
Johan och Johan Lilliander

Anders Balcks dotterdotter Anna Katarina Werckman 
gifter sig 25 augusti 1742 i Katarina kyrka på Söder-
malm i Stockholm med styrman Johan Lilliander. 
Närvarande vid bröllopet är även Johans far som också 
heter Johan Lilliander. Mer om honom berättar jag 
snart.

Johan och Anna Katarina har det rätt gott ekonomiskt 
ställt. Det känner vi till genom de så kallade överflöds-
förordningarna som infördes i flera omgångar under 
1700-talet. I praktiken innebar de en form av lyxskatt. 
Något som beskattas är kläder, vilka markerar social 
status och tillhörighet. Med dyrbara klädesplagg och 
avancerade frisyrer kan högre stånd utmärka sig och 
särskilja sig från bönder och tjänstefolk. Kläder är 
hårdvaluta.

Vid denna tid är det maskulina idealet sirligt och färg-
starkt med puder, krås och rosetter. Trots att Johan är 
sjöman är han som respektabel borgare också inneha-
vare av en ”mansperuk”. Peruken följer också med på 
hans seglatser. Vi vet inte exakt hur han ser ut, men 
hans halvbror är av medellängd och med ljusbrunt hår. 
Hustrun Anna Katarina har en ”fruntimmers styvkjor-
tel”, som är en form av styv underkjol. I överflödsla-
garna från 1746 står det att styvkjortlar inte får vara 

”vidare men väl smalare än 4,5 alnar nedtill.” Detta 
motsvarar en bredd på hela 2,67 meter! Att mötas på 
gatan kan inte ha varit lätt. 
 
Vid sidan av kläder var en annan lyx fönster. I tabeller-
na över beskattning kan vi se att de har 8 fönsterlufter 
där de bor i kvarteret Sandbacken Mindre som ligger 
vid Tjärhovsgatan och Nytorgsgatan på Södermal. 
1750 flyttar familjen till närbelägna kvarteret Mikael 
Större och sedan vidare till en gård på Tjärhovsgatan 
80. 

Som vi kan förstå är familjen bättre bemedlad. Deras 
gård är möblerad med bland annat ett kabinettskåp 
av utländskt ursprung, en byrå i ek med ett glasskåp 
ovanpå och en byrå i valnöt med förgyllda beslag. 
Johan innehar ett silverur och en silvervärja. Anna 
Katarina spenderar säkerligen tid framför deras spegel 
med förgylld ram. Kanske följer hon tidens ideal med 
smink som en täckande mask i skarpa färger, med 
vitt puder och rött på kinder och läppar och sotsvarta 
ögonbryn. 

Johan avancerar först till löjtnant och sedan till kap-
tenlöjtnant vid Amiralitetet. Kanske är det i samband 
med det han får sin blåa uniform. Men det är inom 
det privata näringslivet Johan gör sina flesta seglatser. 
Han gör många resor med handelsskepp, så kall-
lade kofferdiskepp, framför allt till Medelhavet för 
att hämta salt och styckegods. Skeppen ägs av olika 
handelsmän och rederier, men Johan är också delägare 
till en sextondel i fregatten Prins Gustav Vasa. Detta 
är ett skepp om 256 läster, vilket motsvarar en lastför-
måga på 627 ton. De flesta resorna gör han med detta 
sitt eget fartyg.

Styvkjorteln gjorde att damerna såg ut att ha svällande 
höfter.



Genom hamnloggar, framför allt från Helsingör, kan 
man få en idé om hans resor. Den första noteringen 
är från 17 oktober 1749. Då angör han Helsingör på 
väg mot Lissabon i Portugal, en stad han kommer att 
besöka många gånger sitt liv. Året därpå seglar han till 
Cagliari på Sardinien för att hämta en last med salt. 
Senare samma år året styr han kosan mot Livorno 
i Italien. Med honom på den resan är hans 14-åriga 
halvbror Jakob, liksom hans svåger kocken Lars 
Werckman. Johan gör årligen en eller två resor, oftast 
till Medelhavet.

Men det handlar inte bara om att hämta hem varor, 
utan också om leveranser till fjärran länder. I mars 
1756 är han på väg till Lissabon med brädor och järn 
från Sverige. Från Lissabon tar han sig till närbelägna 
S:t Ubes (numera kallat Setúbal) för att hämta salt 
inför hemresan. I september – ett halvt år sedan av-
färden – siktar han åter Sveriges kust. Året därpå gör 
han en snarlik resa, men från maj till augusti, det vill 
säga det tar då bara tre månader.

I september 1761 lättar Johan ankar från Dalarö för 
sista gången. Hans skepp är destinerat till London, 
men han kommer inte längre än till Öresund. Han 
dör 8 oktober – oklart hur – i Kögebukten på danska 
sidan. Hans son, också vid namn Johan, är med på 
skeppet och bara tolv år gammal. För honom blir det 
säkert en traumatisk upplevelse. Han väljer att inte gå 
i faderns fotspår utan blir istället senare segelmakare. 

I bouppteckningen efter Johan Lilliander kan man se 
att familjen är rätt förmögen. Behållningen uppgår till 
11 547:8, vid tiden en relativt stor summa. 

