
 
Anna Maria Petersén Grill - kvinnan i skuggorna. 

 
 

 
 
 

Detta porträtt föreställer Anna Maria Petersén Grill (1712-1754) och är förmodligen utfört 
av konstnären Johan Henrik Scheffel (1690-1781) när den unga damen är omkring tjugo år 
gammal. Att det är ett trolovningsporträtt kan man utgå ifrån med ledning av den oskuldsfulla 
vita rosen och rosenknoppen i dekolletaget.  
 
Om man sammanför uppgifterna i flera vanligtvis hyfsat korrekta släktforskningsprogram och 
på Wikipedia, så förekommer flera väldigt olika uppgifter om vilka som kan vara hennes 
föräldrar och syskon. I ett par sammanställningar är hon helt utelämnad och existerar således 
inte alls. Man kan alltså säga att min mormors farfars farmor döljer sig någonstans i 
skuggorna. Naturligtvis vill jag försöka bringa reda i detta och väljer som utgångspunkt tre 
porträtt som möjligen kan ge en bild av hennes person. 
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Vad källorna berättar om föräldrarna. 
 
I dopboken för Kristine församling i Göteborg 1701-1725 skriver den tyske kyrkoherden att 
Abraham Peterséns ”töchterlein” (lilla dotter) Anna Maria döps den 22 oktober 1712. 
Mödrars namn anges vid den här tiden nästan aldrig i dopböckerna, märkligt nog. Bland 
dopvittnena finns Hans Hising och Abrahams broder Johan Adam Petersén från Stockholm.1 
 

Enligt samma dopbok döps Abraham Peterséns ”söhnlein” (lille son) Herman (1713-1765) 
den 29 december 1713 i närvaro av bland annat lagman Stierncrona, assessor Tham och 
Volrath Thams hustru. Kvinnliga gifta dopvittnen har i regel inte heller något förnamn. Lille 
Herman blir med åren en av Stockholms mest framgångsrika och förmögna handelsmän. Han 
drabbades hårt och dog till följd av den Kiermanska växelprocessen 1765-66, som även starkt 
berörde det Grillska handelshuset i Stockholm. Läs mer om detta nedan.2 
 

År 1717, den 26 april, döps även Anna Marias lillasyster Ulrica Elisabeth. Dopvittnen är 
Volrath Tham, Haac Petersén och Hans Hisings fru, inte heller hon namngiven.3 Efter detta 
har jag inte fortsatt letandet i dopboken, så det kan mycket väl ha tillkommit fler småsyskon.4 
 

Man kan notera att Abraham Petersén och hans hustru är med som vittnen på andra dop och 
att familjerna Tham, Coopman, Hising och andra tillhör den närmaste släkt- och vänkretsen. 
 

På detta sätt kan vi genom tydlig källforskning nu dementera att Anna Maria Petersen Grill 
skulle vara dotter till ovan nämnde Johan Adam Petersén (1676-1740) i Stockholm och hans 
andra hustru Christina Maria Thormöhlen (1690-1737). Hans första hustru Anna Kallsten dog 
redan 1710 och är därför över huvud taget inte aktuell. En annan källa, Gabriel Anreps ofta 
citerade Svenska Slägtboken, håller för troligt att Anna Maria är dotter till rådmannen Lorentz 
Petersén i Göteborg, men någon herre med det namnet i passande ålder går inte att finna. 
Superkargören i Ostindiska Kompaniet Lorentz Petersén (1729-1800) var en halv generation 
yngre än Anna Maria, egentligen mer jämnårig med hennes barn.5 
 

Anna Marias föräldrar är alltså köpmannen och kommissarien Abraham Petersén (1679-
1729) och Johanna Christina Tham (1673-1729). De gifte sig den 9 januari 1712.6 Anna 
Maria var deras första barn, född knappt ett år senare. Äktenskapet var Johanna Christinas 
andra. Nu var hon närmare 40 år. Hon var tidigare gift med handels- och rådmannen Herman 
Giesecke som var född 1643 och dog 1710. I första äktenskapet hade hon två döttrar. 
 

