
 
”Spökslottet” 

- intressanta kopplingar till släkten Grill. 
 

 

 
 

Grindarna till ”Spökslottet” med Hans Petter Schefflers monogram HPS. 
 
 
I norra änden av Drottninggatan i Stockholm, nära Observatoriekullen, ligger flera byggnader 
som tillhör Stockholms universitet. Ett av husen på östra sidan gatan, närmare bestämt num-
mer 116 i kvarteret mellan Kungstensgatan och Rådmansgatan, kallas lite skojsamt för ”Spök-
slottet”. Det har under en kort tid haft en direkt koppling till släkten Grill, men det finns också 
flera andra intressanta beröringspunkter. 
  
Kommissarien Jacob Spaak köpte 1683 tomten i nordvästra hörnet av kvarteret, men redan 
1697 såldes den av hans änka till den framgångsrike handelsmannen Hans Petter Scheffler 
(??-1707). Han var invandrare från Schlesien och passade samtidigt på att köpa övriga tomter 
i kvarteret och kunde därmed lägga samman dem och bilda en enda fastighet.1 
 

Ett år senare, alltså 1698, gifte sig Hans Petter Scheffler med Catharina Grill (1666-1739). 
Hon var äldre syster till Abraham (I) Grill (1674-1725) och hade från 1684 varit gift med 
Abraham Bex (d 1696), känd läkare i Göteborg. I detta första äktenskap hade hon en dotter, 
Christina Charlotte Bex. Äktenskapet med Hans Petter Scheffler var alltså hennes andra.2 
 

Samma år började Scheffler bygga sitt storslagna stadspalats. I mitten av tomten placerades 
mangårdsbyggnaden, med flyglarnas gavlar vända ut mot Drottninggatan. Huset stod klart ett 
par år in på 1700-talet. I hörnet mot Kungstensgatan uppförde han också en u-formad envå-
nings ekonomibyggnad i trä. Den fick sin motsvarighet i en vinkelbyggnad i hörnet ut mot 
                                                 
1 Tord O:son Nordberg (1927): ”Palatset och trädgården” ur Andreas Lindholm (red.): Spökslottet - konst- och 
kulturhistoriska studier, Centraltryckeriet, s 51f 
2 Carl Forsstrand påstår i artikeln ”Några anteckningar ur ett gammalt Stockholmshus historia” i Lindholm 
(1927), s 32, att Catharina Grill Scheffler flyttade till Amsterdam 1714 med tre döttrar, vilket nog är tveksamt. 
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Rådmansgatan. Resten av kvarteret blev trädgård, där ett litet lusthus i fonden och ett orangeri 
i nordöstra hörnet tillkom senare. 
 

Hans Petter Scheffler dog redan 1707. Då fanns inga bröstarvingar, så änkan Catharina blev 
huvudarvtagare, men två av Hans Petters systrar i Sachsen och två systerdöttrar gjorde också 
anspråk på arvet, vilket ledde till en intensiv och långvarig arvstvist. Änkan Catharina ville så 
långt möjligt undvika alla bråk och processer, men en av systerdöttrarna hade gift sig med en 
hovpärlstickare Tobias Leij i Stockholm, en man som var extremt närig och stridslysten. Först 
efter en ny bouppteckning 1710 med efterföljande beslut 1714 i flera rättsinstanser om ändrad 
arvsfördelning tillerkändes Tobias Leij och hans hustru en sjättedel av arvet i fast och lös 
egendom medan Catharina Grill Scheffler erhöll återstoden.3 
 
 

 
 

Schefflerska palatset, ”Spökslottet”, fasad mot Drottninggatan. 
 
