
Ewa Lorichs Grill 70 år. 
 

 

 

Ewa Lorichs (1844-1926) var Andreas Gustaf Grills 

(1827-1889) tredje hustru. Hon växte upp på den 

vackra karolinska herrgården Wahlsta i 

Västmanland. Med Andreas Gustaf fick hon nio 

barn, av vilka åtta levde till vuxen ålder.  
 

Här ser vi först en bild på Ewa när hon är 40 eller 50 

år, uppklädd efter allra senaste modet. Smyckena har 

maken själv formgivit och de infogade ädel- och 

halvädelstenarna har han tagit hem i samband med 

sin exkursionsresa till Uralbergen 1870. 
 

När paret sålde Mariedam 1886 bosatte sig familjen 

på Drottninggatan i Örebro. Efter Andreas Gustafs 

död 1889 flyttade Ewa Lorichs Grill till södra sidan 

av Stortorget, till nummer 14 närmare bestämt. 
 

Födelsedagsfesten: Den 5 juli 1914 firade Ewa 

Lorichs Grill sin 70-årsdag i hemmet, omgiven av 

barn och barnbarn som kommit resande från Skåne, 

Stockholm och Göteborg, faktiskt ända från Norge 

och USA. Ett par månader senare bröt kriget ut. 

 

 

 

 



På gruppfotot ser man i bakre raden från vänster Lorentzo (son, 1883-1965), Ellen Bonnevier 

(gift med Wilhelm, 1875-1949), Wilhelm (son, 1879-1952), Anthony (son, 1873-1930), 

Andreas (son, 1872-1931) och Oscar Sandin (svärson, gift med Eva, 1880-1937).  
 

I främre raden sitter Nils (son, 1885-1929), Anna Nyström (hustru till Lorentzo, 1887-?), 

Anna Johanna (dotter, gift Kræfting,1876-1946), Ottil (halvsyster till de övriga barnen, gift 

Fasting, 1854-1921), Signe Richter (gift med Anthony, 1873-1951), festföremålet Ewa 

Lorichs Grill i egen hög person (1844-1926) och Eva (dotter, gift Sandin, 1874-1954).  
 

På golvet sitter Jacob Kræfting (son till Anna-Johanna, 1900-1955) och Carlos (son, 1877-

1963). 

 

Rumsinredningen: 

 

I min ägo finns flera intressanta fotografier av rumsinredningar, väl värda att studera. De som 

visas här är tagna omkring 1910 i lägenheten vid Stortorget 14. 

 

 

 
 

Den första bilden från salen är tagen åt nästan samma håll som gruppfotot från födelsedagen. 

Man ser att lägenheten ännu saknar elektricitet, utan har en kristallkrona, höga lampor för olja 

eller fotogen, ljusstakar, lystrar och liknande. Fotogenlampor och ljusstakar ställdes ofta på 

bord framför speglar för att ge extra mycket reflekterat ljus ut i rummet. Ljuslågorna i 

kristallkronorna speglades av samma anledning i prismorna. En del möbler är av äldre modell 

(rokoko, gustaviansk) och kommer förmodligen ursprungligen från Mariedam eller Godegård. 

Några möbler är i nyrokoko och sannolikt inköpta efter flytten eller under Andreas Gustafs 

och Ewas få gemensamma år i Örebro. Hur tigerfällen har kommit i huset vet jag inte. 

 



På väggen ser man från vänster en pastell föreställande Christina Elisabeth Fischer Grill 

(1731-1805). Det är en kopia av Gustaf Lundbergs porträtt. Pendangporträttet av hennes 

make, grosshandlaren Johan Abraham Grill (1719-1799) i Stockholm, hänger till vänster om 

den större målning vars ram skymtar i bildens vänsterkant. Nedanför pastellporträttet ser man 

en gravyr av Claes Grill efter Gustaf Lundbergs pastell. Detta tryck finns bevarat i flera 

exemplar. Målningen överst i draperistången är i olja och föreställer Hendrijna Meijtens 

(1688-1737), maka till Carlos Grill (1681-1736). Porträttet är förmodligen utfört av Martin 

Meijtens d ä. Nederst hänger ett motiv från Kanton, sannolikt målat på rispapper. Till höger 

om draperiet ser man Carl Larssons lilla akvarell av Dagmar Grill (1892-1979), hon som 

sällskapade med Josef Frank fram till hans död. Ovanför golvuret sitter en blomsterakvarell 

av Eva Grill-Sandin, dotter i huset. Hon var liksom sin far Andreas Gustaf en duktig miniatyr- 

och akvarellmålare, i någon mån även skulptör. Flera verk av hennes hand finns bevarade. 
 

I högra kanten ser man slutligen porträttet av Catharina Rozelia (1690-1752), gift med 

Abraham (I) Grill (1674-1725), målat i olja av Lucas von Breda d ä. Till vänster om 

fotogenlampan finns en mindre oljemålning, en av flera, föreställande Svindersvik. Okänd 

konstnär, men sannolikt 1700-tal. 

 

 
 

På andra bilen ser man samma motiv, men ur en annan vinkel. Porträttet av Abraham (I) Grill 

målat av Georg Desmarées är nu fullt synligt, liksom pastellen av Johan Abraham Grill och 

motsvarande litografiska tryck av Anna Johanna Grill, efter Lundbergs pastell.  
 

Porträtten av Abraham (I) Grill och hans hustru Catharina Rozelia tillhörde min mormors bror 

Lorentzo, som bodde i Massachusetts, USA: Porträtten hängde kvar hos mormor Eva Grill-

Sandin till 1947 och såldes då enligt uppgift till Iggesunds Bruk. Abraham (I) köpte bruket 

1721 och rustade upp det igen efter ryssarnas härjningar. 

 



På tredje bilden ser vi salen (vardagsrummet) från andra hållet. Personen på oljemålningen 

under kristallkronan har inte med säkerhet kunnat identifieras. Det kan vara någon skönhet ur 

släkten Lorichs, under alla omständigheter sent 1700-tal. I förmaket innanför pardörrarna ser 

man en oljemålning av Anna Johanna (I) Grill (1720-1778) och en av Henrik Wilhelm Peill 

(1730-1797), båda utförda efter Lundbergs pasteller. I hyllan till höger står flera föremål ur 

åtminstone fyra av de Grillska vapenserviserna. Gustavianska soffgruppen i vardagsrummet 

och barockstolen i förmaket såldes på 1960-talet, kristallkronan och pelarbordet i alrot så sent 

som 2016. De vita taburetterna med knoppar på handtagen finns troligen kvar i släktens ägo. 

 

 

 
 

 

 



 

Ovan finns också en bild från matsalen. Intressant är den otroliga mängd tennkannor, bägare, 

terriner och serveringsfat som står uppställda på serveringsskåpen. Mellan skåpen står något 

som kan vara en samovar. Släktporträtten är sannolikt Lorichs. Matsalsgruppen i nyrenässans 

med rottingsits och rygg fanns kvar i släkten i tre generationer, ända till 1960-talets början. 

 

Lund i mars 2017 

 

Mårten Persson 

 


