
Om en brevsamling från 1900-talet 

I Godegårdsarkivet på Nordiska Museet finns Märtha Grills efterlämnade brevskörd 

från 1880 till 1951. Det är en rik samling brev både från henne och brev ställda till 

henne. 

Som 46-årig änkefru efter att maken Theodor gått bort 1912 och med fyra  

barn tog hon hand om Godegård. Äldste sonen Claes (min morfar) är då 16, Sam 15, 

Baltzar 12 och Ulla 9 år. Mitt fokus har legat på Märthas brevväxling med barnen. 

 

Foto av familjen Grill, troligen 1906. 



 

Dåtidens brev kan vara hur triviala som helst, liknande nutidens sms eller hastiga 

meddelanden via mail. Telefonen börjar komma för de mest bemedlade, så den 

konversationen är givetvis borta, men breven finns sparade.  

Brev efter brev berättar om vardag och umgänge, råd och tröst, årstidernas  

växlingar och allvarliga händelser. Mycket finns mellan raderna som jag önskar jag fått 

veta mer om. Men här finns också uppriktighet och förtroende. När jag söker efter 

händelser för längesedan häpnar jag över hur nära man ändå kommer dessa människor 

som jag har del av i mitt eget dna. 

Cykelfärd i norrsken 
Ett brev från 4 nov 1917 stiger fram när Sam cyklar en stjärnklar kväll de två milen 

från Krylbo till Garpenberg där han får praktisera jakt, tända milor, räkna timmer och 

gallra träd för kommande jägmästarstudier.  

Han skriver ner sin upplevelse till mamma Märtha :  

…” cyklade sedan iväg i sakta mak satte på mig mina tumvantar och fällde upp 

kragen. Det var fruset så att det knastrade om hjulen och emellanåt gick det igenom 

den frusna skorpan så att leran stänkte. Natten var stjärnklar och det var fullmåne så 

man kunde läsa kartan. Polstjärnan användes som kompass. Småningom kom man 



fram till Avesta där jag skulle cykla över Dalälven. Norrskenet började allt tydligare 

framträda och bildade snart en praktfull strålande båge som böljade och veckade sig 

sakta nästan omärkligt. Dalälven flöt majestätiskt lugn och där bron gick över dånade 

och brusade forsen med skum och vågor och fångdammarna och fabrikerna lågo 

utefter stränderna och blänkte så långt nedåt man kunde se. Emellertid kom man över 

och vände rakt mot den allt praktfullare norrskenskoronan som ibland sände sina 

ljusfloder ända till zenit, än var det starkast rakt i norr, än brann den som en flamma i 

öster och än veckade den sig i ett dubbelt draperi från östra till vestra horisonten. Så 

fortsatte det och bleknade till slut när jag var nästan framme och av norrskenet 

återstod ett vitt töcken på norra horisonten. På Garpenberg låg allt tyst och tyst smet 

jag in genom ett fönster och lade mig. Ja! Så var den resan.” 

 



 

Här är Claes Grill på ett porträttfotografi, taget i ateljé. På baksidan står 

namn och plats angivet. I Uppsala där Claes studerar, runt 1918 . 

 



 

Spanska sjukan och TBC 
Min morfar Claes drabbas av tuberkulos (antagligen redan 1912) och hamnar på 

Romanäs sanatorium 1918. Han är avrådd att anstränga sig och uppmanas att läsa 

skönlitteratur istället för kursmaterial för sina läkarstudier. Han skriver den 18.6.1918 

att han nästan är på väg att ge upp: 

…”som Mamma förstår, det betyder inte något för mig om jag klarar mig  

eller ej. Men vi får väl göra så gott vi kan. Så mycket läst har det ej blivit på sista tiden, 

man är trött och tycker sig jämt gå med feber, och så på nätterna inställer sig 

nattsvetten, och framåt fyra-fem händer det ibland att man ligger och badar i sin egen 

säng; just det sista är en sak som tar mer på psyket än man skulle tro.”  



Claes hämtar sig från denna sjukdom som släcker så många ungas liv, tar  

sin läkarexamen och skriver en avhandling om tuberkulosens spridning. Han arbetar 

sedan på flera sanatorier, kanske som nutida ATläkare går runt innan specialisering, 

kanske som ett tack för vården.  

Spanska sjukan härjar i Europa 1918 - 1919 och Sam får en släng av  

spanskan som det står i ett brev.  Nära 40.000 svenskar, oftast unga vuxna avlider i 

denna smittsamma influensa, där bakteriell lunginflammation är en sekundär följd. 

Antibiotikan är inte uppfunnen än. Märtha var medveten om smittorisker och skriver 

på flera ställen om att hålla avstånd när folk hade sjukdomar som influensa och 

halsfluss.  

