
Om min mamma Eva Grill, gift Sandin (1874-1954) 
av Ulla Sandin, gift Persson (1915-1997) 
avsett att läsas av hennes barn Mårten, Eva och Arne Persson. 
 
 
[Lite bakgrund: Eva Grill-Sandins far var Andreas Gustaf Grill (1827-1889) och hennes mor 
var Ewa Lorichs (1844-1926). Hennes mormor, som också omtalas nedan, var Christina Lo-
richs (1814-1904). Christina Lorichs gifte sig 1842 med sin kusin, överste Fredrik Lorichs 
(1815-1885) på Wahlsta vid Köping]. 
  
Mamma [Eva Grill-Sandin] hade tydligt sin lyckligaste tid på Mariedam till hon var 12 år. 
Natur, stor syskonskara, ofta gravid mor, älskad pappa levde då, gäster och pigor. Sträng gu-
vernant, som slog pianofingrarna med paraplyspröt. Barn fick stå till bords. Uppbrottet där-
ifrån blev svårt, mycket bohag såldes bl.a. på Bukowski. Mamma försökte hela sitt liv så 
smått att köpa igen liknande saker, som hon saknade sedan den tiden. Självklart ville hon be-
gravas, där hon ordnat så mycket med graven senare. 

 
Min mormor [Ewa Lorichs] var nog en mycket duglig, vacker, stolt och klädmedveten dam. 
Alltid liten prydnadsmössa med sammet och spets eller kapotthatt med långa fina nålar och 
svassande kjolar. Stora smycken, som på mammas spegelminiatyr, och stora fotografier av 
henne och den fina våningen vid Stortorget 14 finns. Mormor kallades alltid ”Hennes Nåd”, 
men jag sade Bestemor enligt norsk sedvänja! 
 

 
 

Lägenheten på Stortorget 14 
 

Om mormor (”fru Sorza”) och morbröder finns viss skildring i ”Vi lyckliga människor”, 
1943, av författarinnan Anna Edlund-Hansson, som var prostdotter i Örebro, mammas ung-
domsvän, och som gifte sig till Mölneby (kallat Hamre) i Västergötland, där vi var flera 
gånger. 



Mamma var ju den enda av hela syskonskaran som var målnings- och ritbegåvad samt spelade 
piano, ibland teater, och sjöng bra. Hon fick någon period utbildning av en känd sångpedagog 
i Berlin. Som ”frun tillhanda” var hon ett år i Finland (visum dit, för det var ryskt då!) och ett 
år i Stockholm hos släkten Överste Claes [(1851-1919)] och Maria Grill [f Reuterskiöld 
(1860-1948)] för att lära sig ”fina fasoner”. 
 
Hemma tjänade mamma ”nålpengar” genom att sy fina saker (se de broderade linnelakan och 
örngott som var avsedda för Ebba Munk-Bernadottes först påtänkta äktenskap). Hon skrev 
rent rådhusrättens protokoll (före skrivmaskinernas tid), skrev och transponerade noter och 
gav musiklektioner. För mormor blev mamma ett självklart stöd hela livet. Bröderna gjorde 
inget praktiskt för henne. Mamma hjälpte också sin egen mormor, överstinnan Lorichs, samt 
systern [Anna Johanna] i Norge. 
 
Mamma hade nog ett ungdomssvärmeri med sedermera översten här Ernst af Sandeberg från 
Västergötland. Han gifte sig, fick inga barn, och hade sjuklig hustru. Det finns miniatyrmål-
ning och flera foton. De gick ”Slussen runt” tillsammans. Deras vänskap bestod intill döden 
samma vår. Jag träffade honom flera gånger, särskilt under kriget, när han pensionerad var 
länsstabschef här. 
 
När mamma gifte sig 1912, 37 år, med Oscar Sandin (död 1937), bankman och sex år yngre, 
efter förlovning i två år, var det gemensamt sångintresse, möjligen kombinerat med att bli 
försörjd och slippa ensamhet på äldre dar. Dock blev hon änka i 17 år. Ett omaka gifte, egent-
ligen. 
 
