
teckningar ur Märthas skissböcker
 

Om konstnären Märtha Grill (1866-1951)
Att ge sig på att försöka beskriva en människa som inte längre finns är svårt. Nästan lika 
svårt som att komma in under huden på någon som fortfarande lever. Vi bär alla på gåtor 
och hemligheter. Varje människa är ett eget universum, ändå kan vi mötas här i verkligheten. 

Märtha Grill, min mammas farmor, är en person som jag ofta tänker på. Det har gått över ett 
halvt århundrade sedan hon dog men hennes målningar finns runt 
om på släkten Grills väggar. Vem var hon som människa och 
konstnär? Hur levde hon sitt liv? Jag möter henne på fotografier 
där jag själv är med. Jag är tre år när hon lämnar jordelivet men 
hon gör avtryck som fortfarande finns. 

Märtha Grill är representerad på Örebro läns museum.



En ung Märtha Grill med sin mor1880tal

Stora Herrgården teckning av Märtha Grill



Jag får kontakt med Ann-Louise Grill, min mammas kusin som berättar om en varm och 
vänlig människa med stor integritet. Ann-Louise som nyligen fyllt nittio år, flyttade över till 
Farmor Märtha när hon var sexton. Märtha blev som extramamma när hennes egen mor Eva 
gick bort. Ann-Louise kom farmor Märtha nära. ”Hon var varm och gladlynt. Farmor 
representerade sig själv, sin släkt och tradition. Hon var ganska osjälvständig egentligen. 
Men att komma farmor henne inpå livet var inte särskilt lätt”, säger Ann-Louise.

”Frågade du farmor Märtha varför hon slutat måla”, undrar jag. ”Nej, hon hade ju en 
integritet. Nog fick man fråga så men inte att gräva i hennes personlighet. 

Farmor Märtha viftade bort såna frågor och sa: Det var då, i gången tid, så det var 
mest undvikande svar man kunde få. ” 

Ann-Louise fortsätter svara på sitt kloka och livliga sätt på mina nyfikna frågor. 
” Farmor Märtha var lite glad ibland men någon skojare var hon ju definitivt inte. 

Hon var en väldigt seriös person.

 Ann-Louise Grill



Hemma hos oss blickar Märtha Grill emot mig. Det är ett självporträtt, målat när hon är 21 
år 1887 och full av energi och kanske en undran kring nuet och framtiden. Hon är klädd i en 
enkel blårandig blus med rosett, ett bekvämt plagg med troligen tillhörande lång kjol. Ingen 
uppbyggd korsett eller stel trång klänning.

På baksidan finns en fransk stämpel så jag leker med tanken att den målas när hon är i 
Paris på den målarskola hon gick på. Vilka är hennes vänner där, hur bor hon? 

Kanske Godegårdsarkivet har brevväxlingar rörande dotterns resor. 
Hon har fått möjlighet att studera måleri både hemma i Örebro för Axel Borg och 

senare Axel Jungstedt i Stockholm, båda konstnärer. Hon målade efter modell och kopierade 
kända verk för att lära sig mer. 



Teckning frånVenedig 1890.

Märtha fyllde sina skissböcker av sånt hon såg, landskap, slott och koja, människor och djur. 
Allt som kom hennes väg. Hon fick åka på resor till Italien och Frankrike. Alltid i sällskap 
med andra men om detta vet jag inte inget om. Hon tecknade dem hon reste med med ibland 
namngivna eller inte.

Möjligheten att resa och studera utomlands fanns för unga män och även kvinnor från 
överklassen i det sena artonhundratalet. Efter ungdomsåren ingick många kvinnor äktenskap 
och flertalet avslutade sina konstnärliga studier. Några fann kärleken i en annan konstnär 
men som ansvarig för barn och hem avtog den konstnärliga verksamheten eller man 
fortsatte med inredning, hantverk och formtänkande inom hemmet. Nedan foto av kvinnliga 
konstnärer i Paris.



utsikten Monte Palantin i Rom

Så gjorde den sju år äldre Karin Larsson på Sundborn. Hanna Hirsch som är tre år äldre än 
Märtha mötte George Pauli och de arbetade båda som konstnärer hela livet. Andra valde att 
inte binda sig med man och barn för att försöka gå en egen väg i sitt konstnärliga utövande. 
Helene Scherfbjeck som var sex år äldre förblev ogift. Hon studerade på Academié 
Colarossi på 80talet i Paris. 

