
WlaDalfridiKofferdal
En av Sveriges biist bevarade jugendmiljder.

Omkring sekelskiftet byggde en del g6teborgare fomiimliga sommarvillor
it sig i Askim. Till detta bidrog i hOg grad den 1903 av Oscar II invigda
G6teborg SiirO Jiimviig. Tidigare fanns det inte nagra ordnade forbin-
delser hit ut till Askim,rom man inte raknade den trngslup som sommar-
tid gjorde nlgra turer i veckan.

Ett av dessa sommarsta en iir Villa Dalfrid i Skintebo som konsul
Harald Grebst lAt bygea ar 1906-07. Konsul Grebst uppdrog et arkitekt
Gustaf Elliote att rita villan. Det iir sii.kerligen numera en av de bdst beva-
rade jugendmiljoer i virt land. Villan iir ritad i en helt genomford svensk
jugendstil.

Detta hus har pi sistone litit tala om sig p g a att det se att saga har
vaknat ur sin Tdrnrosa-somn genom att dess nya igare, arkitekt Rolf
Karlsson med maka Britt, grundligt litit renovera det. Detta mojliggjor-
des genom de l6nem6jligheter som oppnade sig niir sdviil liinsantikvarien
som riksantikvarieambetet forklarade Villa Dalfrid som byggnadsminne.

For att beskrivningen av villan med dess viixthus, stall och omgivande
park skall bli si verklig som mojligt fir konsul Grebst sjiilv beratta. Med
noggrannhet och kiirlek ville han f6rverkliga sina drommar och skapa ett
sommarparadis fOr sig och sin familj i Dalfrid.

Som den ordningsfulle och nitiske man han tydligen var gjorde han en
personlig beskrivning av tillkomsten av Dalfrid i form av nigot som skulle
kunna beniimnas "En husakt". I denna beskriver Grebst hur han under
flera 6Lr sokte efter en l?implig plats for sitt sommarnoje. Forutom rit-
ningar pi villan - diir placerade inom glas och ram - inneh6ller husakten
kostnadsuppgifter, namn och firmor, hantverkare m m. Ur kulturhisto-
risk synpunkt utgor denna beskrivning en utomordentligt viirdefull hand-
Iing. o.c.
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DALFRID

Fastigheter:
Den s-k. Kofferdalen med kringliggande skog hade sedan ldnge varit be-
kant for mig pi grund av den riklighet av orre och rapph6ns. som under
de tider jag brukade jaga til lsammans med byggmastare Herman Ddhn all-
tid pttriiffades diir.

Under sommaren I 904, da det visade sig vara omojligt kvarstanna uti
den av Grosshandlaren Charles Felix Lindberg forhyrda Strandvillan d
Billdal, gjorde jag tiita utflykter runt ikring Billdalstrakten f6r att soka en
liimplig plats for en villa. En av de fornamsta synpunkterna var att sdka
erha a en mot viistliga och ostliga vindar skyddad plats med skugga och
god vattenti gang.
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Hemmansdgaren Patrik Holmberg pe Knapegarden, sveger till den vel-
frejdade Ivar Sandberg i Skintebo, med vilken jag under en hostjakt sam-
talade om mina planer, gjorde mig uppmerksam pi Kofferdalen, i vilken
han genom arv hade vissa intressen. Tack vare hans fOrarbeten, samt
slutligen folkskolelirarens i Jernbrott herr Albert Hulth6ns medlande
mellan de olika sliikt- och tomtintressena, lyckades det mig den 6
december I 905 inkooa foliande:

17520 ml Stora Si(intebo (Dalfrid I )
l12ll ryt l/8 mtl. Stora Skintebo (Dalfrid 2)
4460 m" 17l2OO mtl. Brottskar Vestergarden (Dalfrid 3)
Sd snart kopet var avslutat reste jag dit ut med min fru, och gav hon,

med anledning av det fridiulla utseendet i dalen, stallet det namn, det nu
ager Dalfrid.

Inseende att det skulle vara ytterst oangenamt att fi villan fiirdig innan
triidgirdsanliiggningen var gjord, anstiillde jag genast en tredgardsmastare
G. Andersson, som ute pe Strandvillan skott om den lilla trZidg6rden for
mls.



