat, utan bara bröststycken, halvfigursporträtt och knästycken. Eftersom Lundberg 
arbetade i pastell och inte i olja, var han tvungen att hålla sig till ett mindre format. Han 
adlades aldrig för sitt konstnärskap, men i samband med Gustaf III:s trontillträde blev han i 
alla fall en av de första riddarna av Vasaorden, vilket innebar en uppvärdering av hans roll 
som hovmålare och av kungaporträttets ideologiska och politiska betydelse.54 
 
Vid hemkomsten hade Lundberg genom kontakterna med Carl Gustaf Tessin och genom in-
flytandet från Rosalba Carriera ett gott rykte och efter några år kunde han bygga upp en stor 
privat kundkrets. Hans ateljé blev samlingsplats för innefolket i Stockholm, som kunde 
betrakta arbetet och delta i den spirituella konversationen. Där fanns också en möjlighet att 
studera porträtten i dess olika faser och göra egna beställningar.55 
 
Med undantag för den kungliga familjen var det ovanligt att Lundberg gjorde besök i bestäl-
larnas hem. På somrarna, då beställarna tidvis vistades på landet, var Lundberg däremot ofta 
på resande fot. Konstnärsbesöken kan ha varit en del av det lite friare umgänget, där också 
mer lokala dignitärer kunde vara inbjudna. Det är sannolikt i sådana sammanhang som flera 
porträtt av släkten Grills medlemmar kom till.56 
 
I Österbysamlingen fanns sju pasteller av Gustaf Lundberg, målade vid olika tillfällen mellan 
1755 och 1775, nämligen av den store grosshandlaren Claes (1705-1767) och hans hustru 
Anna Johanna (I) Grill (1720-1778), halvbrodern Johan Abraham Grill (1719-1799) och 

                                                 
51 Laine/Brown (2006), s 69f 
52 Laine/Brown (2006), s 70-74 
53 Laine/Brown (2006), s 78f, 83 och 88f 
54 Laine/Brown (2006), s 92f 
55 Laine/Brown (2006), s 95f 
56 Laine/Brown (2006), s 97 
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hans hustru Christina Elisabeth Fischer (1731-1805), dottern Anna Johanna (II) (1745-
1801) och hennes man Henrik Wilhelm Peill (1730-1797) samt sonen Adolph Ulric (1752-
1797). Det förefaller sannolikt att porträtten av paren Johan Abraham Grill och Christina 
Elisabeth Fischer samt Anna Johanna (II) och Henrik Wilhelm Peill har tillkommit i samband 
med deras respektive giftermål 1757 och 1769. Av Anna Johanna (I) och Claes Grill finns två 
eller tre kopior, för Claes del både med och utan Nordstjärneorden.57  
 

 
 

Anna Johanna (II) Grill Peill, ca 1769. Foto MP 2010 
 
Lundberg besökte från 1750-talet också regelbundet Tessins på Åkerö, bland annat över jul 
och nyår. Dit kom ofta familjerna Grill och Peill samt Vetenskapsakademiens sekreterare Pehr 
Wargentin. Claes och Johan Abraham Grill samt även Henrik Wilhelm Peill tillhörde 
Lundbergs eget umgänge, liksom även företrädare för andra handelshus. Lundberg vistades 
ibland vid Söderfors och Österby. I sådana relationer mellan beställare och konstnär fanns 
inslag av patron-klientförhållanden, men flera av skeppsbrofamiljerna hade också egna hant-
verkare och konstnärer i släkten. Både Grillarnas och Lundbergs förfäder hade varit guldsme-
der och Carlos Grill som dog 1736 var gift med Martin Meijtens d y syster Hendrijna.58 
 
Mot slutet av 1760-talet började Lundbergs syn försämras och när Tessin avled 1770 försvann 
därför en del av hans tidigare umgänge och kundkrets. Han upprätthöll en del av sina egna 
kontakter och ägnade sig bland annat åt att skriva sin självbiografi.59 
 
Lovisa Ulrikas livmedikus Abraham Bäck och Henrik Wilhelm Peill blev testamentsexekuto-
rer vid Lundbergs bortgång 1786. Hans bouppteckning visar att han hade det relativt gott ställt 
och han hade även en del pengar placerade i Grillska handelshuset. Lundberg var inte gift, 
men bodde i grosshandlaren Conrad Joachim Fults hus på Stora Nygatan. Han sammanlevde 
först med en av Fults döttrar (som avled) och senare med en annan, som kom att bli hans 
universalarvinge.60 
 

                                                 
57 Claes Tamm (2008): Österbysamlingen; ”en rätt artig samling af målningar”, Atremi, Mjölby, s 185 och 
Catherine Lagercrantz (2009): Tamms på Österby bruk, Atremi, Mjölby, s 20.  
58 Laine/Brown (2006), s 97f och 99f. Även Birgitta Lisholm (1974): Martin van Meytens d.y; Hans liv och verk, 
doktorsavhandling, Allhems, Malmö och Sigrid Leijonhufvud (1931,1932): Carl Gustaf Tessin och hans 
Åkerökrets, Norstedts, Stockholm 
59 Laine/Brown (2006), s 104 
60 Laine/Brown (2006), s 103f 
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Rembrandt och Batavernas ed till Claudius Civilis. 
 
Det nya stadshuset i Amsterdam ritades av Jacob van Campen, började byggas 1648 och stod 
färdigt 1665. Rembrandt-eleven Govert Flinck fick till uppgift att som utsmyckning måla åtta 
scener ur Tacitus’ historia, men hann dö innan uppdraget var avslutat, i praktiken innan det 
ens hade påbörjats på riktigt. Därför fick Rembrandt själv måla Batavernas ed till Claudius 
Civilis. Målningen utfördes 1661-62 och är hans enda kända monumentalmålning. Rembrandt 
Harmenzoon van Rijn (1606-1669) var framgångsrik som porträttmålare och tecknare, men 
han upplevdes av samtiden som rätt kontroversiell och egensinnig. Beställningarna minskade 
därför med tiden i antal och mot slutet av sitt liv tvingades han periodvis leva under ganska 
små omständigheter. 
 
Bataverna var en gammal holländsk folkstam, som under ledning av sin hövding Claudius 
Civilis gjorde uppror mot romarna. Vid en nattlig fest i en helig lund beslöt de att gå till anfall 
mot fienden. I Rembrandts målning höjer Claudius sitt svärd och de omkringstående vidrör 
det för att bekräfta överenskommelsen. Tacitus’ berättelse ansågs av många vara en parallell 
till att holländarna under Vilhelm av Oranien i slutet av 1500-talet lyckades befria sig från 
spanjorernas överhöghet. Detta bekräftas av att Claudius turban har fått huset Oraniens färger 
och att hela målningen gjordes varmt gulröd. 
 
Den ursprungliga målningen var 5 x 5 meter. Eftersom beställarna inte var nöjda med resul-
tatet, togs den ner från sin plats i stadshuset och återlämnades till Rembrandt,. På dess plats 
sitter sedan dess Govert Flincks ursprungliga målning, fullbordad av en annan Rembrandt-
elev, Jurian Ovens. Rembrandt beskar Batavernas ed till sitt nuvarande format (309 x 196 cm) 
och målningen blev kvar i hans ägo fram till hans död. Därefter övergick den till en av hans 
elever, vars släktingar 1734 sålde den på auktion för 60 gulden till en svensk-holländsk köp-
man vid namn Nicolas Kohl (1672-1751).61 
 
Sophia Grill (1682-1766) var syster till Abraham (I) och Carlos Grill. Hon ingick först äkten-
skap i Sverige med Abraham Gemnich (d 1711) och flyttade efter hans död till Amsterdam, 
där hon gifte om sig med ovan nämnde Nicolas Kohl. Därefter finns det flera teorier om hur 
målningen kom till Sverige: 
 
 Enligt en obekräftad muntlig tradition återvände Sophia till Sverige under 1750-talet och 

tog målningen med sig. Detta motsägs dock av ett brev från henne i Godegårdsarkivet. 
Brevet är daterat i Overtveen i Holland den 1 augusti 1762 och ställt till Jean Abraham 
Grill i Kanton. I arkivet finns också några brev av Maria Dorotea Kohl, daterade 1760 i 
Overtveen och 1773 i Amsterdam.  Hon kallar Jean Abraham för Cousin, ett vanligt tilltal 
anförvanter och nära vänner emellan. Maria Dorotea var dotter till Sophia och Jean Abra-
ham därmed hennes kusinbarn. Breven indikerar att Sophia Grill har dött i Holland och 
eftersom det fanns bröstarvingar har Claudius Civilis i sådant fall kommit till Sverige 
genom köp eller som gåva och inte som arvegods efter Sophia. I mantalslängderna för 
Stockholm finns ingen Sophia Grill Kohl och någon bouppteckning har inte gått att hitta 
på Stadsarkivet, så den muntliga återvändarteorin kan med stor sannolikhet avskrivas.  

 En annan teori framförs av Birgitta Lisholm och handlar om Henrik Wilhelm Peill (1730-
1797). Han var under åren 1764-66 i Wien hos sin morbror Martin Meijtens d.y. och fanns 

                                                 
61 Per Bjurström m fl (1984): Nationalmuseum Stockholm, Bra Böcker, Höganäs, s 181, delvis Clara Bille 
(1956): ”Rembrandt’s Claudius Civilis at Amsterdam in 1734” i Konsthistorisk tidskrift 1-2, Konstakademien, 
Stockholm, s 29 
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1766-67 i Paris, bland annat hos Roslins. Han påstås på vägen mellan Wien och Paris via 
Italien ha passerat Amsterdam för att lära sig mer om handeln. Möjligen har han själv köpt 
målningen och ordnat transporten, eller så har han agerat på uppdrag av sin blivande svär-
far Claes Grill (1705-1767). Tanken var ju att han skulle gifta sig med Anna Johanna (II) 
Grill (1745-1801) och med tiden bli delägare i Grillska handelshuset. Äktenskapet ingicks 
1769, ett par år efter Claes Grills död, och det är inte särskilt troligt att Henrik Wilhelm 
Peill innan dess hade lyckats skaffa sig någon egen förmögenhet av betydelse. Därför är 
det också rimligt att han som medarbetare och blivande delägare fick göra sin Grand Tour 
på handelshusets bekostnad. Med tanke på målningens vidare öden får Henrik Wilhelm 
Peills intresserade medverkan på det ena eller andra sättet anses vara huvudspåret. 

 Den tredje teorin framförs också av Lisholm, nämligen att Sophias son i första äktenska-
pet, Anton Henric Gemnich (1708-1766), för egen eller för kusinen Claes Grills räkning 
skulle ha tagit målningen med sig till Stockholm i samband med sitt besök i Amsterdam 
1745 eller senare. Anton Henric var sedan 1740 gift med kusinen Anna Maria Grill, yngre 
helsyster till Claes (I) Grill. Anton Henric dog några månader före sin mor, medan Anna 
Maria dog samma år som Anna Johanna (I), alltså 1778. Eftersom Nicolas Kohl inte dog 
förrän 1751, förefaller denna teori mindre sannolik. 