 

När familjen Leij år 1714 flyttade in för att ta sin del av arvet i anspråk, stod änkan Catharina 
inte ut med att ha dem boende i närheten. Hon hade visserligen monterat galler för fönstren 
till Leijs hus i nordvästra hörnet, satt upp staket och låst dörrarna till huvudbyggnaden, men 
Leij fortsatte att bråka. Hon valde då att ta dottern med sig, lämna Sverige och flytta över till 
sina bröder Anthony (III) (1664-1727) och Johannes (I) (1668-1734) i Amsterdam. Där var 
båda bröderna verksamma som guldsmeder och myntproberare. Med hjälp av brodern Abra-
ham (I) i Stockholm sålde hon sedan Schefflerska palatset 1723 till riksrådet, fältmarskalken 
och överståthållaren Gustaf Adam Taube. Denne köpte samtidigt Leijs sjättedel till dubbla 
priset mot vad han betalade för var och en av Catharina Grill Schefflers övriga fem andelar. 
Den besvärliga familjen Leij gjorde alltså en synnerligen god affär.4 
 
 

                                                 
3 Arne Biörnstad (1998): Sjutton Skansenhus berättar om Stockholm, Raben Prisma, s 187 ff 
4 Biörnstad (1998), s 189 och Nordberg (1927), s 60 
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Senare ägare. 
 
Gustaf Adam Taube behöll Schefflerska palatset till 1732 och sålde det sedan till hovmarskal-
ken Andreas von Düben. I själva verket bytte han Stockholmsfastigheten mot Krapperups 
gods vid Kullaberg i Skåne. Andreas von Düben dog redan 1738. Arvingarna behöll fastighe-
ten till 1749, men hyrde ut den. Då övertogs den av översten Fabian Löwen. Tillsammans 
med grosshandlarna Robert Finlay och Georg Herman Conradi erhöll han privilegiet på den 
tredje oktrojen av Ostindiska Kompaniet, som inleddes under de år då Jean Abraham Grill 
(1736-1792) var anställd som fast superkargör i Kanton.5 
 

År 1757 såldes Schefflerska palatset till handelsmannen Andreas Maulström och sidenfabri-
kören Jonas Norin. De flyttade dock aldrig in i fastigheten, utan hyrde ut den.6 Nästa ägarbyte 
kom 1765, då brukspatron Samuel Schütz änka Sofia Magdalena Knigge blev ny ägare. Hon 
bosatte sig inte heller där, utan stannade kvar på Hagby, familjens egendom i Almunge 
socken7 och hade anställda som skötte anläggningen i Stockholm. Vid sin död 1779 
testamenterade hon fastigheten till sin halvbror, grosshandlaren Jacob von Balthazar Knigge 
(1718-1796)8 Det är under hans tid som Schefflerska palatset börjar kallas ”Spökslottet”. 
Namnet Knigge dyker då och då upp i brev i Godegårdsarkivet, vilket tyder på att det fanns 
åtskilliga vänskaps- och affärsförbindelser mellan de Grillska släktingarna i Göteborg och på 
Godegård, handelshuset Carlos & Claes Grill i Stockholm och ägarna till Spökslottet.9 
 

 
 

Schefflerska palatset, ”Spökslottet”, lusthuset 

                                                 
5 Nordberg (1927), s 60ff 
6 Uppgiften bygger på Biörnstad (1998), s 190. Olof Granberg påstår däremot i en artikel i Personhistorisk 
tidskrift 1922, s 53-56, att Samuel Schütz köpte Schefflerska palatset av greve Karl Posse redan 1757 och att 
Schütz hustru sedan övertog ägandet efter hans död 1765. Bör eventuellt kollas. 
7 För att komplicera saken hade paret Schütz-Knigge också en annan gård Hagby som låg i Täby socken. 
8 Jacob von Balthazar Knigges mor hette Anna Coopman, ur en känd reformert Göteborgssläkt, sedermera goda 
vänner och affärskollegor till släkten Grill. Fadern Friedrich Bernhard Balthazar var köpman och dog i juni 
1718, efter endast ett halvårs äktenskap och bara några månader före sonens födelse, enligt dop- och dödboken 
för Kristine församling i Göteborg. I Kristine kyrka i Göteborg gifte Anna Coopman sedan om sig 1720 med 
handlanden i Stockholm Justus Johan Knigge. Hennes son Jacob bar därefter båda efternamnen. Justus Johan 
dog 1741 och lämnade ett stort arv efter sig. Deras dotter Sofia Magdalena Knigge gifte sig kort därefter med 
den förmögne brukspatronen Samuel Schütz som kom från en annan Göteborgssläkt och ägde Hagby säteri. 
Uppgifterna är hämtade ur Olof Granbergs artikel i Personhistorisk tidskrift 1922, s 53-56 Kyrkoboken är 
lättåtkomlig och släkthistoriskt intressant och nås via Riksarkivet, SE/GLA/13187/C1/2 (1701-1725). 
9 Biörnstad (1998), s 191ff och Nordberg (1927), s 63f. Jacob von Balthazar Knigge var god violoncellist, 
medlem av Utile Dulci och valdes in som medlem nummer 50 i Kungliga Musikalska Akademien den 16 juni 
1772, alltså vid samma tillfälle som Adolph Ulric Grill och Jean Abraham Grill valdes som medlem 45 och 46. 
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Schefflerska palatset blir ”Spökslottet”. 
 
