
En emigrants minnen och anteckningar om sitt hemland och sin släkt Grill. 
 
 
En berättelse om släkten GRILL 
av Lorentzo Grill 
(född den 27 juli 1883 på Mariedam)[död 1965] 
skriven i Augusta, Georgia, USA i december 1924 med några senare gjorda tillägg. 
 
Till mina barn Anthony och Laurencia Grill och deras kusiner. 
 
De viktigaste grunddragen av vår släkts härstamning hava blivit bevarade, men det mesta 
angående karaktäristiska tilldragelser i hemmen och våra förfäders upplevelser ha i stor 
utsträckning blivit överhoppade. Vad skulle vi icke vilja giva, då vi betrakta deras porträtt 
eller läsa deras namn, att få höra vad som hände dem på den tiden. Deras ställning i samhället, 
som många av släktens medlemmar intog i Sverige, de värdefulla gärningar de utförde och de 
olyckor de blevo tvungna att utstå, allt, som berör dem, kommer att intressera er och tiden kan 
endast stegra detta intresse. Ett långt avstånd skilja oss från Sverige och de av vår släkt, som 
fortfarande bo där. Trots detta avstånd är det min önskan, att ni alltid ska hålla allt det kärt, 
som härstammar från Sverige. Åtskilda familjemedlemmar kunna av en lycklig slump 
återförenas, men oftast blir denna intressegemenskap allt svagare för varje ny generation och 
försvinner så småningom helt. Det är – med hopp om förståelse – som jag genom att berätta 
om er farfars gärning och om vad som hänt i hans liv önskat bibehålla och förstärka ert 
intresse för er härstamning och för Sverige. 
 
Då er farfar avled, var jag endast litet över fem år och därför är mina personliga minnen av 
honom begränsade. De flesta av hans vänner äro döda och jag har på grund av min långa 
bortovaro från Sverige varit utan kontakt med dem, som kände honom. Praktiskt taget alla 
brev och andra papper av hans hand har blivit förstörda. Dock tror jag, att jag skall kunna 
berätta en hel del om honom och jag hoppas det skall bli er till något nöje. 
 
I landskapet Närke i Sverige ligger Lerbäcks socken, som ibland på grund av att där finns 
många berg kallas Lerbäcks Bergslag. Här har brutits järnmalm sedan urminnes tider och när 
Trehörnings Masugn förlorar sig i tiden. Det finns dokument därom från 1200-talet. Järnet 
räknades aldrig här, ty Godegård och Mariedam drevs då som en enhet. Ända upp till vår tid 
bröts malm – ej i stora kvantiteter, men av god kvalitet. Lerbäck ligger på latitud 58 grader 
och longitud 15 grader E samt på 433 fots höjd över havet. Det sägs att där är vackra 
omgivningar och då det finns många sjöar och dammar i landskapet är det intet tvivel om att 
det är en leende natur med välbevarade skogar. Någon annan borde beskriva dess natur ty, då 
jag endast sett den vid genomresa, är jag ej i stånd därtill. Vid den ena ändan av Skeppsjön 
ligger bostadshuset, byggt av sten för omkring 150 år sedan. Det är byggt av en tidigare ägare 
åt en av hans söner, under det att ägaren själv bodde på godset Godegård några mil därifrån. 
Gården i Lerbäck kallades på den tiden Dammen och huset låg nära sjön, där den övergår till 
damm och där driver en mjölkvarn. Den föregående ägaren, Jean de Geer, som först var gift 
med sin kusin Marie de Geer och därefter med Marie von Bülow (se adliga ätten B. tabell 36), 
ändrade namnet till Mariedam, och med det namnet känna vi godset numera. Familjen de 
Geer fann det nödvändigt sälja både Mariedam och Godegård år 1775 till er farfars farfar, 
direktören vid Ostindiska Kompaniet och medlemmen av Vetenskapsakademien, Jean 
Abraham Grill, som därjämte inköpte Bona, Medevi och Flerohopps bruk. Det sistnämnda har 
uppkallats efter namnen Fleetwood, Roosvall och Hoppenfelt. På Bona bodde onkel Howard 
Grill. När Jean Abr. Grill skrev sitt namn brukade han tillägga ”Abrahamson” för att visa, att 



han var son till Abraham, varöver han var mycket stolt. Det berättas, att han under en resa 
(från Norrköping) skulle ha blivit förgiftad av någon konkurrent. Vi vet dock ej hur. Han 
ligger begravd i det Grillska gravkoret på Godegårds kyrkogård, och för några år sedan, då 
hans kista öppnades, lärer liket ha varit mycket väl bevarat, förmodligen på grund av arsenik. 
Detta sagt i förbigående. Han gifte sig med Ulrica Lovisa Lüning, som var en mycket duktig 
kvinna. Sedan hennes man avlidit , skötte hon den stora egendomen och utvidgade den 
dessutom. Det finns en tryckt vers om henne, däri hon kallades Godegårds drottning. Jag 
skulle kunna berätta en hel del om henne och jag skall göra det vid tillfälle. Det torde ha varit 
en särdeles intressant händelse i hennes liv, då hon såsom sin gäst mottog Aaron Burr på 
Godegård (A Burr, f 1756, d 1836, amerikansk politiker, senator 1791-97) och hans dotter, 
what a girl. Ni kunna läsa om honom i historien och – oberoende av vad han uträttat – han var 
en av de kvickaste männen USA någonsin skapat. Burr, som med en röst gick miste om 
presidentposten i USA och därför blev USAs vice president under Jefferson, tog sin tillflykt 
till Sverige och han gästade därvid år 1808 både Godegård och Österby, ett annat gods, som 
varit i släktens ägo, ävensom Finspång, som då fortfarande tillhörde släkten de Geer. Burr har 
berättat, att Johan Christian Lüning (fru Grills broder) gav honom 1.000 dollars, då han själv 
var utan pengar. 
 
Godegård och Mariedam kom år 1814 genom arv och köp i er farfars fars – Fredrik Wilhelm 
Grill – ägo. Han hade som hederstitel Kongl. Sekter. På hans tid bestod godset av 40.000 
acres. År 1861 voro omkring 2.000 personer anställda på egendomarna. År 1800 föddes 86 
barn och 25 personer avledo på godsen. Er farfars far var gift med Regina Christina 
Nordelfelt, av adlig ätt, och hennes moder var en Posse, en under många århundarder 
framstående adelssläkt. Ja – detta i förbigående. Efter ingående av äktenskapet bodde de först 
på Mariedam till 1827, då de flyttade till Godegård. Ehuru er farfar icke var den yngste av alla 
syskonen, var han den siste, som föddes på Mariedam. Denna lyckliga tilldragelse ägde rum 
en vacker torsdagsmorgon, den 5 juni 1827. Antagligen blev han döpt några dagar senare, 
troligen i hemmet. HYan fick namnet Andreas Gustaf, men i regel kallades han helt kort för 
Anders. Jag tror, att han alltid älskade Mariedam mera än andra platser. Jag tror, att han som 
barn var brådmogen, men att läsa om det kan för de flesta inte vara särskilt intressant, men för 
oss är allt om honon värdefullt. En gång, då han var en liten gosse och blev tillfrågad om han 
skulle vilja bli född på nytt, svarade han: ”Nej, för då skulle jag ej bli född på Mariedam”. Då 
han under 1836 hade fått löfte att kasta bort några gamla kläder, skulle han sprätta bort några 
silverknappar, som han var förtjust uti. Kniven slant och skadade ögat. Det första han då 
gjorde, var att rusa fram till en spegel för att se hur det såg ut. Hans syster Ulla, som var 
närvarande, blev rädd och skrek. Pojken sade till henne att sluta skrika, med tillägg att, då han 
inte skrek, behövde hon inte göra det. För att försöka rädda hans syn fick han därefter vistas i 
ett mörkt rum under sex månader. Under denna tid i mörker lekte han en gång att han var på 
ett skepp och ropade ut några felaktiga ord om master o.d. Hans bror Matz, som från andra 
sidan dörren hade hört, att han använde oriktig benämning, öppnade tanklöst dörren och 
olyckan hade hänt. När dager träffade ögat, gav han upp ett skrik, som hans syster Ulla 
berättat mig, att hon aldrig kunde glömma. Han lekte sjöman så ofta, att en av hans fars 
vänner brukade säga, att en vacker dag bleve han nog amiral. Ibland lekte han med fem små 
snurror av elfenben (sedan 1946 i Örebro Museum), som han försökte få att snurra en på varje 
fingernagel på ena handen. Jag vet ej om han någonsin lyckades. Då han några månader 
senare skulle rida på en av hästarna till hagen, föll han av och vrickade ena handleden. <<då 
han kände till nyttan av kyla, sprang han till en källa och stack ned sin arm i vattnet och som 
han beslutat att hålla den i vattnet en timma, lade han sin klocka vid sidan. Då timmen var 
slut, blev han så glad att han sprang därifrån utan klockan. Han talade aldrig om detta för sin 
far, som endast hade märkt att armen var svullen. Pojkens informator sägs ha fått obehag för 



att ej ha talat om denna händelse. Detta visar hans käcka humör, som han behöll i hela sitt liv. 
Som de flesta pojkar tyckte han om djur och vi få antaga, att han hade sina kelgrisar. Vi skulle 
vilja antaga, att han icke jagade eller gjorde några djur illa. Ibland bar han några små gröna 
ormar i fickorna, för att skrämma sina systrar med, men en dag hade en av ormarna kommit 
lös i huset och det blev då slut med det nöjet. 
 
