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DET GRITLSKA CARDEN
ril Pi de Eerste Weteringdwarsstraat i Amsterdam
ligger den Grillska Girden, SLtta identiska fasader, fyra
titl hiiger och fyra till vinster om entr6byggnaden.
0vanfijr dess port stir namnet: "Grilt's Hofje". Ndr man
gitt in genom porten, kommer man ftqm till en liten
inneplats, inte bredare iin 3 meter. Diiiluid tigger itta
smi hus. 0vanpi ingingen ligger styrelsens rum.

Den hdr girden i Amsterdam, som numera iir ett
nationatmonument, ir upplallat efter dess grundare,
Anthony och Elisabeth Gritl, och hirstammar frin
1.721. Historien kring huset ir nira ftirbundet med den
holtindsk-svenska familjen Grill.

Ett antal av familjen Grilts medlemmar, som var
silversmeder och kontrolldrer, flyttade under
1600-talet frin Sverige till Amsterdam. iiven Anthony
Grill (1664-1727) kom frin Sverige till Amsterdam.
1686 btev han medlem av Lutherska fiirsamtingen.
Han var ocksi silversmed och kontrotltir. Han hade
gott anseende i staden och ville tiltsammans med sin
hustru Elisabeth grunda en vilgiirenhetsverksamhet
som tack fiir de i Hotland Atnjutna framgingar. Viirt
att niimna iir att dylika vilg6rare ville ftirtjina sin
plats i himlen genom att grunda ett vilgiirenhetshus
ftir behijvande kristna (miirk viil reformerta och
lutherska) inkor och ildringar. I stiftetseakten ftir
den Grillska Girden, som hirstammar frin 7732, dr
faststiltt att girden ir 6mnat "att tita gamla kvinnor
och ogifta hir bo, som inte har nigra pengar och inte
kan betata sin hyra". Sedan 1982 iir milsittningen
att erbjuda boende till framftir allt ensamstiende
kvinnor - dock inte bara - av iitdre irging och med
protestantisk bakgrund.

Den Griltska Girden grundades 1721 och futbordades
1731. Innegirden bestod av itta smi hus vart och
ett med en bottenvining och en dvervining pi ca 17
kvadratmeter. Pi varje vining bodde tvi kvinnor. Niir
huset var fullt, bodde sammantagt 32 kvinnor dir. Man
detade singskiLp och niir nigon avted, Iig samma kviilt
en annan diir. I dag upplever vi det hiir som en oas av
frid, men sdkert var det inte si pi den tiden. Man eldade
med torv som fiirvarades i de smA vindsutrymmena.
Ljuset kom frin levande ljus och oljelampor. Det var
ont om vatten. Regnet samtades di liksom nu i en
reseryoar under girdens stentiiggning. Regn frin riinnan
pi balaidan av huset leddes och leds fortfarande genom
en sdrskild rdnna via vindsrummet i ett av husen till
rinnan pi framsidan, siL att iiven det hiir vattnet nir
fram till reservoaren. De boende miste riitta sig efter
ett reglement, diir det lades stor vikt vid umginget pi
girden, anvdndning av vatten (det var strdngt fiirbjudet

att fdrse andra med vatten), stingning av ytterddrren
(ktockan 22.00), bruk av starka drycker etc. De flesta
regter gd[er fortfarande fdr de nuvarande boende.

Boendeantalet minskades redan fiire 1850 till sexton
- en boende per vAning. 1965 besltjt man att foga
samman viningarna tilt itta viningar fijr itta
boende. Husen fick eget kiik, toalett och dusch. Attt
fdrsigs med centralviirme och taken fiirseddes med
paneter. Damerna fdrfogat nu 6ver ca 34 kvadratmeter
boendeutrymme (inkl. kiik och badrum) och ett rum pA
vinden pA ca 12 kvadratmeter.

De som bor hir nu, iir ensamstiende kvinnor, inga
studenter med eventuellt undantag fdr masterstudenter.
Stiftelsens styrelse tilliimpar vid vat av boende
fortfarande 1982 irs anpassade mAlsittning, iiven om
kvalifikation pA det retigi6sa omridet helt och hitlet iir
slopad. Just nu bor hir itta damer meltan 25 och 45 ir.
De har en gemensam app-grupp.Under iret organiserar
de ett antal gemensamma aktiviteter. Flera av dem har
fortfarande niira kontakt med den sista dldre boende pi
gArden, som flyttade 20t7.

Pi girden stir fortfarande en klocka frin 1.700-talet,
som numera iir etektrisk, en enkel vattenpump och en
vacker gatutykta.

I styrelserumrnet ovanfOr porten samlades fiirr de
styrande. 0vanfiir iippna spisen i styretserummet
hinger det Grillska familjevapnet (en stork med en
syrsa i ndbben). Vidare hiinger dir familjeportritt. Det
finns ocksiL en kinesisk teservis frin 1700-talet med
det Grillska famitievapnet. I ett skip finns arkivet med
en enormt gammal bibet. Ett litet portriitt av Anthony
Grilt i elfenben har linats ut till Riksmus6et.

Altt under tidens ging har girden anpassat sig tilt den
nya tiden och dven tilt bitens utveckling. Bilarna pA
gatan istadkommer sA mycken skada pi trdtrapporna
till husen mot gatan, si att dessa miste inkortas.
Vidare antades en avtoppsbrunn, som itskiltigt senare
anslOts titl stadens avloppssystem.

I och med att Griltska GArden ir ett riksmonument och
vidare mottagit bidrag tilt renovering, iir den dagligen
iippen ftir allmdnheten.

Gritlska Girden har 2021 funnits i 300 Ar. Ett festtigt
firande av denna milstotpe hinger i tuften...

F0r information angiende Griltska Girden: Poeka
Schinck (Loeka.schienck@olanet.nl) r
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