Upphovet till namnet är resultatet av många myter från 1800-talets mitt och framåt. I boken 
Gamla Stockholm skrev Claes Lundin och August Strindberg bland annat: 
 

”Knigge var känd för att vara en mycket grym och elak man, och en sägen gick, att man 
sett en vagn, förspänd med frustande hästar, stanna utanför porten samt att Knigge steg 
upp i den och for af med en onaturlig fart bland gnistor och lågor, och allmänt sades 
sedan, att Fan tog Kniggen”.10 

 
Denne påstått grymme och elake man och hans hustru testamenterade i själva verket stora 
summor till olika välgörande ändamål. I sitt testamente från 1795 gav han Borgerskapets 
Enkehus, den institution som Abraham (I) Grill tog initiativ till år 1724 och som fortfarande 
finns kvar, en gåva på 12 500 riksdaler. Flera andra inrättningar för barn och fattiga erhöll 
ytterligare 15 500 riksdaler. Änkan Anna Maria (född Thorsson) överlevde maken i 28 år och 
donerade till exempel storklockan till Adolf Fredriks kyrka, utöver de 48 000 riksdaler som 
hon gav till olika kulturella och välgörenhetsinriktade institutioner.11 
 

En av dem som hyrde in sig under 1700-talet var den engelska ministern Melchior Guy 
Dickens (1696-1775), stationerad i Stockholm 1742-1749, därefter ambassadör i Ryssland. 
Både han och hans hustru beskrivs som ytterst märkliga. I boken Stockholms gatunamn be-
rättas att det omkring år 1840 fanns en öppen grav i parken. Den övertäcktes senare och är 
numera gräsbevuxen. På andra ställen omnämns kvinnoskelett inmurade i källarvalven och 
gömda skatter av guld och silver. Man har även påstått att den döde Hans Petter Scheffler har 
visat sig iförd svepning och att han i samband därmed lär ha bultat i tak och väggar och slagit 
sönder speglar. Trovärdigheten i alla dessa spekulationer är sannolikt låg.12 
 

 
 

Petissan, fram till 1907 vid Spökslottet, numera i stadskvarteren på Skansen 
 

                                                 
10 Detta citat har exempelvis givit upphov till det nu glömda stockholmska talesättet: ”Nu tar Fan Kniggen”. 
11 Biörnstad (1998), s 193 och Johan Elers (1801) Stockholm, del 4, H A Nordströms tryckeri, s 369. Även boken 
Stockholms gatunamn, Stockholmia förlag (2005), s 189, Forsstrand (1927), s 40f, och Nordberg (1927), s 68 
12 Stockholms gatunamn (2005), s 189 och exempelvis https://paranormal.se>topic>stock... (2019-09-30). Fler 
osannolika skrönor kan man hitta i Martin Stugart (2001): Stockholms hemligheter - 15 stadsvandringar, 
Bokförlaget DN, s 28f 
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Fler ägare. 
 
