
Tre smöriga friarbrev. 
 
 

 
Ewa Lorichs Grill (1844-1926) 

 
 
I en plåtlåda ovanpå min bokhylla ligger flera bouppteckningar, testamenten och andra gamla 
handlingar som min mormor Eva Grill Sandin (1874-1954) har lämnat efter sig till min 
mamma Ulla Sandin Persson (1915-1997). 
 

Bland handlingarna finns också några handskrivna friarbrev från Andreas Gustaf Grill (1827-
1889). Det är dikter av hans egen hand, som han skickade till sin blivande tredje hustru Ewa 
Henrika Laurentia Lorichs Grill (1844-1926), alltså min mormors mor. När de träffades var 
han 44 och hon 27 år gammal. De gifte sig sommaren 1871, bara två år efter att Andreas hade 
blivit änkling för andra gången. Vid den tiden var han brukspatron på Mariedam, direktör vid 
Jernkontoret med utvecklingen av bruken i Småland som sitt eget ansvarsområde och hade 
dessutom flera offentliga uppdrag, bland annat som riksdagsman i Andra kammaren. Då var 
han också far till sex barn i åldern 7-19 år. Med Ewa Lorichs skulle han komma att få 
ytterligare nio barn, av vilka åtta levde till vuxen ålder. Min mormor var tredje barnet i detta 
tredje äktenskap. Ewa Lorichs överlevde sin man med 37 år. 
 

När dikterna skrevs, levde vi i Sverige i romantikens tidsålder. Då ingick det i de kulturella 
koderna att man skulle utöva musik, lära sig teckna och måla, kunna skriva välformulerade 
brev och dessutom skapa dikter och tillfällighetsverser av olika slag till fester, födelsedagar, 
bröllop, begravningar och liknande. Det var inte alltid verser som höll särskilt hög klass, men 
Andreas Gustafs dikter hör enligt min mening inte till de sämre. Det är god ordning på rim 
och versfötter. Smöriga är de utan tvekan, med vårt mått mätt, på gränsen till pekoral ibland, 
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men de är ändå präglade av en innerlig omtanke om föremålet för hans ömma låga. Man får 
betrakta dem som ett tidstypiskt uttryck för både kvinnosyn, tillgivenhet och kärlek. 
 

 
Andreas Grill (1827-1889) 

 
Andreas Gustaf hade många kulturella intressen. Han var en sällskapsmänniska med stort 
kontaktnät, mycket musikalisk, god dansör och sångare, skicklig tecknare och miniatyrmålare, 
dessutom särskilt intresserad av konst och konsthantverk. Vid Mariedam hade han en stor 
trädgård med egna växthus. Trädgårdsintresset fortsatte han odla även sedan han lämnat 
Mariedam för Örebro i mitten av 1880-talet.  
 
Friarbreven är inte daterade, men ligger i kuvert. Frimärkena är bortklippta, så man kan inte 
använda poststämpeln som hjälp för dateringen. 
 

 
Valsta, vacker karolinerherrgård från 1700-talet. Numera byggnadsminne. 

 
Ewa Lorichs växte upp på Valsta herrgård i Odensvi socken, nära Köping. Hennes föräldrar 
var överste Fredrik Natanael Lorichs (1815-1885), gift med sin kusin Christina Fredrika 
Charlotta Lorichs (1814-1904). Dottern Ewa Lorichs hade också en yngre syster, Sigrid 
Hedvig Fredrika (1845-1929), som nämns i brevet nedan. Från 1874 var Sigrid gift med 
kapten Gustaf Vilhelm Vollrath Tham (1833-1901) från Västergötland i hans andra gifte. 
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Första friarbrevet: 
 

Förlåt! Att den, hvars ungdom svunnit, 
än manar Eros-lyrans ljud. 
Vi ha ju lifvets gåta funnit 
först när vi hört dess sista bud. 
 

Ja! Hoppet står nu vid min sida 
och smeker med sin ljufva röst 
mitt hjerta. Ack, i verlden vida 
jag trodde ej det mer fanns tröst. 
 

Men Dig jag såg! En solglimt strödde 
sitt skimmer öfver sorgens drägt. 
Du log, ej mer mitt hjerta blödde. 
Din röst var kär, som sommarns flägt. 
 

Af dig ej sedd, jag okänd njutit 
och frossat af ditt ögas glöd. 
Du medvetslös har lifvet gjutit 
i själ som länge trott sig död. 
 

