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BiA 28. VijhagArdct, fasad mot Shiimalhuikcn.

med fasadernas enkla, stiende uipanel och takens

tegeltickning kan betlaktas som ett steg i riktningen

mot den arkitektur Grut fiiresprlkade.

1903 riade Grut ocksi wi villor vid Sdrd siider om
Giiteborg ftir de blda juristerna Bertil Vi.jk och Karl
'Westin. 

Den fiirstniimnde var son till Ivar rXrijk pi
Dom6 och en av Gruts ndrmaste venner frin uppviixt-
tiden pi Gammalstorp. \Vijk och Vestin hade nlgot fu
tidigare gift sig med var sin dotter till grosshandlaren
August Theodor Carlson och som brtillopsgiva Btt wi
angr?insande tomter med utsikt dver Skorvdlaviken
mor Sdrii, Bastholmen och Tiolludden flor an uppfiira
var sin sommarvilla, lYijhagd*n och Sohergagdrden.

De bida villorna har en snarlik utformning med en
rektanguliir byggnadskropp mot vattnet for siillskaps-
rummen och en vinkelstilld koksflygel mot land, lik-
som Montgomerys villa rned sovrum och badrum pla-
cerade i avskildhet en trappa upp.3e En hiig sockel av
granitblock ftirankrar villorna i de halldndska klipporna

BiA 29. Solbagagirdcn, fasad mot Shantatlaihn.

medan fasaderna i iivrigt har en beklednad av enkel

stiende trdpanel. Slutligen tiicks de av brutna tegeltak
med den iivre delen valmad i anslutning till den typ av

mansardtak som blw vaalig i Sverige frin 1700-talets

slut, Resultatet placerar sig nigonstans mellan ?ildre

wenska stugor och mindre herrgfudsbyggnader samti-

digt som det i viss min anknyter till traditionell viist-

kustbebyggelse, trots villornas tornliknande bursprik

och Solbergagirden hiirnFiinster. Detta var nigot som

tillulade Ivar Tengbom di han besiikte Siird iret d?irefter:

De stodo diir si tgggt uppe pl klipporna och sig redan hem-
mastadda ut. Och :indi vill dct intc sl lite till att ej kiinna sig

bonkommen i en sldan natur - ftir en byggnad. Hafvet och
klipporna ha ston fordringar p{ fug och klipporna och hafvet

inte mindre pi formgiftringen...

Innan jag kom upp till dem hade jag gltt o funderat en
Itng srund ii{ier detaljbehandlingen af tr5. Jag hade ndmligen

tittat pi den gamla hergfuden vid Siirii med dess enkla och
bussiga bchandling o sagt till mig sj:ilfatt sA d?ir skulle jag ftir-

sitke gifra h?im:ist. Inte dra ut uket med llnga sk;igg o spring,
utan br;idfodra och sl B enHa o verksamrna liswcrk,.
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Bild 30. Wijhagndrn, phn at bodenvllningcn,

N:b jag si kom upp till de Dina fick jag se att Du redan

gjort allt det dar, fasr pi ditt eget s?itt ftirsrls, som var

myckcr b;ittre. Undrat om Du hillit pl mcd sl'nt linge?

I hvarje fall :ir det att gtjra bAde bra och svenskr.40

Planldsningarna praglas dock fidmsr av engelska
bosradsideal, trors arr iven dessa i viss min tar upp
idierna om att anknJta rill iildre nationella bygg-
nadstraditioner. Bida villorna har en sror och lius hall
med iippen rrappa, men dll skillnad frin Montgome-

rys villa dr den integrerad med s?illskapsrummen till
en informellt filsysrem mor vattnet och utsikten. Den
anknlter d:irmed snarare dll den engelska salslik-
nande hallen och kan nlrmasr betraktas som en cent-
ral knutpunkt ftir bide kommunikation och umg:inge
- efi rum att miitas, umgas och trivas i unde! det dag-
liga livet - och dess betydelse beronas genom bursprl-
ket. Rum med liknande funktion men uurn morsva-
rande filsystem ritade dven W'ahlman ftir Tiorzglrden
i Hedemora, presenterad i den nyss n:imnda artikeln i
Ord och Bild, samr 

'Westman 
fdr Pressens villa i Salr-

s.jdbaden, presenterad i Arkitehnr och dzhoratiu honst
iret innan.4r Blde \Tijkagirden och Solbergaglrden
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BiA31. SolbetgagAda, pkn au bottcnudningen,

har oclai i anslutning rill engelska motsvarighcter en
intim "spiselvri.", den senare dessutom med liknande
viiggfasra binkar som fiit Tiorzgirden. Detta var i och
fiir sig ett rypiskt drag fiir de engelska bostadsidealen
mcn motwarigheter finns iven inom dldre nationella
byggnadstraditioner.