Makarna Knigge hade inga egna barn. Fosterdotterns dotter Maria Fredrika Colliander ärvde 
därför egendomen och lösöret år 1824. Hon bodde där med sin man, expeditionssekreteraren 
Frans Joachim Lorich (1785-1863), och sina tre barn.13 År 1870 hyrde Lorichs ut den u-
formade byggnaden i nordvästra hörnet till jungfru Carin Åkerman, som startade sitt Petit 
Café för stadens hungriga högskolestudenter. Huset och kaféet, som kom att kallas Petissan, 
flyttades 1907 till Skansen och används även nu som kafé. Man finner det bland byggnaderna 
i stadskvarteren.14 
 

År 1874 blev änkefru Wilhelmina Hierta ägare till hela fastigheten. Hon var tidigare gift med 
affärsmannen, politikern och journalisten Lars Johan Hierta, Aftonbladets grundare. Hon satte 
igång en stor om- och tillbyggnad så att mangårdsbyggnaden och flyglarna fick det utseende 
de har idag.15 Redan på 1880-talet (1882) skänkte hennes tre döttrar Petissan och norra delen 
av kvarteret till Stockholms högskola. Efter flyttningen av Petissan 1907 stod det nya 
högskole-huset på tomten klart redan 1909.Yngsta dottern Anna bodde kvar i Spökslottet till 
sin död 1924. Hon var gift med professor Magnus Gustaf Retzius. Idag äger högskolan, som 
nu har blivit Stockholms Universitet, även Spökslottet och parken. Palatsbyggnaden används i 
huvudsak som konferens- och representationslokaler. Där finns också en stor konstsamling 
och en utställning av svenskt konstglas. Båda dessa samlingar utgör värdefulla donationer. 
Stora delar av parken, lusthuset och vinkelbyggnaden mot Rådmansgatan finns kvar. 
 
Vad hände i Amsterdam efter 1714? 
 
 

 
 

Grill’s Hofje, Erste Weteringsdwarsstrat 11-43 i Amsterdam, där nr 21-35 ligger in på gården. 
 

                                                 
13 Enligt SBL tillhörde Frans Lorich den år 1801 naturaliserade äldre grenen av släkten Lorichs, som dog ut på 
manssidan 1853. Redan 1802 adopterades släktingen Fredrik Otto Hassel och fick då namnet Lorichs. Han var 
delägare i det stockholmska handelshuset Bohman, Hassel & Görges. Det är från denna släktgren som 
Lorichsarna på Bernshammar och Valsta härstammar och därmed även Ewa Lorichs, Andreas Gustaf Grills 
tredje hustru, som fick nio barn och har många efterlevande framför allt i Sverige och Norge 
14 Biörnstad (1998), s 193f.. 
15 Nordberg (1927), s 70, med ritningar och bilder s 65-71 
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De båda barnlösa bröderna Anthony (III) och Johannes (I) Grill i Amsterdam höll nära kon-
takt med sin bror Abraham (I) i Stockholm. Ungefär samtidigt tog bröderna initiativ till två 
välgörenhetsinrättningar för mindre bemedlade kvinnor, dels Borgerskapets Enkehus i 
Stockholm, grundat 1724 och dels stiftelsen Grill´s Hofje i Amsterdam, grundad 1726.  
 

Enkehuset i Stockholm låg inledningsvis i närheten av varvet Terra Nova i korsningen mellan 
nuvarande Grev Magnigatan och Strandvägen. Det flyttade senare till Lagersparreska palatset 
där NK nu ligger. Enkehuset finns idag på Söder, nära Högalidskyrkan.  
 

Grill´s Hofjes sammanbyggda små gatu- och gårdshus i Amsterdam färdigställdes successivt 
under åren 1721-1730, men själva stiftelsen bildades bara något år före Anthonys (III) död. 
Grill´s Hofje ligger fortfarande kvar på den ursprungliga platsen och dess 300-årsjubileum 
kommer att firas år 2021. År 1734 var Catharina Grill Scheffler den enda arvingen efter den 
återstående, barnlöse brodern Johannes (I). Hon gick då in i stiftelsens styrelse och skötte för-
valtningen av fastigheterna fram till sin död 1739. Därefter övertog den ogifta dottern 
Christina Charlotte Bex denna uppgift fram till senare hälften av 1750-talet. 
 