Säkert blev det [giftermålet] ett avbräck för mormor och bröderna, men mamma förblev dem 
hjälpsamt trogen. Visserligen försökte mormor bo ett år i Stockholm hos Carlos, när hans för-
sta fru dött och gamla mormor skulle vara ”förkläde” åt Augusta, som skötte hans enda son, 
som sedan dog i difteri; men så gifte de sig och mormor flyttade till oss i Örebro ett par år på 
Fabriksgatan och sen till Östra Bangatan 40 med hushållerska och dog där 1926. Vi hade då 
flyttat till Manillagatan 20, nära min skola. Jag minns mormor sovande i den höga karmstolen, 
när julbordet stod i ljusan låga. Sedan var jag med mamma på försäkringsbolaget för att få 
ersättning för fin damastduk. 
 
Mormor fick en nymodig kristallradio med lurar av oss i julklapp, men hon lade bums ner 
lurarna och sade att hon ville bara höra sönerna i telefon. 
 
Syskonen hade tillsatt en förmyndare för mormors affärer, kamrer Larsson på Köpmangatan, 
sedan hon varit sjuk vid sitt 70-årsfirande 1914, då Lorentzo kom från Amerika och norsk 
släkt. Se foton. Jag minns mig stå vid hans rulljalusiskrivbord, när mamma var där för att 
hämta hennes tilldelade egna pengar. 
 
Mormors begravning var väldigt pampig med militärmusik från Nikolaikyrkan till Södra järn-
vägsstationen, där kistan sattes in i en helt granrisklädd godsvagn i extratåg till Mariedam 
med alla oss släkt. Skyllbergsinspektoren Håkanssons där [på Mariedam] var alltid mycket 
snälla och bjöd vid dessa ideliga begravningar kring 20-talet. Huvudbyggnaden revs sedan. 
Efter begravningen var det stor middag på Strömparterren och jag blev serverad champagne i 
stället för Pommac, så det var en vissen 10-åring som mamma fick komma och ta hand om. 
Den sommaren var mamma och jag en månad hos Anthony, Signe, Rolf, kokerska och husa 
på Jordberga som vilo-tack till mamma. Skönt, simning i Beddinge, och jag lärde mig äta 
kronärtskockor! 



 
Förresten minns jag flera år då ideligen mamma var svartklädd med vita långa stärksnibbkra-
gar, som även jag måste ha, och fasans svarta yllestrumpor! 
 
Med Lorichs-släkten hade mamma en hel del kontakter. Annie Lorichs på Bernshammar och 
sin enda moster Sigrid Tham i Stockholm [1845-1929] och kusinerna där Vollrath och 
Richard. Vera Tham ärvde och bebodde länge Gatenhielmska huset i Göteborg. 
 
Hur mamma blötlade stora baljor torkad lutfisk kommer jag ihåg även på lukten. Hennes hav-
rekex, engelska fruktkaka, ägg-ost-pastejer till evig buljong efter långkok, bulliga skånska 
pepparkakor, syltning, saftkok som skummades till silverskeden blev snedsliten, rörd majon-
näs av oljedroppar i äggulor. Lös gasspis ovanpå vedspisen med varmvattenbehållare bredvid, 
isolerad långkoklåda, isskåp som fylldes på av tingad karl bestämda dagar, zinkdiskbänkar 
och knivblad som skulle putsas. Fullproppade kontor på mörka vindar och farliga trappor dit 
och till källare. Primitiva tvättstugor, som eldades med ved. Mamma hade en stor hand-kall-
mangel, som jag fick veva runt till all linnetvätt. Trista gårdar med soptunnor och råttor. Ändå 
bodde vi ju bra! Eventuellt hembiträde bodde i kökssoffan. Så nog är nya lagar och moderni-
teter berömvärda! Man skall också komma ihåg att två krigs brister och ransoneringar påver-
kade att spara på allt och även hamstra. Mamma köpte bl.a. gröna kaffebönor som sedan ros-
tades i omgångar. 
 