Så sent som år 1850 fanns det en negerdräng på Godegård. Han hette Burjon och var 
stekvändare i köket och då familjen var ute och reste i sin stora täckvagn med fyra hästar, så 
red han en av dem. Dessutom brukade han vara ceremonimästare (?). Vi misstänka, att han 
var mycket utsatt för farfars intresse, enär negrer är sällsynta i Sverige. Jag vet ej varifrån han 
kom, men det är tänkbart att han tagits ombord på Ostindiska kompaniets skepp. Jag har en 
ritning [teckning], som jag gärna vill tro skall föreställa denna pojke och som är signerad F V 
Grill 1799. 
 
När farfar blev 10 år, började han skola i Örebro [Karolinska läroverket], där han stannade i 
fyra år, men tiden där vet jag ej något om.1 Men år 1841 sändes han till Uppsala realskola, där 
han tog examen 1844 med högsta betyg, som givits i denna skola.2 Någon har sagt mig, att 
denna skola icke räknats som det bästa, men det är ej troligt, att hans far skulle ha skickat 
honom dit om det ej varit en bra skola. Åren 1844-46 studerade han vid universitetet. 
 
Vid denna tid blev han konfirmerad. Då han knäböjde vid altaret, stod en flicka vid hans sida, 
vilken han ej kände förut och kanske han aldrig hade sett. Hon blev emellertid hans första 
hustru. Han hade antagligen en lycklig tid i Uppsala, där han hade släktingar och umgicks i de 
bästa och trevligaste sällskap. Man vet att han var mycket musikalisk, ehuru jag aldrig hörde 
honom spela, men antagligen gjorde han det vid denna tid. Han hade en vacker röst och var 
mycket eftersökt som sångare, ehuru han led av en halsåkomma. Såsom en god dansör ägnade 
han sig åt detta nöje så länge han levde och jag kan mycket väl erinra mig honom dansa. Han 
hade det mest utsökta uppträdande och var en kavaljer för både unga och gamla damer ända 
till slutet av sitt liv. 
 

 
 

Andreas Gustaf Grill (1827-1889) 
 

                                                 
1 Originalbetyg finns hos E&CG 
2 Skolan hette Upsala Realgymnasium och var okänd på landasarkivet i Uppsala. Originalbtyg, även 
studentbetyg, finns hos E&CG. Studieresultaten beskrivs i Mårten Perssons D-uppsats Andreas G Grill – 
bergsman och entreprenör, Lund 2007, s 21 



Den 21 januari 1847 började han i Falu Bergsskola. Från denna tid vet vi inte så mycket, men 
hans rumskamrat och vän Erik Stjernberg har berättat, att de tillsammans ägde en hund, som 
de försökte lära en del tricks, som vi helst inte omnämner, men det var säkerligen roligt för 
dem. Av någon anledning så gjorde han vid denna tid en resa till några gruvor och blev då kär 
i en dotter till en bruksägare. Båda voro då omkring 20 år. Stjernberg berättar, att nu var 
hunden glömd. Den unga damen var densamma, som hade stått vid hans sida vid 
konfirmationen. Det var Charlotte Carolina Elisabeth Didron, dotter till Carl Henric Didron 
och hans hustru Lovisa Christina Horneman, och hin var född den 2 juni 1827 på Hallkved i 
Furbo socken, Uppland (ätten D, tab 9). Porträtt visar, att hon var mycket vacker och det har 
sagts, att hon var mycket älskvärd och ägde stor charm. Efter någon tid stod bröllopet, den 1 
september 1851 på Godegård, på hans faders födelsedag. Det kallas att ”the bridegroom 
fetched his own bride”. Jag vet ej exakt vad detta betyder – om det menas att han hämtar 
henne från hennes hem till hans hem. Tyvärr känner jag ej till något närmare om bröllopet. 
 
Allt efter som åren gingo, fingo de fem barn, Anna, Ottilia, Lovisa, Balthazar och Gustaf. 
Kort efter det sista barnet fötts, avled dock hustrun på sin mans födelsedag den 5 juni 1861. 
Hon är begravd i en liten kulle ej långt från herrgården på Mariedam, en plats som hon själv 
utvalt och som efter kungligt tillstånd avsatts som begravningsplats och den utgör en av 
endast tre privata begravningsplatser, som tillåtits i Sverige (?). Ett litet monument utvisar 
graven. 
 
År 1849 blev er farfar kallad att tjänstgöra i Jernkontoret i Stockholm. Denna unika institution 
grundades omkring 1743 (1747) av (bl a) Claes Grill och Abraham Grill. Det består än och är 
känt över hela världen inom metallurgiska kretsar. Under det att det grundades till 
bruksägarnas nytta såsom ett slags lånekassa och för bergsbrukets främjande, är det numera 
en storbank (?) med en vetenskaplig avdelning. Det bör vara intressant för er att veta, att 
Jernkontorets tabeller för att mäta materialets styrka användes i Amerika än i dag. Er farfar 
arbetade med Sandberg en tid med detta. År 1856 blev han direktör på Jernkontorets 
Metallurgiska stat. Jag vet mycket litet om hans arbete, det jag vet är troligen det minst 
betydelsefulla. Han skrev många artiklar och rapporter i tidskriften ”Jernkontorets Annaler”, 
ävensom i andra tidskrifter, men jag har aldrig läst något därav. De flesta av dem voro 
emellertid icke signerade på grund av orsaker som jag inte känner till. Han var mycket 
framstående och ansågs vara en av de skickligaste metallurgerna och hans råd söktes även 
från utlandet. I alla händelser satte han upp en masugn vid Dalfors år 1850 [blivande 
svärfaderns bruk] och gasrost[ugn] vid Mobo och Hedvigsfors. År 1857 konstruerade han ett 
malmkrossverk vid Igelbäck[en] och en torkugn vid Gryt. Samma år ritade och byggde han en 
masugn vid Sten (?). Doktor John Percy, F.R.S. (?), har sagt, att denna var den bästa och 
därefter blevo sedan alla masugnar byggda efter denna modell [?].3 Jag äger en trycksak om 
denna masugn. Vid Hjortkvarn ledde han försöken att ”Blow pigiron” (?) [tackjärnsblåsning] 
med bränntorv. Han införde i Sverige den nya metoden att tillgodogöra asfaltkol för gasugnar. 
Jag tror, att det är så kallade ”Siemens gasgenerator”. Vidare utarbetade han en metod att göra 
bränntorv, som kallades ”Kolswa” (?). Vid Finspång införde han en ny ältningsmetod och en 

                                                 
3 Stens masugn ligger vid Åby, strax norr om Norrköping. Här anordnades också de försök med koksblåsning, 
som är omnämnda i Andreas Grills ämbetsberättelse för 1861 i Jernkontorets annaler (JKA) 1862. På flera 
ställen experimenterade man med att minska kolåtgången och öka masugnarnas effektivitet, bland annat genom 
höjning av masugnspiporna. Håkan Steffanssons masugn vid Långshyttan 1859 blev i många avseenden 
epokgörande. Andreas Grill kommenterar och sammanfattar sin syn på masugnspipors form i sin 
ämbetsberättelse för 1881 i JKA 1882. 



ny masugn på begäran av G Ekman. Ett försök med Byströms pyrometer är även omnämnd. 
Han gav en rapport om Tabergsmalmen.4 
 
År 1860 ritade han stålverk i Jädra och Fredriksfors och 1861 en masugn vid Trunnelsberg, en 
valskvarn vid Degerfors och Lindenäs. Därjämte tillkallades han för att förbättra en masugn 
vid Åryd. Han tillkallades såsom konsult av Messrs de Maré och Stephens, av överste Wilmot 
och Woolwich Arsenal och av många andra, vars namn jag nu glömt. År 1859 besökte han 
Park Gate – järnvägen och avgav en rapport om slagg. Han gjorde ritningar till kejserliga 
kanongjuterierna i Perm i Ryssland och gav råd för järnvägsbygget Nischni-Novgorod-
Tjumen. 
 
