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BiA 28. VijhagArdct,fasadmotShiimalhuikcn.
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BiA 29. Solbagagirdcn,
fasadmotShantatlaihn.

med fasadernasenkla, stiende uipanel och takens

medan fasadernai iivrigt har en beklednad av enkel

tegeltickning kan betlaktas som ett steg i riktningen
mot den arkitektur Grut fiiresprlkade.

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

1903 riade Grut ocksi wi villor vid Sdrdsiiderom
Giiteborg ftir de blda juristerna Bertil Vi.jk och Karl
'Westin.
Den fiirstniimnde var son till Ivar rXrijk pi
Dom6 och en av Gruts ndrmastevenner frin uppviixttiden pi Gammalstorp.\Vijk och Vestin hadenlgot fu
tidigare gift sig med var sin dotter till grosshandlaren
AugustTheodor Carlsonoch som brtillopsgiva Btt wi
angr?insandetomter med utsikt dver Skorvdlaviken
mor Sdrii,Bastholmenoch Tiolluddenfloran uppfiira
var sin sommarvilla,lYijhagd*n ochSohergagdrden.
De bida villornahar en snarlikutformningmed en
rektanguliir byggnadskroppmot vattnet for siillskapsrummen och en vinkelstilld koksflygelmot land, liksomMontgomerysvilla rnedsovrumoch badrumplaceradei avskildheten trappa upp.3eEn hiig sockelav
granitblockftirankrar villorna i de halldndskaklipporna

wenska stugor och mindre herrgfudsbyggnader samtidigt som det i viss min anknyter till traditionell viistkustbebyggelse, trots villornas tornliknande bursprik
och SolbergagirdenhiirnFiinster. Detta var nigot som
tillulade Ivar Tengbom di han besiikte Siird iret d?irefter:
De stododiir si tgggt uppepl klippornaochsig redanhemmastadda
ut. Och :indi vill dct intc sl lite till att ej kiinnasig
bonkommeni ensldannatur- ftir enbyggnad.Hafvetoch
klippornahaston fordringarp{ fug ochklippornaochhafvet
inte mindrepi formgiftringen...
Innanjagkom upptill demhadejaggltt o funderaten
Itng srundii{ier detaljbehandlingen
af tr5.Jaghadendmligen
tittat pi dengamlahergfudenvid Siirii meddessenklaoch
bussiga
bchandlingo sagttill migsj:ilfatt sAd?irskullejagftirsitkegifrah?im:ist.Inte draut uket medllnga sk;iggo spring,
utanbr;idfodraochsl B enHao verksamrna
liswcrk,.
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Bild 30. Wijhagndrn, phn at bodenvllningcn,

N:b jag si kom upp till de Dina fick jag seatt Du redan
gjort allt det dar, fasrpi ditt egets?ittftirsrls, som var
myckcr b;ittre. Undrat om Du hillit pl mcd sl'nt linge?
I hvarjefall :ir det att gtjra bAdebra och svenskr.40

Planldsningarnapraglas dock fidmsr av engelska
bosradsideal,
trors arr iven dessai viss min tar upp
idierna om att anknJta rill iildre nationellabyggnadstraditioner.
Bida villornahar en sroroch lius hall
med iippen rrappa,men dll skillnadfrin Montgometill
rys villa dr den integreradmed s?illskapsrummen
en informelltfilsysremmor vattnetoch utsikten.Den
anknlter d:irmed snarare dll den engelskasalsliknandehallenoch kan nlrmasr betraktassom en central knutpunkt ftir bide kommunikationoch umg:inge
- efi rum att miitas,umgasoch trivasi unde!det dagliga livet - och dessbetydelseberonasgenombursprlket. Rum med liknandefunktion men uurn morsvarande filsystem ritade dven W'ahlmanftir Tiorzglrden
i Hedemora,presenterad
i den nyssn:imndaartikelni
'Westman
Ord ochBild, samr
fdr Pressensvilla i Salrs.jdbaden,presenteradi Arkitehnr ochdzhoratiuhonst
iret innan.4rBlde \Tijkagirden och Solbergaglrden
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BiA31. SolbetgagAda, pkn au bottcnudningen,

har oclai i anslutningrill engelskamotsvarighcter
en
intim "spiselvri.",den senaredessutommed liknande
viiggfasrabinkar som fiit Tiorzgirden. Detta var i och
fiir sig ett rypisktdrag fiir de engelskabostadsidealen
mcn motwarigheterfinns iven inom dldre nationella
byggnadstraditioner.