 En fjärde teori, som inte helt kan avfärdas, beskrivs av Isabella Henriette van Eeghen. Hon 
menar, bland annat med stöd av Clara Billes artikel i Konsthistorisk tidskrift, att Nicolas 
Kohl inte kan ha varit känd av auktionsfirmans mäklare och därmed ingen regelbunden 
konstköpare. Han kan därför ha köpt målningen i augusti 1734 för en släktings räkning. 
Om det var på uppdrag av den ogifte och barnlöse svågern Johannes Grill, så bör 
målningen vid hans död samma år (1734) ha tillfallit dennes syster Catharina Grill (g Bex, 
Scheffler) och därefter hennes dotter Christina Charlotte Bex, som flyttade med till Hol-
land och dog där 1757. Kvarlåtenskapen efter henne skiftades 1759 och var den sista som 
delades upp mellan kusiner i Holland och Sverige. Enligt testators önskan såldes inte de 
ospecificerade målningarna, utan delades mellan arvtagarna, bland vilka fanns de båda ku-
sinerna Claes och Anna Johanna (I) Grill i Stockholm.62 

 
Mest sannolikt är antingen att Claes och Anna Johanna (I) Grill ärvde Batavernas ed efter sin 
kusin 1759 och placerade den i sin konstsamling i Grillska huset vid Stortorget, eller att de 
köpte målningen 1766 och fick den hemtransporterad med Henrik Wilhelm Peills hjälp, så att 
den kom att hamna i Torstensonska palatset (UD) vid nuvarande Gustav Adolfs torg. Det är 
troligen den målning som i Anna Johanna (I) Grills bouppteckning 1778 tas upp under namnet 
”Romerska historian” och där värderas till 20 d kmt. Just denna målning är en av de tre-fyra 
högst värderade målningarna i konstsamlingen och den gick i så fall i arv till dottern Anna 
Johanna (II) och Henrik Wilhelm Peill, som givetvis hade ett särskilt intresse för verket.63 
 
Henrik Wilhelm Peill tog enligt skick och bruk hand om sin hustrus arv och deponerade se-
nast år 1780 Batavernas ed på Konstakademien till fromma för elevernas studier. På Hille-
ströms målning från 1782, som återger Gustaf III:s besök på Konstakademien i december 
1780, kan man se den hänga på väggen. Kungen uttryckte vid besöket ett önskemål om att 
målningen skulle överföras till hans konstgalleri på Stockholms slott. Kungavännen Henrik 

                                                 
62 Birgitta Lisholm (1974): Martin van Meytens d.y; Hans liv och verk, doktorsavhandling, Allhems, Malmö, s 
16. Några brev från Peill till Carl Gustaf Tessin finns i Ericsbergsarkivet, Riksarkivet. Även Isabella Henriette 
van Eeghen (1971): ”Het Grills’ Hofje 1721-1971”, särtryck ur Amstelodamum, s 41. Inventarieförteckningar 
och testamente i notariatsarkiv för David van Oostrum, Stadsarchief Amsterdam. 
63 Bouppteckningen efter Anna Johanna (I) Grill finns i SSA med nr 1778/3:707. 
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Wilhelm Peill gav 1782 tillstånd till detta. På Slottet kom målningen att hänga till 1810, då 
den lämnades tillbaka till Konstakademien.64 
 

 
 

Henrik Wilhelm Peill (1730-1797) 
Lampskärmen som syns i bilden är tyvärr en reflex i glaset. Foto MP 2010 

 
Under tiden mellan depositionen och donationen gjorde Konstakademien 1782 på egen be-
kostnad en konservering av Batavernas ed. Bland annat överfördes målningen framgångsrikt 
till en ny duk med en metod som utarbetats av Akademiens professor Erik Hallblad (1720-
1814). Han var konstnär och hade varit elev hos porträttmålaren Olof Arenius, men kom så 
småningom helt och hållet att ägna sig åt restaureringskonsten och blev känd över en stor del 
av Europa som synnerligen skicklig på området. Hallblads metod gick ut på att först klistra en 
skyddande, gles duk ovanpå färgskiktet på framsidan, därefter vända målningen och genom 
att försiktigt badda med vatten lösgöra den ursprungliga duken från färgskiktet, sedan klistra 
en helt ny duk på baksidan av färgskiktet och till sist vända duken igen och varsamt avlägsna 
den skyddande duken från framsidan samt efter behov komplettera de färgskador som inte 
kunnat undvikas. Idag verkar en sådan metod ytterligt riskabel.65 
 
Efter Peills död 1797 skänkte Anna Johanna (II) Grill Peill år 1798 Batavernas ed till Konst-
akademien till minne av sin man. Donationen är omnämnd i ett styrelseprotokoll av den 25 
augusti 1798, men något gåvobrev finns inte bevarat. Målningen är sedan 1864 deponerad på 
Nationalmuseum och idag försäkrad för minst 750 miljoner kronor. Vid samma tillfälle fick 
Konstakademien också som gåva ett självporträtt av konstnären Martin Meijtens d y. En 
liknande bröstbild såldes enligt uppgift på auktionen på Bukowski 1916, då konstsamlingen 
på Österby gick under klubban. Båda målningarna av Meijtens har alltså varit i Anna Johanna 
(II) Grills och Henrik Wilhelm Peills ägo.66 
 

                                                 
64 Mail-kontakt med intendent Eva-Lena Bengtsson, Konstakademien, 2010-01-25. Även Carl Nordenfalk 
(1956): ”Some facts about Rembrandt’s Claudius Civilis” ur Konsthistorisk tidskrift 1-2, Konstakademien, 
Stockholm, s 76 och Rolf Söderberg (red.) (1986): De sköna konsternas akademi; Konstakademien 250 år, 
Allmänna förlaget, Stockholm, s 22 och 29. 
65 NF (1909), del 10, Stockholm, sp 1116f . Konserveringsmetoden beskrivs i ett kompendium av Hallblad som 
återfinns i Konstakademiens arkiv. 
66 Lisholm (1974), s 39. Meijtens dog 1770 och hade gjort systersonen H W Peill till sin universalarvinge. 
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År 1780 kunde Konstakademien flytta in i den fastighet vid Fredsgatan som gjuteridirektören 
Gerhard Meyer hade donerat några år tidigare och som Akademien ännu äger och har som sitt 
huvudkontor. Henrik Wilhelm Peill umgicks gärna i konstnärskretsar och kände Erik Hallblad 
väl. Detta kan vara en anledning till att Batavernas ed deponerades hos Akademien som en 
”preliminär” inflyttningspresent. En annan anledning kan vara att Hallblad upptäckte att mål-
ningen behövde konserveras och erbjöd Peill att göra arbetet kostnadsfritt i utbyte mot att den 
deponerades hos Akademien. Om målningen hade varit i Peills ägo före svärmoderns död och 
behovet av konservering var stort, kunde ju deponeringen ha ordnats redan tidigare. Så skedde 
emellertid inte, vilket får betraktas som ännu en indikation på att det var Claes och Anna 
Johanna (I) Grill som ägde målningen fram till 1778. Att deras dotter Anna Johanna (II) Grill, 
alltså änkan efter Henrik Wilhelm Peill, sedan donerade målningen år 1798 var sannolikt en 
mycket välbetänkt åtgärd, eftersom den annars skulle ha ingått i konkursboet för Grillska 
handelshuset och med säkerhet ha blivit såld för att tillfredsställa fordringsägarna. Redan ett 
par år i förväg kunde man säkert ana vartåt det hela lutade. Professor Erik Hallblad var syn-
nerligen aktiv vid tiden för Peills bortgång och värderade paret Grill/Peills konstsamling i 
Stockholm och på Österby, både till marknads- och bouppteckningsvärdet. Det får betraktas 
som ganska sannolikt att han i samband därmed försökte påverka den sörjande änkan att om-
vandla depositionen av Batavernas ed till en donation för Akademiens räkning. 
 
Av ett par artiklar i Svenska Dagbladet och Dagens Industri i mars 2008 framgår att Konst-
akademiens tidigare ständige sekreterare Olle Granath undersökt möjligheterna att sälja mål-
ningen för 300 miljoner kronor mot löfte att den även i fortsättningen ska få hänga på Natio-
nalmuseum. Syftet med försäljningen och den nya donationen är givetvis att få in pengar till 
Akademiens löpande verksamhet och planerade satsningar. En sådan transaktion kan mycket 
väl innebära att Anna Johanna (II) Grills ursprungliga donation med tiden skulle falla i 
glömska och får därmed anses vara synnerligen tveksam. Ett annat alternativ som seriöst 
diskuterats har varit att sälja målningen till Rijksmuseum i Amsterdam för ett betydligt högre 
belopp. Under Nationalmuseums storstilade ombyggnad fram till slutet av 2018 har verket 
kunnat beses såväl i London och Amsterdam som på Göteborgs konstmuseum.67 
 
 
Några kommentarer kring Österby-samlingen. 
 
Claes Tamm har skrivit en utomordentligt intressant bok om den stora konstsamling som 
fanns på Österby och som delvis skingrades 1876 efter en uppdelning mellan Pehr Adolph 
Tamms ättlingar. Resten av samlingen auktionerades ut på Bukowski 1916, när bruket såldes 
till Gimo Bruks AB och bruksherrgården först hyrdes ut till Bruno Liljefors och sedan över-
gick till hans stiftelse.68 
 
Claes Tamm ägnar ett kapitel åt dem som bör uppmärksammas när det gäller Österby-sam-
lingen och dess tillkomst. Det är Claes Grill och hans hustru Anna Johanna (I), deras dotter 
Anna Johanna (II) Grill och hennes man Henrik Wilhelm Peill, Anna Johanna (III) Grill 
och hennes man och kusin Adolph Ulric Grill samt Claes Grills halvbror Johan Abraham 
Grill och slutligen brukspatron Pehr Adolph Tamm. Mitt intryck är att författaren undervär-
derar Grillarnas betydelse och i motsvarande mån överskattar Henrik Wilhelm Peill och fa-
miljen Tamm. Arvsfrågor och olika värderingar gör bilden ganska komplicerad. Henrik Wil-
helm Peill har som universalarvinge ärvt stora delar av sin samling från Martin Meijtens d y 

                                                 
67 SvD 2008-03-24, http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel 944105.svd och DI Weekend # 10 Fredag-
Lördag 28-29 mars 2008, s 34. Granath har åter tagit upp frågan med släktföreningen i april 2010. 
68 Claes Tamm (2008): Österbysamlingen; ”en rätt artig samling af målningar”, Atremi, Mjölby, s 7 
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och har genom sitt äktenskap också kunnat förfoga över hustrun Anna Johannas (II) arvedel 
efter föräldrarna.69 
 
Claes Grill var inblandad i den Kiermanska växelprocessen 1765-66. I samband därmed 
(1765) gjordes en förteckning över hans tillgångar. Den finns i Westinska samlingen på Upp-
sala universitetsbibliotek (UUB), men är inte särskilt detaljerad vad beträffar konsten: 
 

 
Utdrag ur värderingen av Claes Grills tillgångar, Westinska samlingen (UUB) 

 
 
Sammanlagt togs 16 stora målningar upp till ett värde av 1 200 d kmt, 58 mindre målningar 
till 696 d kmt och 8 tavlor av elfenben till 144 d kmt. Förteckningen utgjorde bara en värde-
ring, en specificering av enskilda konstverk var knappast av intresse i detta sammanhang. Vid 
Claes Grills död 1767 följde bouppteckningen till stor del den tidigare förteckningen över 
tillgångarna, men konsten är inte heller nu närmare beskriven, utan ingår tillsammans med 
myntkabinettet under rubriken Husgeråd. En anledning var att familjen Grills tillgångar fort-
farande stod under Bankens (riksbankens) och Statskontorets tillsyn, eftersom skulden till 
statskassan efter växelprocessen inte var fullt reglerad, en annan var att Anna Johanna (I) hade 
god möjlighet att sitta i orubbat bo och därför inte behövde någon särskild specifikation.70 
 