Vid världsutställningen i London 1862 var han juryman och han fick en medalj av drottning 
Victoria. Ordförande för en jury vid Utställningen i Stockholm 1866. På bekostnad av 
jernkontoret besökt han en utställning i S:t Petersburg 1871 [1870], och på egen bekostnad 
utställningar i Paris 1876, Göteborg och Köpenhamn 1888. Han besökte Norge, Danmark, 
Finland, Turkiet [?], Ryssland, Sibirien, England, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, 
Belgien, Skottland, Schweiz och Irland. 
 
År 1855 gav han ut ”Torfhandteringen i Irland”. Den boken har jag endast sett i Finspång. 
Han förordnades av svenska regeringen att deltaga i kommittéer för undersökning av 
kopparplåt [bör nog vara pansarplåt] och om möjligheten att använda svenskt järn till 
järnvägarna. På begäran deltog han i utarbetande av ny patentlag och gruvstadga. Ledamot av 
riksdagens andra kammare 1870, ehuru han icke tog så stor del i debatterna. Då han hade 
något förslag att föra fram, lät han göra det genom någon annan. Dock avgav han en motion 
om en järnväg för att sammanbinda de olika bergslagerna (Krylbo-Hallsberg-Mjölby). Denna 
hade en sträckning på 125 miles. Förslaget föll, men banan byggdes genom privat kapital. Er 
farfar var en av direktörerna i företaget, men mot slutet av dess privata existens blev han 
verkställande direktör. Stationsbyggnaderna vid Mariedam och Godegård se ännu i dag 
likadana som de gjorde 1873. De användes då nästan endast av våra familjer – de lågo på vår 
mark. Den 15 december 1873 öppnade kung Oscar II banan för trafik. Konungen stannade vid 
Mariedam och åt middag hos er farfar. Banan var ej någon lönande affär, kanske var den före 
sin tid? År 1879 blev det sådana svårigheter att den erbjöds till staten mot 
inteckningsskulderna. Den 17 maj sent på kvällen fick er farfar ett telegram, däri meddelades, 
att staten godkänt anbudet, som rörde sig om cirka 14,5 millioner kronor [4 miljoner]. Detta 
blev en stor lättnad för er farfar, eftersom en del av hans pengar var placerade i sådana 
inteckningar.  
 
Farbror Claes Grill ansåg att orsakerna till att företaget misslyckades, utgjorde allt för fina 
byggnader, brist på trafikanter och att man köpt material från England i stället för i Sverige.5 
Järnvägsstationsbyggnaderna passade mera för städer än för landsbygden. Aktieägarna 
förlorade allt. Bland dem som förlorade var farfar, farbror Howard Grill och farbror Claes, 
ehuru det sägs att han hade turen att få sälja en del av sina aktier till farbror Howard medan 

                                                 
4 I detta avsnitt har antingen Lorentzo Grill rört till det en aning, eller så har Karl Ankarswärd på grund av att 
han inte är så tekniskt orienterad gjort en mindre lyckad översättning. För mer detaljerad information, se Mårten 
Persson (2007). Rent allmänt är det bättre att gå på ämbetsberättelserna och rapporterna i JKA eller möjligen till 
Andreas Grills dagbok (finns hos E&CG) om man vill veta något mer substantiellt om Andreas Grills yrkesliv. 
5 Man kan ge Claes Grill rätt i vissa stycken. Kostnaderna översteg väsentligt de budgeterade, delvis på grund av 
dålig planering och bristande arbetsledning, men det fanns ändå fler orsaker till debaclet, exempelvis ett för lågt 
aktiekapital, vilket ledde till att man vid flera tillfällen behövde få in extra tillskott från aktieägarna. Järnvägens 
färdigställande sammanföll också med början på en långvarig lågkonjunktur med betydligt minskade transporter 
och allt färre resande som följd. 



aktierna stod högt i värde. Emellertid blev det vid denna tid en brytning mellan farfar och 
Claes. 
 
År 1856 hade Henry Bessemer experimenterat med en ny stålmetod vid S:t Pancras vid 
London. Er farfar hade besökt honom där, men en G F Göransson, som vid denna tid eller 
något senare var i London, köpte patenträtten för Sverige. Jag har nu glömt en del, men jag 
tror att Göransson icke var en praktiserande stålman (Jo!) utan försäljningsagent för firman 
Elfstrand i Sverige. Emellertid fortsatte Göransson försöken med den nya metoden. Jag vet ej 
till vad rykte er farfar är förtjänt av (?). Men några personer hade givit rådet att icke giva upp 
försöken. Han vistades på Edsken (?) den 18 juli 1858, då det första helt lyckades försöket 
ägde rum och då var Göransson ej med.6 Min promenadkäpp av stål är tillverkad av stål från 
detta försök. Denna käpp överlämnade jag som gåva år 1946 till Tekniska Museet i 
Stockholm. Bessemer själv hade ej varit helt framgångsrik, men helt nära. Nu tror man, att 
farfar åstadkom hörhöjd hetta och mera blästerrör ”Tuyere” (?). Nu var det så, att om det 
fanns något som farfar verkligen förstod sig på, så var det just dessa två ting, i den mån som 
dessa överhuvud voro kända vid denna tid. ”A tuyere”, om ni ej vet vad detta är, så är det ”the 
pipe” (= det rör), som leder luften till en masugn eller converter. I Jernkontorets Annaler 
kanske man kan finna ytterligare upplysningar härom. Herr Göransson har skrivit en bok, i 
vilken han sägs icke ens omnämna farfar, men jag har ej läst boken. Jag förmodar att herr 
Göransson har tagit och fått hela äran i Sverige, och att han tillsammans med Bessemer och 
andra tilldelades Jernkontorets stora guldmedalj. Även Bessemer har skrivit – en knappast 
blygsam biografi och givit allenast sig själv all ära, förutom i en fotnot, där han upplyser att 
svensken Göransson även lyckats med metoden emedan han hade tillgång till bättre malm. 
 
I Amerika å andra sidan beviljades aldrig patent, ehuru de medgåvo att han lyckats, enär detta 
land ansåg, att William Kelly hade gjort ”concerters” [converters?] tio år före Bessemer och 
därmed uppfunnit samma metod, som kallas ”pneumatic”. Kellys patent beviljades och 
förnyades, men Bessemers aldrig. John A Mathews i Holcomb Steel Corporation uppgiver, att 
endast tack vare de förbättringar, som gjordes av Kelly-Muchet, kunde Bessemer-metoden bli 
en ekonomisk framgång. 
 
I Percys, medlem av Royal Society i London, stora verk Iron and Steel, 1862, skrev er farfar 
artiklarna om Sverige och doktor Percy kallade honom ”sin entusiastiske metallurgiska vän” 
och skrev att det finns inga skickligare auktoriteter än Styffe och Grill. 
 
Då jag 1899 på ångfartyget Ariosto reste från Sverige, träffade jag herr Göransson och hade 
ett kort samtal med honom [Lorentzo Grill var då 16 år gammal]. Men då visste jag ej vem 
han var och gick miste om tillfället att kunna fråga honom. Han uttryckte sin förvåning över 
att er farfar kunde ha en så ung son som jag. Han berättade att vid ett av farfars besök i 
Schweiz hade farfar gjordt några trevliga saker åt Göranssons söner, som då gingo i skola där, 
varav jag förstod, att han besökt staden Vevey vid Genevesjön. Herr Göransson avled några 
månader därefter och nu är alla gamla förbindelser försvunna. 
 
Jag borde tidigare meddelat, att vid denna tid hade farfar blivit disponent på Mariedam och 
bodde sedan dess där. År 1861, då hans far avled, övertog han förvaltningen av hela 
egendomen och ehuru barnen ärvde var sin lott, behöll man egendomen oskiftad, till deras 
moder dog. 
 
                                                 
6 Även om Andreas Grill vistades vid Edskens masugn mellan Falun och Gävle vid tio tillfällen och under 
sammanlagt nästan 50 dagar det aktuella året, så visar hans dagbok att han inte var där just den 18 juli.  