Aven den fiirde villan Grut ritade 1903 utgjordesav en
somma.rbostad
vid en on pi vlstkusten,men nu pi en
stor egendomi slutmingen ned mor laholmsbukten
strax vesterom Blsrad. Ritningarna till det sl kallade
Szndryduftrdes pit uppdragav \Tilhelm A Bolin, hovjuvelerarehos den ryskatsarfamiljenoch bosatti Moskva. Slikten hadedock sinardtter i Sverige,Bolin rar fonfarandewensk medborgareoch 1902 ftirv?irvadehan
egendomenav sin gode viin operaslngarenCarl Julius
Hagman,somvid dendden ocksl var bosatri Moskva.42
I de iildsta bevaraderitningarna iir det lter frlga om
en planliisning som pi bottenviringen har fritt grupperadesiillskapsrumkring en ljus och relatirt rymlig

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 <ivrigtsamtidigt som W'estmantog upp motwaranderakform i sin
arkitektur med Kinnanderska villan i Saltsjiibaden.
Tomten var beldgen i den kJippiga sydsluttningen av
Trolludden, alldeles ovanfcir Skiirvallaviken, med fri

Bild 35. Alnasnot Saltsjanefer tillbyggnad
au Grut 19f7.

firgsdttningen ir fciga kraftfull. Takets utformning
anknyter rill en modell som var vanlig i Sverigeunder
karolinsk tid - men den anknyter i hogre grad till linga
och starka danska byggnadstraditioner- inte enbart
inom ildre arkitektur utan ocksi inom samtida.Nigra
exempelar Thorvald Bindesbollsvilla for vinhandlaren
Besrlep6 Srrandvejen506 i Vedbcekfrin 189- och
Hack Kampmanns egen villa i Arhus frin 1901, den
fiirra liksom flertalet andra danskamotsvarighetermed
en nigot utsvlngd takfor. I kombination med den
tornliknande urbyggnadenoch den i iivrigt oregelbundet grupperadevolymen samt de ljusa sletputsadefasaderna med de relativt stora och oregelbundetplacerade
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 ursprungligenvar konstruktivt
betingad),skulle Grut sedananvdadasig av vid ett flenal
tillflllen. Detta skeddefdrstagingen di han 1905 ritade
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utsikt mot Serii, Basrholmen och vidare ut mot havet
i vdster Di Grut senarepresenterade
villan t Arbitehnr
och dzhoratiu honst beskriver han att milslrtningen
liksom for Smiryd och Alnds var att anpassaarkitekturen till landskapetskarakrlr:
Vid sluttningens
fot cn grcindungc- diirafstillets
namn- en
stenigbadstrand
ochen:ing.Mot norrlagifiande
ldippor,
d5rsk2ilmska
lekakurragdmma.
Legetar
blomsterkjusor
iipperochsoligt.HIr beh<jfdes
emtakmorsolen,etrtakmot
regnstormarna
frin sydviisc,
ett takpl enging "para-sol"
och
"para-pJuie".
Dettagjordes
afhirdbrdndtfalstegel
spikadtpi
ribb,tjiirpappochbr?ider,
medomsorgsfull
viirmeisolering
inunderf<iratt hilla sofrummen
svalaochdragfria.
Kippornaskiftai rcjdrochblngrlrt,gnejsochgranir,taketiir rosa
medhvita fiinsrerbAgar.
ochv?iggarna
betsade
sil6,ergrA
Sockeln?irafstora,ohuggna
kullerstenar,
terrasserna
likasl.'8
Grut anser atr det dllskon arkitekten kan tillita sig i
naturen er jemfiirbart med landskapsmilarens"i en
bredt milad oljefiirgsstudieaf 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. Fasadernair enlda och strikta men trots
det utsatta ldget pi klippkrtinet har de inte alls samma
slutna och kraftfulla karakdir som Smiryd. De har en
bekladnadav liggande trdpanel,fyra bursprik ger dem
karaktdr men dlrutciver 1r de outsmyckadesindr som
pi verandanssvarvadestolpar samr ert sliitt band mellan fiinstren och taket. Tillsammans med den ljusa