Johan Abraham Grill var också marginellt inblandad i växelprocessen. I förteckningen över 
hans tillgångar i Westinska samlingen nämns 63 ”Schilderier”, större och mindre, till ett värde 
av 1 260 d kmt och 41 ”ritade taflor” till 246 d kmt. På malmgården Ersta hade Johan 
Abraham dessutom baron Hårlemans porträtt samt 12 stycken kopparstick. Halvbröderna 
Claes och Johan Abrahams konstsamlingar låg alltså ”i samma härad”, värdemässigt sett.71 
 
När Anna Johanna (I) Grill dog år 1778 var makens skulder till staten avskrivna och en stor 
del av beloppet hade återbetalats till familjen. Nu blev det ett arvskifte där bröstarvingarna 
Anna Johanna (II) och Adolph Ulric var de enda arvtagarna. Därför specificerades konsten i 
bouppteckningen. Antalet målningar överensstämmer på ett ungefär med uppgifterna i sam-
manställningen i Westinska samlingen, vilket betyder att konstsamlingen i stort sett var intakt 
från 1765 till 1778. Att konstsamlingen endast värderades till 173 rdr var inte så konstigt, nu 

                                                 
69 Tamm (2008), s 21. Birgitta Lisholm (1974) berättar i sin doktorsavhandling, s 42f ,att Meijtens syster 
Johanna och systern Hendrijnas dotter Anna Johanna (I) vid arvskiftet efter honom skulle erhålla vardera 2 000 
gulden. Universalarvinge blev i övrigt systersonen Henrik Wilhelm Peill, som fick rätt att fritt och obehindrat 
disponera sin del av arvet. Lisholm säger: ”Testamentet blir i någon mån förståeligt, då man vet att denne av arv 
ständigt intresserade herre vid denna tidpunkt [när testamentet skrevs] välvisligt vistades i Wien”. Genom arvet 
återförs Meijtens samlade förmögenhet till största delen till Sverige. Anna-Johanna (I) kan också ha ärvt några 
Meijtens-målningar från sin moder Hendrijna, särskilt familjetavlan från 1731 med fadern, modern och sig själv 
som ung. 
70 Claes Grills bouppteckning finns i Österby bruks arkiv (ÖBA), Lövsta, nr 381:1a. Claes Tamm säger att han 
inte har hittat 1765 års inventarium, men det finns alltså i Uppsala universitetsbibliotek (UUB), Westinska 
samlingen, volym nr 357.  
71 UUB, Westinska samlingen, volym nr 357 
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var det ju fråga om en bouppteckning. Det var säkerligen också därför som de sju pastellerna 
och de sex släktporträtten i olja inte ansågs ha något värde, eftersom de var tänkta att fördelas 
mellan arvingarna och bevaras inom släkten.72 
 
Eftersom Anna Johanna (II) var gift med Henrik Wilhelm Peill sedan 1769 förfogade han som 
hennes förmyndare fritt över den del av konstsamlingen som tillföll henne vid moderns död, 
bland annat över Batavernas ed som först deponerades hos Konstakademien och som hon 
sedan 1798 skänkte till Akademien till minne av maken.73 
 
Av mantalslängden för 1780 framgår det att både Grills och Peills bodde kvar i var sin del av 
Torstensonska palatset. Det såldes 1783 till prinsessan Sofia Albertina och de båda familjerna 
flyttade därefter till olika adresser. Därmed splittrades också den Grillska konstsamlingen.74 
 
Adolph Ulric och Anna Johanna (III) flyttade efter försäljningen till kvarteret Adam och Eva 
tillsammans med en systerdotter (Anna Johanna Tham), närmare bestämt till hus 26 utmed 
Drottninggatans östra sida, vilket framgår av mantalslängden 1790. I hushållet fanns en lakej, 
en kusk, två drängar och fyra pigor. Intressant är att mantalslängden redovisar två rum med 
gulddekorationer och tre rum med sidenmöbler. Denna uppgift låg till grund för beskattning, 
liksom förmånen att få gå klädd i sidenkläder. Vid denna tid var paret Grill också ordentligt 
etablerat på Söderfors och hade börjat grundlägga sin icke obetydliga förmögenhet.75 
 
Henrik Wilhelm Peill och Anna Johanna (II) hade successivt köpt och slagit ihop flera fastig-
heter (57, 58 och 59, numera 5, 6 och 7) i kvarteret Björnen, närmare bestämt i hörnet av 
Drottninggatan och Lilla Vattugatan. De bodde där med två lakejer, en kusk, en dräng och 
fyra pigor. År 1784 stod corps-de-logiet på Österby färdigt och en stor del av den Grillska 
konstsamlingen flyttades säkert direkt dit från Torstensonska palatset i stället för till Björnen. 
Det gjorde förmodligen även huvuddelen av Henrik Wilhelm Peills egen konstsamling, i vil-
ken arvet 1770 efter morbrodern Martin Meijtens d y ingick som en viktig komponent.76 
 
När Adolph Ulric dog 1797 gjordes en detaljerad bouppteckning, både för Söderfors, för 
lägenheten i Stockholm och Grillska gården i Uppsala. På Söderfors fanns då 62 tavlor och 
över 100 kopparstick till ett sammanlagt värde av 920 rdr bco, en samling böcker och noter 
värderad till 731 rdr samt naturaliekabinettet som upptogs till 666 rdr. Äktenskapsförordet 
mellan makarna visar att änkan Anna Johanna (III) var den enda arvtagaren. Eftersom ingen 

                                                 
72 Tamm (2008), s 26. Bouppteckningen efter Anna Johanna (I) finns i Stockholms stadsarkiv (SSA) med nr 
1778/3:707. H W Peill kan mycket väl ha köpt eller fått Damen med slöjan och Roslins självporträtt med hustrun 
i samband med sitt besök hos Roslin i Paris 1766-67, alltså några år innan han gifte sig och flyttade till 
Torstensonska palatset. Grillska familjetavlan och porträttet av blivande svärdottern Anna Johanna (III) målades 
under Roslins besök i Sverige 1775 och bör alltså vid Anna Johannas (I) död ha funnits i hennes hem. Lundbergs 
sju pasteller har utförts under en följd av år, bland annat vid sommarbesöken på Söderfors och Österby, men de 
behöver inte nödvändigtvis  ha hängt där från början. Antalet pasteller i AJ1Gs bouppteckning stämmer ju med  
förteckningen i Tamms bok (s 185) och eftersom de är bevarade vet vi att de föreställer CG, AJ1G, JoAG, 
CEFG, AUG, HWP och AJ2G. På Österby fanns enligt förteckningen i Tamms bok också en åttonde Lundberg-
pastell, som föreställer ”två fransyska damer”. Enligt Catherine Lagercrantz (2009): Tamms på Österby bruk, 
Atremi, Mjölby, s 20 gjorde Gustaf Lundberg en kopia av porträttet av Claes Grill, nu med Nordstjärneorden. 
73 Bl a via kontakt per e-post med intendent Eva-Lena Bengtsson, Konstakademien, 2010-01-25 
74 SSA Mantalslängd 1780, Klara nedre, mikrokort E 04389 nr 1(10), s 10 och 11. Paret Grill hade då en liten 
son, Claes Abraham (1779-83), som dog kort därefter. 
75 SSA Mantalslängd 1790, Klara övre och Kungsholmen, mikrokort E 04390 nr 4(11), s 88. Paret Grill hade då 
en liten son, Claes Abraham (1779-83), som dog kort därefter.  
76 SSA Mantalslängd 1790, Klara nedre, mikrokort E 04391 nr 4(11), s 89 
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förändring skedde i boendet efter dödsfallet, förefaller det sannolikt att den befintliga konsten 
fick hänga kvar både på Söderfors och i lägenheten i Stockholm.77 
 
Henrik Wilhelm Peill dog också 1797. Han ägde de tre fastigheterna i Stockholm, men ande-
larna i Österby och Iggesund var Anna Johannas (II) enskilda egendom. Systerdottern Lovisa 
Maria Wassmuth (g Moll) var den enda arvsberättigade släktingen, men genom äktenskaps-
förord och inbördes testamente ärvde Anna Johanna (II) ändå allt efter maken, sedan avdrag 
först gjorts för hennes giftorätt och morgongåva. Bouppteckningen redovisar ca 100 konst-
verk och den bygger enligt uppgift på professor Eric Hallblads värdering, som redovisas i 
Claes Tamms bok (s 172-177). Värdet i bouppteckningen (830 rdr bco) var som vanligt 
betydligt lägre än i den Hallbladska sammanställningen (4 284 rdr bco), som möjligen 
representerade ett tänkt försäljningsvärde.78 
 
Efter Peills död sålde Anna Johanna (II) år 1798 fastigheterna i kvarteret Björnen och flyttade 
till kvarteret Uppvaktaren, till hörnhuset 54 ut mot Hötorget, och levde där under betydligt 
enklare omständigheter. Hon hade dock en lakej, en kusk, en dräng och en piga och betalade 
lyxskatt för förmånen att få bära sidenkläder, så hon kan inte ha varit fullständigt utblottad. År 
1801 flyttade hon till Harvik, en gård i närheten av Österby. Hon dog samma år och någon 
bouppteckning finns inte bevarad. Det förefaller osannolikt att den konst hon förde med sig 
vid sina olika flyttningar skulle ha övertagits av någon annan än hennes välgörare och kusin 
Anna Johanna (III) och därmed slutligen ha hamnat på Österby.79 
 
I bouppteckningen efter Johan Abraham Grill framgår att professor Hallblad även har studerat 
dennes konstsamling och värderat den till 484 rdr bco. Det är ungefär halva det belopp som 
Henrik Wilhelm Peills konstsamling uppskattas till i bouppteckningen ett par år tidigare. 80 
 
Johan Abraham Grills död 1799 innebar det definitiva slutet för handelshuset Carlos & Claes 
Grill, vilket gick i konkurs år 1800. Tillgångar och skulder redovisas så här i konkursakten, 
vilket visar att änkorna Christina Elisabeth Fischer Grill och Anna Johanna (II) Grill Peill har 
blivit inblandade även med sin privata ekonomi:81 
 
 

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 
 

                                                 
77 Claes Tamm refererar till Adolph Ulrics bouppteckning i SSA. Någon sådan går inte att hitta eftersom han är 
skriven på Söderfors. Numret Tamm anger i käll- och litteraturförteckningen (1799/5:795) representerar Johan 
Abraham Grills bouppteckning. Adolph Ulrics bouppteckning finns i GÖBA och har beteckningen 382-1b. 
78 SSA Bouppteckning efter H W Peill nr 1798/1:476 
79 SSA Mantalslängd 1800, Klara övre och Kungsholmen, mikrokort E04392 nr 5(14), s 123, och Tamm (2008), 
s 28. En stor del av Anna Johannas (II) privata tillhörigheter såldes efter hennes död på en auktion vid Österby. 
80 Johan Abraham Grills bouppteckning, SSA 1799/5:795. Hans konstsamling kan alltså inte ha varit så 
obetydlig som Claes Tamm påstår. 
81 Konkurshandlingarna finns i SSA och har nummer 1800:213. Materialet består av många olika akter och sågs 
som en av de största konkurserna i sin tid. 
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Bland tillgångarna upptogs endast de som kunde anses fullständigt säkra. Man har undantagit 
fordringar på drygt 54 000 rdr, som betraktades som osäkra. 
 