Den 1 september 1863 gifte han sig med fröken Wendela Gustafva Emerentia Ihre, född på 
Fjällskäfte i Floda socken, Södermanland, den 15 februari 1837, och dotter till 
överstelöjtnanten Johan Ulric Ihre och hans hustru Wendela Charlotta Sophie Sparre af 
Rossvik. Hon avled på Mariedam den 15 februari 1869 och blev på egen begäran begravd i 
den Ihreska graven vid Floda Kyrka. Hon efterlämnade en son, Bernhard. 
 
Er farfar var grundare av föreningen ”Bergshandteringens vänner i Örebro Län” och var dess 
ordförande under 24 år samt utgav deras journal [årsskrift] under åren 1867-1870. Han var 
medlem av Östergötlands och Nerkes Hushållningssällskaper, i Svenska Slöjdföreningen samt 
föreningen Inhemsk Silkesodling. Jag tror dock att han satte mest värde på att vara ledamot i 
Academie Nationale Agricole et Manufacturie i Paris.7 Hans närmaste vänner voro de mest 
framstående männen vid denna tid. Tack vare den omgivning, som hans föräldrar och förfäder 
givit honom, och hans naturliga begåvning och trägna studier förvånade han många personer 
att kunna umgås med nästan vem som helst, även specialister på många områden. Få män 
torde kunna utvisa en sådan utveckling på så många områden. Om vi se efter, skola vi i 
honom finna oräkneliga genljud av stamfäder, som talar genom honom från Sveriges fält och 
skogar. Redan i sin barndom hade han grundlagt många bestående egenskaper – ärvda från en 
kraftfull släkt – först och främst genom den anda, som rådde i hemmet. Er farfar var en 
blygsam man, som höll tyst med sin – jag tror mig kunna säga – kunnighet. Dock var det 
måhända ej alltid blygsamhet utan hans stora skicklighet, som lämnade många bakom honom, 
eller ansåg han icke sin förmåga så stor eller värd att omtalas. Han härstammade från ett 
styvnackat släkte, men ej översittaraktigt, tror jag, ehuru många av kvinnorna i släkten 
utmärkt sig för en stor duglighet, ja de framkalla den tanken, att en eller annan av dem hellre 
bort blivit född till man än till kvinna (?) [?]. De gjorde ej motstånd mot något annat så 
mycket som mot närgångenhet. De togo endast råd av andra och alla höllo fast vid de gamla 
vanorna, i rikedom som i fattigdom. Det har funnits gott om bevis på detta i tidigare 
generationer och jag kan märka spår av det än i dag i er båda, fastän ni är så unga – i min sons 
artiga, flitiga och givmilda läggning och i min dotters tillgängliga och med järnhand 
behärskade natur. Jag har hört berättas, att om farfar hade följt vissa råd av herr Gambrii, som 
var inspektor på godset, skulle hela eller i varje fall en stor del av Mariedam kunnat behållas. 
Det har [hade] uppstått, rätt eller orätt, någon misshällighet i Jernkontoret, i varje fall hade 
direktionen förebrått honom något mindre lämpligt handlingssätt. Men efter hans död hade 
emellertid Jernkontoret varit vänligt nog att bevilja er farmor en livränta, för vilken vi äro 
tacksamma. Jag har i min ägo ett brev, varav det framgår, att om en av direktionens 
medlemmar icke varit närvarande, då livräntan bestämdes, skulle densamma ha blivit större. 
Brevets avsändare heter Sebenius och mottagaren baron Tamm, som skulle varit kusin till din 
farfar. Både hans mormor och farmor voro Grillar, själv gifte han sig med en Tersmeden, som 
var släkt (Detta är nog litet felaktigt, om det avser P A Tamm på Österby).8 
 
Jag har haft det nöjet att till Jernkontoret överlämna ett inramat fotografi av honom (farfar) för 
att erinra om de fyrtio år han tjänade denna institution och Sveriges järn- och stålindustri. 
Förutom att han erhöll Vasaorden och Nordstjärneorden 1866, erhöll han inga utmärkelser 

                                                 
7 Det gick ofta till så, att man som känd person blev erbjuden att bli medlem eller ledamot av diverse olika 
föreningar och i vissa fall också blev uppmanad att erlägga medlemsavgift eller ge ett bidrag. Flera sådana 
inbjudningar finns bevarade (E&CG). Troligen valde Andreas Grill sådana föreningar som ur hans synvinkel var 
mest intressanta eller gav högst status. Sällskapet för inhemsk silkesodling hade exempelvis Drottningen som 
hög beskyddare. Efter utställningen i Ryssland 1870 lämnades en del av de industriföremål som togs hem som 
gåvor till skolor och föreningar av olika slag, bland annat ovanstående. 
8 J L Sebenius var gift med Andreas Grills äldsta dotter Anna. Denne Sebenius var mycket inblandad i affärerna 
vid försäljningen av Mariedam och även i arvskiftet efter svärfaderns död. Då var P A Tamm (1774-1856) död 
sedan länge. Säkert åsyftas någon senare tammsk ättling på Österby. 



från svenska staten, men det är tvivelaktigt om han brydde sig om sådant. Jag har ett brev från 
1880, däri Axel Dickson uttryckte sin förvåning över att staten icke mer uppskattat hans 
tjänster.9 Er farmor har sagt att hans namn blivit omnämnt för en portfölj i Konungens 
Cabinet [regeringspost?]. 
 
År 1873 avled hans moder (Nordenfelt) och sedan skulle godset skiftas. Alla önskade, att 
jordagodsen skulle, så vitt möjligt, stanna inom släkten (alltså hos sönerna) och systrarna 
skulle erhålla sina lotter i pengar. Detta sattes i verket, men det tog några år att göra upp alla 
räkenskaper och uträkningar. Det förefanns en viss risk för att meningsskiljaktigheter skulle 
kunna uppstå mellan syskonen, men man bör erinra sig hur vänliga alla voro och att er farfar, 
som var bodelningsförättare, slog ihop klackarna i stället för att slå näven i bordet, när något 
bud blev antaget (?). Alla voro då nöjda, men jag har det svar han skrev till en av sina systrar, 
som nära tjugo år efteråt frågande om något. I svaret lyckönskade han henne till hennes goda 
uppfattning att fråga honom, som var godsint, och icke brodern Claes, ty då kanske hon fått 
obehag.10 
 
Det skulle kanske kunna intressera er att veta namnen på de gårdar och torp, som tillföllo er 
farfar. De voro: i Lerbäcks socken: Mariedam med Trehörnings masugn, Skeppshult, Södra 
Björnfall, Kätstorp, Ortele, Håkanstorp, Solberga, Tillefjärd, Runsala, Dalskogen, Blackfjärd, 
Getabo med mjölkvarn och i Godegårds socken: Tostebacka, Espe såg, Norrgård, Jacobshytta, 
Tjälltorp, Anderstorp, Axhultstorp, Lindhult, samt räntan av Kämpelandet, ävensom ½ av 
Degeersfors. Den andra hälften arrenderade han och byggde en masugn och en väderkvarn, 
kallad Qvarnshammar [Q var inte en väderkvarn, utan ett smältstyckevalsverk med 
lancashire-härdar]. Av sina systrar köpte han 1876 Hälla, Torp, Sörby, Bondlycke och den 
nya kvarnen. Han blev även ägare till Sanna gruvor i Vintrosa. Fastigheterna uppgingo till 
omkring 15.000 acres, varav 600 utgjorde öppen jord och resten skog och berg. 
 
Farfars lott av lösegendom har försvunnit, under det att farbror Claes lösöre ännu finns 
(delvis) kvar på Godegård [är nu sålt och inventarierna delade]. 
 
 

                                                 
9 Axel Dickson var finansman och ingick också i styrelsen för Hallsberg-Motala-Mjölby Järnväg (HMMJ) och 
var en av dem som förlorade mycket pengar i konkursen. År 1880 hade det bara gått ett år sedan järnvägen 
överlåtits till staten. 
10 Det är en sanning med modifikation, att förhandlingarna gick lugnt och städat till. Mellan bröderna Claes och 
Andreas var förhållandet mycket ansträngt, vilket framgår av brev i Godegårdsarkivet och av Mårten Perssons 
uppsats (2007). En del gränsdragningsfrågor gick till rättegång och avgjordes inte förrän i hovrätten. 