Ann Katrin Pihl -A-rmeranser i Sommamdjet i skiir'
gdrdenarr resultarerpiminner om den engelskearkitekten C. F. A. Voysel'svillor, till exempel Broadlels on
Lake Windermere.60Ftir att fortsdtta pi temat landskapsmileri fcirefallerdet dock som om Crut liksom
tidens ledandemilare iter 96r en relativt fri tolkning av
eventuellamotii'.
Samma ftjrhillande galler i hcig grad fiir planlcisningen, liksom fitr \fliikagerden och Solbergagirden
anknyter den till engelskabostadsideal,men samtidigt
anknyter den i dn hiigre grad till det traditionella och
filsysremet.Enrrdn dr tring men dndi
represenrariva
vdlkomnandegenom sin vdggfastabenk i ansluming till
en eldstad.Vid sidan av denna stricker sig ett "trapprum" utmed entrdfasadenoch under dessfcinsterfinns
1'tterligareen vdggfastbank.61Ti'apprummet leder in till
en stor hall med spiselvri och ytterligareviggfasta bdnkar, utan trappa men dndi till stiirre delen i wi viningars hajd och med civerviningensbida passagersom balkonger Pi <imse sidor av hallen iippnar sig breda
parbladigaskjutdtirrar mot salong och matsal som tillsammansbildar er. generosttilltagen fil av sdllskapsrum
med bursprik nrot vattnetoch utsikren.Alen salongen
och matsalen har eldstdder, den senarei form av en
Bild 36. Gri;aaLundfin datmingenmot Ski;n',alhaiken

flrgskalan ger de ett lart och luftigt intryck som betonas
av arr samtligafiinster ftirutom i rakkuporna och utmed
entrCfasadenovanligt nog lror den hdr tiden ir helt
ospriijsade.Till skillnad frin bide danskabyggnadstraditioner och wenska motsvarigheterunder karolinsk tid
har taket ett kraftigt u*ragande talspring, vilket inte
bara ger skydd utan ocksi innefattar sivdl bursprik som
veranda. I kombination med fasadernasutformning
och verandansklena stolpar ger taket trots sin ryngd
intryck av att svdva fiitt iiver den kraftfulla sockeln.

Bild 37. GriinaLund,pkn au bottenudningen.
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spiselvrl med v?iggfasta
b?inkar.Sovrumoch badrum iir
liksom tidigare placeradeen trappa upp men takfallen
rymmer dessutomen tivre vind, inredd som en llng
"ryggisstuga" mcd giists:ingar.rzGcnom denna ftitt
komponeradesammansmdltningav den n1'a tidens
engelskabostadsidealoch den lldre nationella byggna&traditionen lyckasGrut skapaen planldsningsomi
httg grad iir bide hdm och representativ.
Till skillnad frln fleralet av de tidigarc presenrcradc
villorna ladeGrut ned en hel del arbetepl inredningen,
vilken dessutomgavs en dverraskande&impad och
rustik karaktiirmed kraftigatakbj5l<aam6rkatriipaneler
och korwirkesmotiv.I och fttr sig bctonasdet intima
samtidigt som hredningen anknyter till vanliga motiv
inom samtidensengelskavillaarkitelnuroch &irmed till
de engelskadragenhos planliisningen.I kombination
med den suikta och cnkla oneriiircn sant dessliusmllade aipanel gerdet dock en plklistrat intryds vilkct
varkcniivereustiimmermed byggnadensjiilv ellernationella traditioner.Det helakan delvisfi sin ftirklaring av
ac Grut inte anslg sig ha landskapsmllarens
frihet niir
det giillde udormningen av interiiiren:

Grut antyderen instiillning om att vara selskilt lyhttrd
ftir uppdragsgivarensiinskemll dt det g:iller just
bostadensudormning, mcn som tidigare ndmna dr
det endastundantagsvismiijligt att ana omfaaningcn
av dessa.Det kan inte heller uteslutasatt iinskemllen
pi liknande siitt som ftir Solliden mer eller mindre
gick stick i stlv med Gruts egen arkitekturuppfattning - sivida ha-ninte ritade fdr egenrlkning och var
nlgorlunda Sverensmed sin husru. I sambandmed
att uppdragens$6mmadetill och hanshustru inledde
en egenkarridr som skribent med inriktning pn kledmode och husmodersfrigor biirjade planerna pl en
egenvilla att ta form. Ftjr indamllet erhiill Grut den
13 mars 1905 konungenstillsdnd an uppfiira cn villa

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 ?igdccn
samling vackra mahognymtibler frln Karl Johanstid, komplcttcradesmatsal och salong i denna hlllning dels eftcr ritnin6 dels efter cngclskamodellstolar, chippendale. Det war
min su'.ifvan atr slvidc m6.iligt undvika alla pcrsonliga splr
afarkitcktco och aa forma byggaa&n cftcr bygghcrrcnsoch
bygg&uns kynnc, samt fram.6r dlt aa A toulintrycJrct lugnt
och naturligt, i landskapct och i intcri6rcn. Mll arkitektcn
girna sdtta sin personligapr{gel pl monumcntda verk - i
dct privea hcmmotorde han bore rntukas cndast indirckrc som mllaren i pomenct.63

Bild 38.Sxrtanlid, mtrlfasadfin da fina f;n hgct
o)