Aven den fiirde villan Grut ritade 1903 utgjordes av en
somma.rbostad vid en on pi vlstkusten, men nu pi en
stor egendom i slutmingen ned mor laholmsbukten
strax vester om Blsrad. Ritningarna till det sl kallade
Szndryd uftrdes pit uppdrag av \Tilhelm A Bolin, hov-
juvelerare hos den ryska tsarfamiljen och bosatt i Mosk-
va. Slikten hade dock sina rdtter i Sverige, Bolin rar fon-
farande wensk medborgare och 1902 ftirv?irvade han
egendomen av sin gode viin operaslngaren Carl Julius
Hagman, som vid den dden ocksl var bosatr i Moskva.42

I de iildsta bevarade ritningarna iir det lter frlga om
en planliisning som pi bottenviringen har fritt grup-
perade siillskapsrum kring en ljus och relatirt rymlig



Bild 35. Alnas not Saltsjan efer tillbyggnad au Grut 19f7.

firgsdttningen ir fciga kraftfull. Takets utformning

anknyter rill en modell som var vanlig i Sverige under
karolinsk tid - men den anknyter i hogre grad till linga

och starka danska byggnadstraditioner - inte enbart

inom ildre arkitektur utan ocksi inom samtida. Nigra

exempel ar Thorvald Bindesbolls villa for vinhandlaren

Besrle p6 Srrandvejen 506 i Vedbcek frin 189- och

Hack Kampmanns egen villa i Arhus frin 1901, den

fiirra liksom flertalet andra danska motsvarigheter med

en nigot utsvlngd takfor. I kombination med den

tornliknande urbyggnaden och den i iivrigt oregelbun-

det grupperade volymen samt de ljusa sletputsade fasa-

derna med de relativt stora och oregelbundet placerade

fiinstercippningarna 1r ocki karakrdren liksom for

Smiryd pitagligt dansk, trots att villan nu ligga pi en

helt annan breddgrad och i en miljii med helt annan

karakt?ir.

Denna takform, men i kombination med den nigot

utsvingda takfoten (som ursprungligen var konstruktivt

betingad), skulle Grut sedan anvdada sig av vid ett flenal

tillflllen. Detta skedde fdrsta gingen di han 1905 ritade
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ytterligare en sommarvilla vid Siir<i, den sikallade Griina
Land fdr grossh.andlaren Hjalmar C:son Veijdling som

var sviger dll August Theodor Carlson, fiir <ivrigt sam-

tidigt som W'estman tog upp motwarande rakform i sin

arkitektur med Kinnanderska villan i Saltsjiibaden.

Tomten var beldgen i den kJippiga sydsluttningen av

Trolludden, alldeles ovanfcir Skiirvallaviken, med fri

utsikt mot Serii, Basrholmen och vidare ut mot havet

i vdster Di Grut senare presenterade villan t Arbitehnr

och dzhoratiu honst beskriver han att milslrtningen

liksom for Smiryd och Alnds var att anpassa arkitek-
turen till landskapets karakrlr:

Vid sluttningens fot cn grcin dungc - diirafstillets namn - en

stenig badstrand och en :ing. Mot norr lagifiande ldippor,

d5r sk2ilmska blomsterkjusor leka kurragdmma. Leget ar

iipper och soligt. HIr beh<jfdes em tak mor solen, etr tak mot

regnstormarna frin sydviisc, ett tak pl en ging "para-sol" och
"para-pJuie". Detta gjordes afhirdbrdndt falstegel spikadt pi

ribb, tjiirpapp och br?ider, med omsorgsfull viirmeisolering

inunder f<ir att hilla sofrummen svala och dragfria. Kipp-

orna skifta i rcjdr och blngrlrt, gnejs och granir, taket iir rosa

och v?iggarna betsade sil6,ergrA med hvita fiinsrerbAgar. Sock-
eln ?ir afstora, ohuggna kullerstenar, terrasserna likasl.'8

Grut anser atr det dllskon arkitekten kan tillita sig i

naturen er jemfiirbart med landskapsmilarens "i en

bredt milad oljefiirgsstudie af platsen'.5r Terrasserna

och sockeln fijrmedlar iivergingen pi ett mjukt och

naturligt sltt men sedan dr kontrasten mot naruren

srijrre och det jordvuxna fijrs inte vidare upp genom

byggnaden. Fasaderna ir enlda och strikta men trots

det utsatta ldget pi klippkrtinet har de inte alls samma

slutna och kraftfulla karakdir som Smiryd. De har en

bekladnad av liggande trdpanel, fyra bursprik ger dem

karaktdr men dlrutciver 1r de outsmyckade sindr som

pi verandans svarvade stolpar samr ert sliitt band mel-

lan fiinstren och taket. Tillsammans med den ljusa



Bild 36. Gri;aa Lundfin datmingen mot Ski;n',alhaiken

flrgskalan ger de ett lart och luftigt intryck som betonas

av arr samtliga fiinster ftirutom i rakkuporna och utmed

entrCfasaden ovanligt nog lror den hdr tiden ir helt

ospriijsade. Till skillnad frin bide danska byggnadstra-

ditioner och wenska motsvarigheter under karolinsk tid

har taket ett kraftigt u*ragande talspring, vilket inte

bara ger skydd utan ocksi innefattar sivdl bursprik som

veranda. I kombination med fasadernas utformning

och verandans klena stolpar ger taket trots sin ryngd
intryck av att svdva fiitt iiver den kraftfulla sockeln.