 
 

Grill´s Hofjes gårdshus nr 21-35 för borgaränkor, numera också kvinnliga studenter. 
Mellandörren går till lägenheterna på övervåningen, sidodörrarna till marklägenheterna. 

Uthyrningen av husen mot gatan subventionerar stiftelsens lägenheter i gårdshusen. 
 
 
Mysteriet med Rembrandts målning Batavernas ed. 
 
Det finns i huvudsak två teorier om hur Rembrandts målning Batavernas ed till Claudius 
Civilis har kommit till Sverige. Den målades ursprungligen 1661-1662 för ett stort väggfält 
ovanför en portöppning i Amsterdams nybyggda rådhus, men uppskattades inte av beställarna 
och återlämnades därför till Rembrandt, som skar ner den till sitt nuvarande format, ungefär 2 
x 3 meter. Efter Rembrandts död togs målningen om hand av en av hans elever och såldes 
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senare av dennes släktingar på en auktion år 1734 för 60 gulden till Nicolas Kohl (1672-
1751), gift med Sophia Grill (1682-1766), yngre syster till Catharina, även hon återinflyttad. 
 

Det är oklart om Nicolas Kohl köpte målningen för egen räkning eller på uppdrag av sin svå-
ger Johannes (I), som tyvärr dog senare samma år, alltså 1734. Den hamnade under alla om-
ständigheter i Stockholm hos Claes (1705-1767) och Anna Johanna (I) Grill (1720-1778). I 
det första fallet (med Kohl som ägare) har målningen antingen ärvts, köpts eller skänkts till 
Claes och Anna Johanna (I) i samband med änkan Sophia Grills död 1766 och förts till Stock-
holm genom medverkan av Henrik Wilhelm Peill (1730-1797). Det var tänkt att Peill skulle 
gifta sig med Claes Grills dotter Anna Johanna (II) (1745-1801) och därmed bli delägare i 
handelshuset Carlos & Claes Grill. År 1766 var han i Amsterdam på sin Grand Tour. I det 
andra fallet (med Kohl som ombud) har målningen efter Johannes (I) ärvts av Catharina Grill 
Bex Scheffler och vid hennes död 1739 gått i arv till Christina Charlotte Bex. Dottern Bex 
dog 1757 och var den sista holländska kusinen i den generationen. I så fall har målningen 
kommit till Sverige som arvegods efter henne till Claes och Anna Johanna (I) redan 1759, då 
bouppteckningen upprättades och arvskiftet genomfördes.  
 

 
 

Rembrandts Batavernas ed till Claudius Civilis, utställd på Rijksmuseum i Amsterdam 2017 
i samband med Nationalmuseums ombyggnad. 

 
Efter Claes och Anna Johannas (I) död har målningen 1778 ärvts av dottern Anna Johanna 
(II), deponerats hos och konserverats av Konstakademien omkring 1780 och sedan donerats 
dit 1798 av Anna Johanna (II) till minne av maken Henrik Wilhelm Peill. Målningen ägs fort-
farande av Konstakademien, hänger idag på Nationalmuseum och räknas som ett av deras 
främsta verk.16 
 

                                                 
16 Mårten Persson (2017): Grilliana – en bok om släkten Grill, Intellego Utbildning AB, kap 5, s 14ff 
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Familjen Schütz – ännu en bit att lägga till pusslet. 
 
Namnet Samuel Schütz förekommer som brukspatron i ägarlängden ovan. Kan det vara 
samme man som är Jean Abraham Grills bäste vän och som enligt bevarad korrespondens i 
Godegårdsarkivet undersöker om Jean Abraham har någon chans på sin nio år yngre kusin 
Anna Johanna (II) Grill (1745-1801) i Stockholm och som på grund av Jean Abrahams lång-
variga bortovaro från fosterlandet vill få honom att överge projektet ? Denne Samuel Schütz 
var under större delen av sitt liv (1736-1805) verksam som affärsman och fabriksägare i Gö-
teborgstrakten och brukar i källorna beskrivas som ”den yngre”. 
 

