
Några av släkten Grills gods och gårdar. 
 
Grillska huset. 
 
Har adressen Stortorget 3 i Stockholm. Huset har medeltida stomme och genomgick en 
omfattande om- och nybyggnad på 1640-talet genom köpmannen Hans Brehmer. Det ägdes 
under en tid av Drottning Kristina och köptes under hennes tid i Rom av guldsmeden 
Anthony Grill den yngre (1640-1703), som även var riksguardien. Från Brehmers tid är den 
kryssvälvda entrén, där en tavla med tysk text i översättning säger: ”Tre ting äro, som både 
Gud och människor väl behaga: när bröder äro eniga, grannar hålla av varandra och man 
och hustru har det gott tillsammans”. 
 

       
 

T v Grillska huset, Stortorget 3, t h utsikt från porten mot Schantzska huset. Foto MP 2000. 
 
Från 1600-talets senare hälft dateras de mjukt rundade barockgavlarna och från 1718 den 
blygrå färgen på fasaden, den klassisistiska lisen-indelningen och porten med det raffinerade 
barocksmidet. En del bevarade inredningar tillkom på 1750-talet. Grillska släkten ägde också 
huset Svartmansgatan 7, delvis sammanbyggt med Grillska huset. Båda husen såldes år 1800, 
när Johan Abraham Grill (1719-1799) hade dött och handelshuset gick i konkurs.  
 

Däremot har släkten Grill aldrig ägt hörnhuset Stortorget 5. Fastigheten köptes av Johan von 
Horn 1711, övertogs av Salomon Schützer år 1725 och ärvdes senare inom familjen. År 1770 
köptes huset av handelsmannen Johan Sundbeck och 1780 av Johan Kock. 
 

Huset Stortorget 3 ägs idag av Stadsmissionen, som där har huvudkontoret för sin sociala 
verksamhet. I markplanet drivs konditori och restaurang.  
 
Källor:  
Andersson, Henrik O; Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader, en bok om arkitektur och 

stadsbild i Stockholm, Prisma, Stockholm 1988, s 37 
Glase, Beatrice och Glase, Gösta: Gamla Stan med Slottet och Riddarholmen, Forum, 

Stockholm 2000, s 47f 
Josefson, Ernst: Borgarhus i gamla Stockholm, A&W, Uppsala 1916, s 79-84 
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Lennart Torstensons palats, UD. 
 
Ligger i Stockholm och grundlades 1645 av fältmarskalk Lennart Torstensson och uppfördes i 
tysk-holländsk renässansstil med huvudbyggnaden och stora porten mot Fredsgatan. Den 
magnifika portalen är fortfarande bevarad och förmodligen ritad av Simon de la Vallée. Från 
början hade palatset endast en låg envåningsbyggnad ut mot torget samt en mur med port mot 
Norrström. 
 

 
 

Torstensonska palatset, porten mot Fredsgatan. Foto MP 2004. 
 

Claes Grill (1705-1767) köpte palatset 1764 och levde där till sin död. Efter hans hustrus 
Anna-Johanna (I) Grill (1720-1778) frånfälle övertogs det av dottern Anna-Johanna (II) 
Grill (1745-1801) och hennes make Henrik Wilhelm Peill (1730-1797). Under några år bodde 
också brodern Adolph Ulric Grill (1752-1797) där med sin hustru Anna Johanna (III) Grill 
(1753-1809) innan de flyttade till olika adresser i Klara-kvarteren. Prinsessan Sofia Albertina 
köpte palatset 1783 och huvudbyggnaden blev därefter bara till en flygel i Erik Palmstedts 
monumentala skapelse Arvfurstens palats med framsidan ut mot Gustaf Adolfs torg och med 
sin absoluta motsvarighet i Gustaf III:s numera rivna opera på andra sidan torget.  Sedan 
1920-talet disponeras palatset av Utrikesdepartementet (UD).  
 
Inköpspriset för Torstensonska palatset år 1764 var 372 000 d kmt. Priset kan jämföras med 
det belopp på fem tunnor guld = 500 000 d smt = 1.500.000 d kmt som Grillarna dömdes att 
återbetala till staten som en följd av Kiermanska växelprocessen vid riksdagen 1765-66. 
Återbetalningen motsvarar alltså ungefär fyra gånger inköpspriset, en svindlande summa. 
Grillarna återfick dock större delen av beloppet i samband med riksdagen 1769-1770. 
 