Dalfrid fiiretedde vid denna tidpunkt en allt annat in tilltalande syn
for "triidgirdstankar". Nedanfor den runt bergens fot gaende skogskan-
ten lego tve stora trkrar, i oster och vdster delade mitt itu genom en sten-
mur, vars vestra punkt annu Aterfinnes vid de stora traden vid tridgArds-
masteriets vattenpump, och vars strackning i tister slutade med askarna
vid uppkorsviigen mitt emot. Liings giirsgirden stodo stora och skuggrika
trad, mest popplar och askar, vilka naturligtvis fingo stryka med. Mellan
de nuvarande drivbinkarna och stallet var ett ogenomtrdngligt snir av
jordskott frin de dir lin idag befintliga gamla ekstubbarne. Pa den plats
vid stallet, dtir nu huvudviigen gir fram linda till frukttrildsplanteringen,
var ett nastan bottenlost triisk, i vilket bonderna, for att kunna fi nAgot
sl niir fast mark, hade palat. Hela ekbacken och en stor de1 av den plats,
dhr nu villan stir, var dversillad av en vacker murgrdna. Platsen mellan
lekplanen och drivbiinkarne var granitberg, vilket bortspriingdes fdr att
tillika med den ur den mitt emot liggande bergknalltens avspringda ste-
nen giva material till villans stenfot och grund.

Till arkitekten Gustaf Elliott limnades uppdrag att rita stall och trad-
gArdsmiisteribyggnaderna och uppfordes det senare font, darpa stallet,
vilka bligge byggnader blevo fiirdiga under fOrsta hiilften av sommaten
1906. Darpt bOrjades med grunden till den likaledes av arkitekten Elliott
ritade villan, vars detaljer dock i alla avseenden pa det noggrannaste be-
stamts av min fru och mig. Byggmlistarefirman J. Diihn gjorde allt bygg-
miisteriarbete, och grunden lades av ett lag "rallare" frin Siirdbanan. A1l
den jord som urschaktades for villans grund, siv6l som leran och sanden,
anviindes for att fylla i det ursprangda sockelbergets stille, nivellera grds-
planerna samt att skapa terrassen. Sand fOr gingar och planer hiimtades
delvis frin Siirobanans grustickt vid Hofts, delvis ute fren oarne under
vintern. Milningsarbetet pa vaxthus och stall gjordes av miLlaremistare
N.P. Carlander, och villans inre stviil som yttre milning giordes av de
Forenade Milarmiistares A.B. J.F. Harstrbm, vilka senare pA ett fortriiff-
ligt siitt skilde sig frin sin uppgift.

Inflyttningen i villan skedde pe pingst 1907, sedan alla mobler ditkorts
per vagn fren Goteborg.

Kostnaderna fbr Dalfrid I -3 siviil som provision till herr Hulthdn,
lantmateriarvode och lagfartskostnader gingo till kronor 14856:83.

Dt det under den sirdeles torra sommaren 1906 visade sig vara av be-
hovet pikalla! att dka vattenreservoiranldggningen, inkoptes den 2 april
1907 3530 mz Stora Skintebo (Dalfrid 4).

Kostnader hiirfor, inklusive lagfart och lantmateriarvoden gingo till
kronot 2O94:7 5 .

Dreneringen
Redan i medio av december p6borjades en rationell driinering av hela det
i dalen liggande omridet. Ett huruddike frtn dalens nord6stra horn rakt
ner forbi stallet, och utmynnande i det oppna diket soder om egendo-
men, lades stenskiirf i sjotAng, varpi sand och jord fylldes. Dessutom dro-
gos frAn nordvdst till sydost med tZita mellanrum sidotackdiken, sa att
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avlopp leddes till forenZimnda huwdtiickdike. Tiickdiknineen skedde
efter ackordsuppgorelse med iiskaren August Jonson, som 6rh0l1 kronor
I per meter huvuddike och 50 ore per meter sidodike.

Hela drilneringskostnaden gick till kronor 898. Hilrtill kom extra all er-
settning fOr sprangning i de stiillen diir berg lade hinder i viigen for griiv-
ningen, och utgjorde kostnaden hilrfore kronor 801:14.

Viigar
Med forut omn?imnde August Jonsson uppgjordes ett ackord om att for
en summa av kronor 1400 anliigga och fardigstAlla en l2 fot bred korv?ie
frin grinsen av Dalfrid genom skogen och tvars genom Emil Sandbergs
Akrar ner till den strandvig, som leder till badhusen vid sjon. I detta pris
innefattades siviil diknings- som sprzingningsarbeten, erforderliga avlopps-
trummor, skarfning och grusning medelst sjosand.
_ Viigen upp till elektdska kraftmotorn, stenbanken och trapporna an-
lades pi ackord av de rallare, som lagt villans stenfot. For samiliga ovriga
vd'gar pe egendomen erlades kronor 2744:09. Resten lades av August-
JOnSSOn.

Triidgirden
Denna anlades efter samrid med min fru och mig av tradgardsmastaren
G. Andersson, som allt ifrtn forsta dagen arbetade med en rastlos iver
och visade sig hava ett sardeles gott omdome.