Kräftkalasen var litet kusligt spännande. Jag fick ofta följa med far på Salutoget vid hamnen 
och köpa tjogvis med Hjälmarekräftor, ack hur billigt. Han gillade dem med kall punsch ef-
teråt. Tyckte också om stekt fläsk med kokta korngryn till. Matlagning tog lång tid då. Man 
handlade färskvaror i saluhall eller särskilda affärer för varje vara och mjölk i metallhämtare. 
På torget skulle man pruta. Där hade man beställt höns och dylikt av gummorna. Jag minns 
hur mamma och mormor satt och plockade av de vita fjädrarna och sedan repade dem till dun 
för kuddar. I Hovsta hyrde vi 1920 en sommarstuga, mormor ramlade ute i regnet, jag var för 
liten att hjälpa henne upp, så där låg hon vid husknuten med paraply tills mamma kom från 
stan! 
 
Mamma fick cancer på ena sidan av tungan 1923. Trodde hon tuggat på en glasbit i en skorpa. 
Blivande professor Bohmansson på lasarettet opererade och sedan fick mamma strålbehand-
ling av professor Bervén på gamla Radiumhemmet på Söder i Stockholm. Jag var ibland med 
på resorna och hos Carlos. Det var sagt att mamma skulle mista talförmågan. Men inget så-
dant märktes någon gång, men hon slutade sjunga. År 1934, före min student, blev hon helt 
friskförklarad. Det måste ha varit deprimerande, men man visst inte så mycket om cancer då 
och man skrev inte så mycket. Till saken hör att vi hade ett zigenarbetonat hembiträde från 
Östansjö, som lärde mamma att lägga bomullstussar med denaturerad sprit på tungan, hon 
bytte liksom hud även på kinden. Jag var strängt tillsagd att inte röra denna skära flaska högt i 
badrummet. Om den ”kuren” berättade mamma för professor Bohmansson till slut och fick 
svaret: ”Skadat har det i varje fall inte”. Att mamma 25 år senare hastigt dog i s.k. ålderdoms-
cancer i levern, var en helt annan historia. 
 
Förhållandet mellan far, mamma och mig var inte kärvänligt. Man var disciplinerad, pryd, 
pussades inte och talade inte ens det nödvändiga om sex. Familjen hade umgänge med de ny-
rika skofabrikörerna Gottfrid och Reinhold Berglund på Götarsvik och Sund (Åtorp), som vi 
gästade där och i villorna i stan. Löfbergs i Karlstad, men främst Jacob och Maja Johansson 
(barn Ignell) på Olaigatan, där vi ofta åt julmiddag och jag hade jämnåriga. De var väldigt 



snälla, när mamma blev änka. Det var bankkamrer N. E. Kjellanders, musikdirektör Andrén, 
rektor Linds och Jeremias i Tröstlösa. 
 

 
 

Ulla Sandin Persson (9 år) och Eva Grill Sandin (50 år) år 1924 
 
Mamma besökte snällt gamla ensamma tanter med mig i släptåg. En sommar var vi hos kon-
firmationsvännen Signe Carleson på Husby gård vid Nyköping. Mamma hade en särskilt god 
ungdomsvän, Hilda Falk, ruschig, sjukgymnastutbildad, lottachef, stadsfullmäktige och gift 
med riksbanksdirektören Ernst. De hade två pojkar, officerare sedan. Jag bodde där ibland 
länge, när mamma var bortrest. I riksbankens jättevåning hade de roliga julbaler. Men de 
flyttade till Göteborg cirka 1933, där jag hälsade på sedan. Tant Hilda skickade ofta små söta 
strumpor till mina barn. Farbror Ernst hälsade på oss som änkling 1947, liksom kontroll av en 
saknad dotter?! Sonen Claes hälsade på i Malmö tillsammans med Dahls. 
 
Mamma återtog sitt akvarellmålande som änka, delvis kopierande gamla motiv. Hennes ung-
domstavlor är vackrare, men blivit blekta. Att hon kunnat måla alla elefenbensminiatyrerna är 
makalöst med sina närsynta ögon. Ofta med ett endaste mårdhår! Speciella färger ”revs”. 
Täcktes bakpå med en speciell hinna mot fukt. Materialen fick jag ofta köpa hos Beckers i 
Stockholm. Förr var ju sådana minnen vanligare, när inte fotografierna fanns. Hon hade egen 
monter på Örebroutställningen 1929. Då sjöng far för Gustaf V. 
 