Källor: 
Claes Ellehag: Palatsen i Stockholm under stormaktstiden, Signum, Lund 1998, s 126ff 
Fastighetsägarregister, uppbudsprotokoll och mantalslängder, Stockholms stadsarkiv (SSA)  
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Svindersvik. 
 
Svindersvik ligger i Nacka och har fått sitt namn efter Johan (Jan) van Swindern, en 
holländare som på 1600-talet tillverkade tjära och beck på det område som idag utgör 
Finnboda varv. Det Grillska handelshuset under ledning av Abraham och Carlos Grill köpte 
marken 1721 av van Swinderns efterlevande sonhustru. En anledning var sannolikt att 
Abraham Grill första gången var gift med Helena Wittmack, dotter till en av direktörerna i 
Tjärhandelskompaniet. Det var Abrahams son Claes Grill (1705-1767) som först intresserade 
sig för platsen och började planera för bygget. 
 

 
 

Svindersvik från köksflygelns trappa. Foto MP 1999. 
  
Sommarstället uppfördes omkring 1740 enligt ritningar av vännen och släktingen Carl 
Hårleman. Det är utformat i fransk rokoko-stil och påminner på många sätt om Svartsjö slott, 
men är naturligtvis både mindre och enklare. Den betonade, tvådelade mittrisaliten omfattar 
byggnadens hela höjd och under det brutna mansardtaket döljer sig ett helt våningsplan. Den 
fönsterlösa förstugan har ett ovalt hål i taket, som leder ner dagsljus från övervåningen. Maten 
tillagades i en separat köksflygel, där också tjänstefolket bodde, och bars över gården in till 
huvudbyggnadens åttkantiga matsal. Från terrassen har man en fantastisk utsikt österut över 
Svindersviken och ut mot havet. 
 
Claes Grill lånade ofta ut sitt sommarnöje, bland annat till diplomaten Carl Gustaf Tessin. Vid 
sin död testamenterade han Svindersvik till dottern Anna Johanna (II) Grill (1745-1801) och 
hennes man Henrik Wilhelm Peill som 1780 sålde stället till Catharina Charlotta de Geer. Hon 
byggde bland annat den Stora Salongen i ett angränsande hus för att hedra Gustaf III vid ett av 
hans besök. Svindersvik har sedan dess bland annat tillhört grosshandlaren Gustaf Westerberg 
på Hornsberg, som i många år samarbetade med Pehr Isaac Grill (1772-1842) på Garphyttan, 
sockerbruksägaren Thomas Aspelin och sidenfabrikören K A Almgren. 
 
Svindersvik tillhör sedan 1950 Nordiska Museet och är synnerligen välbevarat både exteriört 
och interiört. Där finns bland annat kinesiska papperstapeter från Ostindiska Compagniets tid 
och en hel del annan original- och samtida inredning. 
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Källor: 
Alm, Göran: ”Carl Hårlemans arkitektur” ur Carl Hårleman, människan och verket, 

Byggförlaget, Stockholm 2000, s 158ff 
Andrén, Erik: ”Bebyggelsen på Svindersvik” ur Nordiska Museets och Skansens årsbok 

Fataburen 1951, Sockholm 1951, s 51-61 
Forsberg, Karin: ”Svindersviks ägare” ur Nordiska Museets och Skansens årsbok Fataburen 

1951, Sockholm 1951, s 15-32 
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Söderfors. 
 
År 1676 utfärdades privilegier för Söderfors Ankarbruk i norra Uppland och redan tidigt gick 
större delen av försäljningen via köpmännen Anthony Grill (1640-1703) och senare Abraham 
(1674-1725) och Carlos Grill (1681-1736) i det Grillska handelshuset. Kontakten mellan 
Grillarna och Söderfors blev sedan allt mer etablerad och 1748 köpte Claes Grill (1705-1767) 
tillsammans med Mikael Hising både bruket och herrgården. År 1750 blev Claes Grill ensam 
ägare. Efter Claes död övertog sonen Adolph Ulric Grill (1752-1797) och hans hustru och 
kusin Anna Johanna (III) Grill (1753-1809) Söderfors, medan dottern Anna Johanna (II) 
Grill (1745-1801) och hennes man Henrik Wilhelm Peill bosatte sig på Österby. Adolph Ulric 
Grill var konstsamlare och mycket naturvetenskapligt intresserad. I ett hus nära herrgården 
inredde han från mitten av 1780-talet ett innehållsrikt naturaliekabinett tillsammans med 
brukets läkare P G Lindroth. Han började med uppstoppade fåglar och kompletterade sedan 
med däggdjur av olika slag, bland annat ”ett förträffeligt vackert Lejon i en spak och ädel 
ställning” enligt den beskrivning han ger i ett tal i Vetenskapsakademien 1795. Efter Adolph 
Ulrics död uppfördes en tillbyggnad ritad av hovintendent Gustaf af Sillén och den stod klar 
samma år som hustrun Anna Johanna (III) dog. Brukspatron Pehr Adolph Tamm överlämnade 
år 1829 naturaliekabinettet till Vetenskapsakademien för Naturhistoriska Riksmuseets 
räkning. Delar av samlingen lär fortfarande ingå i ett historiskt rum på museet, men lejonet är 
magasinerat. 
 