Vilken konstskola Märtha gick på är ännu inte utforskat.  Men häromdagen kom ett 
trevligt brev från Ann-Louise Grill. Det innehöll Märthas dagbok från Paris! Hon skriver 
nästan allt på franska, men här ett utdrag på svenska.



Theodor och Märtha Grill.

I samtal med Ann-Louise och vad min mamma Ann-Mari (1922-2004) berättat för mig så 
avslutade Märtha sitt konstnärskap i samband med giftermålet. Hon gifte sig med sin kusin 
Theodor vid 29 års ålder 1895.

Märtha födde fyra barn i rask takt. Claes kom 1896, Sam 1897, Baltzar 1900 och Ulla 
1903. Hela familjen flyttade in på Stora Herrgården i början av 1900talet efter att Theodors 
far gått bort. 

Pappan Claes Lorentz motsatte sig giftermålet mellan kusinerna. Han ska ha sagt till 
sin son: ” Du ska inte gifta dig med Märtha för hon har inga pengar”. 

Men Märthas mor Ulla Grill som ”hade skinn på näsan” lär ha sagt att ”det skulle hon 
se till” (att det blev äktenskap). Hon var själv uppvuxen på Godegård och ville såklart att 
giftermålet skulle bli av. 

En reflektion kring pappans avoga inställning är ju att Godegård aldrig var 
fideikommiss utan varje gång ett arvsskifte skedde måste ägandet delas. Tillgångarna 
krympte på det att fler fick ärva intill modern tid. 

Idag är säteriet Godegård i Grillarnas ägo ett minne blott men lever kvar på andra sätt.



Ann-Louise berättar vidare att Märtha och Theodor verkligen var kära i varandra och senare 
”när Märtha blir änka och får uppvaktningar så bryr hon sig inte. Ty Theodor var hennes 
enda kärlek och förresten kunde det bli skvaller” och enligt hörsägen ska Theodor ha sagt 
”min kärlek växer större för varje dag. Märtha är bättre, ädlare och storslaget godare än 
jag kunde tänka mig”

Theodor dog 1912 och Märtha blev änka vid 46 års ålder när barnen var minderåriga. Nu 
stod hon ensam på Godegård och skulle ta hand om allt som var mannens uppgift. 

Familjeporträtt av änkan Märtha och barnen



Vid Märthas sida fanns ändå trotjänarinnan Augusta ”Dutta” Larsson 1883-1959 som bodde 
med familjen tills Märtha avled 1951. 

”Dutta var den andra delen av farmor”, berättar Ann-Louise. ”Hon visste allt om alla. 
När det gällde att komma ihåg och veta hur det skulle vara, så här har vi alltid gjort, det 
var Dutta det. Den enda som kunde kivas med Dutta var Märthas mor Ulla. Inte 
statusmässigt för då var det ju ett stort trappsteg emellan.”

Spår av Dutta finns i min mammas receptsamling och jag undrar om inte Eva-kakan, 
den klassiska Grillska födelsedagstårtan med hallonsylt på mandelbotten är skapad av Dutta. 

Ett flertal recept har skålpund och andra mått som berättar om en annan tid. 

       Augusta ”Dutta” Larsson    målning av Märtha Grill

När Märtha tagit hand om Godegård med hjälp av arrendatorer och andra ett drygt årtionde 
tog sonen Baltzar över förvaltningen av Godegård, medan Claes som var äldst ville arbeta 
som den läkare han utbildat sig till. 

Mellanbrodern Sam avled endast 23 år gammal. Dottern Ulla drabbades av psykisk 
sjukdom tidigt och förblev ogift livet ut.



I skissböckerna finns flera teckningar från Godegård. Märtha har daterat och delvis 
namngett vad de föreställer. 

Ofta är hennes målningar både odaterade och utan signatur. Om man har verk av 
Märtha i sin ägo kan det vara lämpligt att skriva in på baksidan vad man vet.