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 
 
 
Adolph Ulric Grills sterbhus hade en (stridig) fordran på handelshuset på 244 577 rdr bco, 
som inte finns med i ovanstående förteckning. Det handlade om stångjärn, ankare och andra 
produkter som levererats från Söderfors till handelshuset och som man inte ansåg sig ha fått 
betalt för. Det var detta som gjorde att Anna Johanna (III) år 1801 kunde ta över Österby 
bruk tillsammans med en del aktier och inventarier och kvitta kostnaden mot Söderfors bruks 
fordran. Hon förband sig också att betala större delen av handelshusets skulder till enskilda 
personer. Eftersom Christina Elisabeth Fischer Grills bouppteckning från 1805 inte innehåller 
några målningar efter Johan Abraham Grill, kan man anta att större delen av dem också ingick 
bland inventarierna vid köpet av Österby.82 
 
Dessa transaktioner gör det sannolikt att Anna Johanna (III) under sin livstid lyckades samla 
ihop de konstnärliga arvedelarna efter sina svärföräldrar, sin svärfars broder Johan Abraham, 
sin make Adolph Ulric, sin svåger Henrik Wilhelm Peill och sin svägerska Anna Johanna (II) 
och att konsten slutligen kom att hänga både på Söderfors och Österby, i någon mån också i 
Stockholmslägenheten. Anna Johanna (III) hade bara syskon och syskonbarn som arvtagare 
och hon var väldigt mån om sin mycket kompetente systerson Pehr Adolph Tamm och såg i 
honom en värdig efterträdare. Det var därför hon så målmedvetet underlättade hans successiva 
övertagande av Österby och gav honom möjlighet att efter hennes död få köpa alla målningar 
i Staden och på Landet till ett synnerligen lågt pris på 4 000 rdr bco. Genom sitt generösa er-
bjudande ser hon också till att konsten inte skingras på nytt. Det är alltså hon som i realiteten 
lägger grunden till den Tammska konstsamlingen på Österby, inte systersonen.83 
 

Claes Tamm berättar också i boken om ett brev skrivet av en namne till honom, där det står 
”åtsk: Portraiter i en lår på vinden”. Jan Wilhelm Grill (1815-1864), sonson till Anna Johan-
nas (III) bror Jean Abraham Grill på Godegård, berättar i sin släktkrönika från början av 
1860-talet om ett besök på Österby: 
 

”Nuvarande Prins Oskars Palats, mitt emot Operan vid Gust. Adolfs torg i Stock-
holm, utgöres till en del af Claes Grills hus, som då kallades ’Grillska Huset’. Der 
pryddes väggarna i en stor sal med de 48 Grillska Familjeporträtter, som, sedan 
Österby blef Tammsk egendom, lågo der nedpackade i lårar på en vind, ända tills 
Farbror P. A. Tamm skänkte dem till mig 1852. De äro alla i olja och utmärkt väl 
målade”.84 

                                                 
82 Likvidationsräkning över köpet av Österby i GÖBA, nr 382-d 
83 Tamm (2008), s 31. Detta ”offer you can’t refuse” hade ju också det goda med sig att övriga arvtagare fick sig 
en slant på affären. Anna Johannas (III) Grill bouppteckning finns vad avser Staden exempelvis i SSA med nr 
1809/II:679, när det gäller bruken och Landet i GÖBA med nr 382-2h. 
84 Tamm (2008), s 36 och Jan Wilhelm Grill (c 1862): Grilliana – Conceptbok till Grillska släktens historia, s 
12. Den senare ligger till grund för Anreps Svenska slägtboken (1871) och finns som PDF-fil på denna hemsida.  
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Genom Pehr Adolph Tamms välvilja fick släktingarna på Godegård efter Jan Wilhelms 
död (ogift och barnlös) ett viktigt tillskott till den stora porträttsamling som fanns där 
och som efter försäljningen i slutet av 1980-talet är spridd på olika händer. 
 
 
Anna Johanna Grill och myntkabinettet.  
 
Vid ett sammanträde i kanslikollegiet i november 1744 föreslog Carl Gustaf Tessin att det 
skulle bildas en kommitté för att utarbeta en komplett svensk mynthistoria. Till den nybildade 
kommittén utsågs förutom Tessin riksrådet Carl Didrik Ehrenpreus, friherre Gustaf Rålamb, 
greve Carl Fredric Piper, greve Fredrik Gyllenborg, antikvarien Johan Helin, assessor Eric 
Biörner, hovrådet Carl Gustaf Warmholtz, kämnären Eric Hindrichsson Ström och fru Anna 
Johanna Grill. Anledningen till att kommittén bildades var bland annat att Ulrika Eleonoras 
myntsamling nyligen hade införlivats med Antikvitetsarkivets samlingar. Samlingen hade 
tidigare tillhört läkaren Olof Bromelius och sedan ärvts av sonen Magnus von Bromell.  So-
nen hade erbjudit den till kronan och efter en del förhandlingar övertogs den 1734 till priset 
36 000 d kmt och överlämnades därefter till drottningen. Utöver den Bromellska samlingen 
fanns flera intressanta samlingar i huvudstaden, bland annat Tessins, Rålambs och fru Grills.85 
 
Den Grillska myntsamlingen var troligen ett resultat av både köp och arv. Bring spekulerar i 
om Ströms samling kan ha köpts av Anna Johanna (I). Claes Grills stora förmögenhet gjorde 
det säkert också möjligt att köpa in flera rariteter till samlingen.86 
 
Kommittén uträttade inte särskilt mycket och någon mynthistoria blev aldrig klar. Märkligast 
var kanske att den endast 24-åriga Anna Johanna (I) Grill (1720-1778) kom att ingå i 
densamma. Enligt riksrådet Carl Reinhold Berch samlade hon ”romerska, gängse mynt och 
skådepenningar”. Tessin menade att hennes myntsamling var den fjärde största i landet. Vid 
den tidigare omtalade värderingen i samband med växelkontors-affären 1765 bedömdes den 
ha ett värde på 15–18 000 d kmt. Som jämförelse kan nämnas att en förste styrman detta år 
tjänade omkring 1 500 d kmt per år. Någon mer specificerad förteckning över samlingen har 
aldrig hittats.87 
 
Efter Anna Johannas (I) död gick myntsamlingen i arv till sonen Adolph Ulric, som utveck-
lade den ytterligare. När arvet efter honom och Anna Johanna (III) skulle fördelas, gick mynt-
samlingen sannolikt till Christina Maria Grill Tham. Hennes yngsta dotter Elisabeth Carolina 
var gift med grosshandlaren och brukspatronen Carl Östberg, vars äldste son Carl blev den 
siste ägaren. Vid hans död överlämnades samlingen enligt testamentet av år 1865 till Kung-
liga Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien, alltså i praktiken till Kungliga Myntka-
binettet. Samlingen bestod då av 5 162 mynt, varav 212 guldmynt, 2 023 silvermynt, 759 
bronsmynt, 32 tenn- eller blymynt och 2 järnmynt. Till samlingen fördes också ett antal min-
nespenningar, som hade tillhört grosshandlaren Johan Scharp, så att det sammanlagda antalet 
uppgick till 5 525 nummer. Dessutom ingick i den testamentariska gåvan flera vackra mynt-

                                                 
85 Tessinsällskapet (1995): Carl Gustaf Tessin; Kulturpersonen och privatmannen 1695-1770, Atlantis, 
Stockholm, s 177 och Samuel E Bring (1957): ”Anna Johanna Grill och numismatiken” ur Lychnos 1957, 
Stockholm, s 251-254 
86 Bring (1957), s 249f 
87 Tessinsällskapet (1995), s 177, Ernst Nathorst-Böös/Jan Wiséhn: Numismatiska forskare och myntsamlare i 
Sverige fram till 1830-talet, Numismatiska meddelanden XXXIV, s 47 samt Helene Pihlgren (1999): ”Anna 
Johanna Grill – vår första kvinnliga numismatiker” ur Svensk Numismatisk Tidskrift 5:1999, Stockholm, s 105 
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skåp samt även en del numismatisk litteratur. Sedan Akademien hade kompletterat Myntkabi-
nettets egna samlingar överlämnades resterande 823 mynt (huvudsakligen dupletter) till 
myntkabinettet vid Uppsala universitet.88 
 
Svenska Numismatiska Föreningen gav 1997 ut en minnesmedalj över Anna Johanna (I) Grill. 
Den gjordes tyvärr bara i 21 exemplar, så om något av dem kommer ut på marknaden lär det 
bli en verklig raritet. Bring säger att det Grillska myntkabinettet visserligen innehöll en hel del 
intressanta och värdefulla nummer, men han är ganska rak och tydlig och menar att Anna Jo-
hanna (I) Grill var en hobbysamlare som förmodligen gladdes åt sina förvärv, men att hon inte 
var speciellt kunnig och inte heller någon särskilt systematisk person ”som borde beredas 
plats inom lärdomshistoriens råmärken”.89 
 
 
Borgerskapets Enkehus. 
 
Bröderna Anthoni (III) Grill (1664-1727) i Amsterdam och Abraham (I) Grill (1674-1725) i 
Stockholm grundade på 1720-talet i sin respektive hemstad boenden för obemedlade änkor ur 
borgerskapet. Inspirationen till Grill’s Hofje och Borgerskapets Enkehus kom med stor san-
nolikhet från Augsburg, där bankiren Jakob Fugger under 1500-talet lät bygga upp världens 
äldsta sociala välfärdsanläggning för sjuka och fattiga katoliker. Institutionen kallas ”die 
Fuggerei” och grundades redan 1519. Den består av 106 lägenheter i flera radhuslängor och 
utgör tillsammans med en kyrka en hel liten stad för sig, fortfarande delvis bevarad.90 
 
År 1724 ställde sig ett nittiotal ansedda borgare i Stockholm bakom Abraham Grills (1674-
1725) förslag att inrätta ett änkehus för obemedlade borgaränkor i Stockholm. Borgerskapets 
skrivelse till Kungl. Maj:t remitterades till kommerskollegium och genom ett kungligt brev av 
den 4 juli 1724 fick man privilegium att inrätta och driva sitt Enkehus, en institution som 
finns kvar ännu idag. Det första sammanträdet med direktionen ägde rum i september samma 
år med Abraham Grill som kassaförvaltare och styresman.91  
 
Enkehuset fick i början under tre år hyresfritt disponera Abraham Grills fastighet i kvarteret 
Ädelman Större (nr 221) på Ladugårdslandet. Efter Abrahams död valde brodern Carlos Grill 
(1681-1736) att även fortsättningsvis efterskänka hyran. 92 
 
Intäkterna för Enkehuset liksom för Danviks hospital bestod till en del av en särskild avgift på 
lästetalet (lastförmågan) hos inkommande och avgående fartyg i Stockholms hamn. Dessutom 
kunde man räkna med bidrag från olika skrån och gillen samt arv, gåvor och kollekter. Vid 
några tillfällen var man ändå tvungen att begära anslag från staden och staten.93 
 
I september 1742 beslöt direktionen att för 76 800 d kmt köpa Lagersparreska huset (Sparres 
palats), som låg i kvarteret Hästhuvudet (nr 4) vid Hamngatan i fonden av Kungsträdgården.  
Huset ritades av Nikodemus Tessin d ä och var ett vackert exempel på palats byggda under 
                                                 
88 Bring (1957), s 260f, Pihlgren (1999), s 105, Nathorst-Böös/Wiséhn, s 46 
89 Signaturen UN: ”Ny medalj från SBF” ur Svensk Numismatisk tidskrift 3:1997, Stockholm, s 78 samt kontakt 
per e-post med Frédéric Elfver, SNF:s medaljvårdare, 2010-01-17. Även Bring (1957), s 261f 
90 Christina Dalhede (2001): Handelsfamiljer på stormaktstidens europamarknad, del 1, Warne förlag, Partille, s 
114 och Nordisk Familjebok (NF) (1904), bd 2, sp 394f 
91 Einar Rosenborg (1924): Stockholms Borgerskaps Enkehus 1724-1924; Anteckningar ur en 200-årig historia, 
Svenska Andelsförlaget, Stockholm, s 9f och 13 
92 Rosenborg (1924), s 9 och 20. Texten redovisar nuvarande stavning av kvartersnamnet. 
93 Rosenborg (1924), s 19f 
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senare delen av 1600-talet. Hälften av köpeskillingen betalades kontant och hälften fick stå 
kvar i fastigheten som lån mot 6 procents ränta. Claes Grill (1705-1767) bidrog kontant till 
köpet med 15 000 d kmt och genom att skänka fastigheten på Ladugårdslandet till Enkehuset, 
som kunde säljas för 12 000 d kmt. Man kan alltså säga att Claes Grill bidrog med mer än tre 
fjärdedelar av kontantinsatsen till det nya huset. Enkehuset fick sedan ytterligare en donation 
på 12 000 d kmt i samband med Anna Johanna (I) Grills död 1778.94 
 
 

 
 

Lagersparreska huset (Sparres palats), ungefär där NK ligger idag. Brann 1899 och revs 1913. 
 