I ett brev 31.7.1917 skriver hon: ”…I morgon måste Baltzar och jag gå på 

Falkenströms  soupé, fast det är då intet nöje och stor risk att dra ihop en massa 

menniskor då influensan går mest i varenda stuga här med!” 

och i ett annat från 4.10.1929: 

…”men Svea gick ej ur bilen för att ej sprida smitta då hon haft svår  

halsfluss och lillan blivit smittad o var mycket klen, så dem kan jag kan jag inte 

bjuda…”  

Utbildning 
Syskonen skriver mycket om praktiska redovisningar för utgifter och begäran om mer 

pengar under studieåren. Claes och Sam studerar vidare vid Uppsala universitet, 

Baltzar går på praktik på Hamra lantmannaskola, senare Bollerup lantbruksskola och 

Ulla är på hushållsskola i Ljungskile.  

Studielån finns ännu inte och högre studier var beroende av släktingars  

ekonomi. Mamma Märtha skickar inte bara rekommenderade brev med pengar utan 

också försändelser med äpplen, möbler, skidor, gevär och matförnödenheter 

kombinerat med brevpapper!  

I Uppsala sitter Claes och skriver till sin mamma den 14.3. 1918:  

”…Vi är ett nytt släkte, och det finns nog inte planer i världen att att vi  

kan finna oss i att gå gamla upptrampade tankebanor. Och mödrarna orkar nog inte 

hänga med på våra vägar som gå rakt ut ”ins Blau hinein” för att där upplösa sig i 

intet, eller att i bästa fall trassla in sig på vägen mot de kanske alltför ideala målen för 

att sen omedelbart stupa rakt ned i vardagslivets enahanda. Dom förnuftiga eller 



vansinniga spekulationerna hör ungdomen till, som inte få nog av livet som det är, 

utan söka efter var och ens förmåga förgylla upp det så gott sig göra låter. Att släpa 

med fäder och förfäder i allt det där lönar sig inte,” …”Man har ju alltid litet 

förnuftiga framtidsplaner och lite relationsbördiga upplevelser som kunna ventileras 

o.s.v 

Och är man en snäll son blir man naturligtvis som”alla andra , som folket är mest” . Den 

modersdrömmen är väl de flesta kompetenta att uppfylla utan alltför stora svårigheter.  

Lyckan tycks mej vara en sån där fågel som det finns tio i skogen men ingen i handen.  

Och som jag inte är nån jägare så får väl fågeln stanna kvar i skogen så länge.” 

På loven samlas de alla i barndomshemmet Godegård. 

Olyckan 
Den 31 maj 2019 i Uppsala råkar Sam ut för en fallolycka, bryter benet och får 

möjligen också en hjärnskada. Tiden går och han verkar ha klarat sig utan men. Han är 

intresserad av geologi och är på studieresa till Greifswald i Tyskland sommaren 1920.  

Men hemkommen till Godegård i början av augusti blir han förkyld och får bronkit. 

Senare i augusti blir Sam sjukare.  

Ulla, då 16 år, skriver ett brev om vad som hände på Godegård efter att 

Baltzar åkt iväg till sin skola inför skolstarten: 

”Godegård d 22 aug -20 

Kära bror Baltzar! 

Det är icke något roligt du idag får höra ty jag skriver nu för att tala om  

för dig att Sam blev sjuk. Sedan vi gått till stationen spelade han och Stagh bräde och 

då blev Sam borta så där. igen. Sedan vi hade lagt oss fick vi höra några konstiga ljud 

uppifrån. Mamma och jag gingo då upp och då låg Sam sanslös och han hade mycket 

slem i halsen att han andades alldeles konstigt, han hade lagt sig. Mamma och Duttan 

vakade hela den natten. Kusken fick fara till Tjällmo mitt i natten, så doctor Brand 

kom vid 5-tiden på morgonen. Han hade 13 anfall av någon kramp. Brand kunde ej 

göra något, utan endast morfininsprutning och trodde det var något åt hjärnan efter 

fallet från S.t Eriks brunn. Det var något rysligt hans anfall, sade Brand. …” 

Sam är knappt 23 år när han avlider på Akademiska sjukhuset i Uppsala  



sedan hans kropp kollapsat av feber, lunginflammation, upprepade epileptiska anfall 

och medvetslöshet. Hela förloppet är noggrant skildrat i patientjournalen. Det finns 

också ett skakande vittnesmål av mamma Märtha som följde med sjuktransporten (24 

mil) till Uppsala.  

Om inte om hade hänt 
Jag får funderingar kring livet i familjen. Hur tänkte de efter att pappa Theo gick bort 

1912, innan barnen var vuxna och kunde ta över. Hur skulle framtiden se ut för 

Godegård?  