Och som ett barn, med dig mitt minne 
i glada lekar höll sin dans. 
Jag byggde luftslott, och derinne 
du ensam herskarinna fanns. 
 

Väl drömmen gick, lik alla drömmar 
och ensam stod så mannen där, 
Men tänkte: Tvenne skilda strömmar 
förenas ofta åter här. 
 

Och så det blef! Ty dig jag åter 
har sett och hört. Af ödets hand 
du fördes i min väg. Jag gråter 
ej ensam mer på öde strand. 
 

Om dig jag drömt, och drömt om lycka, 
som åter värmde hemmets härd. 
Om dig jag svärmar. Kan du rycka 
mig ned från denna himmelsfärd ? 
 

O! Nej! Så skön, så god! En qvinna, 
en Engel uti hvarje drag, 
hvar skulle du väl känslor finna 
att dela ut ett smärtans slag ? 
 

Så låt mig hoppas! Snart jag flyger 
att söka lyckan vid din fot. 
Till dess min tanke ständigt smyger 
kring dig. O, tag den djerfve mot, 
 

Och gif en fristad åt den varma, 
åt svärmarns glada fantasie. 
Du då gör väl emot den arma, 
och finner glädje sjelf deri. 
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Andra friarbrevet: 
 

Om ”Dig”. 
 
Till Dig min tanke flyr 
när dagen går till hvila 
till Dig när morgon gryr 
mitt hjertas böner ila. 
Ehvad jag gör 
en röst jag hör 
som kallar mig  
till Dig. 
 

Hos dig är sällhet blott 
hvad vill väl lifvet gifva, 
som likna kan den lott 
att städs hos Dig få blifva. 
Ej stormens il 
ej smärtans pil 
skall söka mig 
hos Dig. 
 

Just Dig jag dyrka ”vill” 
Tillgif det, ljufva qvinna! 
Men barnet tiger still 
om det får framgång vinna. 
Som lifvets mål 
som dess idol 
jag tänkte mig 
just Dig. 
 

I Dig är allt förent 
som alstrar lifvets lycka. 
Allt herrligt, skönt och rent 
din varelse ses smycka. 
Den kind så skär 
ett vittne bär 
om känslors krig 
i Dig. 
 

På Dig Gud Amor tänkt 
med sina bästa håfvor, 
och gracerna dig skänkt 
behagens alla gåfvor. 
Ej undra på 
om solblind då 
jag skådar mig 
på Dig. 
 

Med dig i lif och död 
jag gläder mig åt verlden. 
Med dig i lust och nöd 
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så ljuflig synes färden. 
Din varma hand 
till Edens land 
skall föra mig 
med Dig. 
 

För dig jag lemnar allt, 
men om ej Dig jag funnit 
mitt hjerta varit kallt 
och så jag allt har vunnit 
om du blott vill. 
På knä så still 
Jag sänker mig 
för Dig. 
 

Af Dig att läras in 
hur skönt det är att lefva 
och när du blifvit min, 
min Engla-rena Eva ! 
All sällhets höjd, 
all himlens fröjd 
skall skänkas mig 
af Dig. 

 
 

Tredje friarbrevet: 
 

Ett enkelt svar på många frågor. 
 
Kan Du säga hvarför Bruden  
suckar, men af sällhet strålar ? 
Hvarför Maj i blomsterskruden 
kläds och med sin fägring prålar? 
Hvarför Vår vid solens kyss 
ler så skönt, som Du log nyss ? 
 

Då den arme sträcker handen 
du med glädje honom gifver 
och en gång vid himlaranden 
lönen deför herrlig blifver. 
Hvarför hör du tiggarns bön ? 
Hvarför får Du derför lön ? 
 

Hvarför städs till Modersfamnen 
smyger barnet då det gråter ? 
Och till hemmets härd vid hamnen 
hvarför längtar seglarn åter ? 
Hvarför spejar utåt sjö 
längtande hans trogna mö ? 
 

Hvarför följer uppå sorgen 
dubbel glädje, dubbla fröjder ? 
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Hvi af Gud har Du fått borgen 
att från himlens ljusa höjder 
ljufligt solsken innan kort 
jagar regn och stormar bort. 
 

Snöhvitt täcke höljer norden, 
lifvets krafter synas döda; 
Såningsmannen gömt i jorden 
hvad som löna skall hans möda, 
hvarför växer sädet opp 
som han sått i tro och hopp ? 
 

Med mitt hjerta uti lågor 
skall till sluts jag endast spörja 
hvarför gör jag dessa frågor ? 
Och Du kan med svaren börja. 
Om Du dennas gissar rätt, 
allas svar blir lika lätt. 
 