Ann Katrin Pihl -A-rmer anser i Sommamdjet i skiir'

gdrden arr resultarer piminner om den engelske arkitek-

ten C. F. A. Voysel's villor, till exempel Broadlels on

Lake Windermere.60 Ftir att fortsdtta pi temat land-

skapsmileri fcirefaller det dock som om Crut liksom

tidens ledande milare iter 96r en relativt fri tolkning av

eventuella motii'.

Samma ftjrhillande galler i hcig grad fiir planlcis-

ningen, liksom fitr \fliikagerden och Solbergagirden

anknyter den till engelska bostadsideal, men samtidigt

anknyter den i dn hiigre grad till det traditionella och

represenrariva fi lsysremet. Enrrdn dr tring men dndi

vdlkomnande genom sin vdggfasta benk i ansluming till

en eldstad. Vid sidan av denna stricker sig ett "trapp-

rum" utmed entrdfasaden och under dess fcinster finns

1'tterligare en vdggfast bank.61 Ti'apprummet leder in till

en stor hall med spiselvri och ytterligare viggfasta bdn-

kar, utan trappa men dndi till stiirre delen i wi vining-

ars hajd och med civerviningens bida passager som bal-

konger Pi <imse sidor av hallen iippnar sig breda

parbladiga skjutdtirrar mot salong och matsal som till-

sammans bildar er. generost tilltagen fil av sdllskapsrum

med bursprik nrot vattnet och utsikren. Alen salongen

och matsalen har eldstdder, den senare i form av en

Bild 37. Griina Lund, pkn au bottenudningen.
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spiselvrl med v?iggfasta b?inkar. Sovrum och badrum iir
liksom tidigare placerade en trappa upp men takfallen
rymmer dessutom en tivre vind, inredd som en llng
"ryggisstuga" mcd giists:ingar.rz Gcnom denna ftitt
komponerade sammansmdltning av den n1'a tidens
engelska bostadsideal och den lldre nationella bygg-
na&traditionen lyckas Grut skapa en planldsning som i
httg grad iir bide hdm och representativ.

Till skillnad frln fleralet av de tidigarc presenrcradc
villorna lade Grut ned en hel del arbete pl inredningen,
vilken dessutom gavs en dverraskande &impad och
rustik karaktiir med kraftiga takbj5l<aa m6rka triipaneler
och korwirkesmotiv. I och fttr sig bctonas det intima
samtidigt som hredningen anknyter till vanliga motiv
inom samtidens engelska villaarkitelnur och &irmed till
de engelska dragen hos planliisningen. I kombination
med den suikta och cnkla oneriiircn sant dess lius-
mllade aipanel ger det dock en plklistrat intryds vilkct
varkcn iivereustiimmer med byggnaden sjiilv eller natio-
nella traditioner. Det hela kan delvis fi sin ftirklaring av
ac Grut inte anslg sig ha landskapsmllarens frihet niir
det giillde udormningen av interiiiren:

Allt imc pandarbctc & hlllct i bctsad, kvisacn furu. Dc

6ppna spisema :iro muradc i m6nsrcr i cldfast riidgult tegcl

och ha&a smidda och sirade rostar. Som bygghorcn ?igdc cn

samling vackra mahognymtibler frln Karl Johans tid, kom-

plcttcrades matsal och salong i denna hlllning dels eftcr rit-

nin6 dels efter cngclska modellstolar, chippendale. Det war

min su'.ifvan atr slvidc m6.iligt undvika alla pcrsonliga splr

afarkitcktco och aa forma byggaa&n cftcr bygghcrrcns och

bygg&uns kynnc, samt fram.6r dlt aa A toulintrycJrct lugnt

och naturligt, i landskapct och i intcri6rcn. Mll arkitektcn

girna sdtta sin personliga pr{gel pl monumcntda verk - i

dct privea hcmmotorde han bore rntukas cndast indirckrc -

som mllaren i pomenct.63

Grut antyder en instiillning om att vara selskilt lyhttrd
ftir uppdragsgivarens iinskemll dt det g:iller just
bostadens udormning, mcn som tidigare ndmna dr
det endast undantagsvis miijligt att ana omfaaningcn
av dessa. Det kan inte heller uteslutas att iinskemllen
pi liknande siitt som ftir Solliden mer eller mindre
gick stick i stlv med Gruts egen arkitekturuppfatt-
ning - sivida ha-n inte ritade fdr egen rlkning och var
nlgorlunda Sverens med sin husru. I samband med
att uppdragen s$6mmade till och hans hustru inledde
en egen karridr som skribent med inriktning pn kled-
mode och husmodersfrigor biirjade planerna pl en
egen villa att ta form. Ftjr indamllet erhiill Grut den
13 mars 1905 konungens tillsdnd an uppfiira cn villa

Bild 38. Sxrtanlid, mtrlfasad fin da fina f;n hgct
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