Vira synpunkter som skull€ foljas vid denna anliilgningen voro: skyd-
dad lekplats for barnen, stora lugna grasmattor, mer prydnadstriid iin
frukttrad, di de senare erfordra sA ling uppviixttid, gront ikring bergs-
knaltame, aldrig sinande forrid av blommor, sivill fOr grupperna som for
dekorationer inomhus, samt dessutom breda giLngar d6r barnen skulle
kunna tumla ikring. Det egentliga riidjningsarbetet kunde ej peb0rjas
fOrrdn i mars minad 1906. TrZid och plantor togos till stdrsta delen fren
Slottsskogens plantskola, endast en del frin G0teborgs Triidgirdsforening
och trAdgerdsmastare Petersen i Molndal.

Stora mdngder av myrstackar, som funnos over hela omriLdet, bortfors-
lades delvis, delvis utrotades de medelst tjiira och fotogen. Rittor, som
endast visade sig vid stallet, fordrevos medelst ratin.

Kostnaderna for trldgArdens anliiggning, vdxthusets inredning med vin-
stockar, trdd m.m., underhill och lon till tradgerdsmastarcn uppgingo
den I december 1907 till kronor 10771:08.

Vattenledning
Den ledning, som lig inomhus, tillhdrde byggnadsackordet, och utfordes
av A.J.G. Bissmark & Co's viilklinda firma.

Redan vid egendomens ink6p hade tanken dktats pa, att jag vore
tvungen anskaffa en stdrre vattenreservoar for regnvatten, varfor klyftan
i egendomens nordostra horne urschaktades och djupgravdes. All fyll-
nadsgrus, Iera och jord anvdndes till bildande av en terrassformig slent
ned mot villan. En skydds- och avdiimningsmur lades i cement, med led-



ningsror av gjutjarn i botten, och ledningen fortsattes in i villan. Aven
dessa arbeten gjordes pA ackord av rallare, med undantag av gjutjiirnsled-
ningen, som lades av Bissmark.

Brunnarna vid triidgardsmasteriet, lekplanen, huvudv6gen och i k?illa-
ren samt hela WC-anldggningen utfordes dven av denna firma, varlor kost-
naderna uppgingo till kronor
vartill kommo ofriga kostnader enligt ovanstaende

Kronor 8412:54

Stallet
F0r vagnstvattning och hastarnas vattning utvidgades
ett litet kbllspring medelst springning varvid en yp-
perlig brunn erholls for en kosrnu.rllorro, 

I 50:_
En lastvagn och en Viktoria
inkOptes hos E Sendler fijr Kronor 850:-

En jaktvagn inkoptes pi Sport
utstii.llningen i Berlin
och kostade inkl. frakt och tull Kronor l80l :79

Kronor 2801:79

Belysningen
Den f0rsta belysningen, som anskaffades pi Dalfrid, bestod av en
"Valia"-lampa, som uppsattes pa en hog stolpe ungefZir ddr drivbiinkarne
nu sta.

Sedermera triffades aftal med ingenior Harald Wadstrom, enligt vilket
han uppsatte en elektrisk vindmotor av ingenior Abbeggs system pl
bergets topp. Denna skulle dock ej betalas av mig forriin jag haft ett helt
irs erfarenhet, om den skulle visa sig tillforlitlig. Under den tid jag hade
den, var den ypperlig och skottes uteslutande av tradgerdsmestaren.

Det pris vilket ingeniiir W. betingade sig fOr denna vindmotor, var
kronor 2'17 5 , vilket jag emellertid icke blev i ti falle betala. Jag betalade
den strom, jag enligt mitarn fOrbrukade med kronor 73 :50.

Den inre monteringen fdr belysningen gjordes av Allmiinna Svenska
Elektr. A.B., for ett ackordspris av kronor 184247.

Stiingsel
Dl jag pi intet villkor ville hava Dalfrid till en genomgingsplats fdrr friim-
lingar, liit jag frin forsta borjan kringgiirda egendomen med ett stangsel
av galvaniserad jiirntrid och vinkeljirn pi alla sidor utom den sodra, diir
ett trastaket uppsattes. Ackord uppgiordes med August Jonsson, som er-
holl 80 ore for varje stolphil, samt 50 dre per stolpe for uppsattning och
traddragningen. Hela stiingslet inklusive mi{ningen bel6pte sig pi kronor
1 3 3 1 : 1 0 .
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Badhus
I januari 1907, medan isen innu lig, lades trastockar p6 isen f6r stenka-
ren, vilka sedan sbnktes ner och utgjorde grunden for badhuset samt bro-
liistena. Sjiilva timmermansarbetet gjordes av en norsk snickare efter tim-
penning och gick hela denna anliggningen till kronor 2846:19.