När lånet på 38 400 d kmt sades upp till inlösen år 1748 skrev direktionen till magistraten och 
borgerskapets äldste och redogjorde för det bekymmersamma läget. Talmannen i borgar-
ståndet Thomas Plomgren fick de äldste att gå med på att lösa Enkehusets lån och lämna ett 
nytt, räntefritt lån på motsvarande belopp. Dessutom beslöt de äldste att som gåva överlämna 
12 000 d kmt för att stiftelsen skulle kunna betala sin skuld till Claes Grill och dessutom att 
lämna ett årligt bidrag på 6 000 d kmt. Efter att ha börjat verksamheten på Ladugårdslandet 
med 12-15 pensionärer och sedan ökat till omkring 20, kunde man nu i huset vid Kungsträd-
gården ta in mellan 40 och 50 personer.95 
 
Efter Claes Grill satt även Johan Abraham Grill (1719-1799) i direktionen fram till sin död. I 
samband med konkursen hade stiftelsen en fordran på Grillska handelshuset på 1 000 rdr spe-
cie plus 931 rdr bco. De ekonomiska svårigheterna var dock av övergående natur.96 
 
Efter åren vid Hamngatan flyttade Borgerskapets Enkehus till Norrtullsgatan 21, där en helt 
ny byggnad stod klar år 1879. Kostnaden för det nya huset och inredningen täcktes mer än väl 
av intäkterna av försäljningen av det gamla. Vid slutet av 1800-talet kunde man ta emot över 
80 pensionärer.97 
 

                                                 
94 Rosenborg (1724), s 20f och 27f 
95 Rosenborg (1924), s 29f och 20 
96 Rosenborg (1924), s 31f 
97 Rosenborg (1924), s 35-41 
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Nuvarande Borgerskapets Enkehus. Foto MP 2010-04 
 
Idag har Borgerskapets Enkehus flyttat till lokaler vid Högalidskyrkan på Södermalm. Stiftel-
sen har också kompletterats med ett Gubbhus. 
 
Efter Johan Abraham Grill satt inga ur släkten Grill i direktionen förrän 1820, då Claes Abra-
ham Grill trädde till. Han satt i direktionen fram till 1863 och efterträddes av Johan Daniel 
Grill under tiden 1864-1866. Efter dem har Andreas Baltzar Grill, Torsten Grill och Claes B 
E Th Grill ingått i direktionen. När detta skrivs innehas den Grillska platsen i direktionen av 
Anna Johanna Grill Lyssarides.98 
 
 
Arkitektur. 
 
Genom släktskap, vänskap och religiös uppfostran ingick hovintendenten och arkitekten Carl 
Hårleman (1700-1753) i Claes Grills stora nätverk. Han medverkade i flera stora projekt, 
bland annat vid uppförandet av sommarstället Svindersvik och gestaltningen av samhället 
omkring Söderfors Ankarbruk och parken kring corps-de-logiet vid Österby i Uppland. I 
övrigt har Grillarna under denna tid bland annat anlitat Jean Eric Rehn för en hel del 
inredningsarbeten samt murarmästare Elias Kessler för utformningen av Österby och Erik 
Palmstedt både vid Österby och för kyrkan i Söderfors.  
 
Fredric Bedoire beskriver i sin utomordentliga bok Hugenotternas värld hur de reformerta 
ofta lät sig styras av högre mål än egen vinning. I den stränga kalvinska arbetsmoralen ingick 
att också ha omsorg om arbetarna vid bruken och bidra till sådant som barnavård, sjukvård, 
utbildning och pensioner. Det moraliska synsättet skulle även komma till uttryck i byggandet. 
Redan på 1640-talet lät Louis de Geer göra en stadsplan för Lövsta bruk i Uppland, med en 
lång bruksgata, några tvärgator, regelbundna kvarter och likadana hus med odlingslotter. De 
reformerta gudstjänsterna både i staden och på landet hölls i början i avskildhet, medan dop, 
vigslar och begravningar ägde rum i de lutherska kyrkorna i närheten. Först år 1727 byggdes 
den nuvarande kyrkan i Lövsta med den fantastiska, fortfarande fungerande Cahman-orgeln 

                                                 
98 Rosenborg (1924), s 62-64 
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och med predikstolen placerad på kalvinistiskt vis mitt på väggen. När Grillska handelshuset 
medverkade i uppbyggnaden av Iggesund på 1720-talet, tillämpade de för första gången de 
reformerta idéerna vid planeringen av samhället och bruket, senare även på Söderfors och 
Österby.99 
 
Den kraftiga inflationen under senare delen av 1750- och 1760-talet var en viktig anledning 
till att Grillarna och andra ur Skeppsbroadeln köpte bruk, lantegendomar och fastigheter i 
Stockholm och andra större städer för att värdesäkra sitt kapital. Investeringarna i bruken får 
till en del ses som en naturlig konsekvens av dessa investeringar. Samtidigt fanns också en 
önskan hos många av grosshandlarna att successivt övergå från handeln, som ofta var förenad 
med stora ekonomiska risker, till en lugnare och mer överblickbar tillvaro på landet.100 
 
 
Svindersvik. 
 
Grillska handelshuset köpte år 1721 Jan van Swinderns område på Sicklaön för de goda 
ekonomiska och industriella möjligheter platsen erbjöd, bland annat för produktion av beck 
och tjära. Det var dock först omkring 1740 som Claes Grill blev intresserad av att på en del av 
marken bygga sig ett sommarställe med vacker utsikt över den smala viken.101 
 
Carl Hårleman kan mycket väl ha fått Claes Grills uppdrag att rita Svindersvik redan före 
1744, då han for på inköpsresa till Paris för slottsbyggets räkning. I Paris tog Hårleman 
bevisligen intryck av den franske arkitekten Briseux, som året innan publicerade boken L’art 
de bâtir des maisons en campagne, av vilken Hårleman hade ett exemplar i sin ägo. Resan 
och boken indikerar att bygget inte började förrän tidigast 1744, särskilt som det finns en stor 
överensstämmelse mellan Briseux ritningar och Hårlemans planlösning. Senast 1748 måste 
byggnaden och dess närmaste omgivning ha stått klara, eftersom den då är avbildad på M. 
Andries’ gouache på Nordiska museet, som föreställer Svindersvik från sjösidan. Där kan 
man också se att terrassen utanför matsalen och ut mot viken saknas.102 
 
Enligt Karin Forsberg skedde ett avbrott i byggandet år 1748, när Claes Grill köpte Söderfors 
och för en tid flyttade över sitt intresse dit. Även på Söderfors var Hårleman inblandad, sär-
skilt i den övergripande planeringen. Hårleman har troligen inte bara ritat Svindersviks hu-
vudbyggnad och köksflygel, utan också gjort en plan för hela området. Han har förmodligen 
också ritat vinkelbyggnaden nere vid vattnet samt parken och terrassanläggningen. Terrassen 
uppfördes antingen av Anna Johanna (I) Grill eller dottern Anna Johanna (II) Grill och mågen 
Henrik Wilhelm Peill någon gång efter Claes Grills död 1767 och innan Gabriel Bodings 
karta upprättades 1774, där terrassen finns med. Svindersvik såldes 1780 av Grill/Peill till 
friherrinnan Catharina Charlotta de Geer. Hon lät uppföra den mycket speciella festsalen, som 
är en tillbyggnad på vinkellängan nere vid sjön och som har Sveriges högsta kakelugn.103 
 

                                                 
99 Fredric Bedoire (2009): Hugenotternas värld; Från religionskrigens Frankrike till Skeppsbroadelns 
Stockholm, Bonniers, Stockholm, s 112, 120, 123, 273f och 290 
100 Leos Müller (1998): The Merchant Houses of Stockholm, c 1640-1800; A Comparative Study of Early-
Modern Entrepreneurial Behaviour, doktorsavhandling, Uppsala, s 298 
101 Karin Forsberg (1951): “Svindersviks ägare” i Fataburen 1951, Nordiska Museet, Stockholm, s 22 
102 Göran Alm (1997): ”Arkitekturen och inredningskonsten” och Pontus Grate (1997): ”Bildkonsten” ur 
Frihetstidens konst, Signum, Lund, s 70ff och s 241. Erik Andrén (1951): ”Bebyggelsen på Svindersvik” i 
Fataburen 1951, Nordiska museet, Stockholm, s 52. Andrén påstår i sin artikel att gouachen finns på Stockholms 
Stadsmuseum, men jag väljer den tidsmässigt färskaste uppgiften (1997). 
103 Forsberg (1951), s 25 och Andrén (1951), s 46-49.   
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Carl Gustaf Tessin tillbringade flera somrar på Svindersvik, enligt Åkerödagboken pingsten 
1757 och somrarna 1759 och 1760. Även efter Claes Grills död 1767 fortsatte Anna Johanna 
(I) att bjuda den nyblivne änklingen Tessin till Svindersvik. Julen 1768 skiver han i dagboken 
att han där”så mången nöjgd stund [har] haft”. Då hade han själv bara två år kvar att leva.104 
 
Tredjedag pingst, den 6 maj 1757, uttryckte Tessin i Åkerödagboken sin glädje över att 
Sverige äger män med ”både hug, smak, vilja och förmåga att landet pryda och att själve 
smaka ett menlöst nöje”. En del av sommaren 1759, enligt dagboken från mitten av juli och 
kanske ett par veckor in i augusti, tillbringade Tessin på Svindersvik. Den 15 juli fördjupar 
han sig entusiastiskt i beskrivningen av allt vackert: ”En härlig utsikt åt stora segelleden, ett 
ombyte av skuggrika dälder och brantaste berg, angenäma promenader, god grannskap 
(staden undantagandes), ett på modellet av Svartsjö väl byggt och fullkomligen nätt inrett hus, 
en fruktbärande trädgård, ett väl försett bibliotek, målningar, kopparstycken, bekvämligheter. 
Med ett ord: naturens lek, herr Grills pung och smak samt min vän salig herr baron 
Hårlemans konst hava gjort av Svindersvik ett människonöje, som har få likar i täckhet och 
städning”. Tessin tillägger också om sin vän Grill: ”Han tjänar gärna dem som i världenes 
ögon är av högre stånd, men umgås helst med de få dess jämnlikar som göra landet nytta”. 
Som tack för besöket ställde Tessin in ”en liten lappris groupe av saxisk porcellin” i Anna 
Johannas (I) kammare enligt en notering i dagboken för den 22 augusti.105 
 