Abraham Petersén blev ledamot av konvojkommissariatet. Där tog man in avgifter på fartyg 
och laster för att finansiera bildandet av särskilda konvojer av handelsfartyg, som på vägen till 
sina destinationer skulle skyddas av örlogsfartyg från angrepp av kapare och pirater. Från 
starten 1724 låg denna myndighet i Göteborg, men flyttade senare till Stockholm. 
 

                                                 
1 Boken är på tyska, digitaliserad genom Riksarkivet med beteckning SE/GLA/13187/C1/2 bild 43, s 131 och 
kan läsas på nätet. Kristine församling är vid denna tid inte territoriell, utan gemensam för alla i Göteborg som är 
av tysk härkomst eller har reformert bakgrund. 
2 SE/GLA/13187/C1/2/bild 45, s 135. Volrath Thams hustru heter Anna Dorotea Biehusen. 
3 Hans Hisings fru hette Anna Margareta Giesecke och var dotter till Herman Gieseckes första hustru, i praktiken 
alltså styvdotter till Anna Marias moder. 
4 SE/GLA/13187/C1/2/bild 53, s 151 
5 Jag har själv misstagit mig i en fotnot på sid 3-18 i min bok Grilliana – en bok om släkten Grill, utgiven av 
Intellego Utbildning AB 2017. Jag har också alltför okritiskt följt Gabriel Anreps (1871): Svenska slägtboken, 
första bandet, Isaac Marcus, Stockholm, s 107. Anreps uppgifter är inte alltid korrekta och bör därför kollas upp 
mot andra källor. Det betyder alltså att det även står fel på s 2-6 och 8-2 i Grilliana-boken. 
6 SE/GLA/13187/C1/2/bild 12, s 7. Enligt Wikipedia var Lorentz Petersén gift med Johanna Christina Tham, 
men det är också en felaktig uppgift, förmodligen grundad på Anrep.. 
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Vad vi vet om föräldrarnas föräldrar. 
 
Vi går nu tillbaka en generation i tiden. Volter Petersén (d 1710) kom ursprungligen från 
Tyskland (Stettin) och blev handlande i Stockholm. Hans hustru Anna Maria Kalckberner (d 
1731) var från Norrköping. Hon var dotter till handlanden och inspektorn vid mässingsbruket 
Adam Kalckberner och hans hustru Catharina Mees. Volter och Anna Maria fick åtminstone 
tre barn och det kan ha blivit flera. Den äldste kände var Johan Adam (1676-1740), sedan 
kom ”vår” Abraham (1679-1729) och därefter Anna Catharina (1686-1757). Johan Adam 
stannade kvar i Stockholm och blev framgångsrik handelsman, delvis i gott samarbete med 
handelshuset Carlos & Claes Grill, medan Abraham slog sig ned i Göteborg, även han som 
handelsman. 
 

Johanna Christina Tham var dotter till den rike rådmannen Volrath Sebastian Tham (1629-
1700) och hans hustru Gertrud Helgers (1641-1715). De gifte sig i Göteborg 1665. Båda 
föräldraparen till Volrath och Gertrud invandrade från Tyskland i mitten av 1600-talet.7 
 

 
Göteborg – Helsingör – Göteborg. 
 
Om Anna Marias uppväxt vet vi i stort sett ingenting. Mantals- och husförhörslängder saknas 
för Göteborg för den aktuella perioden, troligen på grund av omfattande stadsbränder i slutet 
av 1700-talet. Därför är det svårt att få fram en trovärdig bostadsadress, men den bör ha legat 
nära Stora Hamnkanalen. Anna Maria blir enligt ungdomsporträttet ovan en riktig skönhet.  
 
 

 
 

Abraham (II) Grill (1707-1754), möjligen målad av Martin Meijtens d.y. 

