
Grillska gravarna i Maria Kyrka 
 
 
I graven 16, stora gången, har följande personer ur släkten Grill fått sin sista viloplats:  
 

Hindrich Leschier (Leschorn) (d 1667)  
och hans maka Rosina Grill Leschier (Leschorn) (d 1679) som tillsammans köpte graven och 
senare överlät den på hennes bror grosshandlaren Anthony Grill d y (1640-1703)  
 

Johan Abraham Grill (1719-1799)  
hans maka Christina Elisabeth Fischer Grill (1731-1805) 
  

Grosshandlaren och direktören  Claes Grill (1705-1767),  
hans maka Anna Johanna Grill (1720-1778),  
deras dotter Anna Johanna Grill Peill (1745-1801)  
och hennes man Henric Wilhelm Peill (1730-1797)  
samt Christina Maria Grill Tham (1739-1818), brorsdotter till Claes Grill 
 
I graven 39, stora gången, begravdes: 
 

Brukspatron Adolph Ulric Grill (1752-1797), son till Claes Grill  
hans maka Anna Johanna Grill (1753-1809)  
deras son Claes Abraham Grill (1780-1783)  
  
 
Redan under 1400-talet var medlemmar av släkten Grill hantverkare i Augsburg. Så små-
ningom blev de guldsmeder och nådde som sådana ett visst anseende. Familjen fick ett bor-
gerligt vapen år 1571 bestående av en trana med en syrsa (grillo) i näbben. Den svenska 
släktens förfäder flyttade till Holland i början på 1600-talet och fortsatte där med guld- och 
silversmide samt probering av mynt och ädla metaller.  
 
På 1650-talet kallades Anthony Grill d ä (1610-1675) till Sverige. Han blev Riks-Guardien, 
1658, vilket ungefär motsvarar myntdirektör. Han köpte Grillska Huset vid Stortorget 1681, 
där delar av familjen sedan bodde fram till Grillska handelshusets konkurs år 1800.1  
 
En dotter till Anthony d ä hette Rosina. Hon gifte sig med den holländske köpmannen i 
Stockholm Hindrich Leschier (Leschorn). Han köpte graven 16 år 1659. Rosinas bror 
Anthony d.y. (1640-1703) blev Riks-Guardien efter fadern. Hans son Abraham d ä (1674-
1725) grundade 1724 Borgerskapets Enkehus i Stockholm.  
 
Johan Abraham (1719-1799), son till Abraham d ä i hans tredje äktenskap, var grosshandlare 
i Stockholm, kommerseråd och direktör i Ostindiska kompaniet. Från 1747 ledde han Grillska 
handelshuset tillsammans med sin halvbror Claes. Johan Abraham hade många offentliga 
uppdrag och blev även medlem av Musikaliska Akademien 1780. Däremot var han aldrig 
medlem av Vetenskaps-Akademien, vilket flera källor felaktigt uppger. Han förväxlas ganska 
ofta med sin halvbror Abrahams son Johan (Jean) Abraham Grill som blev medlem i KVA 
1773. Johan Abraham Grill förmedlade genom Grillska handelshuset de franska subsidierna 
till Gustaf III:s statsvälvning 1772. Pengarna påstås ha förts från Grillska Huset till Slottet i 
                                                 
1 Beslutet att utnämna Anthony Grill till Riks-Guardien finns i Riksregistraturen den 28 maj 1658 (volym 319, s 
994-996) och kan läsas på mikrokort E00622 nr 12(17). Köpet och även försäljningen av Grillska huset kan 
spåras på kort i fastighetsägarregistret på Stockholms Stadsarkiv (SSA) och i uppbudshandlingarna. 
Handelshusets konkurs har nr 1800:213 på SSA. 



baljor, täckta med murbruk. Johan Abraham Grill gifte sig 1758 med Christina Elisabeth 
Fischer (1731-1805). Paret förblev barnlöst. 
 

 
Ett utdrag (om grav 16) ur Maria Församlings gravbok från 1829 (SSA). Foto MP 0909. 

 
 
Claes Grill (1705-1767) är kanske den mest namnkunnige av Grillarna. Han var kommerse-
råd, direktör i Ostindiska kompaniet och ägde bruken Iggesund, Söderfors och Österby. Det 
Grillska handelshuset startade varvet Terra Nova vid nuvarande Strandvägen i Stockholm och 
var även delägare i Stora Stadsvarvet vid Tegelviken. På varven byggdes fartyg dels för Ost-
indiska kompaniet, dels för den egna sjöfarten. Det Grillska handelshuset sysselsatte vid varv, 
bruk och fabriker som mest mer än 4000 personer.  
   
Claes Grill och andra medlemmar av släkten var mycket konstintresserade och understödde 
både etablerade konstnärer och sådana som var på uppåtgående. För att härbärgera sin stora 
konstsamling köpte Claes 1764 det Torstensonska palatset (nuvarande UD vid Gustaf Adolfs 
Torg), vilket 1783 såldes till prinsessan Sofia Albertina. I palatset hängde bland annat Rem-
brandts monumentalmålning Batavernas ed, som efter Anna-Johannas (1) död deponerades 
och senare (1798) skänktes till Konstakademien, som i sin tur deponerade målningen på 
Nationalmuseum. Claes Grill var också naturvetenskapligt intresserad och stöttade flera av 
Linnés ”apostlar”. Han blev medlem av Vetenskaps-Akademien redan 1740 (nr 40) och var 
dess preses under sista kvartalet 1747.2 När Stockholms Observatorium byggdes 1748-1753 
förskotterade han en stor del av medlen för bygget i form av ett räntefritt byggkreditiv. 
 