Carl Gustaf Tessin beskriver också hur det gick till när Claes Grill förlorade sitt högra öga. 
Värden själv ville lossa ett skott med en salutkanon till sina vänners heder och råkade ut för 
olyckan att mista ögat ”av en spjälkad laddstock”. Tessin, som själv till följd av kopporna 
förlorat synen på ena ögat, visste vad det betydde. Han tillägger dock: ”herr Lundbergs 
välträffande porträtt visar att dess muntra och glada anseende därav föga lidit”. Man kan 
därmed dra slutsatsen att Claes Grills ögonskada uppkommit efter 1748, då Svindersvik var 
färdigt att tas i bruk, och juli 1759, när Tessin skriver om händelsen i dagboken. Det innebär 
också att Lundbergs första pastellporträtt av Claes Grill måste ha tillkommit under samma 
tidsperiod.106  
 
Hela sommaren 1760 disponerade Tessin Svindersvik. Han var där från dagarna efter 
midsommar till slutet av augusti eller början av september med undantag för en period i juli, 
då han reste till Åkerö för att byta inspektor och sedan for tillbaka till Stockholm via Sundby. 
Någon vecka före midsommar hade han varit vid ”Grillens värv uppå Ladugårdslandet och 
sett lyckeligen löpa av stapelen ett av de största skepp som i Stockholm blivit byggda”. Enligt 
Zethelius artikel om Stockholmsvarven måste det ha varit Printz Friederich på 504 läster, ett 
stort tredäckat fartyg som inte byggdes för att användas i den ostindiska trafiken, utan 
sannolikt som örlogsfartyg.107 
 
I dagboken skriver Tessin även om sin förtvivlan över det hårda straff som drabbade Claes 
Grill i samband med Ständernas behandling av affärerna inom Växelkontoret, men det är en 
helt annan historia. 
 
Läs också om Svindersvik i artikeln om Gods och gårdar på hemsidan. För den som vill 
fördjupa sig mer kring själva byggnaden och området rekommenderas de angivna källorna. 

                                                 
104 Leijonhufvud (1933), Carl Gustaf Tessin och hans Åkerökrets, del 2, Norstedts, Stockholm s 198 
105 Sigrid Leijonhufvud (1931): Carl Gustaf Tessin och hans Åkerökrets, del 1, Norstedts, Stockholm, s 102-107 
106 Leijonhufvud (1931), s 104f. Claes Grill avbildas av Lundberg och andra i profil från vänster. 
107 Leijonhufvud (1931), s  136ff. Gustaf Zethelius (1956): “Stockholms-varven under 1700-talet” ur Sjöhistorisk 
Årsbok 1956, Sjöhistoriska museet, Stockholm, s 97 
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Söderfors. 
 
Claes Grill (1705-1767) och Mikael Hising köpte tillsammans Söderfors och Gysinge 1748, 
två bruk belägna på var sin sida om gränsen mellan Uppland och Gästrikland. Två år senare 
blev Claes Grill ensam ägare till Söderfors, medan Mikael Hising tog över Gysinge.108 
 
På Söderfors utvecklades de kalvinistiska idéerna om det ideala samhället fullt ut från 1740-
talets slut och framåt. Carl Hårleman är den troliga upphovsmannen till översiktsplanen och 
han har, med utgångspunkt från herrgården, gjort en rak axel via ett åttkantigt torg och en 
huvudgata (Nygatan) till en korskyrka i fonden. Gatunätet skulle vara rektangulärt, med två 
parallella gator på var sida om huvudgatan. År 1749 byggdes de första arbetarbostäderna, men 
den omfattande planen blev inte fullföljd i sin helhet. När byggnadsverksamheten upphörde 
omkring 1780 hade 36 snarlika, timrade arbetarbostäder för vardera två till fyra familjer 
uppförts längs bruksgatorna. Herrgården byggdes både om och till under åren 1749-1756, 
men den planerade korskyrkan förverkligades aldrig. Först efter den gamla träkyrkans brand 
1789 restes en ny kyrka av sten i bruksgatans (Storgatans) förlängning. Den ritades av Erik 
Palmstedt i nyklassisk stil och invigdes 1792.109  
 
Naturaliekabinettet inrymdes först i en länga av tegel och korsvirke, uppförd 1786. Redan på 
1790-talet blev huset för litet och man började med hjälp av arkitekterna Jean Eric Rehn och 
Louis Jean Desprez att planera för en tillbyggnad. Den genomfördes dock inte under Adolph 
Ulric Grills levnad, utan först 1806, då i en utformning av hovintendenten Gustaf af Sillén.110 
 
År 1776, alltså två år före sin död, lät Anna Johanna (I) Grill bygga ett änkehus av slaggsten 
på andra sidan av Dalälven från bruket räknat. Det uppfördes i två våningar, hade elva 
kammare (dubbelrum) och bagarstuga och ligger fortfarande kvar. Annars var hennes 
byggnadsföretag efter makens död framför allt inriktade på brukets industriella funktioner.111 
 
På 1790-talet tog Adolph Ulric och Anna Johanna (III) Grill initiativ till anläggandet av en 
engelsk park med vattendrag, broar, öar, en grotta och ett grekiskt tempel. Parken tillkom 
delvis som ett nödhjälpsarbete under de svåra missväxtåren kring 1795.112 
 
Claes Grill hade köpt loss Söderfors ur handelshuset Carlos & Claes Grill och bruket klarade 
sig därmed undan konkursen. 
 
 
Österby. 
 
Grillska handelshuset köpte Österby 1758. De första åren lades stora summor på nya hus för 
arbetarna, nya broar, dikesgrävning och upprensning av åar och bäckar. En ny masugn anla-
des och även en ny kvarn. Samtidigt inleddes experiment med brännstålstillverkning med 
tackjärn och stenkol. År 1763 började Claes Grill uppföra en större herrgårdsbyggnad, troli-
gen enligt ritningar av Elias Kessler, men samma år drabbades Amsterdam av en finanskris, 

                                                 
108 Örnulf Tigerstedt (1957): Fagerstabrukens historia, del 4, Kavalkad, A&W, Uppsala, s 580 
109 Bedoire (2009), s 290ff och Marie Nisser/Helene Sjunnesson (1976): ”Bruksmiljö under 300 år” ur boken 
Söderfors 300 år, Esselte, Stockholm, s 68-76 
110 Sven Rydberg (1976): ”Grillarna – affärsmän och kulturpersonligheter” ur boken Söderfors 300 år, Esselte, 
Stockholm, s 47 
111 Bedoire (2009), s 292 
112 Åke Nisbeth (1976): ”Den engelska parken” ur boken Söderfors 300 år, Esselte, Stockholm, s 53f 
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som ruinerade många av de stora bankirfirmorna och även handelshuset Anthony Grill & Sö-
ner. Detta påverkade också det svenska handelshuset, som dock denna gång klarade sig undan 
konkurs. En annan anledning till att bygget av den nya herrgården på Österby kom att avbry-
tas på grund av brist på medel var att det sammanföll med räfsten mot de associerade i Växel-
kontoret. När domen föll år 1765 var sidoflyglarna som skulle omsluta huvudbyggnaden klara 
och man hade börjat gräva grunden för huvudbyggnaden. Först 1774 lär corps-de-logiet ha 
varit under tak, utformat enligt delvis nya ritningar av Erik Palmstedt, men sedan dröjde det 
ända till 1784 innan det var helt färdigt inuti. Numera finns bara ett par Mariebergs-
kakelugnar och några dörröverstycken kvar av den ursprungliga 1700-talsinredningen.113 
 
Även vid Österby bruk ser man hur de reformerta idealen med raka gator, regelbundna 
rektangulära kvarter och enhetliga byggnader för arbetarna delvis har blivit genomförda. 
 
Efter Claes Grills död ägde Johan Abraham Grill ena halvan av Österby och Anna Johanna 
(II) Grill och Henrik Wilhelm Peill den andra. Johan Abraham var ofta engagerad på annat 
håll och därför blev det herrskapet Grill/Peill som kom att bo på Österby och ta ansvar för 
bruksdriften. Under byggtiden kunde de bo bekvämt i ena flygeln, som gjorts i ordning för 
ändamålet.114 
 
Österby såldes 1801 som en följd av handelshusets konkurs, men köptes därvid av Anna 
Johanna (III) Grill, änka efter Adolph Ulric Grill på Söderfors. Hon sålde snart hälften av 
bruket till sin systerson Pehr Adolph Tamm och vid hennes död fick han möjlighet att överta 
den återstående delen på mycket fördelaktiga villkor. Anna Johanna (III) disponerade under 
sina sista levnadsår huvudbyggnaden på Österby, när hon inte var på Söderfors eller i 
Stockholm, medan Pehr Adolph Tamm med familj tills vidare fick bo i flygeln.115 
 
 
Hårleman, Precht och Rehn – tre för Grillarna viktiga formgivare. 
 
 
Carl Hårleman, arkitekten. 
 
Carl Hårleman (1700-1753) var son till hovintendenten Johan Hårleman, men inte till första 
hustrun Anna Grill, som dog 1693, utan till andra hustrun Eva Johanna Baartz. Familjerna 
Grill och Hårleman ingick båda i det holländsk-reformerta nätverket. Redan som ung gick 
Carl Hårleman i lära hos stadsarkitekten i Stockholm, Göran Josuæ Adelcrantz, som omkring 
1720 också introducerade honom för Nicodemus Tessin d.y.116 
 
Från 1721 gjorde Hårleman en studieresa till Paris och Rom. När han kom tillbaka till Sverige 
1727 var han efterlängtad av Nikodemus Tessin som blivande slottsarkitekt och hovintendent. 
Som sådan fick han huvudansvaret för det praktiska och tekniska ledarskapet för slottsbygget. 
Hans närmaste uppdragsgivare blev redan efter ett år Carl Gustaf Tessin, son till Nikodemus. 

                                                 
113 Bedoire (2009), s 292 ff och Gösta Selling (1937): Svenska herrgårdshem under 1700-talet, Bonniers, 
Stockholm, s 251-258. Även Tigerstedt (1937), s 582 och 588 
114 Tigerstedt (1937), s 592 
115 Tigerstedt (1937), s 604f 
116 Roger de Robelin (2000): ”Biografiska anteckningar” ur Carl Hårleman; Människan och verket, 
Byggförlaget, Stockholm, s 7 och 10ff 
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Under franska delen av utlandsresan studerade Hårleman till stor del trädgårdskonsten, men i 
Italien blev det framför allt kyrkor, arkitekturdetaljer och planritningar.117 
 
Hårlemans betydelse för slottsbygget kan inte överskattas. Han kunde också omge sig med 
goda medarbetare, inte minst arkitekterna Carl Johan Cronstedt och Carl Fredrik Adelcrantz 
samt de franska formgivare, skulptörer och hantverkare som inkallats för inredningen, av 
vilka särskilt kan nämnas Guillaume Taraval, Jaques-Philippe Bouchardon och Adrien 
Masreliez, som stannade i Sverige och gjorde stora insatser långt efter Hårlemans död. 
 