Men jag heldst från läppar ljufva 
plockar svaret på dem alla. 
Och när Du, en arkens dufva, 
låter hoppets budskap falla 
i mitt bröst. Då vet jag väl - 
svaret bor uti din själ. 
 
 
 

 
 

Mariedams herrgård från trädgårdssidan, riven omkring 1920.  
Flygeln till höger finns kvar. Vykortsfoto. 
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Jag bifogar också ett brev, som Andreas skriver med anledning av Ewas första besök på 
Godegård och Mariedam. Det ligger också i ett eget kuvert i plåtlådan: 
 

Halsberg, Mariedam, den 3 mars 1871 
 
Min egen älskade Eva! 
 
Först och främst vill jag öfver Dig nedkalla Himmelens bästa välsignelser för all den 
godhet och kärlek, som du skänkt mig, och som nu gör mig så lycklig att jag knappt vet 
om jag lefver i det närvarande, det tillkommande eller i de två hos Dig förflutna 
dagarna. Gud signe dig, min egen älskling! 
 

Min resa gick väl; 10 minuter att spendera på Köpings station och ej en sekund mera – 
hemkomst till middagen i går. Först idag på f.m. har jag underrättat mina fruntimmer 
här om min lycka, men Anna och Ottil1 fingo ej veta det förrän vid Godgård, dit jag 
idag medtog Ottil och där Anna var förut. Mamma, älsklig och god som alltid, bad Gud 
välsigna oss och får jag till Dig framföra hennes hjertliga helsningar. ”Duger Eva till 
Hustru åt dig, så är hon bra som Sonhustru åt mig”, var Mammas ord. Anna och Ottil 
voro glada, nästan som jag sjelf och det betyder mycket, förstår Du. Alla äro nyfikna att 
se Dig, och det är icke att undra på; nu har jag i samråd med Mamma uppgjort att det 
blir bäst om vi mötas vid Halsberg, söndag f.m. d. 12:e Mars. Det kan då, om tövädret 
ej blir för starkt, vara hopp om att slädföret ännu står vid sig. Här uppe i skogen är det 
ingen fara, men vi hafva en förarglig c:a ½ mil lång bit närmast Halsberg. Naturligtvis 
äro alla välkomna, Sigrid med förstås. Vi skulle då resa till Godgård på måndagen, och 
Mamma ber Eder hjertligt välkomna dit. Det gjorde henne så godt att få något gladt att 
tänka på i alla sina bekymmer, dels verkliga och dels inbillade. 
 

Och nu, min egen älskling till oss sjelfva. Egentligen smattrar det inom mig af riktig 
raketeld, men huru uttrycka detta? Jag skall vänta till dess jag får se huru du talar om 
det och deraf lära. […]  
 

Eva! Eva! min älskling. Ack! Om du visste huru dyrbar Du är mig och huru jag längtar 
att åter trycka Dig till mitt varma hjerta. Det är just nu en sådan längtan som bäst 
uppfostrar den växande kärleken. 
 

Om måndag eller tisdag reser jag upp [till Stockholm] och möter Er sedan på nedvägen 
vid Halsberg. Nu måste jag sluta, ty posten väntar ”uti natten”. 
 
Gud välsigne Dig, Eva min!  
Din trogne älskande Andreas. 
 
 
När vi nu ändå är inne på kärleksbrev, dikter och kulturella koder, vill jag gärna lyfta 
fram ett par exempel på Andreas förmåga att teckna och måla. Tuschteckningen på 
nästa sida med de två hästarna är en i en serie. Jag ser den som en allegori över den 
mångåriga ovänskapen mellan Andreas och brodern Claes Lorentz (1817-1907), som 
förmodligen till stor del berodde på deras olika personlighet och läggning. Brödrastriden 
har jag skildrat i flera av mina artiklar på denna hemsida, framför allt i min D-uppsats i 
historia ”Andreas Gustaf Grill – bergsman och entreprenör”. 
 

                                                 
1 Anna (1852-1917) och Ottil (1854-1921) är döttrar till Andreas Grill i första äktenskapet med Charlotte 
(Lotten) Didron (1827-1861). Man undrar hur det kan vara att få en styvmor som bara är 8-10 år äldre. 
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Andreas Grill: Kämpande hästar – kanske en allegori över en brödrastrid? 