                                                 
7 Volrath Tham begravdes 7 september 1700. SE/GLA/13187/C1/1/bild 148, s 275, Gertrud Holgers den 1 
november 1715.  SE/GLA/13187/C1/2/bild 86, s 479 innehåller även en kort levnadsbeskrivning för henne. 
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Anna Maria gifte sig 1735, vid 23 års ålder, med Abraham (II) Grill (1707-1763).8 Han var 
konsul och svensk kommissarie i Helsingör under åren 1733-1746. Det var säkerligen en 
mycket genomtänkt placering för en man ur en affärsinriktad släkt med täta skeppsfrakter 
mellan Stockholm, Göteborg, Amsterdam och resten av världen. År 1746 flyttade familjen 
sedan till Göteborg, där Abraham blev handelsman och medlem av direktionen för den andra 
oktrojen av Ostindiska Kompaniet. Målningen är förmodligen tänkt som pendangporträtt till 
Anna Marias porträtt, även om de numera hänger på olika adresser. Martin Meijtens d.y. var 
för övrigt genom gifte släkt i släkten till Grillarna i Stockholm och därmed även till Abraham. 
 

Som konsul och kommissarie hade Abraham (II) Grill till uppgift att främja kommersiell och 
ekonomisk verksamhet, skydda staten Sveriges och enskilda svenska medborgares intressen, 
ställa ut pass och resehandlingar och som skeppsklarerare se till att alla dokument var i 
ordning och alla skatter och avgifter som hade med Öresundstullen att göra blev betalda. 
 

Husen där de bodde i Helsingör finns fortfarande kvar vid stora affärsgatan i centrum, men 
med åtskilliga förändringar både av exteriör och interiör. Först hyrde familjen en våning av 
Willum Garber i hörnhuset Bjergegade 1 - Stengade 53 och några år senare köpte Abraham 
Grill en del av fastigheten Stengade 48 på södra sidan av gatan, alldeles i närheten. 
 
 

 
 

Första bostaden i hörnhuset Bjergegade 1 - Stengade 53. MP 2018 
 

 
Om man läser amiral Carl Tersmedens memoarer våren 1734 ser man att han först skaffade 
sig en reskassa hos handelshuset Carlos & Claes Grill i Stockholm och sedan begav sig ut på 
en del av sin bildningsresa. Han passerade Helsingör i slutet av april, hälsade på hos Abraham 
(II) Grill och fortsatte sedan som styrman mot Lissabon. På hemvägen i november 1734 
stannade han en tid i Amsterdam, där han även mötte Abrahams båda bröder Anthony och 
Johannes, som drev det holländska handelshuset.9 

                                                 
8 Abraham Grill har ordningsnumret (II), eftersom även hans fader köpmannen och ägaren till varvet Terra Nova 
i Stockholm hette Abraham (I) Grill (1674-1725).Det blev inget bröllop i Kristine församling i Göteborg, efter 
vad man kan utläsa av vigselboken, möjligen i Helsingör 
9 Nils Sjöberg (utg.) (1919): Amiral Carl Tersmedens memoarer, del 1, Wahlström & Widstrand, Stockholm, s 
122 och 133f, samt del 2 (1927), s 4-8. 
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Stengade 48, där Abraham Grill ägde en del av huset. MP 2018 
 
Anna Maria hade nog inte ett särskilt lätt liv. Första barnet Jean Abraham (1736-1792) 
föddes redan efter ett år och därefter Lorentz (1737-1773), Anthony (1738-1757) och 
Christina Maria (1739-1818). Enligt uppgift i Anrep skulle Anna Maria ha nedkommit med 
ytterligare fem barn, alla födda och döda i Helsingör under åren 1740-1746. Det borde nog 
kollas upp. Det känns närmast övermäktigt att tänka sig hela nio graviditeter på tio år. 
 
 

 
 

Stora hamnkanalen i Göteborg omkring 1790. Ostindiska huset till vänster. 
Anna Maria och Abraham Grills hus på södra sidan, mitt i bilden, precis bakom toppen på seglet. 