 
Ryttmästarbostället Köpinge, nära Kristianstad,  

uppfört 1754 enligt Hårlemans ritningar från 1752. Foto MP 0501 
 
Carl Hårleman har också ritat och svarat för stora delar av inredningen i ett antal slott och 
herresäten runt om i Sverige. Det kungliga Svartsjö, Bielkes Tureholm, Claes Grills Svin-
dersvik, Tessins Åkerö och Ramels Övedskloster tillhör kanske de mera kända. Som medlem 
av Vetenskapsakademien ansågs det närmast självklart att han skulle rita det nya asronomiska 
observatoriet som byggdes 1748-1753. Även kyrkobyggnander och mönsterritningar till mi-
litärboställen finns bland denne produktive arkitekts verk. Genom sin framskjutna position 
som statlig kontrollant och tillsyningsman hade han också inflytande över stora delar av det 
offentliga byggandet i Sverige. 
 
Under tiden vid slottsbygget var Hårleman förutom studieresan 1721-1727 på två inköpsresor 
till Paris, 1731-32 och 1744-45. Han dog oväntat 1753, ogift och barnlös, och lämnade ett 
stort tomrum efter sig. 
 
 
Christian Precht, formgivaren 
 
Christian Precht (1706-1779) var son till ornamentbildhuggaren och möbelsnickaren 
Burchard Precht. Han var aldrig ansluten till något skrå och fick därmed en friare ställning än 
många andra hantverkare. Han ritade bland annat silverserviser och bordsuppsatser för hovet 
och högadeln samt fajansmönster för Marieberg och troligen även Rörstrand. Christian Precht 
anses vara den förste som tillämpade rokokons formspråk i Sverige. Precht beskrivs av 
Wahlberg som en bohemisk herre, som trots god utbildning och konstnärlig begåvning hade 
svårt att hävda sig i konkurrensen.118 

                                                 
117 Robelin (2000): s 13 och Magnus Olausson (2000): ”I Paris och Rom” ur Carl Hårleman; Människan och 
verket, Byggförlaget, Stockholm, s 43-53 
118 NE, bd 15, Bra Böcker, Höganäs, s 261, Anna Greta Wahlberg (1983): Jean Eric Rehn, Signum, Lund s 144f 
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Christian Precht har formgivit den Grillska Dopskålen 1745 och även gjort förlagan till den 
polykroma vapenservisen. Mönstren till den ”portugisiska” polykroma servisen och den stora 
blåvita servisen sägs vara inspirerade av Precht-mönstret, men de kan mycket väl ha blivit 
kopierade och förenklade av mindre drivna holländska konstnärer. 
 
 
Jean Eric Rehn, formgivaren och inredaren 
 
!700-talets arkitekter hade ofta ansvar för helheten i samband med ett herrgårdsbygge, alltså 
allt från grundritningen till inredningsdetaljerna. Jean Eric Rehn (1717-1793) var skicklig 
tecknare och hade förmåga att förverkliga beställarnas önskemål och se till att hantverkarna så 
småningom levererade det som var beställt.119 
 
Under 1730-talet var Rehn dessinatör vid Fortifikationen, men upptäcktes snart av Carl Gus-
taf Tessin och Carl Hårleman och fick möjlighet att vidareutbilda sig vid Kongl. Ritareaka-
demin, Konstakademiens föregångare, som startades av Guillaume Taraval för att stimulera 
det konstnärliga arbetet kring slottsbygget. Under åren 1740-45 fick Rehn resestipendium till 
Paris för att utbilda sig till kopist och gravör. Därefter reste han på Manufakturfondens 
uppdrag runt i Frankrike i syfte att studera sidentillverkning och produktion av fajanser. Efter 
hemkomsten till Sverige började han arbeta vid slottsbygget. När kungafamiljen flyttade in i 
Slottet 1754 övergick Rehn till att arbeta mer för kungafamiljen än för Manufakturfonden, 
särskilt för Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika. Genom deras förmedling fick han 1755-56 möj-
lighet att tillsammans med Johan Pasch göra ytterligare en utlandsresa till Italien och Frank-
rike för att studera de mer klassisistiska stilimpulser som var på väg att avlösa rokokon.120 
 
Jean Eric Rehn gifte sig 1749 med Anna Christina Rungren. Bland faddrarna vid andra 
dotterns dop 1753 var Carl Hårleman och Claes Grill. Dottern gifte sig så småningom med 
stadssekreteraren Rutger Fredrik Hochschild. Denne var en av kuratorerna vid Grillska 
handelshuset konkurs 1799, vilket återigen visar på de sociala nätverkens betydelse.121 
 
År 1757 blev Rehn hovintendent och professor vid Konstakademien. Under några år var han 
också dess vice preses. Han tillhörde tillsammans med Johan Abraham Grill, Henrik Wilhelm 
Peill och Alexander Roslin de första som 1772 fick Vasaorden. Tjänsten som hovintendent 
upprätthöll han till 1789, men vid den tiden hade många uppdrag redan gått till formgivare ur 
den yngre generationen. Rehn avled 1793, 76 år gammal.122 
 
Jean Eric Rehn är känd som formgivare av rum, miljöer och inredningsdetaljer i Slottet, vid 
Drottningholm och Kina Slott, framför allt nyinredningar och restaureringar. Han har också 
medverkat vid uppförandet av flera herrgårdar, exempelvis Erstavik, Gimo och Forsmark 
samt vid inredningen av Stora Väsby, Sparreholm, Svartå, Sturefors, Övedskloster och 
Ljung.123 
 
Jean Eric Rehns insatser när det gäller mönster för sidenväverierna och fajansfabrikerna 
Rörstrand och Marieberg är inte så väldokumenterade och få föremål har bevarats. Han ritade 

                                                 
119 Wahlberg (1983), s 7 
120 Wahlberg (1983), s 10-18 
121 Wahlberg (1983), s 28f 
122 Wahlberg (1983), s 30 
123 Wahlberg (1983), s 41, 62, 78 och 80f 
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mönster när han fick uppdrag, men ägnade sig hellre åt större eller mer spännande uppgifter. 
Bland annat har han 1751 gjort ritningar till drottning Lovisa Ulrikas drottningkrona. Han har 
även ritat Johannes kyrka i Stockholm och ett antal epitafier, altaruppsatser och predikstolar. 
Hans predikstol för holländsk-reformerta kyrkan finns nu på Statens Historiska Museum.124 
 
Jean Eric Rehn anses vara upphovsman till mönstret för den ostindiska vapenservisen med 
dubbeltranorna, kanske också till en snarlik, blåvit kaffe- och teservis med monogram AJG 
som beställts för Anna Johanna (III) Grills räkning. 
 
 
Den ostindiska importen. 
 
Genom sitt engagemang i Ostindiska Kompaniet hade familjen Grill stora möjligheter att im-
portera varor från Kina. På Svindersvik finns vackra handmålade tapeter i stora förmaket 
(salongen) och på Godegård finns väggmålningar i matsalen med kinesiska motiv. Sidentyger 
har också importerats för olika ändamål, även om sådan import i allmänhet stred mot de 
svenska överflödsförordningarna. Även porslin, te, arrak och kryddor hörde till importva-
rorna. Förutom sådant som Grillarna importerade för eget bruk, köpte de också mycket vid 
auktionerna i Göteborg och sålde vidare till andra.125 
 
Relativt få kinesiska möbler i släkten Grills ägo har bevarats för eftervärlden. På Godegård 
fanns länge en vilstol av bambu, som en del källor påstår var hemförd från Kina av Jean 
Abraham Grill (1736-1792). En annan källa påstår att vilstolen visserligen kan vara från 
tiden, men att den köptes i Paris på 1920-talet av Theodor Grills hustru Märtha Grill (1866-
1951). Stolen såldes på Bukowskis 1985, något år innan Godegård gick ur släkten.126 
 
 

 
Den kinesiska vilstolen av bambu från Godegård. 

 

                                                 
124 Wahlberg (1983): s 132, 142, 145 och 147-150 
125 Kjellberg (1974), s 218 och 232 
126 Uppgiften om inköpet i Paris kommer från Märthas sondotter Charlotte Grill Hornstrand 

© Mårten Persson, 2019  35 35



Det Grillska vapenporslinet. 
 
I Sverige finns för närvarande delar ur åtminstone sex ostindiska serviser som bär det Grillska 
familjevapnet med den gräshoppsätande tranan och därutöver ett flertal monogramserviser. En 
unik terrin ur en sjunde vapenservis finns i Portugal. Cleive Hornstrand har i sin bok Släkten 
Grills Ostindiska Porslin försökt kartlägga servisernas tillkomsthistoria och proveniens 
(arvsgång). Mårten Persson har i sin artikel De Grillska vapenserviserna på denna hemsida 
kompletterat med diverse arkivmaterial i form av bouppteckningar, brev och liknande.127 
  

Man räknar med att minst 50 miljoner porslinsföremål importerades med Ostindiska Kom-
paniets skepp, utöver den fria förningen (pacotill). Huvuddelen av de specialbeställda servi-
serna för Grillarna och andra familjer togs hem under perioden 1740-1780. Jean Abraham 
Grill gjorde sin första resa till Kina 1755-1756 som oavlönad assistent till superkargörerna. 
Efter skeppsbrottet med Prins Friederic Adolph i Kinesiska sjön 1761 blev han handelsman 
och fast superkargör för Kompaniet i Kanton under åren 1761-1768. Han är omnämnd som 
andre superkargör på Stockholms Slott 1765-66, men har aldrig följt med skeppet. På detta sätt 
fick han dock möjlighet att skicka personligt gods i båda riktningarna. Jean Abraham 
medverkade sannolikt vid upphandlingen av flera av serviserna, dock inte de äldsta svenska 
och portugisiska polykroma.  Däremot finns det inget som tyder på att han beställt någon 
vapenservis för egen räkning. Han återvände 1769 med skeppet Cron Prins Gustaf. 
 

Man vet att den äldre Abraham Grill (1674-1725) hjälpte änkedrottning Hedvig Eleonora att 
ta hem fina ostindiska porslinspjäser via Holland, men importen av serviser och vapenporslin 
kom inte igång på allvar förrän med svenska Ostindiska Kompaniet, vars första oktroj startade 
1731. Man ville gärna stuva en lämplig mängd porslin som ballast underst i lasten för att 
uppnå bättre balans och seglingsegenskaper hos fartygen.128 
 

Antalet sannolika beställare inom släkten Grill är därmed relativt begränsat, i huvudsak rör 
det sig om en framgångsrik brödrageneration. Dit räknar man Claes och Johan Abraham 
Grill som genom handelshuset tillhör beställarna i Stockholm, Abraham Grill i Göteborg 
samt Anthony och eventuellt Johannes Grill i Amsterdam. I den efterföljande generationen är 
Adolph Ulric och Anna Johanna (III) Grill kända beställare, senare även en av Anthony 
Grills sonsöner, Pehr Isaac Grill på Garphyttan. Traditionellt har arvsgången varit sådan att 
bara sönerna har ärvt vapenporslin, medan döttrarna har fått smycken och annat arvegods. 
Ogifta och barnlösa manliga släktingar har i regel också blivit utan vapenporslin. 