             
 

Charlotte Didron (1827-1861), Vendela Ihre (1837-1869) och Ewa Lorichs (1844-1926) 
 
Nu skall jag berätta om den tredje och sista kärlekshistorien. På nyårsbal år 1870 på Örebro 
Slott träffade er farfar en ung dam, sjutton år yngre än han själv, i vilken han blev kär. Den 
vackra damen var fröken Ewa Henrika Laurentia Lorichs (1844-1926), dotter av 
överstelöjtnanten Fredrik Natanael Lorichs och hans hustru och kusin Fredrika Charlotta 
Kristina Lorichs (se tab 11). Ehuru jag saknar anledning att ej förmoda, att hon var enastående 
vacker, så var emellertid hennes farmor, (rätteligen farfarsmor) fröken Hedvig Charlotta 
Görges (1757-1822), vars man, som förut hette Hassel, blev adlad 1802 Lorichs, känd som en 
stålande skönhet och som Gustaf III vid riksdagen i Gävle 1772 var en smula förtjust uti.  
 
Det tycks ha varit kärlek vid första ögonkastet, emedan det berättas att, då festen tog slut och 
den unga flickans föräldrar skulle begiva sig hem, fingo de vänta på henne en god stund. 
Hennes far, översten, fick leta reda på henne och fann henne i er farfars sällskap och farfar 
gjorde sitt bästa för att uppskjuta hennes avfärd. Jag tror att familjen Lorichs bodde på s.k. 
Prostgården nära kyrkan, då de voro i Örebro. Och er farfar gick många gånger förbi där för 
att få syn på henne. Men som ingen av dem var bosatta i Örebro, träffades de ej så ofta. 
Fröken Lorichs var född den 5 juli 1844 på Valsta gård i Odensvi socken i Västmanland. Er 
farfar hade en vän i den trakten, så han gjorde några resor dit och när tiden var mogen, 
besökte hans vän, Carl Carlsson Lindberg, hennes föräldrar och friade för farfars räkning.11 
Vid denna tid var emellertid den unga flickans moder med hänsyn till den stora 
åldersskillnaden ej så benägen för giftemålet, men den gamle översten brydde sig ej om några 
invändningar och sade: ”Ingen kvinna skulle kunna motstå eller övergiva en sådan man”. 
Överste Lorichs bodde med familjen en del av året i Stockholm och där träffades de båda 
unga ofta. Farfar deltog då i de då moderna Amarant- och Innocenseordnarna. I Amarantorden 
skulle jag tro, att de unga männen brukade söka unga flickor och de i sin tur söka kavaljerer – 
det var en ära att tillhöra denna sällskapsorden. ”En ära så mycket mer att uppskatta, som 
därtill även fordrades det täcka könets bifall, som pryder och glädjer detta glada sällskap”. Jag 
tror att denna orden stiftades av Drottning Kristina. Fröken Lorichs var på den tiden mycket 
söt. Hennes hy var utsökt och den behöll hon likadan ända upp i ålderdomen. Hennes 
lockande läppar hade förtjusande former. Hennes blå ögon glänste ibland av nyckfulla 
ögonkast. Hon hade kastanjebrunt hår, som nu blivit vitt, och en förtjusande klassisk rak näsa. 
Hennes goda figur kunde ej förbises och hennes skuldror utgjorde ett konstverk. Hon ägde en 
klockren röst, väl modulerad, men ändå tydlig, och hon hade alltid ett litet mjukt skratt, 

                                                 
11 Några friarbrev, delvis på vers, finns bevarade (MP) 



liksom en källa, färdigt att släppa lös ett pärlande skratt fullt av livsglädje. Hennes kropp blev 
tyngre med åren, men ännu för 10 år sedan, då hon var omkring 70 år, hände det att 
människors ögon med beundran och ömhet drogs till henne, då hon kom in i ett rum eller 
visade sig. Hennes uppträdande var alltid anspråkslöst och vänligt, men det ingav respekt och 
därjämte hos en del kvinnor en viss avundsjuka. Jag förmodar att farmor icke var ovetande 
om sin charm, ty hon tyckte om uppmärksamhet och de komplimanger hon erhöll. På fester 
och tillställningar brukade männen oftast helst uppehålla sig i hennes närhet.12 Er farfar var 
alltid en uppvaktande kavaljer mot henne och hon har berättat för mig, att han kysste henne på 
hand morgon, middag och kväll. Hon ägde ett gott huvud med snabb uppfattningsförmåga och 
hon var ej lätt att lura. Efter er farfars död, visade hon stor livskraft, en bestämd vilja och 
storartade egenskaper att kunna bära ansvaret för familjen. Om farmor verkligen hade någon 
svaghet, så har hon visat den endast i sina samvetsgranna dygder som moder och hushållare. 
På Mariedam hade hon naturligtvis en hel del tjänstefolk, kanske flera än tio, men efter sin 
mans frånfälle tvingade omständigheterna till andra förhållanden. Hon hade uppfostrats – i 
enlighet med tidens uppfattning, antar jag – med tanke på att arbete icke var nödvändigt och 
det kunde hon ej hjälpa. I hennes hem rådde ordning och allt sattes på sin plats innan hon gick 
till sängs. Hon brukade stiga upp om morgnarna ofta före någon annan, beredd att med all 
energi ägna sig åt dagens plikter. I sällskapslivet bemötte hon alla med vänlighet och 
hjälpsamhet. Hennes bjudningar besöktes alltid med nöje och ni kunna vara vissa om att 
hennes middagar levde länge kvar i minnet och glömdes ej lätt av dem som deltagit. Hennes 
kännedom om viner var lika god som en mans och hon valde ut dem med mycken omsorg. 
Mot dem, som tjänade henne, var hon sträng, men på ett välmenande sätt. Då det kom någon 
hantverkare ihuset och det förefaller mig som om det alltid var någon där, kunde han vara 
förvissad om att bliva undfägnad med ett glas vin eller något annat gott. Ehuru hon var rädd 
om allting så att intet skulle bliva oanvänt, var hon icke slösaktig. En avlägsen släkting, 
”onkel” Claes E Grill (1851-1919, överste) har sagt mig, att enligt hans mening var hon ett 
exempel på den perfekta kvinnan och endast en gång hade en ros lik henne tidigare vuxit på 
familjens rosenträd. Detta säger allt om henne. 
 
Bröllopet stod i hennes föräldrahem den 15 juli 1871 och deras bröllopsresa gick till Norge. 
Brudens ankomst till Mariedam firades på ett värdigt sätt. Landsvägen var dekorerad med 
girlander på de närmaste sex milen (eng.) och närmare gården avfyrades fem eller sex små 
kanoner. Tjänstefolket samlades omkring en rostad oxe. Er onkel Gustaf (född 1861) har sagt 
mig, att då brudparet anlänt, så sprang han in i huset för att tala om för systrarna, som ju hade 
känt sig litet ledsna över hennes ankomst till hemmet, hur vacker deras nya mamma var. 
Farfar, som fick höra detta, yttreade: ”Pojken har god smak”, varefter han gav honom en 
krona. På det hela taget kom hon, så vitt jag känner till, väl överens med sina styvbarn. Gustaf 
och hon kommo särskilt väl överens. Allt eftersom tiden gick, så gifte sig flickorna och även 
pojkarna lämnade hemmet. Baltzar blev en framgångsrik köpman, Gustaf först sjöman och 
slutligen kapten och bernhard officer i armén. 
 
En ny kull barn kom till – nio stycken: Andreas, Anthony, Eva, Anna-Johanna, Carlos, 
Wilhelm, Elisabeth, Lorentzo och Nils. 
 