 
När Anna Maria och Abraham (II) Grill flyttade till Göteborg 1746, bosatte de sig vid Södra 
Hamngatan 29 i ett tvåvånings trähus som tidigare ägts av Colin Campbell, en av Ostindiska 
Kompaniets första stora delägare. Det är fastigheten närmast väster om där Frimurarna idag 
håller till. När den Salomoniska Frimurarelogen Tre Lås startade sin verksamhet 1755 fick de 
först disponera lokaler i gårdshuset på den Grillska tomten. Många trähus i Göteborg blev 
förstörda vid flera bränder under 1700-talets sista år. Husen återuppbyggdes därefter i sten. 
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Anna Maria Petersén Grill (1712-1754), troligen av Olof Arenius 
 
Här ser vi en kvinna i yngre medelåldern. Troligen är porträttet målat kort efter återkomsten 
från åren i Helsingör. Vi möter en välklädd högreståndsdam med hållning och grace. Men 
likheterna med ungdomsporträttet och det tredje porträttet är inte så stora. Är det verkligen 
Anna Maria vi ser på målningen, eller är det någon annan än Olof Arenius som är konstnären? 
 

I Göteborg döps dottern Anna Maria (1748-1812) den 3 juli 1748 i närvaro av en 
generalmajor vars efternamn i dopboken är fläckat till oläslighet, kommersrådet Colling, 
Christian Tham, fruarna Anna Catharina von Uthfal, Anna Maria Coopman och Catharina 
Maria Holst. Frånvarande faddrar är Wolter Petersén och fröken Anna Maria Gemnich från 
Stockholm. Nu har kvinnorna äntligen fått både för- och efternamn, men fortfarande nämns 
aldrig mamman till det lilla barnet som döps. Det kan vara det tionde barnet i ordningen.10 
 

Två år senare är det dags igen. Den 19 augusti 1750 döps sonen Claes, nu i närvaro av 
herrarna Wallvik, Peter Coopman och Walther Campbell, borgmästarfrun Busch, fru König 
och fröken Ulrica Selle.11 
 

Den 27 februari 1752 döps ännu en dotter, Johanna Carolina (1752-1804). Borgmästare 
Andreas Busch, direktör Niclas Sahlgren och Hans Coopman är manliga dopvittnen/faddrar. 
Kvinnliga närvarande är kommerserådinnan Lagerström, assessorskan Zimmerman och fru 
Eckerman. Ett återfall i gamla namnvanor, gifta kvinnor utan förnamn, således.12 
 

                                                 
10 SE/GLA/13187/C1/3 (1725-1781), bild 67, s 133. Anna Marias födelseår har tidigare enligt de flesta källor 
ansetts vara 1747. 
11 SE/GLA/13187/C1/3, bild 71, s 141 
12 SE/GLA/13187/C1/3, bild 74, s 147 
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Man ser att nätverket har vidgats och att familjen genom Abraham (II) Grills engagemang i 
Ostindiska Kompaniet och sitt stora frimurarintresse nu återfinns i stadens absoluta toppskikt. 
 

Sista dopet, efter den kanske trettonde graviditeten, är den 11 maj 1753. Då döps Anna 
Johanna (1753-1809). Lagman Schütz är närvarande liksom Jacob von Uthfal och Volrath 
Tham, även fruarna Grill och Sahlgren liksom Jungfrau Christina Elisabeth Fischer från 
Stockholm. Den sistnämnda blir 1757 hustru till grosshandlaren Johan Abraham Grill, 
halvbror till Abraham (II) och delägare i handelshuset i Stockholm. 13 
 
Porträttet nedan är det tredje och sista av Anna Maria Petersén Grill. Hon kanske kan vara 
omkring 40 år. Hon är fortfarande vacker, men sliten, hårt korsetterad och snörd. Det är 
möjligt att det är en förskönande bild som målats, avsedd att behaga, mer typisk Arenius. 
 

Anna Maria är inte mer än 42 år, när hon dör den 13 juni 1754, enligt Kristine dödbok ”von 
einem Blutfluss gestorben”.14 Det låter för mig som en störtblödning. Det är bara tretton 
månader efter Anna Johannas födelse. Kanske har det blivit en graviditet för mycket. 
 

