emeuertrd rnte lorran fE94-9b. Senare byggde
skulptdren Emil Wikstriim, milaren Pekka Halonen och kompositiiren Robert Kajanus m fl sAdana
hus. De var sjlilvmedvetna, stora byggnader upp6rda i timmer, oIIa placerade i det skogbevuxna
inlandet, men Ande tillgiirngliga medjdrnvng frAn
Helsingfors.3De hade ett samhiilleligt och konstniirligt program som var uttryck ftir de finska
qidlvstiindi ghetsstrdvandena runt sekelskiftet nAgot som skilde dem frin de svenska villorna
som inte hade samma kraftfulla framtoning, vare
sig konstniirligt eller politiskt. Det tir emellertid
inte otiinkbart att Ostberg hade de finlandska
konstnhrskollegernas byggnader i tankarna ndr
han ritade p& Bonniersvilla, men en modifiering

ursprungligen ett frskartorp om en kammare och
kiik, som byggdes till i biirjan av 1900-talet efter
Ostbergs ritningar. Huvudbyggnaden var stramt
hillen ochklndd i en enkel r<idpanel.Den arkitektonbka effekt€n i det yttre skapades av dvervAningens stora at€lj6lbnster. BottenvAningen rymde bl a ett stdrre vardagsrum, medan den glasade
verandan lig indragen i byggnadens liv.

TVAvillor av Torben Grut
Torben Grut ritade Aren efter sekelskiftet nigra
frin varandra mycket skilda trdvillor. Den ena,
GrtinaLund vid Sarii pa vastkusten,visar pi infly.

Rognar Ostberg.Paulis villa p& Ut6. Rolf Pauli, Stockholm
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Torben Grut. Grona Lund uid Sarij. Tuschritning. Arhitekturrnuseet

tande frAn den engelske arkitekten C F A Voysey.
Villan uppliirdes l90b &t herr och fru Hjalmar
Weijdling. Dess utsatta lege, h6gt uppe pA en
klippa med utsikt 6ver havet har givit ail arlitet<_
toniska huvudmotivet, det stora taket. Detta som
var h6gt och svagt svangt i spetsarna samt utdra_
get tiver bottenvAningen avsAg att skydda husen
frAn solensinfallande str&lar och fr6.nregn. Fasa_
densldngdverkan,bursprAksmotivetoch planens
uppbyggaad piminner om nAgra av Voyseys vil-

laprojekt,exempelvisWindemereeller Limpsfreld
vid Surrey.aDen andra lAngdfasadensgavlar ftirefaller ocksa hamhde fr&n Voysey, dock inte fiin
dessaexempel.
Den andra yillan av Gruts hand visas som
exempelpi. hur ldnge traditionen med villor i ett
slagsnordiskstil eller allmogestillevdekvar. 1912
ritades Vassvik, en sommarvilla pl Ingani, it
Georg Odman och utformades efter familjens
tinskan i en stil piminnande om en jamtlandsk
g&rdeller flbod.s Likheterna med dejiimtldndska
fiirlagorna dr dock inte sArskilt pdfallande. Genom
att villan var byggd i en backe fick den en annan
markkontakt dn dessa.Den hade snarare vissa
likheter med tonsattaren Peterson-Bergersvilla
SommarhagenpA Frtis<in,som denne sjEilv ritade
omkring 1912-13.6 Vassviks itvervAning var
svagt utkragad och sm&rutiga liinster med luckor
kontrasterade vackert mot den kraftiga stAende
panelen i fasaden. Fdrstukvisten med svarvade
stolpar hade dock drag som erinrade om dldre
norrlandskasidana.
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TorbenGrut. Vassvikp& Ingard.Tuschritning.Arkitehturmuseet
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