 
 

Söderfors herrgård från trädgårdssidan. Foto MP 1999. 
 
Herrgårdsbyggnaden började uppföras omkring 1690 och blev ombyggd 1749-1756, då den 
bland annat kläddes med panel och gråmålades. Säteritaket ändrades till valmat brutet tak med 
vindskupor och tornur. Två kvadratiska mindre flyglar uppfördes framför herrgården. 
Möjligen kan Carl Hårleman vara upphovsman till dessa förändringar.  
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Bruksgata i  Söderfors, herrgården i fonden. Foto MP 1999. 
 

Brukssamhället fick enligt reformert tradition sin regelbundna form och sina trettiosex nästan 
likadana timmerhus först under Claes Grills tid, alltså från 1750-talet och framåt. Byggena var 
i stort sett avslutade omkring 1780. Grill såg också till att det byggdes en stenbro i samhället 
och en väg från ankarbruket via Untra och Odenslätt till stora landsvägen mot Stockholm. 
 
Den gamla träkyrkan brann ner 1789 och en ny kyrka ritad av Erik Palmstedt invigdes 1792. 
Den uppfördes av slagg- och lertegel och förlades till en höjd i Storgatans förlängning. 
 
Den engelska parken vid Söderfors anlades med början på 1780-talet och arbetet bedrevs 
särskilt intensivt under några nödår på 1790-talet. I parken uppfördes bland annat ett kinesiskt 
lusthus och ett grekiskt tempel, ritat av Gustaf af Sillén. Under seklets sista år byggdes även 
en grotta med ett monument över Adolph Ulrics och Anna Johannas (III) ende son Claes 
Abraham, som dog 1783, endast fyra år gammal. Templet och grottan finns fortfarande kvar, 
liksom ett minnesmärke över Anna Johanna (I) Grill, Adolph Ulrics moder, men lusthuset är 
rivet. Om herrskapet Grill använde någon arkitekt för park-projektet är inte känt, troligen hade 
Adolph Ulric, som var mycket intresserad av engelsk kultur, stora egna kunskaper på 
trädgårdskonstens område. Som kompletterande upplysning har den välkände arkitekten 
Fredrik Magnus Piper (1746-1824) ungefär samtidigt utformat en imponerande engelsk park 
vid svågern Jean Abraham Grills Godegård. Ett utbyte av tankar, ritningar och erfarenheter 
kan mycket väl ha förekommit. 
 
Efter Anna Johannas (III) död bildade arvingarna till Söderfors ett familjebolag med Pehr 
Adolph Tamm på Österby som disponent. Efter ytterligare arvsuppdelning av egendomen 
bildades så småningom ett aktiebolag.  
 
Källor: 
Holmbring, Jan-Åke: Patron på Österby bruk – Friherre Pehr Adolph Tamm 1774-1856, 

Probus, Stockholm 1997, s 48 
Jubileumsboken Söderfors 300 år, Stora Kopparbergs Bergslags AB, 1976, artiklarna: 
 Sven Rydberg: ”Grillarna – affärsmän och kulturpersoner”, s 37-49 
 Åke Nisbeth: ”Den engelska parken”, s 51-61 
 Marie Nisser och Helene Sjunnesson: ”Bruksmiljö under 300 år”, s 67-76 
Tal om naturalie samlingen på Söderfors  hållet för Kongl. Vetenskaps academien vid 

praesidii nedläggande den 13 maji 1795 af des ledamot Adolph Ulric Grill, tryckt hos Joh. 
Pehr Lindh, Stockholm 1796 
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Österby. 
 