Hustrun Anna Katarina lever i ytterligare femton år. 
Men när hon dör har ekonomin försämrats drastiskt. 
Skälet är det fartyg, Prins Gustav Vasa, som de är 
delägare i. Resorna har inte gjort någon ”revenue” utan 
de har gått med förlust. Anna Katarina har så mycket 
skulder att barnen inte får något mödernearv. Detta 
hindrar förvisso inte sonen Anders att bli mycket 
framgångsrik. Om hans liv handlar nästa kapitel. 

Men vi avslutar detta avsnitt med Johans far som 
också heter Johan Lilliander och är borgare och han-
delsman i Vasa i Finland. 1714 skriver han ett brev till 
kungen som börjar så här: ”In för Eders Kongl. Maÿ:t 
höga Kongl. Tron, fördristar iag mig fattig Wasa Bor-
gare och Totaliter Ruinerade person…” Bakgrunden 
är följande. 5 juli 1712 blir Johan Lilliander förordnad 
att föra över proviant till den finska armén i Kymme-
negård i södra Finland. Skälet är det utdragna Stora 
nordiska kriget där Ryssland har ockuperat delar av 
östra Finland, det som kallas ”Stora ofreden”. Johan ser 
ingen annan utväg än att lyda denna ovälkomna order 
från självast baronen, generalmajoren och landshöv-
dingen Lorens Clerk. Han fyller sitt skepp med bland 
annat 210 tunnor mjöl, 463 tunnor korn, liksom smör, 
torkat kött och färskt fläskkött. Den ekonomiska uträkningen av Johans krav gentemot 

svenska kronan.



Skeppet avseglar från Vasa och anländer 3 september 
till Helsingfors. Det råder dock stor osäkerhet om de 
fientliga styrkorna varför Johan fördröjs under vintern. 
Han tvingas betala lön och uppehälle för hela besätt-
ningen på nio man samt lotsen. Skeppet fungerar som 
magasin under tiden och inte förrän 20 april 1713 kan 
Johan blir kvitt sin last. De osäkra krigsförhållandena 
tvingar Johan att till slut sälja sitt skepp. Men han får 
inte mer än halva värdet av det. 

Johan beger sig åter mot hemmet i Vasa men lider 
sjönöd och förlorar det lilla han har med sig. När 
han slutligen kommer hem till sin familj har ryssarna 
plundrat allt de äger. Det är inte konstigt att Johan i 

sitt brev till kungen kallar sig ”fattig Vasa-borgare”, ”to-
talt ruinerad” och talar som sitt ”usla tillstånd”. Hans 
samlade utlägg uppgår till 1 260 daler kopparmynt. 
Det är oklart om han får någon ersättning.

Johans hustru heter Katarina Eneroth och de har fem 
barn tillsammans. De bor kvar i Vasa fram till krigs-
slutet 1721. Men sedan packar de sina väskor för att 
flytta till Skänninge i Östergötland. Det kan tyckas 
märkligt att flytta från Finland till en mindre ort i Sve-
rige, men vid denna tid är Skänninge en viktig han-
delsplats. Varje år arrangeras bland annat en marknad 
i augusti, en över tusenårig tradition. Johan anges som 
handelsman och tycks ha återhämtat sig ekonomiskt. 

Hustrun Katarina dör 1731 endast 46 år gammal. 
Johan bestämmer sig då för att bryta upp från Skän-
ninge och flytta till Stockholm. Han flyttar in på 
Södermalm i Stockholm till kvarteret Mikael mindre. 
Detta är nybyggda hus då Katarinabranden 1723 har 
förstört allt i sin omgivning. Trots att man därefter 
förbjuder byggandet av trähus kantas Mäster Mikaels 
gata just av hus uppförda i trä. Timmerknutarna är 
dock dolda målade i avvikande kulör, allt för att likna 
stenhus. Husen står färdiga 1729. Kvarteret och gatan 
är namngivna efter en bödel på 1600-talet, Mäster Mi-
kael, som utövade sitt hantverk på närbelägna galgen 
på Stigberget. 

Husen på Mäster Mikaels gata finns kvar än i dag. Kan-
ske bodde Johan Lillianders familj i något av dessa.

Bygglovshandling från 1753 för Johan Lilliander. Kanske 
var detta en tillbyggnad till familjens gård.

Utsikt från Slussen mot Saltsjön. Längst ner Järnvågen 
med uppstickande stänger – dock hundra år senare än 
Johans tid. (Målning av Johan Fredrik Julin 1840-tal).



Johan börjar arbeta som vägare på Stora Järnvågen. 
Stockholm är vid denna tid den stora exporthamn där 
varor norrifrån hamnar innan de skeppas utomlands. 
För att kontrollera att bruken inte överskrider sin 
tillverkningskvot och att metallerna håller hög kvali-
tet måste de således vägas på stadens järnvåg. Ingen 
export av tackjärn förekommer – den är förbjuden, 
utan allt ska omvandlas till stångjärn då detta ger 
högre lönsamhet. Johan omnämns ibland som ”stång-
räknare” och är alltså en form av kontrollant. Platsen 
kallas ibland Järngraven. Johan blir 85 år gammal och 
överlever alltså sin son sjömannen Johan.

  

Katarina Eneroth
(1684-1731)

Handelsman och vägare
Johan Lilliander

(-1766)

Kaptenlöjtnant
Johan Lilliander

(-1761)

  

Anna Katarina Werckman
(1721-1776)

Klockare
Lars Werckman

(-1731)

Källarpiga och bagerska
Sigrid Balck

(-1738)

Nipperhandlare och sidenbandfabrikör
Anders Lilliander

(1752-1821)

Järnvågsplatsen (1728).
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