 
 

Anna Maria Petersén Grill (1712-1754), målad av Olof Arenius 
 

                                                 
13 SE/GLA/13187/C1/3, bild 76, s 151 
14 SE/GLA/13187/C1/3, bild 154, s 315 
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Abraham (II) Grill finns på ytterligare ett porträtt, målat av Jacob Biörck 1756, när Abraham 
är i sitt femtionde år och har varit direktör i Ostindiska Kompaniet i tio år. En man med stor 
pondus, utan tvekan. Då har hustrun Anna Maria varit död i två år och själv har han bara sju 
år kvar att leva. Lägg märke till texten på podiet, särskilt att han har två födelsedagar. Det 
beror på att man år 1753 övergick från den julianska till den gregorianska kalendern, varvid 
11 dagar i slutet av februari försvann ur almanackan. Under en övergångstid angav man båda 
dagarna. 
 

På skylten står att Abraham (II) dog 1768. Det är inte korrekt. I Göteborgs Landsarkiv finns 
en bouppteckning från 1763 och ett auktionsprotokoll från samma år. Om man läser Kristine 
församlings dödbok den 4 februari ser man att Abraham Grill blev sängliggande med diarré, 
feber och ”Brustkrankheit”. Man tillägger: ”Er hatte beij dem allen doch die Gnade, das er 
sich mit Christlicher Standhaftigkeit u. Klugheit bist ans Ende wohl zu Schicken wuste”. Han 
uppförde sig alltså kristligt, ståndaktigt och väl ända till slutet.15 
 
 

 
 

Abraham (II) Grill (1707-1763) målat 1756 av Jacob Biörck. 
 
 
                                                 
15 Dödboken SE/GLA/13187/C1/3, bild 163, s 333. Det är bara fint folk som får förmånen av några tilläggsrader 
i dödboken.  Abraham Grills bouppteckning finns i Göteborgs landsarkiv (GLA), förseglade serien E IIIb: 
1763:703f. Auktionskammarens protokoll från augusti 1763 finns hos GLA, A1:14.  
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Vad blev det av barnen – och av brodern Herman. 
 
Äldste sonen Jean Abraham gjorde två resor för SOIC till Kina, där den senare slutade med 
skeppsbrott i Kinesiska sjön. Han blev kvar som handelsman och superkargör i Kanton 1761-
1768 och etablerade sig sedan som godsägare på Godegård, på gränsen mellan Östergötland 
och Närke. Han gifte sig med Ulrica Lovisa Lüning (1744-1824) och blev far till tio barn, av 
vilka tre dog unga. Blev inte utnämnd till direktör i Ostindiska Kompaniet förrän 1788. 
Gjorde många insatser för Kungliga Vetenskapsakademien och Musikaliska Akademien. Av 
barnen blev den äldste Johan Abraham (1773-1838) med åren sjuklig och dog ogift och 
barnlös, Claes Anthony (1775-1777) dog i tvåårsåldern. Christian Ulric (1777-1831) bodde 
några år i Amerika och sedan i Linköping. Han har åtskilliga efterlevande ättlingar, varav en 
del i USA. Sonen Claes Lorentz (1778-1800) blev inte så gammal. Anton Wolter (1779-
1855) skötte Godegård under flera år, flyttade därefter till Klovstenalund vid Tjällmo och dog 
ogift i Linköping. Sonen Gustaf (1781-1858) var gift två gånger, men fick inga barn. Han 
ledde verksamheten vid Bona, ett av de mindre Godegårds-bruken. Enda dottern Anna 
Margareta (1782-1803) gifte sig med kusinen Pehr Adolph, men dog efter bara ett års 
äktenskap. Sonen Fredrik Wilhelm (1784-1861) blev den som samlade ihop arvedelarna 
kring Godegård och mot slutet av sitt liv stod som ensam ägare till hela brukskomplexet. Han 
har många efterlevande. Sist i raden kom Carl Jacob (1786-1859) som dog barnlös och 
slutligen Ludvig (1790-1795), som gick bort redan i barnaåren. 
 

Andre sonen Lorentz blev handlande i Göteborg, först tillsammans med fadern och sedan med 
medlemmar av moderns familj. Blev frimurare liksom fadern och Jean Abraham. Dog ogift 
och barnlös 1773, 36 år gammal. 
 

