
Grillska familjegraven vid Mariedam. 
 
 

 
 

Den Grillska familjegraven vid Mariedam. Foto Mårten Persson 0307. 
 
 
Andreas Gustaf Grill och Charlotte (Lotten) Didron flyttade 1851 som nygifta till Mariedam. 
Den 5 juni 1861 dog Lotten Didron i barnsäng efter sitt femte barn, för övrigt bara tre dagar 
före svärfadern Fredrik Wilhelm Grill (1784-1861).1 Andreas Gustaf lät då uppföra 
familjegraven på en höjd (Björkbacken) mellan herrgården och Trehörnings masugn. Där 
vilar Lotten, senare också Andreas och flera av deras barn. På Lottens minnessten står ”Den 
ädlaste makan, den ömmaste modern, den bästa vännen”. Stenen var från början försedd med 
en miniatyrkopia i marmor av Thorvaldens välkända Kristusfigur. Marmorfiguren förstördes i 
början av 1960-talet och grävdes då ner bakom minnesstenen.  
 

Andreas G Grill gifte om sig två gånger. Andra hustrun Vendela Ihre (1837-1869) ligger i 
sina föräldrars familjegrav vid Floda kyrka nära Katrineholm. Tredje hustrun Ewa Lorichs 
(1844-1926) överlevde Andreas med mer än 30 år och är begravd i Grillska familjegraven. 
Andreas G Grill fick med sina tre hustrur sammanlagt femton barn (5+1+9). 
 

I graven ligger dessa åtta personer: 
 Andreas Gustaf Grill (1827-1889) [grav nr 7 i Lerbäcks församlings gravbok] 
 Charlotte (Lotten) Elisabeth Carolina Grill f Didron (1827-1861), första hustru [8]  
 Ewa Henrika Laurentia Grill f Lorichs (1844-1926), tredje hustru [6] 
 Anna Charlotta Christina Sebenius f Grill (1852-1917), barn i första äkt [10] 
 Andreas Fredrik Abraham Grill (1872-1931), barn i tredje äkt [5] 
 Eva Sandin f Grill (1874-1954), barn i tredje äkt [1] 
 Elisabeth Grill (1881-1888), barn i tredje äkt [9] 
 Nils Ulric Grill (1885-1929), barn i tredje äkt [2] 

[Gravbokens nr 3-4 är minnestenen över Lotten Didron, nr 8 i gravboken] 

                                                 
1 Gabriel Anrep: Svenska Slägtboken, del 1, Stockholm 1871, s 117f 



Övriga fakta: 
 
Grillska graven har fastighetsbeteckningen Askersund Mariedam 1:6. Den avstyckades från 
Skyllbergs bruks ägor år 1934 och överlämnades som gåva till Grillska släkten.2 Graven 
tillhör idag Lerbäcks församling enligt gåvobrev daterat 1949-09-21. Villkoren i gåvobrevet 
utformades så, att gåvogivaren Eva Grill-Sandin och ingen efter henne skulle få begravas där, 
samt att graven och området därefter skulle hållas i värdigt skick för all framtid.3 
 
Mårten Persson, van Dürens väg 22, 227 30 Lund, tfn 046-211 64 70, är idag registrerad som 
kontaktperson och gravrättsinnehavare. Han är dotterson till Eva Grill-Sandin (1874-1954). 
 
Omkringliggande mark tillhör fastigheten Askersund Södra Björnfall 2:1. 

                                                 
2 Tomtkarta avseende Askersund Mariedam 1:6 och handlingar angående avstyckningen kan erhållas via 
Lantmäteriets datoriserade register. Akten har nummer 18-LER-546. 
3 Gåvobrevet finns på Landsarkivet i Härnösand och har aktnummer 965/49. 