 
 

 
Andreas Grill: Paul och Virginie. Miniatyren är målad av dottern Eva Grill Sandin, efter foto. 
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Paul och Virginie är en mycket romantisk liten roman av Jacques-Henri Bernardin de 
Saint-Pierre och publicerades första gången 1788, alldeles före Franska revolutionen. 
Romanen gavs ut i flera upplagor och lästes långt in på 1800-talet. Mitt exemplar är 
tryckt 1888. Romanen utspelar sig på ön Mauritius, som på den tiden hette Ile de 
France. Den handlar om två ungdomar som tillsammans med sina mödrar lever ett 
enkelt liv på en liten plantage ute i vildmarken, i ömsint kärlek till varandra och i 
fullständig harmoni med naturen, där de livnär sig på vad markerna ger. Den högättade 
Virginie sänds mot sin vilja till Frankrike för att få en ståndsmässig uppfostran och 
utbildning och för att ta i anspråk ett arv, som är avsett för henne. Hon vägrar dock att 
gifta sig med en betydligt äldre man, görs därför arvlös och lämnar efter några år 
Frankrike för att återvända till Mauritius. Under tiden har Paul, som är av betydligt 
enklare härkomst och inte har samma möjligheter, fortsatt sitt arbete på ön, full av 
saknad och längtan efter sin älskade ”syster”. När fartyget med Virginie ombord närmar 
sig ön blir det storm och båten går under. Man hittar Virginies lik på stranden och 
begraver henne på en naturskön plats. Paul fortsätter att arbeta i sitt anletes svett, men 
sörjer sig naturligtvis till döds och de gamla mödrarna dör också kort därefter. Det är så 
känslosamt och sorgligt att man kan gråta. 
 
Andreas målning är gjord i blått och guld på trä. Den är i storlek 10 x 20 cm och har 
oftast hängt över min säng. Även nu har den en fin plats i min lägenhet. 
 
 
För texten kring dikter, brev och målningar svarar: 
 

Mårten Persson 
070-541 24 56 
mp@intellego.se 
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Bilaga. 
 
I boken om Odensvi socken av Lorentz Ludvig Lorichs (d.y.) finns Ewas föräldrar på 
bild: 
 

 
 
 
Bland visitkortsbilderna i mormors omfattande bildarkiv finns ett par Lorichs-
fotografier till: 
 

                  
 

            Charlotta H Lorichs (1795-1881)       Fredrik Natanael Lorichs (1815-1885) 
                 född Linman, Ewas mormor                       Ewas fader, en bättre bild 
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Valsta herrgård är troligen uppförd under den Ribbingska tiden, sannolikt någon gång 
mellan 1710 och 1730. Den har en traditionell sexdelad plan, men det rum som normalt 
utgör salen, är här delat i två. Byggnaden har valmat säteritak med enkupigt taktegel. 
Övre våningen utgör ett helt våningsplan. Eftersom lanterninfönstrens underdel delvis 
döljs av nedre tegeltaket kan man sluta sig till att byggnaden från början varit försedd 
med spåntak. Många fönster och dörrar har fortfarande kvar sina ursprungliga detaljer. 
 
Eftersom herrgårdsbyggnaden är mindre än motsvarande byggnader på andra ställen, 
har experterna frågat sig om den kanske kan ha utgjort en flygel till en samtida eller 
äldre, större huvudbyggnad. Tillförlitligt kartmaterial och andra belägg för detta har 
man inte fått fram. Man vet i alla fall att det har legat minst en större byggnad vid 
herrgården, vilket framgår av detta flygfoto från 1941. Huset har brutet tak (mansardtak) 
och ser ut att vara från slutet av 1700- eller början på 1800-talet. Från början kan det ha 
varit en sexdelad envåningsbyggnad, eventuellt påbyggd senare med ytterligare en 
våning, möjligen tänkt för barn eller tjänstefolk. Detta hus är numera rivet. 
 

 
 

Källor till bilagan: 
 
Lorichs, Lorentz Ludvig (d.y.) (1931): En bok om Heds socken, Bergs tryckeri, Västerås 
[innehåller en beskrivning av Bernshammar och dess historia] 
Lorichs, Lorentz Ludvig (d.y.) (1938): En bok om Odensvi socken, Bärgslagsbladets 
tryckeri, Köping [innehåller en beskrivning med utförlig 500-årig ägarlängd för Valsta] 
Ehrenborg Lorichs, Signe (1947): ”En resa till Jämtland”, särtryck ur Heimbygdas 
tidskrift, Jämten 1947, Appelbergs boktryckeri Uppsala [innehåller en flygbild av 
Valsta, enligt uppgift från 1941]. 
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