Sonen Anthony dog i Göteborg 9 augusti 1757, bara nitton år gammal, ogift och barnlös.16 
 

Dottern Christina Maria gifte sig med superkargören och sedermera direktören Gustaf Tham 
(1724-1781). Efter makens död bodde hon med stöd av Jean Abraham kvar en tid i Göteborg. 
Hon tillbringade sedan många år hos systern Anna-Johanna (III) och svågern Adolph Ulric på 
Söderfors och dog slutligen i Stockholm. Christina Maria och Gustaf fick elva barn. Över 
hälften av dem gick bort kort efter födelsen eller i mycket unga år. Abraham (1762-1763) och 
tvillingarna Vollrath Jacob och Claes Sebastian (1766-1766 resp 1767) dog redan som spädbarn, 
David (1769-1773) och Gustaf (1771-1773) i ung ålder. Christian Lorentz (1773-1788) blev 
kornett och dog under en militärmarsch från Stockholm till Göteborg, förmodligen i en 
fältsjukdom. Sonen Pehr Adolph (1774-1856) blev också officer men klarade sig bättre. Vid den 
stormiga riksdagen i Norrköping år 1800 avsade han sig adelskapet och stavade därefter sitt 
efternamn Tamm. Pehr Adolph tog successivt över Österby Bruk efter sin moster Anna Johanna 
(III). De fyra systrarna sist i syskonskaran levde alla förhållandevis länge. Det var Anna Maria 
(1775-1859), gift med kanslirådet Lars David von Troil, Christina Gustava (1776-1847) som 
länge var sjuklig, Anna Johanna (1777-1855), som under stora delar av sin uppväxt levde som 
fosterdotter hos Anna Johanna (III) och Adolph Ulric och sedan gifte sig med brukspatron Isak 
Gustaf Sehman och slutligen Elisabeth Carolina (1779-1868), gift med brukspatron Carl Östberg. 
 

Efter föräldrarnas död flyttade de yngre syskonen till Stockholm, där de togs hand om och 
fick växa upp hos sina släktingar, alltså Abraham Grills bröder och systrar. 
 

Dottern Anna Maria gifte sig med friherre Fredric Preis (1734-1788). De bodde på Ulvsunda 
slott och inne i Stockholm. Paret var barnlöst och försökte utan framgång få adoptera Jean 
Abrahams son Fredrik Wilhelm. De testamenterade en hel del pengar särskilt till honom. 
 

                                                 
16 SE/GLA/13187/C1/3, bild 156, s 319 
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Sonen Claes startade handelshus i London tillsammans med Charles Lindégren. Handelshuset 
gick i konkurs 1783, men handeln återeblerades. Claes var också svensk konsul fram till året 
före sin död. Han var gift och fick tre barn, som alla dog ogifta och förmodligen barnlösa. 
 

Dottern Johanna Carolina hade förmodligen en rätt besvärlig uppväxt. ”Mamsell Grill” fick 
inte gifta sig med den man hon älskade och valde därför att leva ogift hos sina släktingar 
under hela sitt liv. Det var nog inte alltid okomplicerat, av brev i Godegårdarkivet att döma. 
 

Yngsta dottern Anna Johanna (III) gifte sig med sin kusin Adolph Ulric Grill (1752-1797). 
De fick en son som dog i fyraårsåldern. Verksamheten vid Söderfors Ankarbruk blev genom 
upprustningen av Gustaf III:s örlogs- och skärgårdsflotta synnerligen framgångsrik. Efter 
Grillska handelshusets konkurs i Stockholm år 1800 köpte Anna Johanna (III) även Österby, 
som hon överlämnade till systersonen Pehr Adolph. En driftig kvinna, onekligen. 
 

Godegårdsarkivet på Nordiska Museet grundläggs av Jean Abraham Grill i mitten av 1750-
talet. Det är en rik källa till kunskap, framför allt om syskonen och barnen och i någon mån 
om fadern Abraham (II) Grill och hans affärer med släkten i Stockholm och Amsterdam, men 
innehåller inte mycket information om den döda modern Anna Maria Petersén och hennes liv. 
 
Storköpmannen Herman Petersén. 
 
Efter föräldrarnas död 1729 for Herman Petersén till Stockholm och började på ett 
handelskontor. Han gifte sig rätt snart med Magdalena Bedoire. Tillsammans med svågern 
Fredric grundade han ett handelshus, som vid mitten av 1740-talet var ett av Stockholms allra 
främsta. Efter svågern Fredric Bedoires död 1748 blev Herman ensam ägare.  
 

