
Grillska släktföreningen. 
 

 

 

Grillska släktföreningen bildades 1946 med syfte:  

att genom ett minst vart tredje år återkommande släktmöte verka för god  

      sammanhållning mellan släktens olika grenar  

att genom släktforskning söka utforska släktens tidigare öden  

att inom släkten i förekommande fall utöva hjälpverksamhet i någon form  

att utgöra föreningslänk mellan i hemlandet och i utlandet boende medlemmar  

      av släkten  

att sörja för bevarandet av gamla släktminnen, porträtt, skrifter mm.  

I nuvarande styrelse (2019-2021) ingår: 
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Arkivarie  Mårten Persson, Lund  070-541 24 56 

 

Revisor  Andreas Aly, Bromma 

 

Valberedning Eva Holmberg, Göteborg, sammankallande 

 

 

Tidigare årsmöten: 

 

2019 

Hölls i Göteborg med lunch och förhandlingar på Ostindiefararen Götheborg II. Föredrag av 

professor Leos Müller om Jean Abraham Grill och den Ostindiska handeln, med utgångspunkt 

från nyutkommen bok. Några besökte även Göteborgs Stadsmuseum i Ostindiska huset. 
 

2017 

Besök på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Föredrag av intendent Erik Åhlander om 

naturaliekabinettet på Söderfors med visning av allt från sällsynta snäckor till uppstoppade 

kungliga lejon ”i en spak och ädel ställning”. 
 

2015 

Besök vid Svindersvik med efterföljande lunch och förhandlingar på Stora Nyckelviken, två 

av släkten Grills sommarnöjen utanför Stockholm. Intressant guidad tur på Svindersvik med 

många nya detaljer. 
 

2013 

Oscar II:s fort med hänförande utsikt över inloppet till Göteborg var målet denna gång. Fäst-

ningen, nedsprängd i berget, kontruerades av Claes Eric Grill. Om hans fortifikatoriska (och 

entymologiska) insatser berättade Magnus Grill. Några ord sades också om Claes Lorentz 

Grill, överstelöjtnant, kartofgraf och specialist på indelningsverket. 



 

2011 

Besök vid Nordiska Museets arkiv i Stockholm för att studera ett antal brev och andra hand-

lingar i Godegårdsarkivet. Lunch på Historiska Museet. Föredrag av Cleive Hornstrand om 

det Grillska ostindiska porslinet, särskilt vapenporslinet. 
 

2009 

Besök vid Söderfors med rundvandring i byn och lunch på herrgården. Kort besök vid det 

gamla änkehuset på andra sidan älven. 
 

2007 

Besök vid Österby. Lunch på GammelTammen, rundvandring med guide i herrgård, park och 

vallonsmedja. 
 

2005 

Årsmöte med lunch på Grillska huset i Stockholm. Lyssnat på Bellmans sånger till gitarr. 
 

2002 

Besök på Svindersvik. En minnestavla över gravarna i Maria Kyrka är nu uppsatt. 
 

2000 

Besök hos Claes F Grill på Lövsund. Lunch, visning av herrgården och årsmötesförhand-

lingar. 
 

1998 

Årsmötet hölls i auktionssalen på Ostindiska huset i Göteborg. Besök på museets avdelning 

för Ostindien. Färjetur till Västra Piren för lunch. Besågs även Ostindiefararen Götheborg III.  
 

1996 

Släktföreningens femtioårsjubileum med lunch på Grillska huset i Stockholm. Catherine La-

gercrantz, släkt med Grillarna via familjen Tamm, berättade om sin bok efter Anna Johanna 

Grills (III) dagbok från resan till England 1788. Ett mindre belopp anslogs till boken. 
 

1994 

Mötet hölls i Stockholms Handelskammares lokaler. Huset är byggt 1648 har ägts av bland 

annat Anna Johannas (III) systerson Per Adolf Tamm. Lunch på Operakällaren.  

Rundvandring i Torstenssonska palatset, i släktens ägo 1764-1783.Huset ingår idag i Arv-

furstens palats (UD).  
 

1991 

Visning av Östasiatiska museet och föredrag av professor Bo Gyllensvärd, bland annat om det 

Grillska vapenporslinet. Besök även på Stockholms Observatorium, som kunde byggas ge-

nom ett räntefritt lån av Claes (I) Grill. Årsmöte och lunch på Wenner-Gren Center. 
 

1989 

Besök med årsmöte och lunch hos Sten och Margareta Hammar, Uppveda gård, Norrtälje. på 

Besöktes Skebo bruk och herrgård byggd av Jakob Grill omkring 1770 och såld 1782. Han 

ägde även Ortala bruk och Broby gård i Roslagen  
 

1986 

Mötet hölls på Grillska gården i Uppsala. Förmodligen påbörjade Claes Grill 

bygget av gården, som stod färdig 1770. År 1773 kom Abraham Grill från Amsterdam och 

blev brukspatron på Garphyttan, men bodde även i Grillska gården där han dog 1805. Famil-

jen Grill ägde gården in på 1790-talet. Röda Korset äger nu huset som renoverades på 1980-



talet. Det innehåller nu pensionärsbostäder samt lokaler för Röda Korsets olika aktiviteter. 

Lunch på restaurang Slottskällan. 
 

1983 

Hölls på Godegård. Herrgården såldes några år senare och därför framstår detta möte som 

vemodigt, men ihågkommet med största tacksamhet av deltagarna. 
 