Samuel Schütz ”den äldre” (1676-1740) tillhörde också kategorin tyska invandrare. Han blev 
konvojkommissarie och rik rådman och gifte sig enligt vigselboken 1706 med Anna Maria 
Prunck (eller Pronck)(1687-1760). Inom ett år föddes äldsta dottern Anna Margareta (1707-
?) och därefter en lång rad barn, Jakob (1709-1772), Catharina (1711-?), Mattias (1714-?), 
Samuel (1716-1717), Samuel (1719-1765) som visar sig vara den person vi söker, Anna 
Maria (1721-?) och Johannes (1722-?).17 
 

Vid Anna Maria Pruncks bortgång 1760 redovisas i bouppteckningen i Stockholms rådhus-
arkiv endast sönerna Jakob, Samuel och Johan(nes) samt dottern Anna Maria. Övriga barn var 
sannolikt döda vid det laget.18 
 

Det är alltså Jakob (1709-1772) som under sitt första äktenskap 1734 med Christina Beata 
Olbers år 1736 blir pappa till Samuel Schütz ”den yngre” (1736-1805), alltså Jean Abrahams 
kompis. I sitt andra äktenskap 1756 med Anna Maria Schméer blir Jakob far till Johan Henrik 
Schütz (1763-1828), adlad Rosenschütz, men den släktgrenen går ut i och med hans död 1828. 
 

Man skulle därmed kunna kalla den Spökslotts-aktuelle brukspatronen Samuel Schütz, som 
ursprungligen var från Göteborg, för ”den mellersta”, om det nu kan vara till någon ledning. 
 
 
För texten och bilderna svarar med upphovsrätt: 
 
Mårten Persson 
070-541 24 56 
mp@intellego.se 
 
 

                                                 
17 Riksarkivet, Kristine församlings i Göteborg dop-, vigsel- och dödbok SE/GLA/13187/C1/2 (1701-1725). 
18 Olof Granberg: Personhistorisk tidskrift 1922, s 56 

© Mårten Persson, 2019  8 

mailto:mp@intellego.se


© Mårten Persson, 2019  9 

Litteratur, bland annat: 
 
Biörnstad, Arne (1998): Sjutton Skansenhus berättar om Stockholm, Raben Prisma 
van Eeghen, Isabella Henriette (1971):”Het Grill’s Hofje 1721-1971” i Jaarbok Amstelo-

damum 1971,  utgiven i särtryck inför institutionens 250-årsjubileum, översatt av FM 
Elisabeth Schönbeck-Salzer, De Bussy Ellerman Harms, Amsterdam 

Granberg, Olof (1922): ”Jakob von Balthazar, alias Jakob Baltzar Knigge” ur Personhistorisk 
tidskrift 1922 

Lindholm, Andreas (red.)(1927): Spökslottet - konst- och kulturhistoriska studier, 
Centraltryckeriet, Stockholm 

Olausson, Magnus och Weibull, Nina (1995): Mästerverk från Spökslottet – den Bergska 
samlingen, Nationalmuseum 

Persson, Mårten (2017): Grilliana – en bok om släkten Grill, Intellego Utbildning AB, Lund 
Rosenborg, Einar (1924): Stockholms Borgerskaps Enkehus 1724-1924; Anteckningar ur en 

200-årig historia, Svenska Andelsförlaget, Stockholm 
Stugart, Martin (2001): Stockholms hemligheter - 15 stadsvandringar, Bokförlaget DN 
Flera författare (2005): Stockholms gatunamn, Stockholmia förlag 
 
 
Övriga källor: 
 
Riksarkivet, Kristine församlings i Göteborg dop-, vigsel- och dödbok SE/GLA/13187/C1/2 
(1701-1725) 