 

                                                 
127 Cleive Hornstrand (edition 2, 2013): Släkten Grills Ostindiska Porslin, eget förlag, Stockholm 
128 Kristina Söderpalm (2002): ”Svenska Ost-Indiska Compagniet och den kinesiska vågen” ur Kina Slott, 
Byggförlaget, Stockholm, s 270. Även Christian Koninckx (1980): The First and Second Charters of the 
Swedish East India Company (1731-1766), Van Gemmert Publishing Co, Kortrijk, Belgium, s 216-224 
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En liten bärtallrik ur den polykroma servisen, något blekt. Foto MP 2010 

 
Den äldsta servisen är den polykroma med emaljfärger, beställd av Claes (1705-1767) och 
Johan Abraham Grill (1719-1799) i Stockholm och levererad någon gång mellan 1746 och 
1750. Det är en stor servis, om man ser till antalet delar. Numera tycks porslinsexperterna 
vara eniga om att det är Christian Precht som är formgivare. Han bodde och verkade på 
gångavstånd från Grillska huset och hade vid denna tid uppdrag för familjen Grills räkning, 
bland annat den ovan nämnda dopkannan. Servisen kom så småningom att hamna på Österby 
och ärvdes efter den Grillska tiden under några generationer inom släkterna Tamm och 
Cronstedt. En stor del av servisen (omkring 220 delar) finns idag på Nordiska Museet och 
enstaka exemplar på andra museer och hos privata samlare.  
 

        
Den unika ”portugisiska” rokoko-terrinen, beställd av Anthony Grill. Foto CH 

 
 
År 1753 levererades till Anthony Grill (1705-1783) i Amsterdam en polykrom servis och 
några år senare en stor blåvit vapenservis. Det framgår bland annat av brev från och till Jean 
Abraham Grill i Godegårdsarkivet. Den polykroma vapenservisen var okänd i Sverige fram 
till 2008, då en unik men inte särskilt vacker rokokoterrin köptes in från Portugal av en svensk 
antikhandlare. Vapnet på den ”portugisiska” servisen har tydliga likheter med Precht-
mönstret. Hjälmen saknar dock hjälmprydnad i form av en trana. Servisen måste ha ärvts av 
sonen Anthony (1743-1805), som flyttade från Amsterdam till Sverige 1778, efter honom av 
Pehr Isaac (1772-1842) på Garphyttan och sedan Carl Jacob (1815-1878), som blev 
grosshandlare och konsul i Setubal i Portugal. Denne hade sonen Augusto Wilhelm (1851-
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1900) och två döttrar. Augusto Wilhelm hade i sin tur sonen Carlos samt tre döttrar som i 
Portugal nådde vuxen ålder. Alla dog ogifta och troligen barnlösa. Servisens öden efter 1950-
talet är inte bekant, men troligen är den unika terrinen, som nu är tillbaka i Portugal, det enda 
bevarade objektet. 
 
Vapnet på den stora servisen med underglasyrblå dekor bygger också på Precht-mönstret. En 
diskmaskinssäker efterapning kan numera köpas till lågt pris från Simply Scandinavia AB. 
Den ursprungliga servisen måste ha bestått av över tusen delar, alltså förutom av tallrikar, 
assietter, fat och skålar också av saltkar, bestick och kaffegods. Troligen gjordes flera efter-
beställningar, men huvudsändningen kom från Kina 1757. Servisen ärvdes av Anthonys söner 
Jacob (1734-1799), Abraham (1735-1805) och Anthony (1743-1805), som alla flyttade till 
Sverige. Åtskilliga servisdelar har i mitten av 1800-talet varit till salu inom familjen och via 
handlare. På detta sätt hamnade förmodligen en del pjäser hos släktens Godegårdsgren, för att 
vid auktionen på Bukowskis 1886 köpas tillbaka till Garphyttegrenen. Kanske fanns också 
andra beställare. Mer än 300 pjäser finns bevarade. 
 
 

 
Den blåvita servisen med Precht-liknande mönster. 

Anthony Grill i Amsterdam är den sannolika beställaren. Foto CH 
 
 
 
Enligt ett brev från Fredrik Megander till Jean Abraham Grill beställde Anthony Grill och 
Grillska handelshuset i Amsterdam ytterligare en polykrom servis. Den levererades antingen 
1766 eller 1767 och tillverkades i ett enklare, mera standardiserat utförande med strödda 
blommor under glasyren och med släktvapnet målat i efterhand med emaljfärger ovanpå 
glasyren i kälningen och på brättet. Bara ett drygt hundratal pjäser av denna servis har 
bevarats. Anthony Grill lämnade servisen till sonen Abraham Grill på Garphyttan, som efter 
första hustrun Lovisa Fredrika Conradis död 1780 sålde den till Erland von Hofsten på 
Villingsberg. Släkten von Hofsten har också en trana i sitt vapen. Den saknar gräshoppa, men 
håller i stället en sten i den upplyfta foten. Vid samma tillfälle beställdes Anthony Grill en 
snarlik vapenservis för dottern Christina Catharina Grill Passalaigue räkning. Ett trettiotal 
delar finns i Amsterdam och några få har hittat vägen till Sverige. 
 

© Mårten Persson, 2019  38 38



 
En av serviserna med strödda blommor under glasyren  

och vapen i emaljfärg. Foto MP 2010 
 
 
 

 
Den rustika servisen med ”kycklingtranan”, sannolikt beställd av Abraham Grill. Foto CH. 

 
 
Abraham Grill (1707-1763) i Göteborg står sannolikt som mottagare av den rustika, blåvita 
rokokoservisen med stiliserad trana, som något vanvördigt kan sägas påminna om en plockad 
kyckling. Servisen skickades förmodligen från Kina av sonen Jean Abraham alldeles i början 
av hans tid i Kanton, kanske som ett uttryck för glädje och tacksamhet över att ha klarat sig 
vid skeppsbrottet 1761. I Abraham Grills bouppteckning 1763 delades det ostindiska porslinet 
(även vapenporslinet) i flera arvslotter. Minst en av dessa lotter hamnade hos dottern Anna 
Maria Grill Preis (1747-1812), som dog utan bröstarvingar. I sitt testamente deklarerade hon 
att den blåvita servisen med Grillska släktvapnet skulle gå till favoritbrorsonen Fredrik 
Wilhelm, som då var på väg att gifta sig och flytta till Mariedam. Servisen kom sedan att bli 
kvar på Mariedam och såldes vid auktionen på Bukowskis 1886, troligen till någon av sönerna 
inom Garphyttegrenen. 
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Serveringsfat ur servisen med dubbeltranorna, 

ett alliansvapen för Adolph Ulric och Anna Johanna (III) Grill 
Foto MP 2010 

 
Den kanske vackraste och kvalitetsmässigt mest fulländade servisen är den med dubbeltranor 
och skuren relief på brättet. De två tranorna utgör nästan säkert ett alliansvapen för Adolph 
Ulric (1752-1797) och kusinen Anna Johanna (III) Grill (1753-1809). Anna Johanna (III) 
blev tidigt föräldralös och växte upp hos Claes och Anna Johanna (I) Grill vid Stortorget i 
Stockholm och i Torstensonska palatset. Det stod tidigt klart att hon och Adolph Ulric skulle 
bli ett par och de gifte sig 1778. Mönstret till servisen är med största sannolikhet utformat av 
Jean Eric Rehn, som hade uppdrag för Adolph Ulric och andra inom släkten Grill och även 
gjorde förlagor till serviser, både ostindiska och för de svenska porslinsfabrikerna. Det är inte 
otroligt att Anna Johannas (III) bror Jean Abraham med sina goda kontakter med olika 
porslinstillverkare i Kina mot slutet av tiden i Kanton eller kort efter hemkomsten förmedlade 
beställningen för att verkligen få högsta kvalitet. I Bergs sammanställning av fakturor finns en 
leveransnotis från 1772 som troligen syftar på denna servis. Den kan alltså antingen vara 
beställd av Adolph Ulric själv eller av modern Anna Johanna (I) med tanke på det kommande 
bröllopet. Det finns servisdelar i ett par olika varianter (rokokoformade och åttkantiga) och 
med nästan omärkliga skillnader i bemålningen, vilket kan tyda på att den stora beställningen 
har lagts ut på två olika tillverkare, men att den har levererats i samma sändning. Med hänsyn 
till förmögenhetsutvecklingen inom släkten Grill (möjligen med undantag för Adolph Ulric) 
och den krympande verksamheten inom Ostindiska Kompaniet är det mer sannolikt med två 
tillverkare än att skillnaderna skulle bero på att det vid något tillfälle gjorts efterbeställningar. 
 
Vissa forskare och experter menar att denna servis med alliansvapen kan ha varit avsedd för 
Claes och Anna Johanna (I) Grill och att den i så fall skulle vara beställd till deras bröllop 
1737. Någon stor blåvit servis finns dock inte med i värderingen av tillgångarna i samband 
med Kiermanska växelprocessen 1765 och inte heller i någon av parets bouppteckningar från 
1767 respektive 1778, varför denna teori sannolikt kan avskrivas. Om man dessutom håller 
fast vid att Jean Eric Rehn är formgivaren, är slutet av 1730-talet förmodligen alldeles för 
tidigt. Rehn var då bara i tjugoårsåldern och vid den tiden huvudsakligen inriktad på annan 
konstnärlig verksamhet än formgivning av porslin. 
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Servisen med dubbeltranorna (omkring 300 delar) övergick från sterbhuset på Söderfors till 
Fredrik Wilhelm Grill på Godegård. Den redovisas i sin helhet i Fredrik Wilhelms bouppteck-
ning men delades senare mellan sönerna Claes Lorentz och Andreas Gustaf Grill.129 
 
Vid auktionen på Bukowskis 1886 såldes flera av de blåvita vapenserviser som fanns på Ma-
riedam, bland annat 326 delar ur Precht-servisen, 68 delar ur servisen med ”kycklingtranan” 
och 140 delar ur servisen med dubbeltranorna. Dessutom såldes där en del av Jean Abrahams 
vackra polykroma servis med ”bandändar och bong” (utan släktvapen). Huvuddelen av denna 
blommiga servis hade dock redan tidigare övertagits av Sophie Grill Tisell (1825-1892). 
Hälften av hennes andel såldes 1888 till kronprins Gustav (senare kung Gustav V) och finns 
på Husgerådskammaren. Återstoden har gått i arv till hennes barn och barnbarn. 
 

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

 
 
Det finns mycket mer att berätta om släkten Grills insatser för konst, kultur och vetenskap, 
men här kan det vara lämpligt att sätta punkt. 
 
 
För detta personliga urval av fakta och funderingar svarar med upphovsrätt: 
 
Mårten Persson 
046-211 64 70 
070-541 24 56 
mp@intellego.se

                                                 
129 Information om vapenporslinet finns också i Bo Lagercrantz (1951): ”Släkten Grills vapenporslin” ur 
Fataburen 1951, Nordiska museet, Stockholm, s 87-110, Erik Andrén (1965): ”Claes Grills porcellaine” ur 
Fataburen 1965, Nordiska museet, Stockholm, s 167-180, Sven T Kjellberg (1974): Svenska Ostindiska 
Compagnierna 1731-1813; Kyrddor, Te, Porslin, Siden, Allhems förlag, Malmö, s 230-250, Bo Gyllenswärd 
(1990): ”Svenska vapen- och monogramserviser” ur Porslinet från Kina, ICA-förlaget, Västerås, s 144-160, Jan 
Wirgin (1998): Från Kina till Europa; Kinesiska konstföremål från de ostindiska kompaniernas tid, Östasiatiska 
Museet, Stockholm, s 126ff och 138-141, Kristina Söderpalm (2000): ”Beställningsporslin från Kina” ur 
Ostindiska Compagniet; Affärer och föremål, Göteborgs Stadsmuseum, Göteborg, s 171 och 174.  Brev i 
Godegårdsarkivet, Nordiska museet, och bouppteckningar för svenska beställare och arvtagare har också 
använts. Forskarna är inte helt eniga när det gäller de olika serviserna, främst beträffande dateringen och de 
tänkbara beställarna. Det är därför jag gärna använder begrepp som möjlig, trolig och sannolik. 
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