Bägge mina föräldrar hade pensnéer, som föll i golvet ideligen och gick sönder. Det var heller 
inte artigt att titta på någon äldre genom pensné. Skönt när glasögon blev godtagna. 
 
Mamma virkade spetsar och sydde korsstygn, men kunde inte sticka. Hon skrev en hel del 
dikter, ofta med bitter, vemodig biklang. I gamla tider var det ju oerhört vanligt att högtider 
skulle firas med långa konstfärdigt hopsnirklade verser. 
 
Mamma var med i den fina musikföreningen Philomele och kvinnoföreningen Concordia, 
grundad 1896, där också jag varit med sedan 1951. Kulturell … 
 
 



  
 

Eva Grill Sandin (70 år) 1944 
 

Som änka hade mamma hjälpsamma grannar i huset. Jag for ofta från Stockholm och Västerås 
och städade. Det fick jag i nåder fortsätta med sedan vi utan hennes påverkan hade flyttat till 
Örebro, men sen hittade hon ingenting!! Det var ju så fullt av saker överallt och mal! Och 
ändå hade vi gjort oss av med så mycket vid fars död, se foton, och hennes flyttning till 
mindre lägenhet. Mina studier, hobbies och gifte var hon nog inte så intresserad av. Det var 
krig igen, allt fler vänner dog och ju äldre hon blev, dess mer var det moderna livet oväsent-
ligt för henne. Hon läste troget två tidningar dagligen, men tyckte inte om radio, fast jag givit 
henne en riktigt fin högtalare. 
 

 
 

Ulla Sandin ungefär vid tiden för sitt giftermål med Bertil Persson 1945 
 
Hon var glad, när vi skulle på Slottsmiddag och jag bar hennes fina smycken. Hon levde själv 
mycket sparsamt då. Fars pension var liten, kapitalet ville hon inte röra. Utom vid vårt bröllop 
1945. då hon glatt lät mig få en elegant klänning uppsydd i Västerås och lät banken sälja ak-
tier fördelaktigt! 
 
Mamma var så gammaldags att hon aldrig ens sade Du till sina bröder och ej heller till Bertils 
far. Tyvärr. 
 
Mårten blev hennes åldersglädje. Vi bodde ju så nära varandra, hon kunde vara barnvakt hos 
oss. Hemma hos sig ritade hon med honom och lockade honom t.o.m. att klippa med högra 
handen, fast han annars var så vänsterhänt. Piano skulle han spela och få. 
 



Mamma låg sjuk hemma två veckor och dog där i påskveckan 3 april 1954. Nöjd att slippa sin 
80-årsdag. Begravningen blev i gamla krematoriet. Carlos och Augusta, min gamle fadder 
Allvén kom ner från Stockholm. Farfar, Berglunds och Johanssons var med och vi åt middag 
på Frimurarelogen. Urnnedsättningen blev den sista i Mariedamsgraven på Kristi Himmels-
färdsdagen. Bägge förrättningarna utfördes av kyrkoherde Heljestrand från Mariedam, som 
mamma korresponderat med om graven. 
 

 
 

Ulla Persson, 60 år 
 

Det blev oerhört arbetsamt att rymma ut mammas lägenhet under flera månader. Som tur var, 
hade jag min under tio år trogna städfru Jakobsson till hjälp. På Bukowski såldes en del, an-
tikhandlare köpte och lårar skickades till auktionskammaren. Mammas mesta saker tog vi till 
landstället Mårtenstorp, som jag köpt strax efter hennes död. Hon ville att Mårten skulle ha 
Garphytteluft för sina besvärliga förkylningar. En del kläddes om och jag målade möbler. 
Trots att vi fick sälja det mesta vid Malmöflyttningen, så bor jag liksom med hennes hem än. 
Och saknar vissa saker. Men pianot står tyst! 
 
Örebro i augusti 1980.  
 
Ulla Persson f Sandin. 
 
 
Digitaliserat och kompletterat med bilder och kommentarer inom hakparentes [ … ] genom 
Mårten Persson 2007. 
 
 