Handelshusets viktigaste exportprodukter var stångjärn, kanoner och kanonkulor, men också 
mässingstråd, beck, tjära och bräder, som skeppades till Lübeck, Amsterdam och Lissabon. 
Salt var den mest betydelsefulla importvaran och den hämtades främst från Portugal. 
 

Engagemanget i Ostindiska Kompaniet var viktigt för den som ville bli förmögen. Herman 
var tidigt ute och redan vid auktionen 1736 efter Fredericus Rex Sueciaes andra resa gjorde 
han stora inköp. Han blev en av de 20 största delägarna i Ostindiska kompaniet och vid hans 
död utgjorde aktieinnehavet ungefär 20 procent av den bibehållna miljonförmögenheten. 
 

Flera av intressenterna i den ostindiska handeln engagerade sig, precis som Grillarna, förutom 
i grosshandel och rederirörelse även i varvsindustri, sjöförsäkringar och andra närliggande 
områden. Herman drev salthandel, var intressent i varven, i beckbruken, i en segelduksfabrik, 
i ett mässingsbruk och i sockerbruket på Stora Nygatan i Stockholm. 
 

Han deltog inte politiskt vare sig på lokal- eller riksnivå, men drabbades ändå genom sitt 
engagemang i växelkontoren som inrättades från 1748 i syfte att hålla växelkursen nere. I 
början på 1760-talet steg kursen kraftigt. Efter mössornas maktövertagande vid 1765–66 års 
riksdag ställdes de associerade inför rätta och dömdes till hårda straff. De påstods ha skaffat 
sig ekonomiska fördelar genom lån, valutatransaktioner och försäljning av koppar och silver. 
Herman drabbades av slag och avled redan vid rättegångens början. 
 

Från 1757 bodde Herman och hans familj i det vackra hus vid Munkbron i Stockholm, som 
har fått sitt namn efter honom. Han fick även tillstånd att köpa säteriet Erstavik i Nacka, som 
idag är fideikommiss och som efter att barnen adlades 1770 (i samband med återbetalningen 
av en stor del av bötesbeloppet efter växelprocessen) fortfarande ägs av släkten af Petersens. 
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Storköpmännen i Stockholm som hade intressen i ostindiehandeln och goda lånemöjligheter i 
Riksbanken brukar man kalla för Skeppsbroadeln. Dessa köpmän ville gärna skaffa sig full 
kontroll över sina affärsverksamheter från råvara, tillverkning och transport till försäljning. 
Herman kan ses som representant för denna Skeppsbroadel, men han tillhörde inte de 
järnexporterande köpmän som efter hand lade under sig en stor del av landets bruksrörelse.17 
 
 
Några ord om konsten. 
 
Vid Österby Bruk förvarades länge ett antal Grillska familjeporträtt i en lår på vinden. Låren 
med innehåll överlämnades 1852 av Pehr Adolph Tamm till Johan (Jan) Wilhelm Grill, Jean 
Abrahams Grills sonson. Han berättar om saken i sin familjekrönika. De hoprullade dukarna 
blev kort därefter renoverade, inramade i enkla, nästan kvadratiska 1800-talsramar och 
upphängda på Godegård. Vid en senare konservering i mitten av 1930-talet, blev flera av du-
karna uppklistrade på det utomordentligt hållbara nya materialet Masonite, innan de spikades 
fast och återinsattes i sina ramar. Tyvärr innebär detta att eventuella konstnärssignaturer på 
dukarnas baksida nu förmodligen kommer att vara dolda för all framtid. 
 

Ungdomsporträttet av Abraham (II) Grill (1707-1763) kan möjligen vara målat av Martin 
Meijtens d.y. och har i Sixten Strömboms Index över Svenska Porträtt katalogiserats i Statens 
Porträttarkiv (SPA) med nr (SPA 1935:21). 
 