Louis de Geer d.y. köpte bruket av Kronan år 1643. Det kom sedan att stanna i släkten de 
Geers ägo till 1758, då det såldes till Grillska handelshuset och dess dåvarande ägare Claes 
och Johan Abraham Grill. När handelshuset lade ner verksamheten i samband med Johan 
Abrahams död, köptes bruket 1801 av Anna Johanna (III) Grill (1753-1809). Hon hade inga 
barn och överlät därför en femtedel av bruket till sin systerson Pehr Adolph Tamm (1774-
1856) och satte honom som ledare för verksamheten. Senare lät hon denne köpa hälften av 
verksamheten, en överenskommelse som skulle kunna beskrivas som en informell adoption. 
Efter Anna Johannas (III) död, delades egendomen mellan arvingarna, men på ett sådant sätt 
att Pehr Adolph Tamm fick oinskränkt förvaltningsrätt och successivt kunde köpa ut övriga 
delägare. År 1821 stod han som ensam ägare till hela Österby bruk. 

 

 
 

Herrgården Österby. Kyrkan till höger och restaurangen till vänster. Foto MP 1999. 
 
Den nuvarande herrgårdens äldsta delar är de båda flyglarna av sten med säteritak. Den västra 
inrymmer brukskyrkan och den östra är numera upplåten till restaurang GammelTammen. 
Huvudbyggnaden av sten har brutet tak (mansardtak) och framskjutet mittparti med kupoltak. 
Den påbörjades 1763 och avslutades enligt ritningar av Erik Palmstedt. Bruksbebyggelsen 
från 1700-talet är i stort sett bevarad. Herrgården ägs numera av Bruno Liljefors stiftelse och 
hans ateljé ligger i en sidobyggnad och är periodvis öppen för besök.  
 

 
 

Monumentet över Anna Johanna (III) Grill längst ner i parken. Foto MP 1999. 
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Trädgården och parken färdigställdes 1769 efter Carl Hårlemans ritningar. Längst ner i parken 
finns ett gjutjärnsmonument i nygotisk stil som brukspatron Pehr Adolph Tamm år 1836 lät 
resa över sin moster och välgörarinna Anna Johanna (III) Grill. Det har en medaljong av 
Johan Tobias Sergel och en text som uttrycker både vördnad och tacksamhet. 
 

 
 

Vallonsmedjan, Österby bruk. Smältarhärdens skorsten t h, räckarhärdens t v. Foto MP 1999. 
 
En byggnad av stort kulturhistoriskt värde är den gamla vallonsmedjan, den enda som är 
bevarad i någorlunda ursprungligt skick. Vallonjärn från de uppländska bruken, tillverkat av 
malm från Dannemora gruva, var ett ganska hårt järn, världsberömt för sin kvalitet. För 
smidet användes två härdar, smältar- och räckarhärden. Långa tackjärnsgösar sköts in över 
smältarhärden genom en öppning i väggen och man smälte en bit i taget. En 20 kilos smälta 
hamrades ihop till ett smältstycke, hettades åter upp i smältarhärden och överfördes sedan till 
räckarhärden för bearbetning (vällning). Slutligen räcktes smältan ut till en stång under den 
vattenhjulsdrivna räckhammaren. Stångjärnet från smedjorna skulle hålla bestämda 
dimensioner och stämplades med smedjans eller brukets stämpel. Spårbarheten var viktig, 
både som kvalitetsgaranti och för prisets skull. Österby hade OO som stämpel (märket 
kallades i internationella kretsar för ”Double Bullet”). En modell av vallonsmedjan finns vid 
Tekniska Museet i Stockholm. 
 
Claes Grill och hans barn Anna Johanna och Adolph Ulric var stora konstsamlare och byggde 
under åren i Stockholm samt på Österby och Söderfors upp en omfattande konstsamling, 
Österbysamlingen. På bilden nedan ser man exempelvis till vänster Gustaf Lundbergs porträtt 
av Claes Grill, Alexander Roslins Damen med slöjan (numera på Nationalmuseum) och 
bakom kristallkronan Roslins Det Grillska familjeporträttet med Anna Johanna (I) och hennes 
barn, där en bild den döde maken Claes Grill finns med på ett porträtt i bakgrunden (numera 
på Göteborgs konstmuseum). Dessutom flera släktporträtt som återges på andra ställen och 
numera finns i enskild ägo. Samlingen skingrades i samband med försäljningen av Österby till 
Bruno Liljefors år 1916 och stora delar såldes då på Bukowski. 
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En salong på Österby bruk. Foto ur Isaksson: Vallonbruk i Uppland 
 
