
Nattvardskalken i Njutånger. 
 
 
År 1721 brändes stora delar av Iggesunds bruk av ryssarna, som härjade längs den svenska 
kusten. Den reformerta ägarfamiljen Breant var kraftigt skuldsatt och saknade medel att 
återuppbygga de förstörda byggnaderna, så därför övertogs verksamheten vid bruket 1722 av 
den största långivaren (förläggaren), handelshuset Abraham & Carlos Grill. Iggesund var 
därefter i släkten Grills ägo fram till år 1800, då det Grillska handelshuset gick i konkurs och 
bruket måste säljas. 
 
Den nuvarande bruksherrgården stod på plats redan 1724. Den blev aldrig någon permanent 
bostad för ägarna, men användes ofta som sommarbostad. I övrigt sköttes verksamheten per 
korrespondens mellan Claes och Johan Abraham Grill och inspektorerna på bruket som 
förestod driften. Brev från inspektor Bengt Qvist och memorial från handelshuset till bruket 
för åren 1752 och 1761 finns kvar i handelshusets och Gimo-Österby Bruks arkiv i Lövsta. 
Intressant är att viss korrespondens från och till Österby finns bevarad i båda riktningarna. 
 
Familjen Grill visade tidigt intresse för Njutångers kyrka, som ligger några kilometer söder 
om Iggesund. I sina mest ursprungliga delar är kyrkan från 1200-talet, men förlängdes på 
1400-talet och kompletterades då med vapenhus på södra sidan och sakristia i nordvästra 
hörnet. Det förefaller sannolikt att valvslagningen i kyrkan skedde vid ungefär samma tid. 
Stjärnvalven dekorerades sedan under 1520-talet, alltså strax före reformationen. De vackra 
takmålningarna överkalkades vid 1700-talets början, men kunde framgångsrikt restaureras år 
1928. Av väggmålningarna återstår dessvärre bara fragment. 
 
Njutånger var vid denna tid en liten socken. År 1738 hade socknen 586 invånare, fördelade på 
56 hemman med ungefär ett hundratal hushåll. 
 
 

 
En del av nattvardssilvret i Njutångers kyrka.  

Kalken och oblatasken i mitten. Lägg särskilt märke till kalkens träfodral. 
Dessa föremål förvaras normalt på annan plats än i kyrkan.  
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Ur Viktor Sundqvists avskrift av Njutångers Kyrkoarkiv kan man hämta följande: 
 
Gåvor: 
1738 lät patron Grill vid Iggesund förgylla två tidigare skänkta pyramider (som förmodligen 

var monterade vid herrskapsbänkarna på båda sidor om mittgången). 
 

Märkliga händelser: 
1727 (28 januari) lämnade herr Brukspatron Claes Grill med son1 av berömlig frikostighet 3 

dukater i kollekthåven (motsvarar 54 rdr kmt). 2 
1734 (17 februari) betalade Claes Grill en dubbel dukat till kyrkan (36 d kmt). 
 

Särskilda gåvor: 
1734 skänkte Carlos Grills fru [Hendrijna Meijtens] ett altarkläde av holländsk lärft, samt ett 

förhänge av brokad med silvergaloner. 
1737 Claes Grill gav mycket till kyrkan på försommaren. Nu hade han sina söner med och de 

gav 18 d kmt vardera.3 
1738 (26 maj) skänkte Claes Grill och hans fru Anna Johanna (I) en kalk, en åttkantig 

oblatask och en sexkantig paten, med förbehåll att ingen, vem det vara må, i framtiden 
skall understå sig att låta omsmälta densamma. Detta år lät Grillska huset i Stockholm 
även förgylla skranken och de två pyramiderna som något tidigare år skänkts till kyrkan. 

1742 vid midsommar ger Claes Grill 3 dukater till kyrkan och därutöver nära 4 rdr i vanligt 
mynt. 

1749 (30 juli) Claes Grill var här, gav 1 dukat ”hovpängar” (i kollekthåven). 
 
I Gustav Utterströms bok om Iggesunds historia 1685-1985 (del 1, s 66f) berättas att Grillarna 
år 1729 bidrog med 666 daler till en mindre kyrkklocka i Njutånger. Allmogen, bruksfolket, 
inspektorn och församlingen stod för återstående delen av totalkostnaden 1738 daler. 
 
.  
Nattvardskalken. 
 
Nattvardskalken i Njutånger är en så kallad lockpokal, tillverkad i Augsburg 1610 av David 
Altenstetter (1547-1617).4 Både locket och skålen (cuppan) är rikt dekorerade i gropemalj 
[tiefstichemail] med bilder av växter, djur, fåglar, musikinstrument och liknande. På fotens 
undersida kan man läsa inskriften Claes Grill Anno 1738 Anna Johanna Grill. Samma inskrift 
finns på den samtidigt skänkta åttkantiga oblatasken av silver, som vilar på fyra fötter och har 
ett litet lamm på locket. Oblatasken och patenen är utförda 1738 av guldsmeden Johan Collin 
i Stockholm.5 
 
Till nattvardskalken hör ett träfodral, som under lång tid låg bortglömt under en trappa i 
kyrkan, men som nu åter används för sitt ändamål. 

                                                 
1 Denna notering kan inte vara riktig. Claes Grill var detta år 22 år och gifte sig inte med kusinen Anna Johanna 
(I) förrän efter farbrodern Carlos Grills död 1736. Deras barn Anna Johanna (II) och Adolph Ulric föddes 1745 
respektive 1752. Sannolikt är det någon av hans yngre bröder som har varit med vid kyrkobesöket, troligen 
halvbrodern Johan Abraham, född 1719, sedermera delägare i handelshuset. 
2 Tydligen hände det att Grillarna även besökte Iggesund vintertid. 
3 Troligen hade han med sig halvbröderna Johan Abraham och Carl Andreas, f 1723. 
4 På locket och på cuppan kan man läsa D A - F = David Altenstetter fecit och årtalet 1610. 
5 Enligt kyrkobeskrivningen sägs Claes Grill ha varit fullt medveten om kalkens värde. Swartling citerar ”Then 
stora och hederliga kalk med Paten, sexkantig, samt Oblatask, åttkantig […] äro 1738, d. 26 maij af berömlig 
gifmildhet skänkte till Njutångers kyrkio, af Bruks Patron högachtade Herr Claes Grill, med thet förbehåll at 
ingen, eho then vara må, skal i framtiden understå sig then samma at omsmälta låta”. 
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Den Grillska nattvardskalken i Njutångers kyrka. Foto MP 1207 
 
 
Kontakter: 
Kyrkvaktmästare Njutånger, tfn 0650-705 22, vardagar 08-15. 
E-post enanger-njutanger.forsamling@svenskakyrkan.se  
 
Källor: 
Ingrid Swartling (1961): Kyrkobeskrivning över Njutångers kyrka, s 10ff 
Lennart Ersson (8 juni 1996): Mittuppslag om restaureringen av Grillska gården, Hudiksvalls 

Tidning (HT), s 20f 
Welt in Umbruch; Augsburg zwischen Renaissance und Barock, band II: Rathaus, 1980, en 

utställning mellan staden Augsburg och evangelisk-lutherska kyrkan i Bayern, s 284f 
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På locket D A – F = David Altenstetter fecit 1610. Foto MP 1207 
 
 
 

 
 

Bruksherrgården i Iggesund, sommarbostad för Grillska handelshuset, uppförd 1724. 
Foto MP 1207. 
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