Det andra porträttet av Abraham (II) Grill registrerades vid konserveringen 1935 med 
nummer (SPA 1935:23). Det är från 1756, med all sannolikhet målat av Jacob Biörck (1727-
1793), som under åren 1750-1774 arbetade som kopist i Gustaf Lundbergs ateljé. Han gjorde 
ofta oljemålningar av Lundbergs utsökta pastellporträtt, efterbeställningar som var billigare 
för kunderna och mer hållbara. Biörck var elev till Johan Henrik Scheffel (1690-1781). Detta 
är dock ett original. På målningen kan man läsa: ”Abraham Grill uti sit 50:de åld:s år. Direc-
teur af Swenska Ostindiska Compag[niet] sedan år 1746. Född 17/28 January 1707”. De 
dubbla födelsedagarna påminner alltså om övergången från den julianska till den gregorianska 
kalendern. I boken Svenska Slott och Herresäten (Red. Albin Roosval, Natur och Kultur, 
Stockholm 1934, s 38) påstås porträttet vara målat av Lorentz Pasch d. y. (1733-1805) som 
under åren 1752-1758 var elev hos Pilo I Köpenhamn. Då var Abraham Grill inte längre kvar 
i Helsingör, så detta kan betraktas som mindre sannolikt.  
 

Det utomordentligt väl utförda porträttet av Anna Maria Petersén Grill (1712-1754) är som 
nämnts troligen ett trolovningsporträtt. Rosenknoppen och oskuldens vita ros i dekolletaget 
styrker detta antagande. I samband med konserveringen och registreringen i SPA (1935:22) 
menade man att konstnären sannolikt är Johan Henrik Scheffel, men i Svenska Slott och 
Herresäten (s 38f) påstår artikelförfattaren Ernst Malmberg att det skulle kunna vara ett 
ungdomsarbete av Pehr Krafft d. ä. (1724-1793), eftersom han på 1750-talet vistades i Dan-
mark. För mig låter det som en vild spekulation. Då Anna Maria på porträttet synes vara i 
tjugoårsåldern, var han bara tio. Dessutom bodde hon på 1750-talet inte längre i Danmark, 
utan i Göteborg och dog där 1754, endast 42 år gammal. Då hade hon enligt uppgifterna ovan 
genomgått tretton graviditeter. Flera av hennes barn dog i späd ålder. Endast sju av barnen 
blev äldre än tjugo år. 
 

Det andra porträttet av Anna Maria Petersén Grill har inget känt pendangporträtt. Det har 
katalogiserats med nummer (SPA 1935:20). I Strömbergs Index anges konstnärsnamnet Olof 
Arenius (1700-1766) med ett frågetecken. Det är ett väl utfört porträtt, men inte riktigt av 
                                                 
17 Avsnittet om Herman Petersén är fritt grundat på Göran Nilzéns artikel i Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL) 
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samma klass och målat med samma känsla som det första porträttet och det som utfördes 
några år senare. 
 

Det tredje och sista porträttet av Anna Maria Petersén Grill har länge hängt på släktgården 
Abbotnäs och är katalogiserat med nummer (SPA 1916:319). Det finns numera i Stockholm. 
Eftersom det under 1900-talet har funnits på annan plats än Godegård har det förmodligen 
undgått den hårdhänta Masonite-konserveringen på 1930-talet. Här är man mera säker på att 
det är Olof Arenius som är konstnären. Vid den tiden utförde han också några andra porträtt 
för släktens räkning. 
 
 
Slutord. 
 
Även om Anna Maria Petersén Grill har levt ett ganska anonymt liv vad källmaterialet 
beträffar, så har hon haft – och har – hundratals efterlevande, som har fört hennes gener 
vidare. I första hand naturligtvis ett antal med efternamnet Grill, men också med andra 
efternamn som Aly, Ankarswärd, Blomstedt, Cronstedt, Dahl, Enderlein, Fasting, 
Granhammer, Groth, Hammar, Holmberg, Hornstrand, Kraefting, Lagerfelt, Lundblad, 
Persson, Rehbinder, Sandin, Sebenius, Sehmann, Siewert, Tamm/Tham, Tersmeden, Tisell, 
von Troil och Östberg, för att nu bara nämna några. 
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