Claes stod först i tur, men var själv tidigt inne på att bli läkare. Sam lär sig  

om skogsvård och skogsbruk med siktet inställt på jägmästarexamen. Baltzar, den 

yngsta sonen, blir uppmuntrad av mamma när han inte tar studenten och hon berättar 

tröstande vad hans pappa ansåg om den 

saken.  

Märtha skriver till Baltzar  

6.6.1919: 

” …Pappa hade sagt … att om  

det fanns någon möjlighet, så ville han bra 

gerna att alla hans gossar skulle ta 

studenten allesammans, ty han sjelv  tyckte 

det var så ledsamt att han ej hunnit ta den, - 

men känner du dig oförmögen dertill så vet 

du att det gick bra för Pappa i alla fall och 

ingen tvivlade på hans kunskaper o 

stipendium av staten fick han i alla fall!” 

Kanske hade de två yngsta bröderna kommit 

överens om att dela på uppgiften, då  

Godegård omfattade både skogs- och lantbruk? Märtha diskuterar ingående med 

Baltzar om anställning av skogvaktare och arrendator och annat som har med skötseln 

att göra efter Sams död. Baltzar kommer hem och börjar arbeta för Godegårds säteri 

vid 25 års ålder. 



Att Ulla troligen inte finns med som alternativ har nog både att göra med hennes 

ömtålighet och tidens kvinnosyn. Man tänkte nog inte på att en kvinna skulle kunna ta 

ett sådant ansvar, även om Märtha gjort det under nära två decennier som gått sedan 

Theo dog. 

 

Syskonkretsen Grill på Godegård i mitten av 1920-talet.  Från vänster Claes, och 

sittande Ulla med ett syskonbarn och Claes hustru Ellen. Mamma Märtha med ett av 

barnbarnen och stående Baltzar till höger.  



Utdrag ur brev från Märtha till Ulla 1929 

Handstilen berättar 

Handstilarna är relativt enkla att följa när jag skriver av dem på datorn. Öppettiderna 

på Nordiska museets arkiv är inte långa, men med mobilkameran kommer jag långt 

och kan senare sitta hemma och skriva rent och även förstora i datorn när något ord är 

svårt att se.  

Ibland när jag verkligen vill veta vad som står, härmar jag mina sedan  

länge döda släktingars handstil.  Jag får så att säga in rytmen och bokstävernas grafik 

genom min egen hand. Och kan märka att det står ”p” istället för ett ”s”. Säregen och 

härlig känsla. 

Handstilen berättar också mer än själva texten. Utan att vara grafolog kan  

man både känna ömhet och förstå olika känslolägen. Mest framträdande är att Ullas stil 

under 20-talet vandrar från välartad flickstil, också i språket, till en mer kladdig och 

hastig, nästan stenograferande skrivning. 

                                                      



  

 utdrag av brev från Ulla till Märtha  
”odaterat” 



 

Ulla Grill 1950-talet 

Att söka i Riksarkiven 
Ulla träffade jag under min barndom på femtio och sextiotalet. Hon var speciell och 

snäll och dramatisk på samma gång.  Men jag förstod att det var någonting mer. När 

jag frågade i familjen om hur det var med Ulla möttes jag av ganska enstaviga svar. 

Att hon på något sätt var egen, men inget om varför det kunde vara på det sättet. Nu, 

när jag i mitt sökande efter uppgifter om att hon kan ha drabbats av psykisk sjukdom,  

famlar jag.  



Jag uppsöker Uppsalas regionarkiv där Ulleråkers mentalsjukhus ingår. När arkivarien 

öppnar Ullas mapp finns inskrivningspapper från 1947.  Men en handskriven lapp 

visar att andra dokument/journaler är ”utlånade” sedan 1973!  

Hon var alltså inskriven på Ulleråker så sent som 1947, men då står hon  

redan under förmyndare sedan länge. Men jag vill veta mer om hennes livsresa. 

 

Ulla Grill 20-tal? 

När jag renskriver hennes brev kan de vara ”daterade” på följande sätt: ” s.l 24_ _ _ 

onsdag”. Det slår det mig att detta kan betyda Sankt Lars och i andra brev skriver hon 

om St Jörgen.  Båda dessa mentalsjukhus fick sina nuvarande namn 1931. Av 

innehållet att döma handlar flera av breven om hennes psykiska tillstånd: 



 …” För övrigt har jag det bra. Men jag vill inte härifrån förrän jag själv  

känner mig inte bara bra för det kunde jag väl vara ung. när som helst. utan. stark 

riktigt stark..(så jag tål ungefär vilka agressiva folk, som helst).” 

Ulla har drömmar om att bli Sophiasyster. 4.10.1929 skriver mamma  

ömsom uppmuntrande och ömsom avrådande om denna idé: 

” …Roligt att du ringde på och talade om hur du kände dig! 