Beträffande farfars gestalt, så tror jag han var något över sex fot lång och mycket 
välproportionerad, högbröstad och med breds skuldror. Det mest i ögonen fallande avseende 

                                                 
12 Ewa Lorichs Grill har varit förebild till Fru Sorza, ”Hennes nåd” i Anna Edlund-Hanssons böcker Vi på 
Hamre (Medéns förlag, 1939), Vi lyckliga människor (Norstedts, 1943) och Vägen till Hamre (Norstedts, 1945). 
Förebilden till Hamre gård är Mölneby, söder om Svenljunga. Anna Edlund-Hansson var för övrigt väninna till 
Lorentzo Grills syster, fru Eva Grill-Sandin, Örebro. 



farfar var hans vackert skulpterade huvud, med hög panna, mörkblå ögon, den perfekta näsan 
och en mun som – ehuru ganska stor – hade en ädel form. Så länge jag lever kommer jag att 
minnas de små rynkorna vid ögonvinklarna, som framträdde, då han log. Han var redan sedan 
sina tidigare år helt flintskallig, men de vita lockar som återstodo, och det friska utseendet 
åstadkom ett sista tillägg till hans beskrivning. Er farbror Baltzar äger två vackra porträtt av 
farfar och av hans första fru, vilka målats vid tiden för deras förlovning eller i början av 
äktenskapet. Hans egen familj avgudade honom och det sägs, att hans syster Ulla och den 
förtjusande Mariana voro särskilt fästade vid honom. Hans bror Matz tycks ha tagit mycket 
hänsyn till honom, ehuru han var äldre. Jag har ett brev, varav synes framgå, att han var sin 
moders älskling. För sina egna barn var han så svag som möjligt, ty de hade sina egna båtar 
och hästar; och för dem berättade han om sina försök och förklarade dem. Hans sätt gentemot 
de anställda utgår jag från ha varit trevligt och av patriarkalisk karaktär. Jag har ett brev från 
en eller två av dem, vilket visar deras oro för honom under en tid, då han var sjuk. I ett annat 
brev begär en av dem att han skall taga med sig en flaska med brännvin till honom, då han 
återvände till Mariedam, ty det var trevligt att ha sådant hemma. Det fanns ett bränneri vid 
Mariedam, men på begäran av farfars första fru [Lotten Didron] stängdes det 1862. År 1914, 
när jag var hemma, fanns det ännu mycket whisky kvar och även Napoleon Cognac (Var?). 
Det bästa av allt är dock det öppna brev till förvaltarna (i konkursen?) i en tidning med 
begäran att farfar skulle stanna på Mariedam såsom de nya ägarnas representant – sedan 
affärerna retts upp. 
 
Han kunde vara sträng också, ty en gång, då han stod vid fönstret och såg ut över isen, 
upptäckte han genom en kikare att en kusk slog en oxe. Han störtade ut på isen och inväntade 
mannen och jag tror nog han fann honom. En man vid namn Pelle Frisk, som var anställd på 
Mariedam, skickades till staden för att köpa en tunna sill. Då han återvänt berättade han, att 
det ej funnits någon sill, varför han köpt en tunna fisk. Farfar bara skrattade. Mannen var så 
ful, att han kallades Pelle Fuling, ja jag tror att jag minns honom. 
 
Det var kanske inte så mycket främmande på Mariedam. Besökande gäster blevo förstås 
kungligt hälsade och underhållna, men vilka de voro är nu glömt. Som värd saknade farfar sin 
like. En välfylld källare med de mest utsökta viner, såsom det välkända ”Constancia” och ett 
väldukat bord med det bästa som fanna att tillgå blev icke försmått. Växthuset var fyllt av 
persikor, färska fikon, vindruvor och en gång i tiden kanske ananas. Han var road av 
trägdårdsskötsel oc han hade en fin trädgård på 20 acres, tror jag. 
 
I Stockholm deltog han livligt i nöjena. Han var ofta gäst vid hovet och hos andra medlemmar 
av den kungliga familjen. Jag äger några inbjudningskort från personer i England, bland dem 
från Lord Baring och Lord Salisbury., som inbjöd farfar till Hatfield House, då en ära, som 
knappast i större grad kan erbjudas en engelsman och desto mera en ensam främling. Jag tror, 
att denne Lord Salisbury var fader till de i dessa dagar beryktade två Cecils. 
 
Vid öppnandet av lantbruksmötet i Örebro 1883 kom farfar lite för sent, så han tog plats en bit 
från kungens sällskap, men då kungen fick syn på honom, ropade han: ”Good dag, Grill”, och 
kallade på honom. Folket som stod framför den kungliga tribunen öppnade då en passage och 
farfar klev fram med sina tre barn Andreas, Anthony och Eva (födda 1872, 73 och 74) och 
sedan han hade föreställt sina barn för kungen, gav kungen dem tillstånd att kalla honom för 
farbror. Andreas kommer ihåg hur förargad han var över att prinsarna Gustaf (V), Carl, Oscar 
och Eugen icke rörde sina mössor för hans pappa. En annan gång – jag minns ej när det var – 
vid en fest, däri kung Oscar deltog, hade farfar tänkt smita iväg helt obemärkt och höll just på 



att taga på sig överrocken, då han märkte att någon höll på att hjälpa honom, och där stod 
kungen och skrattade åt farfar.13 
 
Hans hobbies voro trädgården samt att snida i elfenben, att rida och att promenera. Han skrev 
vers mycket bra och en utsökt dikt till hans mammas begravning trycktes (1873). De tre första 
brev han skrev till er farmor voro på vers. Alla hans böcker blevo sålda, men jag har sett en 
förteckning över dem, där fanns, förutom teknisk litteratur, några goda romaner på olika språk 
sdamt en hel del engelska populära romaner. Det torde vara onödigt att tala om, att er farfar 
var språkkunnig. En släkting, Celsing, har berättat, att då farfar som pojke studerade, brukade 
han ställa en tallrik äpplen framför sig, varav han tog det ena efter det andra och åt upp det 
utan att lyfta huvudet till dess alla voro uppätna. 
 
År 1883 hade han på ingenjörsföreningen i Stockholm demonstrerat hur han på ett visst sätt 
löst ett problem, s.k. ”Trisectiv anguli” (vinkelns tredelning), med hjälp av ett litet instrument, 
som han hittat på. Han uppgav att han gjort det för nöjes skull på kvällarna, när han var på 
resa i bergslagerna. Från Niznij Tagilsk i Ryssland [1870] hade han tagit med sig hem några 
malakiter, av vilka han ritade, skar och polerade smycken åt sin farmor.14 Enligt uppgift 
någonstans lär han ha importerat den första symaskinen till Sverige, vilken jag nu tror finns på 
Örebro museum. Jag erinrar mig mycket väl, när den såldes för två kronor. Er farfar hade 
betalt 1.000 kronor för den, eller omkring 275 dollar. När någon blev sjuk vid Mariedam och 
han var hemma, så brukade de kalla på honom. Jag har läst ett brev, däri det omtalas, att han 
en gång blev kallad två gånger under en natt för att hjälpa ett par kvinnor i deras plågor. 
 
Lika lätt som han kunde räkna ut hur mycket kol det behövdes för att smälta en viss mängd 
järn, så kunde han sätta upp den mest tillkrånglade väv. En hel del av mitt bordslinne, 
handdukar och skjortor äro gjorda av lin, som vuxit på Mariedam och äro ännu (1924?) i bruk. 
Mönsten äro gjorda av er farfar. 
 
Jag äger några små färglagda ritningar av honom, föreställande en kärra, en stor blomkruka av 
trä för hans lagerträd, ritning för skruvnyckel, ritning för hans nya växthus med färglagda blad 
och frukter. Detta allt för att visa hans mångsidighet. Jag har även en liten målning i 
vattenfärger hur han föreställde sig Elisabeth (1881-1888) skulle ha sett ut, om hon levt till 
omkring 15 års ålder, ja jag kommer till och med ihåg när han gjorde den.15 
 
När människor talade till er farfar kallade de honom direktör eller kanske oftast brukspatron. 
Detta ord är unikt och jag vill förklara vad som menas därmed. Patron är ett gammalt 
holländskt ord och betyder jordägare. Ordet var även ganska vanligt här i staterna New York 
och Pennsylvania för några år sedan. Men i Sverige betyder brukspatron en man, som äger 
inte bara ett stort jordagods utan dessutom på platsen driver någon sorts metallindustri, 
dessutom borde det finnas sågverk, mjölkvarn och om möjligt ett tegelbruk, och intet bör 
köpas som kan åstadkommas på orten. På Mariedam tillverkades allt, från mangel till skokräm 
och linneskjortor. Lerbäcks socken var då en medelpunkt för spiktillverkningen i Sverige och 
en gång i tiden gjordes spiken för hand av folket under vinterkvällarna och den skeppades ut 
                                                 
13 Vid försäljningen av Mariedam köpte konung Oscar II en hel del kinesiskt porslin, som fortfarande finns i 
Husgerådskammaren på Slottet. Enligt Charlotte Grill Hornstrands och Cleive Hornstrands efterforskningar 
(2007) rör det sig dock inte om något vapenporslin, utan om en servis i famille rose med utsökt blommönster.  
14 Flera av dessa malakitsmycken finns bevarade, men Andreas Grill kan inte ha gjort dem till sin farmor (Ulrica 
Lovisa Lüning) som dog 1824, möjligen till sin mor (Regina Nordenfelt Grill) som dog 1873, men med största 
sannolikhet till sin hustru (Ewa Lorichs Grill), alltså Lorentzo Grills barns farmor. 
15 Jag har alltså gjort mig skyldig till ett faktafel i min uppsats (2007), då jag uppgivit att Elisabeth bara var två 
år när hon dog 1888. I en senare version dock korrigerat. 



