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Lantstiillet Solsidan pd Siitii

Dahlgrens var sommatboende pn S?kci. Frln och
med ir 1857 iigde de besittnings- och nyttjanderdtten
till villa Solsidarq tillh<irande siiteriet Siini i Hallands
liin.es Ann Kattin Pihl Atrnet uppget att villan sildes
for 30.000 rdr rmt till Dahlgren.e6 De var sommarbo-
ende pi Siir6 ltngt dessfcirinnan. Enligt Heyman liit B.
E. Dahlgten uppf<ira villa Solsidan 1857.e7 I arrendet
ingick ett mindre bostadshus, Alphyddan tidigare be-
niimnt Lugnet, byggt 1850. Kanske bodde man i Lug-
net innan villan uppfcitdes. Denna besitmingsditt viir-
derades till 40.000 kr i bouppteckningen och upptogs
som en osiket fotdtan.

Arkitekten till den nitta sommarvillan, med sin vdl
tillagna vennda och runda fartygsinspirerade skorste-
nar, 2it okiind. Fyta osigrr.emde fasadrimingat, en plan
och en sektionsritning av en inomhusttappa iir
bevarade pl Region- och Stadsarkivet G<iteborg.*
Ritningatna civerensstd.mmer vdl med det samtida fotot
och med Messmands akvarell, uppenbadigen
ftamstdller de villa Solsidan. Pi sektionen av ttappan iir
Bengt Etland Dahlgens namn och Sdrci plskrivet.
Rimingama dt akvatellemde och visar rikt dekoterade
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Axcl Lindahl.
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fasaddetalier. Av detaljema lterfinns takkonsoler, de
runda fcinstren och skotstenama bide oi det samtida
foto av vi.llan, pi Messmands akvarell och pi de
osignerade rimingama. Av bide fotot och rimingen av
entre- och ttiidgdrdsfasadema framglr, att fasadens
bottenvlning en gfurg vatit var sllt (revetetad?) och
endast dverveningen kliidd med panel.

Fasadsprlket anknyter till G. T. Chievdtz rimingar
av villor publicetade i Tidsknf Jih Praktisk B1gradskorct
och Mekatik 1850-1853 och ockse till ttidgArdsm2istar-
bostaden pi grosshandlare James J:son Dicksons
Overis ritad av Adolf Edelsv2td 1852.e Pt Ludvig
Messmands lusa akvarell frln 1865 ser man ett vit- och
beigemllat panelkldtt trihus, firra frinsteraxlat llngt och
ffA brett, i wl vrlningar. De rektangul2ita fcinsuen dr
fcirsedda med fcinsterdcirrar och dekotativa ovan-
stycken. Fyra runda fcinstet dt placerade mellan
akkonsoler direkt under taket pl <iverviningens
lingsida.

Ann Katrin Pihl Atrnet beskriver byggnaden som en
slanll hcig empirliknande byggnadskopp med svagt ut-
kragat tak och en veranda ldpande utmed husets ena
lingsida. Vetandan och det htta taket visar att nya im-
pulset kommit in, Tvi runda plltskorstenar krdner
aket. Pi fasaden ovan vetandataket fanns en skulpte-
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tad eller milad dekorativ fris. Verandan bars upp av
fyn smickra kolonnet och en trdtrappa ledde ned mot
grusgingen.

Villan omgavs av en vrilskott uAdgird med vind-
lande ljusa grusgingar, runda blomstersingar, enstaka
uq)lacetade dekotativa trAd och vita skulpturer mot en
bakgrund av stora uppvuxna lcivtrdd. I tridgfuden
fanns wi satyet och wi figurgruppet lotestillznde Ve-
nus och Pomona och Ceres. Under tidgfudspromenaden
kunde man vila i nigon av de Srra sittsofforna av idtn
ellet de tio uiidgfudssoffoma och njuta av blommor
och buskat i amplar och krukor. I vagvisxen Suenska
brunnar och bad utgiven 1883 av badintendenten i Var-
berg, dr Alfted Levertin, pipekar denne att f.d. Datrl-
grenska villan ans6'gs vara bland de bdsta byggnadema
pa S?irci.

En ftidelsedag pe Serd

Ftedrik August Dahlgren besokte i augusti 1846
Sirci, eftet ett bescik pi Ransetet, och stannade nrstan
en minad.lm I iuni 1852 iterkom F. A. Dahlgren till
Snto, "det jag tilbngte 5 veckor med badning fiske
och allskcins fcidriskning".

Ndsta gang han kom till Sdrci, sommaren 1853,
hade han sdllskap av sin fru Ulla och de tvi iildsta
bamen Erik och Sven. Uno Troili var ocksi pi Sdrci
den sommaren. Troligen milade han d?ir paret
Dahlgrens portrdtt, atminstone portrittet av ftu
Dahlgen dr milat sommartid eftenom sommar-
blommor avbildas i en vas btedvid den portriitterade.
Forutom F. A. Dahlgten med famili deltog dven Sofia
Chatlotta Geijer, hustru till brodem Maudtz, i besriket.
Hdt fuide man tillsammans Lotta Geijets 35-irsdag
vilket F. A. Dahlgtens rimmade fcidelsedagsvers
miffrer om.1o1

Kopia av ICA. efter Troili,
U. FA. Dablgnn
Geijetsgitden, Ransiter.
Foto J. E. Nordsttand
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F. A. DaNgrens sommarglada fodelsedagsvers fir
bilda sluwinjett i det biografiska avsnittet om donatorn
och hans fru.

Lotta Geijer 6 augusti 1853

Ni, jag sejer!
Lotta Geijer
Hon dr f<idd idag.
Ack om Gud behagar,
lita fodas alla dagar,
Folk av sidant slag. ..

Efte r slik inledning,
sisom fdrberedning,
mi vi prisa
Anna Lisa,
som till Lottas heder
hdr bereder,
sidan stidig middagsmat
uppi rika fat

Se hon litit baka,
sidan herdig tArtekaka!. . .

Hura for Anna Lisa och Bengt Edand,
som henne sidan njutning skdnkt,
att i detas dlskliga lag
fi fira sin f<ldelsedag!
Hurra for de fiillda faten
och for dem som lagat maten!

Hurra for dem som pressat vinet,
som for sin skull ma hetta det vinet,
ehum han eljest var en satans prdktig kad!
Hurra for Dansken det borta
som forpackat vir smakliga tirta!

Hura fcjr oss allesamman,
som sitta hir i ljuflig gamman!

Hurra fcir vir sympati!
Hurra fclr all harmoni!
Hurra fot allt som ir bra!