1981 

Skulle hållas på Svindersvik, men avslutades på grund av vädret på Wenner-Gren Center.  
 

1979 

Hölls på Österby Bruk, med middag på Gammel-Tammen. 
 

1976 

Årsmöte hos Eva och Claes Grill på Lidingö. Flera avlidna medlemmar, men också flera nya. 

Pengar anslogs till restaurering av Grillska gravkoret på Godegårds kyrkogård.  

 

1971 

Mötet hölls i Grillska huset vid Stortorget. Det inleddes med en parentation över  

föreningens bortgångne grundare och ordförande ryttmästare Andreas Grill.  

Beslöts att skänka 500 gulden till Grills Hofjes 250-års jubileum, som flera medlemmar hade 

besökt. Redogjordes för Borgerskapets Enkehus, som grundades 1724 av Abraham Grill  

i Stockholm.  
 

1966 

Tjugoårsjubileum på Grillska huset vid Stortorget i Stockholm. Huset såldes av Drottning 

Kristina och ägdes sedan av Grillska släkten från 1681 till 1800. Redogjordes för husets histo-

ria från Hans Bremer på 1640-talet till Stadsmissionen som äger huset idag. Ett tidigare hus 

på samma mark hade bland annat bebotts av Sten Sture d.ä. 
 

1962 

Mötet hölls på Godegård med fin middag och dans. Olika släktminnen visades. På söndagen 

besågs Godegårds kyrka med det Grillska gravkoret. Detta år hade släktföreningen nära 

hundra medlemmar 
 

1960 

Mötet hölls på Svindersvik. Efter Claes Grills död 1767 ärvdes Svindersvik av dottern  

Anna Johanna och hennes make köpman Henric Wilhelm Peill. De har bland annat bidragit 

till att Rembrandts Claudius Civilis kom till Sverige. År 1780 såldes Svindersvik till familjen 

de Geer. Under middagen fick deltagarna "indiskreta inblickar i 50 000 brev ur Godegårdsar-

kivet".  
 

1956 

Tioårsjubileet hölls på Svindersvik, med den tvåtungade flaggan i topp. Redogjordes för fakta 

om Ostindiska Kompaniets seglationer samt kring superkargören Jean Abraham Grill, som 

förliste i Kinesiska sjön år 1761 med fartyget Prins Friedrich Adolph. Han lyckades dock 

rädda sig själv, sin psalmbok och sin flöjt. Den uppvisade flöjten visade sig vara den auten-

tiska. Jubileumsmiddagen intogs på Nackanäs Värdshus.  

1953 

Mötet hölls på Godegårds säteri, som köptes av Jean Abraham Grill år 1775. Ett band spela-

des upp med släktens historia från den dag då enligt staden Genuas "Libro d’oro" en genusisk 

befälhavare vid stormningen av en österländsk stad först lyckades klättra över stadsmuren. 



Året var 806. Han fick äran att i sin vapenbild bära en stege med en klättrande syrsa (grillo). 

Middagen avåts på det Grillska vapenporslinet (två tranor). 
 

1952 

Hölls på Svindersvik, där det flaggades med den tvåtungade flagga som direktörerna i Ostin-

diska kompaniet  förde på sina skepp. Claes (I) Grill blev direktör i Ostindiska  

kompaniet 1753 och halvbrodern Johan Abraham 1770. Redogjordes för historien kring ko-

pian av vapenbrevet daterat i augusti 1679 i Augsburg. Middagen avåts i paviljongen med 

marschaller i park och allé. Vid denna tid överlämnades Svindersvik och Godegårdsarkivet till 

Nordiska Museet. 
 

1950 

Mötet hölls på Djursholms restaurang. En film visades från Grills Hofje i Amsterdam. År 

1721 blev Anthoni Grill ägare till tomtmark i Amsterdam, 1726 till ytterligare mark. Idén till 

Grills Hofje fick han efter att brodern Abraham år 1724 hade startat Borgerskapets Enkehus i 

Stockholm. Medlemmarna hade tidigare på dagen besökt Stockholms Observatorium och 

"Spökhuset" Drottninggatan 116 och informerats om familjen Grills inblandning i dessa.  
 

1948 

Årsmötet hölls i stora salen på Österby bruk. Besågs monumentet över Anna Johanna Grill i 

parken, kyrkan med Grillska vapnet samt det av makarna Grill skänkta kyrksilvret som 

skänktes av makarna Grill. År 1758 köptes bruket av handelshuset Carlos och Claes Grill och 

övergick, dels genom arv, dels genom köp till P A Tamm i början av 1800-talet. Därefter be-

söktes Söderfors bruk, som köptes 1748 av Claes Grill och Michael Hising. Claes Grill blev 

ensam ägare till Söderfors 1750. Släkten bildade aktiebolag 1872 och sålde bruket 1907 till 

Stora Kopparbergs Bergslags AB (idag StoraEnso).  
 

1946 

Konstituerande sammanträde och lunch på restaurang Gondolen, därefter utflykt till Svinders-

vik. År 1721 köpte handelshuset Abraham och Carlos Grill stället av Johan van Swinderns 

änka. Van Swindern hade där haft arbetarbostäder för sitt tjär- och beckbruk. Abrahams son 

Claes ärvde sin far 1725 och sin farbror 1736, gifte sig 1737 med sin kusin  Anna Johanna, 

dotter till Carlos Grill. Claes (I) Grill anlitade under 1740-talet arkitekten och släktingen Carl 

Hårleman för bygget.  

 

 

 