En av teckningarna är daterad 1908 så tesen att hon helt slutade med konsten kanske 
inte riktigt stämmer.



Jag vill ändå tro att Märtha använde sin konstnärliga ådra genom åren på olika sätt. Hon 
hade även utbyte i de kvinnliga konstnärer som fanns i kretsen kring Godegård. 

Jag ska i några exempel belysa detta. 
Vi vet att hon tecknade i skissblocken de första åren när barnen har kommit. Vi vet inte 

om hon målade mer i olja men en akvarell finns bland många teckningar från Furusund. 
Märthas dotter Ulla skapade underfundiga berättelser på vers i akvarelliserade egna 

böcker. Hon skickade brev med bilder, urklipp och målningar till många. 
Kanske det var en källa till glädje för mamma Märtha? Ulla Faster som hon ville bli 

kallad av yngre hade ofta Lustigkulle som motiv.



Fotografiet ovan är från 1910-talet med Märtha och hennes syster Charlotta samt dottern Ulla, grannpojke, 
sonen Sam och modern Ulla.

På Godegård rådde även under Märthas tid ett stort umgängesliv med släkt och vänner 
framförallt på somrarna, Märthas mor Ulla flyttade dit någon gång efter sin makes 
bortgång.Claes familj tillbringade somrarna på Stora Herrgården och Baltzars huserade på 
Lilla Herrgården. På bilden nedan tagen 1945 ses sonen Claes familj med Märtha i centrum.



En person som stod Märtha mycket nära var systerdottern Märta Ankarswärd (1890-1967). 
Hon var tjugofyra år yngre än Märtha. Hon var keramiker, målade akvarell och var lärare på 
Tekniska skolan (nuvarande Konstfack). 

Hon var också mentor för min mamma Ann-Mari som var textilkonstnär. Själv minns 
jag med glädje att jag fick pröva på lera i Märtas ateljé på Norrmalm i Stockholm..

Hon bodde ofta på Godegård på lediga tider och målade mycket där. 
Märta Ankarswärd hette Grönvall som gift.Hon utformade också Märthas Ex Libris.



Ett konstnärligt samarbete skapades mellan Märtha Grill, Märta Ankarswärd och Ann-Mari 
på Godegård. Till exempel formgav Märta Ankarswärd textilier för en grupp stolar som 
vävdes i gobeläng av Märtha Grill. Det finns en kudde som är utförd i gobelängteknik av 
Ann-Mari som dessförinnan skissats av Märtha Grill, troligen slutet av 1930 talet. 



Märta Ankarswärd fick också i uppdrag 
av moster Märtha att dekorera väggarna 
på Lilla Herrgården. 

Med mjuka pastellfärger målade hon
rummen med detaljer av växter, kolonner 
och blad, med samma eleganta 
lätt-på-handen-stil som i hennes keramik.

Detta kan man än idag beskåda på 
Nationalmuseum och i släktens gömmor. 

1960talet från Lilla Herrgården, Märta As väggdekor, Märthas skärm, Ellen Grill och Ann-Mari.



Godegård är min barndoms trakt. Under min uppväxt bodde vi mycket på Lilla Herrgården 
som min morfar Claes då huserade i.

I en av mina tre barnböcker om en flicka som heter Nina har jag skildrat mina somrar 
där. I fiktiv form och en god portion fantasi. 

Boken ”Nina och kattguldet”, förlag: Eriksson & Lindgren kom ut i början av 90talet 
och finns på bibliotek. 

På Lilla Herrgården fanns den tredelade skärmen målad av Märtha. 
Mittenmotivet ”vinter” är en utsikt från Örebro, flankerad av ”vår”, blommande syren, 

och ”höst” med röda rönnbär.

Kära morfarsmor Märtha, jag har försökt följa dig en stund. Dina fotspår är inte så tydliga 
men jag ser varje linje i dina blyertsteckningar, att gläntorna du målat finns kvar, syrenens 
doft, vågornas kluck och den starka blicken från självporträttet.

Ann Grill

kontakt: ann.grill@gmail.com
född Granhammer hemsida: www.anngrill.se
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