                                                 
2 Vid presidiets nedläggande höll han tal om Sjöfartens nytta och kostnaderna för byggande av fartyg på svenska 
varv. Talet finns bevarat i tryckt form. 



Claes gifte sig med sin kusin Anna Johanna (1) (1720-
1778). Hon var framstående numismatiker och kom att 
ingå i Carl Gustaf Tessins numismatiska kommitté, som 
skulle utarbeta en fullständig svensk mynthistoria. Hen-
nes porträtt hänger på Myntkabinettet och Numismatiska 
Föreningen slog en medalj över henne 1997. Hon före-
stod Danvikens Hospital under en följd av år. Claes och 
Anna Johanna (1) fick två barn, nämligen Anna 
Johanna (2) (1745-1801) och Adolph Ulric (1752-
1797). Anna Johanna (2) ärvde Österby Bruk efter sin 
far och gifte sig 1769 med grosshandlaren Henric Wil-
helm Peill (1730-1797), som då var Stockholms främste 
bankir. Efter Claes Grills död blev även Peill bolagsman 
i det Grillska handelshuset. Christina Maria (1724-
1781) var brorsdotter till Claes och Anna Johanna (1). 
Hon gifte sig 1761 med Gustaf Tham, som först var 
superkargör och sedan blev direktör i Ostindiska Kom-
paniet. 
 
 
 

Under dopfunten ligger den äldre graven 
nummer 16. Foto MP 0909 
 

 
Ett utdrag (om grav 39) ur Maria Församlings gravbok från 1829 (SSA). Foto MP 0909. 

 
 
Adolph Ulric (1752-1797) köpte graven 39 år 1784. Han var son till Claes Grill, ägde och 
förvaltade Söderfors och Iggesunds bruk och innehade också en andel i Dannemora gruvor. 



Han var medlem av Vetenskaps-akademien från 1793 och dess preses under första kvartalet 
1795. Han var också ledamot i Musikaliska Akademien. Han är dock mest känd för sitt natu-
raliekabinett på Söderfors.3 Det var i början av 1800-talet ett av Nordens största privatmuseer 
dit både forskare och kungligheter sökte sig. Samlingarna skänktes 1829 till det nystartade 
Naturhistoriska museet (numera Riksmuseet) och utgjorde länge huvuddelen av museets sam-
lingar. Adolf Ulric gifte sig med sin kusin Anna Johanna (3) (1753-1809). Efter sin mans 
död skötte hon med fast hand Söderfors och Österby Bruk till sin död. Hon är i dessa dagar 
kanske mest känd för den reseskildring, som hon skrev under en resa till England 1788. Den 
gavs ut i sin helhet år 1997 och är försedd med kommentarer av Catherine Lagercrantz. Anna 
Johanna visar i berättelsen vilken klarsynt och socialt medveten person hon var. Paret fick en 
son Claes Abraham (1780-1783), som avled vid tre års ålder. 
 
Grillska Släktföreningen fick kyrkorådets tillåtelse att sätta upp en minnestavla över de 
släktingar som är begravda i kyrkan. Tavlan kom på plats 2003. Den sitter på södra sidan 
(omedelbart till höger om ingången från vapenhuset), alldeles vid barnens lekvrå. Uppgifterna 
om vilka personer som är begravda i de olika gravarna har hämtats från Gabriel Anreps 
Svenska Slägtboken från 1871. Gravarna i Maria Kyrka ligger under dopfunten (nr 16) och i 
mittskeppet nästan mitt mellan de första fristående pelarna från vapenhuset räknat (nr 39). 4 
 
 

 
Maria Församlings Gravbok nr 1 återfinns i Stockholms 
Stadsarkiv (SSA) och har beteckningen O Ia:3. Enligt 
gravboken bevakas rättigheten till båda gravarna i no-
vember 1847 av löjtnanten S G von Troil, som är dotter-
son till Christina Maria Tham. 
 
Claes B E Th Grill har utformat texten i den folder som 
sedan 2003 finns i vapenhuset i Maria kyrka och som 
ligger till grund även för denna artikel. Här är texten ge-
nomsedd, utvidgad och kompletterad med diverse käll-
hänvisningar av Mårten Persson i september 2009. 
 
 
 
 
 
 
 

Mässingstavlan i Maria Kyrka. Foto MP 0909 

                                                 
3 Adolph Ulric höll tal om naturaliekabinettet, när han nedlade presidiet i KVA 1795. Det finns i tryckt form. 
4 Gravplatsernas belägenhet framgår av planritning av E. Thavenius 1861 (SSA) som finns återgiven i en artikel 
av Efraim Lundmark (1934) i verket Sveriges kyrkor, del 8, s 113. Av ritningen framgår att båda gravarna är 
bevakade, vilket också framgår av notering i gravboken (1847). Möjligheten att köpa gravar inne i kyrkorna togs 
för övrigt bort vid 1700-talets slut och begravningsseden som sådan upphörde i hela landet någon gång mellan 
1815 och 1820, framför allt av hygieniska skäl. Infektionsrisken var stor och lukten från gravarna tämligen stark, 
särskilt varma sommardagar. 