över hela världen. I dessa dagar (?) äro de inom handeln kända som ”sweeds”. Enär Lerbäck 
var en bergslag uttogs förr i tiden icke några soldater till armén som från övriga riket. Det 
sades, att folket här var mera plattfotade än på annat håll, om det nu är sant vet jag ej, och du 
Tonypojken (sonen), om du skulle bli mer eller mindre plattfot, så bli inte ledsen, din farbror 
Gustaf var det, ehuru han förnekade det, och det skulle ju bara göra dig till en äkta 
Lerbäckare. Ja, detta vid sidan av, men jag kom just ihåg detta. Er farmor tilltalades med 
”Hennes Nåd”. 
 
Med sorg men utan bitterhet kommer jag nu fram till de sista akterna och scenerna i och med 
det, som jag skulle vilja kalla för katastroferna nummer 1. och nummer 2. Nummer ett avser, 
då all egendom gick förlorad och nummer två farfars död. 
 
År 1881 blevo tiderna dåliga och farfar fann sig så småningom tvungen att försälja de 
fastigheter som lågo i Godegårds socken. År 1886 blev det åter svårigheter, och det betydde 
då åtskilligt. Er farbror Andreas har sagt mig, att han kommer ihåg, då han fick gå till posten 
med ett brev, varigenom farfar överlämnade sina affärer till sina fordringsägare, och fastän 
han då ej visste vad brevet innehöll, kände han på sig att det var något viktigt. Farfars tjänare, 
som tyckte om honom, visste om tragedien och att han icke sovit under sista veckan, men 
avhöllo sig dock på grund av disciplinen eller av någon annan anledning att visa sin sympati. 
Till sin fru sade han enkelt att han var tvungen att sälja Mariedam, och jag hörde henne aldrig 
yttra ett klandrande ord, kanske något beklagande, men ej någon förebråelse. Emellertid 
fortsattes affärerna under ett eller två år av efterträdarna eller av utredningsmännen, varuti 
farfar dock deltog och det är antecknat, att han särskilt tackade sina fordringsägare för detta 
förtroende. En stor del av hans lösegendom såldes på en auktion år 1886 (I Stockholm hos 
Bukowski, katalog nr 28). Bland massor av guld-, silver- och andra konstsaker, som då såldes, 
märks särskilt den värdefulla ostindiska porslinsservisen med vårt vapen, flera hundra pjäser 
(egentligen tre olika serviser). Den kungsliga familjen köpte några av de finaste föremålen 
såsom antikt kinaporslin och glas. När en gång kung Oscar besökte Louvren i Paris, visade en 
av intendenterna honom något av museets finaste kinaporslin. Kungen upplyste, att han själv 
ägde några sådana pjäser. Det förvånade intendenten, som trott att Louvren ensamt ägde 
sådana, vartill kungen skrattande genmälde, ni bör veta att vi ha icke haft någon revolution i 
Sverige. Han hade köpt ifrågavarande föremål på farfars auktion. Ja, detta var vid sidan om. 
 
 



 
 

Mariedams herrgård från sydväst ca år 1900, riven på 1920-talet. Endast en flygel återstår. 
 
Slutligen såldes Mariedam och större delen av de övriga egendomarna år 1888 till Skyllbergs 
Bruks Aktiebolag. Sedan fordringsägarna till fullo utfått alla sina fordringar, återstod några 
tusen kronor åt farfar. Jag vet ej anledningen till denna olycka. Många råkade vid denna tid på 
obestånd och bland dem även farfars kusin Howard Grill, som var gift med farfars syster 
Mariana. Farfar hade gått i borgen för honom i många av hans djärva företag och även andra 
personer. Farfars kusin Torsten Nordenfelt ansåg, att marknaden för järn var urusel och att 
Sverige hade lärt utlandet hur man skulle tillverka stål på billigare sätt. Nordenfelt (1842-
1920) var uppfinnare bl a av undervattensbåten [?] och en kulspruta. Farbror Claes ansåg, att 
farfar, Howard och några andra hjälptes åt att draga ner varandra i olyckan, ty han var fiende 
till frihandeln.  I politiskt avseende var farfar konservativ, men Howard var bestämd 
frihandlare. 
 
År 1914 frågade jag en affärsman från Mariedam, om han hade någon uppfattning i saken, 
och han ansåg, att det alltid varit en gåta för folket där, men han trodde att farfar i många 
avseenden hade varit alltför lättrogen. Han varnade en gång en person att ägna sig åt 
järnhanteringen. Jag vet ju ej om Mariedam kunde ha räddats, men då brodern Jan Wilhelm 
(1815-1864, zoolog m m) avled 1864, efterlämnade han en del pengar till sina syskon med 
den önskan, att om någon av dem komme i svårigheter, borde de andra hjälpa denne. 
Emellertid blev ingenting gjort (Berodde nog på att alla hade svårigheter just då). Er farbror 
Baltzar har haft den uppfattningen, att man borde ha bildat ett bolag eftersom tillgångarna 
voro goda, och jag tror, att han förstår detta. Jag har även hört sägas, att några av grannarna på 
ett vänligt sätt erbjödo hjälp, men att farfar icke på några villkor ville mottaga den. Vi vet att 
den nye ägaren på endast tre år avverkade så mycket timmer att det täckte hela 
köpeskillingen. Farfar beklagade sig aldrig, förutom att han ansåg, att det hade sålts till ett för 
lågt pris. Förvaltare i konkursen voro herrar Molin, Lybeck, Tersmeden och farfar själv. 
Tersmeden, som var gift med en dotter till farbror Claes, sades icke hava tillvaratagit farfars 
intressen vid ett kritiskt moment vid försäljningen. De stora skogarna voro av stort värde och 
utmärkt skötta. Inga träd fälldes – om det ej var nädvändigt – utan att nya såddes. Pitpropps 
(=gruvstöttor) och timmer såldes till England, fastän icke i så stor omfattning. Det måste ha 



varit ett hårt slag för farfar, att hans träd höggos ned, ty om han hade handlat på samma sätt, 
så skulle han ha räddat både sig själv och godset, där han var född och där han borde ha fått 
dö. 
 
Vi fingo nu övergiva Mariedam och det gamla hem, där alla utom två av farfars barn blivit 
födda. I det gamla huset, som en gång bebotts av en familj med viss betydenhet och nu 
övergått i andra händer, fanns knappt några spår av dessa invånare, förutom några planterade 
fina träd, några utsmyckningar, en minnesvård (på Grillska graven). Kanske var det allenast 
en kort episod i Lerbäcks historia. Kanske skall den tiden minnas allenast bland äldre personer 
såsom bleka minnesbilder, som snart skall försvinna. 
 
Familjen flyttade nu till Örebro [i slutet av oktober 1886] och till en början bodde vi i det s k 
Bäckströmska huset [Drottninggatan 25]. Sedan flyttade vi till ett hyreshus, som vid denna tid 
ansågs vara det finaste i staden, det s k Hollingworths hus [Drottninggatan 11, flytten dit 
skedde den 1 oktober 1887]. Det är från denna tid jag börjar få personliga minnen av farfar. 
Han behöll sin kärlek till blommorna och hans goda humör hade ej ändrats, han var 
fortfarande farmors galante kavaljer och nu ägnade han sin tid uteslutande åt familjen – för 
den korta tid som återstod. Strax utanför staden lät han uppföra ett växthus, där vi ofta höllo 
till, men han levde ej så länge att han fick det färdigt. 
 
