En blomsterqaasti ett stenrdse
'D.t v.r cn
6Ea6 dl ea villa
pl Sir6, fuIlt kompleit lned rniiblcr och Sardiner, tostad.
?.000
rikrdalcr . .. Tycker ni att en !ikti8 lrga kan biirje pe det riset?"
frASa! Iiirlatfari ran i fiirordet till
sitt n].utkornia Siiriisommar med
En
undertiteln
minnesbukett
bund.! av Ivlona S. Roth (Wa!atryckrri!t, Giitebor& 1964.)
Hcle boken e! en 5aga,en somma-lsaga,en sol6kensssga.Det 6e!
man redan pl titelblsdet, en si!ljg blomsterbuk€tt, €n lomantisk harpa, eller br d€t €n lyra?
och en dikt i gotisk stil pl fladdrande baad. Det dr en sLverell av
Carl XV, mllad 1871 och tilugnad lrijken Ei[d€8erd Kiellberg,
ledermera Sift Sternlagen, Nar
Victor Rydberg i 6itt v€rk "Cijtebo.g och dess omgilninger
1859" liknar S5rii vid "en blomsterqvast teppad i ett sfeffijse"
kunde det gott vara just den
qva.stenhan t:in-ktepl - om den
varit mAlad den glngeq notabene.
Vam rkullc battrc dn Mone
Roth kunna 6kildra Sarii? Hon
v:ixtt upp i "engelska kvarteret"
vid Avcny€n I Gdteborg hennes
somrars paradis var Sarii och hon
kinde inte bara h5nniskorna uten
ocksA djuren - ett chermfullt
kepitel her givil! rubriken Hundperad - r'arje hed, verje bloinme, vei berSsskreta, Ama I
Schappet och brtarna I harnnen
och si "Prytzens dng" naturligtvis, der det 6pelades"lan-tennis".
Sirii har genomgitt mlnga modeepoker" bla;rd dem det merkliSa "dalkulleliet". Rettviksdraklens segertag genom de htigre
rtlndea var naturligtvis inte ba!r beSr:insat till SSri;, epidemien
las.de 6ver h€la vart bnd pl 80tslet och karuke in iiver sekelskiftet ftin mir cgen barndom
tnids iag att husorne - praktiga emAliindskoroch bohuEliindskor - servcrade i letfviksdr5kt!
Sdritomra! nyckas av en samling unika bilder blend d€m eu
tjusendr kullegrupp vid defl tulenlriga ek€ns fot.
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U ngo o elocip,ed,t
6r tju sta ilamer et
I Viktor Rydbergs lotspAr fdljde en Ung rad }onstndrer, skalder, musiker, kungar, prinsar och
utlandska celebriteter - alla liill
de fdr Siiriis charm. On har upplevt en midsommaralton med
slarve wuhelm !tehnammat vlcl
det Kuylelstiemska pianinot utflyttat I det griina, Och i gamla tider, pl 1840-talet, g5stad€s tjn
ev stoman som Belzelius, Geijer
och Baltzar von Platen. Sommaren 1857 kom eit 6tort kungllgt
sdllskap tiil iin, kanalvagelt fren
Stockholtn. Det var Osca! I och
hans drottltng Joselina med prins
August, prinsessan Eugenie och
en stor svit. Den tjeckiske komposit6ren Bed-richSmetanabesdkte sina vdD.nerDelbanco sommaren 1858och bodde di t "Paviljongerna", ett begrepp fdr varje
Sdriihesiikare.Han skall ha kompon€rat en symfonisk dikt, Richard III i Lilla Paviljongen. Vir
egen Kristina Nilsson hyllades av
badsiillskapetvid en middag i juRaden av celebriteter Ar eSentligerr oendlig. Bland konstnSre!
vill vi bara nemna den danske
portr6ttmalaren Geskel Salomon
och Kilian Zo1l, av vars hand en
Sarijtecl.ning {inns i NetionaLrnuEeidgo.

eonmard,ag pd, Siir6 ti)rnodligen

Xompositdren EmiI
Sjiiglen
violinisten Tor Auiin och konstn5rsparet Hanna Hirsch-Pauli
och Georg Pauli hi;rde liksom
Stenhammar till den ndrmaste
kretsen kling f6rfattarinnans ftiriildrar. Ktrngligheterna saknas
egentligenaldrig. I juni 18?1anliinder Carl XV - elter hestl och 1867 kommer Oscar II fiir
fdrsta gangen till Siilij. Ddrmed
i:rledsden "Drot"ska" aeran som
av gamla Serijbor anses sorn Sarc;s storhettid, Festerna avl6ser
larandra och skdna unga damcr
svermar kring majestatetsom vita
fjdrilar. Bilderna talar bettre en
ord om denna epoks speeiella
charm. Ombord pa d€n engelska
'Lady
lusljaklen
Sophia' kommer davarande kronprinsessan
Victoria med de tvi aldsta sdnerne pe en kort visit sommaren1895.
Sagan om SCr6 ha! - natu!ligtvis - ocksi sina goda lder, dc
vitkledda jungfrurna som trollade allt som hijrde till sommarparadiseb praktiska .idor I .nlig-

1396.

het med "Ordningsreglo! f.jr Husjrlngfrun, Sarij", uppsrillda av
Hilma Carlsson av den mektiga
redarklanen.i maj 1913 och der
det bland annat litr€skrevs att
"Lampor p5fyllas och skiites som
gilvetr regel en ging fdr alla om
Ln." och Vid alla regn aftorkas genast velandatrapporna
'
u f e n tillsigelse.
Den er fergrik, elegant. rtirande
och annatbiomsterur dema minn.sbuk€tt men i€n r.: njuras hel:
Den ;rfdrgrik. eleganr 16ianCe
ocir roancie.\'issl :r C€: €n laia
saganom Sirai i "ie:r ga::-ia gria
tide:l', rnen saga:1ar san:l. IlJ
den sj6lv och njut biirierna.
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