 
Källor: 
Bukowskis auktionskatalog nr 208, avseende försäljningen av Österbysamlingen 17-18/4 1916 
Holmbring, Jan-Åke: Patron på Österby bruk – Friherre Pehr Adolph Tamm 1774-1856, 

Probus, Stockholm 1997, s 44-49 
Isaksson, Olov: Vallonbruk i Uppland – människor och miljöer, Bonniers, Stockholm c 1997 

(utgivningsår ej angivet), s 23 
Nationalencyklopedien, Bra Böcker, Höganäs 1996, bd 20, s 476 
Persson, Mårten: Andreas Gustaf Grill – bergsman och entreprenör, D-uppsats, Historiska 

institutionen vid Lunds universitet, Lund 2007, s 17 
Tamm, Claes: Österbysamlingen;”en rätt artig samling af målningar”, Atremi, Mjölby, 

2008, s 21-37 
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Godegård. 
 
Godegårds herrgård hette tidigare Torshyttan och ägdes under första hälften av 1700-talet av 
släkten de Geer. Det gul- och vitputsade karolinskt inspirerade corps-de-logiet med säteritak 
uppfördes 1725, efter en brand som inträffade år 1719. På grund av ekonomiska svårigheter 
för några inom familjen de Geer såldes Godegård 1775 till Jean Abraham Grill (1736-1792). 
Han var delägare i Ostindiska kompaniet och hade gjort sig en förmögenhet som superkargör 
under åtta år i Kanton. Han lät trädgårdsarkitekten Fredrik Magnus Piper (1746-1824) 
utforma en engelsk park, där han tog vara på och vidareutvecklade de naturliga förutsättningar 
som fanns i terrängen. Ritningarna låg klara 1785 och parken anlades sedan under 1700-talets 
sista år. På en kulle i parken ligger ett litet kinesiskt lusthus, byggt 1788. Det är återgivet på 
ett svenskt frimärke i serien Våra lusthus, utgiven 2003. I huvudbyggnaden finns en kinesiskt 
inspirerad matsal med välbevarat tak och väggmålningar på rispapper. Även i andra rum finns 
vackra takmålningar. 
 

 
 

Godegårds herrgård med flyglar. Foto MP 2003. 
 
Efter Jean Abraham Grills död drev änkan Ulrica Lovisa Lüning (1744-1824) gården och 
bruket med fast hand ända fram till sin död.  Egendomen delades därefter mellan de sex 
sönerna. Med stor svårighet lyckades sonen Fredrik Wilhelm Grill (1784-1861) så 
småningom lösa ut och delvis ärva alla sina syskon och stod vid sin död 1861 som ensam 
ägare. Då omfattade Godegård och Mariedam med underlydande gårdar sammanlagt 39.000 
tunnland (19.100 hektar). Fredrik Wilhelm Grill och hans hustru Regina Nordenfelt (1797-
1873) hade tillsammans 12 barn, varav fyra söner och fem döttrar var med om att återigen 
dela arvet. Det blev Claes Lorentz Grill (1817-1907) som efter moderns död kom att ta hand 
om Godegård. Under hans tid omfattade egendomen 10.000 tunnland eller 4.900 hektar. Han 
genomförde en omfattande omstrukturering av bruksområdet och uppförde bland annat 
arbetarbostäderna på båda sidor om uppfartsvägen (bruksgatan) från samhället räknat. 
Stångjärns- och spiksmidet, som under generationer hade utgjort ryggraden i brukets 
verksamhet, minskade successivt under 1880-talets lågkonjunktur. Övre smedjan brann ner 
1882 och vid nedre smedjan upphörde smidet helt år 1896. 
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Godegård. Den kinesiska matsalen. Foto ur Svenska slott o herresäten, s 33 
 
Problemen vid de upprepade arvskiftena hängde samman med att släkten Grill inte var 
introducerad på Riddarhuset och därmed inte hade möjlighet att skydda sina egendomar 
genom fideikomiss-bildning och på annat sätt. 
 
Enligt vad man kan se på bevarade litografier och akvareller har Godegård haft valmat 
sadeltak under senare hälften av 1800-talet. Det ursprungliga säteritaket byggdes om år 1844 
av Fredrik Wilhelm Grill och återställdes under åren 1908-1910 av sonsonen Theodor Grill 
(1864-1912) som bara under fem års tid var verksam som Godegårds disponent. 
 