Byggnader
Utbver vad som forut niimnts vill jag hdr endast
omnemna fdljande kostnader :

3000.
6800:-
6900:

443Q0:
17 55:32
1600.
3927:91
7 640:50

1 8 .
1 0 3 . 1 5

2448 41
74:34

180:50
100.-
187:44
6848

Kronor. 79104:05

Ehuruviil frAn borjan alla rum fdrsetts med kakelugnar samt dessutom
tillging till elektrisk uppviirmning fanns, latjag i augusti mtnad 1907 in-
leda viirmeledning, dA jag fruktade, att mobler och melningar skulle taga
skada, om villan stode oeldad under vintern.

Miibler
Min fru och jag nedlade s2irskild omsorg vid villans mdblering och endast
sdngkammaren, jungfrukammaren och ofre hallen moblerades med qamla
mobler frin Strandvillan.

Ritningarna till hallens och salongens mobler gjordes av artisten Alf
Wallander och moblema utfordes av Harald Pettersson i GOtebore for
hallen och Gidbels i Stockholm for salongen. Vivnaderna till saval hall
som salong gjordes av Gi6bels, samt likaledes gardinema mellan salong
och glasveranda, siviil som bordduk och draperier i salongen. Matsals-
moblema skisserades av min fru och tillverkades av Harlad Pettersson.
Gardiner tillverkades av Nordiska Mdbleringsaktiebolaget.' 

Glasv6randans draperier och korgmoblei, siviil som bordlampan i
hallen inkoptes frAn Hohenzollernhaus i Berlin.

Takkronorna i salongen, glasverandan och hallen och bordlampan pi
glasverandan ritades av Wallander och tillverkades av Petrus Forsbere i
Stockholm.



Alla kopparbeslag i ddrrar m.m. utfordes av A.P. SjOberg i Goteborg,
delvis efter Wallanders ritningar. Korgmoblerna for tradgerden och terass
levererades av Hohenzollernhaus.

Flygeln inkoptes frin Gotzes i Berlin, genom fru Maria Corlin i GOte-
borg.

Hbla moblemanget, diirvid icke upptaget kostnader fOr de frin Strand-
villan overflyttade moblerna, uppgick till en kostnad av kronor I 8695 :38.

I maj minad 1907 g?istades Dalfrid av artisten Wallander med fru, och
uppsattes di de av den forre i Stockholm gjorda milningarna for hallen,
forestiillande Erik XIV:s saga.

Dessutom milade han under atta dagar takmilningen i matsalen. For
dessa biigge arbeten erhOll han ett arvode av kronor 7000.
DA Dalfrid liksom all min ovriga egendom pi grund av mina irAkade
finansiella svirigheter miLste forsiiljas, lAg det mig sardeles om hjZirtat, att
denna egendom, som anlagts och samlats i de gladaste fOrhoppningar och
med det djupaste intresse frin sivil min frus som min egen sida, icke
skulle komma i handerna pi fdrste baste kOpare.

Flera anbud tillbakavisades, mest beroende pi motviljan mot de kopa-
re som upptriidde, men di till sist en reflektant framkom, som visat sig
vara en omtanksam och hinsynsfull man och dessutom vid sin sida hade
en tyskfodd hustru, liit jag alla betiinkligheter fara, fiirvissad som jag var,
att de skulle val virda sin nya egendom, ej endast pi grund av dess viirde
utan Aven av orsaker, som endast i utlandet uppfostrade kunna inse och
sdtta virde p1. Liksom jag I skotet av min familj upplevat de lyckligaste
dagarna av mitt lif pi Dalfrid, framf6r mig seende det uppspirande nya
livet, omkring mig horande ekarnas stimningsfulla sus, di en flilkt frAn
det utanfdr pulserande livet farit genom deras kronor, och liksom jag i
det lugna tillbakadragna livet pA Dalfrid kunnat vila ut frln stadens och
arbetets anstrangningar och bekymmer, hoppas jag att aven mina efter-
foljare mi fi erfara och finna.

Gdteborg i oktober 1909.
Harald Grebst.

Nigra ord bor sagas om dem som senare agt Villa Dalfrid. Den man som
Harald Grebst silde sin dr6mvilla till var Louis Stankewitz. som med
hustrun Clara agde stallet till sin dod 1.929. Fru Stankewitz var sedan en-
sam agare och bodde diir under sista varldskdget aret om i siillskap med
sviigerskan Margareta Witte. Villan irvdes senare av sliikten Witte.

Ar 1976 koptes Villa Dalfrid av arkitekt Rolf Karlsson. Denne har
genom vanligt tillmotesgaende vid flera tillfiillen under senare ir visat
villan for hembygdsfdreningens medlemmar, som diirigenom fatt tillfale
att se och ratt kunna uppskatta att den unika jugendstilen dar bevarats
och inte forvanskats eller moderniserats. Att den si kommer att forbli
borgar forhillandet att villan blivit forklarad som byggnadsminne. tr
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