Hoppas du skall trivas i fortsättningen också och lära dig tåla att se det som är svårt 

och obehagligt, som du har den minsta möjliga erfarenhet av, men i vanliga fall blir 

man härdad av livet så kanske det är en genväg att ge sig in på sjuksköterskekallet , 

om jag också tycker det är bra strängt för min lilla känsliga flicka…” 

Till Godegård skickar Ulla färdigskrivna brev i kuvert för vidare  

befordran till vänner och bekanta. Hon ber att mamma Märtha ska ombesörja att 

poststämpeln går därifrån. Skambelagd sjukdom, ingen ska veta, tänker jag.  

 

                 Lustigkulle, ett lusthus i Engelska parken på Godegård 
Ulla blev 80 år. I mitt eget ”arkiv” finns brev, berättelser på vers och små 

akvarellmålningar som hon kantade sina handskrivna alster med. Hon hade en 

romantisk inställning till släktens 1700-tal och skrev långa dikter kring lusthuset  

Lustigkulle och kineserier. Hon bekostade helt ur egen ficka en renovering av 

Lustigkulle någon gång under 1960-talet.         



Lustigkulle har varit en betydelsefull plats inte bara för Ulla, min mamma 

Ann-Mari berättade om Lustigkulle när hon var barn : ” att gå dit var spännande. 

Först följer man slingervägen genom Engelska parken. Det fanns två broar med 

räcken. Där växte ett väldigt bestånd av ramslök, en växt med många vita blommor på 

varje stjälk. Utan att se eller nudda den, så fanns doften där. Stigen slingrade sig 

uppåt och runt kullen i spiral. Innan man kom upp till Lustigkulle fanns en sorts grotta 

ingrävd i sluttningen. Kullen var brant och därinne var som en våning med gräs till 

golv. Där serverades saft och bullar till oss, medan de vuxna satt i lusthuset…”       

Jag har också läst i brev från arkivet om kräftkalas och kulörta lyktor som  

man bar upp till kullen på augustikvällens middag.   



 

När jag fyllde femton år på tidigt sextiotal fick jag en bok av Ulla. Det var 

”Tyst vår” av Rachel Carson, en banbrytande text om miljöförstöringen som kom på 

svenska 1963.  

Att hon gav mig just den boken betydde mycket för mig. Jag var ganska  

häpen och förstod att Ulla Grill också var starkt medveten om vad som skedde i 

samtiden. 

En brunn att ösa ur 
Tänk om man kunde följa Grillarna ännu längre in i vår tid. Kanske finns foton, brev 

och dagböcker i gömmorna hos släkten som väntar på att bli överlämnade. Här finns 

redan nu dokument och album med släktingar och vänner. Sånt som inkommit efter 

Märtha Grills död. Tack till dem som noterat vilka fotografierna föreställer!   

Själv ska jag lämna Märtha Grills skissböcker där hon avbildat Godegård  

med omgivningar och hennes dagbok från konststudietiden i Paris från 1880-talet.  

Min morfar Claes diktade ” mest familjevers” som det står i den inbundna  

boken ( av mormor Ellen) som berättar om vad som hänt i släkt och familj under året 

och lästes upp på julafton från 1922-1971. Familjeverserna kanske också får plats i 

arkivet framöver.  

I den boken finns också en vers, ”In Memoriam” som Claes skrev strax  

efter Sams död. Här ett utdrag ur versen: 
..” En drömmare var han en vildmarksman 

Gick sin ensamma väg genom skogen 

Ett fåtal var det hans vänskap vann 



Men blev man med honom förtrogen 

Så gav han i stilla stunder likväl 

Av sin filosofi om livet 

Med klarsynt blick och med klara skäl 

Så mycket som sällan blir givet 

 

Sam Grill ur ett gruppfoto på Godegård, med realmössan på. Jag har (ännu) inte hittat någon annan 

ungdoms/vuxen bild på honom. 

Mamma Märtha skriver ett brev till Baltzar 20.10.1920: 

”..Från Claes hade jag ett brev idag o han sände mig dess verser, som jag  

skrivit av och sänder dig; han, som jag, tänker nog så mycket på vår älsklige Sam, som 

var så snart färdig med livet.” 



Själv har jag inte ens vetat om att Sam existerat förrän inpå 2000-talet. Det blev en 

hemlighet i familjen. Men Claes döpte sin äldste son till Sam, ”efter en god vän som 

dog ung”, som han sa till mig. Såret satt ännu djupt, tänker jag, eller så skulle inte de 

nya generationerna veta något om så sorgliga saker. 

                 ann.grill@gmail.com 

Ann Grill våren 2020                     www.anngrill.se 
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