 
 

Det kinesiska lusthuset på ”Lustigkulle”. Uppfört 1778. Foto MP 2003. 
 
Efter Baltzar Grill (1900-1975) och hans andra hustru Maj Grill f Hansson (1910-1983) 
såldes Godegård år 1986 av döttrarna från första äktenskapet och gick därmed ur släkten. Idag 
bor Claes-Fredrik Grill (1926-) som enda medlem av släkten Grill kvar på Godegård i Lilla 
herrgården på andra sidan vägen.  
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Källor: 
Grill, Claes Lorentz: Utur minnet och dagboken, Örebro 1898, s 59 
Malmberg, Ernst: ”Godegård” ur Svenska slott och herresäten, bd III Östergötland, NoK, 

Stockholm 1934, s 23-44  
Olausson, Magnus: ”Trädgårdskonsten” ur Frihetstidens konst i serien Signums svenska 

konsthistoria, Signum, Lund 1998, s 177f 
 
 
 
Mariedam. 
 
Mariedam ingick i det komplex av större och mindre gårdar som Jean Abraham Grill (1736-
1792) köpte av familjen de Geer år 1775. Herrgårdsbyggnaden uppfördes i början av 1800-
talet. Där bodde Fredrik Wilhelm Grill (1784-1861) och Regina Nordenfelt (1797-1873) som 
nygifta från 1813. Efter att familjen hade flyttat till Godegård 1827 bodde andra medlemmar 
av släkten där fram till 1851 då Andreas Gustaf Grill (1827-1889) flyttade dit tillsammans 
med sin unga hustru Charlotte (Lotten) Didron (1827-1861). Lotten dog i barnsäng efter 
femte barnet, för övrigt bara tre dagar före svärfadern. Andreas Gustaf Grill var bergsman och 
entreprenör och blev 1856 direktör vid Jernkontorets metallurgiska stat. Han reste som in-
spektör och teknisk konsult till bruken i Småland och delar av Östergötland. Han producerade 
tackjärn vid Trehörnings masugn, en mulltimmerhytta som ligger vid en damm ganska nära 
herrgården, och använde även masugnen för en del utvecklingsarbete och försök med olika 
blandningar av malm, kol, kalk och torv. Han var också mycket trädgårdsintresserad och hade 
ett stort växthus som låg parallellt med huvudbyggnaden, ungefär där fotografen på nedan-
stående bild står. 
 

 
 

Mariedams herrgård, riven omkring 1920. Flygeln till höger finns kvar. Vykortsfoto. 
 
Andreas Gustaf Grill medverkade som metallurgisk rådgivare vid Bessemer-metodens 
genombrott 1858 och tog som riksdagsman och engagerad företagsledare initiativ till 
järnvägen mellan Hallsberg och Mjölby, som byggdes under åren 1870-1873. Järnvägen drogs 
på hans förslag mellan herrgården och Trehörnings masugn, vilket innebar att den bondeägda 
konkurrerande Dammens masugn, som tog vatten från samma vattendrag, måste rivas. 

 12



Järnvägen överläts till staten 1879 efter en konkurs som dels berodde på för lågt aktiekapital i 
bolaget och dels kraftigt minskande trafikintäkter till följd av den ihållande lågkonjunkturen. 
 

 
 

Trehörnings masugn vid Mariedam. Foto MP 2006. 

 
De dåliga tiderna, med allt lägre järn- och stålpriser, fortsatte även under 1880-talet. Andreas 
Gustaf Grill hamnade i ekonomiska svårigheter i ”bruksdödens tid” och tvingades år 1886 att 
sälja Mariedam till Skyllbergs bruk och flytta till Örebro, där han dog tre år senare. Om han 
hade avverkat en del av den skog som tillhörde egendomen, hade gården sannolikt kunnat 
vara kvar i släktens ägo ännu någon generation, men han valde av olika skäl att inte göra det. 
 
Andreas Gustaf Grill och två av hans tre hustrur samt några av de femton barnen är begravda 
på en liten kulle vid järnvägen, mellan herrgården och samhället. 
 

 
 

Den Grillska familjegraven vid Mariedam. Foto MP 2003. 

 
 
Mariedams herrgård revs omkring 1920. Idag finns endast en flygelbyggnad kvar. 
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