Vid denna tid blev han sjuk av en elakartad böld i nacken, den största jag någonsin sett, och 
jag har sett många sådana. Den sträckte sig innanför från en tum från varje öra och högt upp 
på huvudet och ned till skuldrorna. När han skulle opereras, vägrade han att ta eter eller 
kloroform och doktorn vågade knappast ge sig på operationen, men de gjorde det. Det var 
mycket typiskt för honom, att han lät en fotograf taga en bild av bölden dels före och dels 
efter operationen, så att han skulle kunna se hur det såg ut. Vår husläkare, Sundelius, 
berättade för mig 1914, att fotografen, Hakelier, svimmade när han skulle fotografera den, så 
att doktorn måste ägna sig åt honom. Tillfrisknandet från denna krämpa gick fort och efter 
några veckor var farfar fullt frisk. Första gången han vistades ute, så togo vi en ridtur och då 
vi kommo till en milstolpe vid vägen sade farfar, att nu var det bara 5 mil till Mariedam, 
vilket skulle motsvara 35 eng. mil. Någon tid därefter blev min lilla syster Elisabeth sjuk i 
difteri och fördes till sjukhus. Hennes dödskamp upprörde i hög grad farfar (1888). Han och 
jag stodo vid ett fönster och tittade ut (på sjukhuset)., då vi fingo se en man passera förbi med 
en kista på axeln och då sade farfar, att han trodde den var för henne, ty för honom vore den 
för liten. Elisabeth hade varit mycket förtjust i en docka innan hon blev sjuk, så jag visade den 
för farfar, som köpte den, och sedan blev dockan lagd i hennes grav. Pappa önskade ha 
begravningsakten i kyrkan, men då detta ej var tillåtet, blev den i södra entrén (?). Hon fördes 
sedan till Mariedam för gravsättning. En gång, då jag stod och såg ut genom ett fönster, kom 
farfar och frågade viskande om jag ville följa med på en liten resa. Eftersom vi skulle resa 
ända till Mariedam, blev jag glad. Vi stannade kvar över natten, eftersom där ännu fanns 
några möbler. På morgonen innan jag var klädd, så fick jag på något sätt tag på en 
honungskruka, och då farfar fick se det, sprang jag och gömde mig under ett bord. På kvällen 
återvände vi till staden i sällskap med en herr Lybeck samt hade en stor korg full med 
vindruvor med oss hem. Detta var nog sista gången vi reste till Mariedam. Vi gingo ofta ut för 
att se på arbetet med den nya kanalen i Örebro och såg på hur arbetarna höllo på med att driva 
ned pålar och muddra. Jag plockade upp några glatta stenar från kanalen och farfar beskrev 
huru de blivit så jämna och fina. När kanalen sedan öppnades för trafik voro farfar, farmor 
och hennes mor med på den första båten, som passerade kanalen. Några av oss barn stodo på 
kajen och mötte dem. En dag följde jag med honom till guldsmeden för att få några kaméer 



infattade för en brosch och örhängen, vilka er mor nu äger. Han ägde en promenadkäpp med 
silverkrycka, som han gav till mig, varefter jag skänkt den till er farbror Carlos. 
 
En gång, då jag lekte i en snickarbod, råkade jag – trots varning – slå ut en flaska med syra på 
mitt knä och ben. De svarta strumporna föllo i trasor och blevo gula och benet blev illa skadat, 
så jag sprang in i Reynold Anderssons speceriaffär, ty jag blev förstås rädd, och de snälla 
biträdena hjälpte mig. Då farfar, som fått veta händelsen, kom in genom dörren, sprang jag ut 
genom en annan och rakt hem, där jag gömde mig under en säng. Men i stället för att ge mig 
stryk, så hade farfar skickat efter doktorn. Jag tror att detta var den enda gången jag varit rädd 
för honom och än i dag kan jag se de gulnade strumporna framför mig. En annan gång 
besökte vi en snickare för att beställa ett bord till farmors födelsedag och hon visste intet 
därom förrän det levererades, men då var farfar redan död. Snickaren hette Löfgren och hade 
mist ett finger och farfar berättade hur han hade förlorat det. 
 
En dag ville han av någon anledning icke ha mig med på en promenad och istället lovade han 
mig att, om jag ej grät, så skulle han giva mig en egen musikrulle till en speldosa vi hade 
hemma. Det gjorde han också, och skrev mitt namn på den. Rullen blev förstörd, men jag tog 
vara på hans anteckning, som jag än idag har i behåll efter trettiosex år. Vid ett annat tillfälle 
besökte han en lervarufabrik för att köpa en blomkruka och för att visa mig hur de 
tillverkades, så bad han att de skulle göra en åt mig – en liten kruka. 
 
När jag var barn hade jag besvär med mina ögon. På kvällarna brukade jag därför droppa in 
någon medicin och sedan blev jag lagd i sängen. Då brukade han ofta sjunga någon skojig 
sång för mig, jag minns särskilt en om en liten gris, som han gjorde en teckning av. 
 
Nu återstår endast att berätta om den andra katastrofen. Mot slutet av maj 1889 skulle farfar 
bevista en bal hos Frimanson (Freemason?)[Frimurarna] i Örebro. Han dansade och roade sig 
och blev varm därav och då doktor Sundelius, som också var där, sade honom att han borde 
vara försiktig, så skrattade han endast. Efter ett par dagar hade han fått luftrörskatarr och även 
om det fanns visst hopp om hans tillfrisknande, så försvann det helt, när hjärtat blev angripet. 
Han avled den 27 maj 1889 kl 3,15. De av barnen som voro i Sverige, voro då närvarande. Av 
andra personer erinrar jag mig endast vår förtjusande vän fröken Walborg Hollingworth, 
numera fru James Millar i Stockholm. Farfars rum, där han avled, var ett hörnrum på andra 
våningen, vettande åt kyrkan och en plantering. Just innan kistlocket sattes på sprang jag tvärs 
över gatan till prästgården och plockade där så mycket syrener jag kunde bära och höljde 
kistan med dem, varefter locket sattes på, medan jag stod kvar. Begravningshögtiden ägde 
rum i kyrkan, men underligt nog minns jag intet därav. Prosten Edlund tjänstgjorde. Stoftet 
fördes sedan på tåg till Mariedam. Vid graven läste hans svärson Sebenius Fader Vår, då 
kistan sänktes ned i graven, som var klädd med granris. 
 
Och på det sättet fick er farfar, som han önskat, vila i sin egen jord, ty gravplatsen under 
björkarna på den lilla kullen – kallad Björkbacken – ägs fortfarande av oss. Den ligger ej långt 
från själva gården, där han och jag blivit födda och jag är nu den överlevande [han blev för 
övrigt den siste överlevande i syskonkretsen]. 
 
Skrivet på hotellet ”Genesta” i Augusta, Georgia, USA, 24-25 december 1924. 
 
 
Tillägg senare: 
 



Jag borde ha sagt, att boningshuset på Mariedam icke var särskilt stort, men det hade två 
flyglar med utrymme för kök, tjänare och gäster. Boningshuset på Godegård var mycket 
större, er fars farmor kunde många gånger ha 30 eller flera gäster inte bara för några dagar 
utan för månader – huset stod öppet för alla besökande. Den österrikiske harp-virtuosen Pratté 
bodde där i flera år. Hans harpa finns i släkten. Er fars farfar hade en bror, Gustaf (1781-
1858), som såsom sin fosterson upptog en ung man vid namn Polycarpus von Schneidau, som 
emellertid förslösade mycket pengar och reste 1842 till Chicago, där han dog 1862. Jag tror 
att några hans efterkommande har kommit sig upp i Los Angeles. En annan bror var Christian 
Ulric Grill (1777-1831), han reste till Baltimore, där han tillsammans med en Mr. Croxel eller 
Croxen år 1812 startade en affär. Denne lär dock ha lurat honom. Han fick återvända till 
Sverige utan ett öre. Men han fick hjälp och hans som Howard Grill förvärvade senare Bona. 
 
Omkring år 1890 arrenderade en son till USA-presidenten Harrison skogarna på Mariedam 
och sköt fem älgar, det fanns gott om dem. John Quincy Adams tillbringade ett år i Sverige, 
tror jag, och ni kunna vara förvissade om att han träffade några av vår släkt, men då jag aldrig 
hört därom, vill jag ej säga något bestämt. År 1912 besökte en fräken Belle Sampson, dotter 
till amiral Sampson i USA, Godegård för att söka efter brev från Sweenborg, ty Anthony Grill 
i Amsterdam (1705-1783) hade varit Swedenborgs finansielle rådgivare och Swedenborg 
hade bott i Anthonys hem i Amsterdam, men intet hade påträffats. Swedenborg blev begravd 
(död 1772) i S:t Georgs kyrka i London vid sidag av Claes Grill, men Swedenborgs stoft 
överfördes till Sverige 1920 (1908). 
 
Den första Anthony Grill (Tab 3 i Anrep) landsteg i Göteborg den 11 maj 1658 och hade fått 
300 riksdaler i respengar. 
 
 
 
Översatt och utskrivet av Karl Grillo Ankarswärd år 1858 (u p a). Hans personliga 
kommentarer anges med (parentes) i materialet. 
 
Inskrivet i Word av Mårten Persson år 2007 enligt Karl Ankarswärds översättning och 
utskrift. Några personliga kommentarer anges med [hakparenteser] och i fotnoter. 
 


