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Längst upp i det västra hörnet 
av Kroatien ligger det natursköna 
landskapet Istrien. Halvöns östra 

kust bidrar till att inrama den sedan 
förförra sekelskiftet så poplära Kvarner-
bukten. Här är det inte långt mellan små 
charmerande � ske- och badorter; belägna 
både på fastland och öar. En av dem är 
just Opatija som ligger vid foten av berget 
Ucka. Vi reser dit inte bara i rummet, utan 
också i tiden till då det verkligen begav sig.

Opatija är ordet för kloster på kroatiska, 
Abbazia på italienska, och ett sådant grun-
dades på 1400-talet. Under århundraden 
skulle det inte � nnas så mycket annat 
här än detta och några få � skarbostäder. 
I mitten av 1800-talet förändrades detta 
radikalt. En förmögen naturvurmande 
handelsman, frimuraren Iginio Scarpa 
(1794-1866), från den närliggande huvud-

orten Rijeka byggde 1844 på platsen Villa 
Angiolina, uppkallad efter sin bortgångne 
hustru. Den imposanta villan är ritad av en 
okänd arkitekt i nyklassicistisk stil med det 
gyllene snittet som ideal.

Av  Magnus  Forsl in
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Vi lutar oss bakåt i den polkagrisrandiga solstolen och samtidigt hundra år i tiden. Det sjöblanka havet bryts stilla av en delfin solitär 
– endast ett smörgåskast från strandbrynet. Från paviljongen i Villa Angiolinas botaniska lustgård ljuder andra satsen ur Haydns kej-
sarkvartett. Stråkarna dämpas av cypresser och lagerträdens lövverk för att slutligen upplösas i klirret från frukostchampagne on ice. 
Vi är på Istriens riviera,  Kvarnerbuktens pärla. Vi är i Abbazia. Eller som man säger 2011 i Opatija.

I anslutning till byggnaden anlades en 
parkanläggning som fylldes med exotiska 
växter från världens alla hörn – Sydame-
rika, Australien, Fjärran Östern, och vi-
dare. Parkens japanska kamelia (Camellia 
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Abbazia
– en fläkt från en svunnen värld

Resereportaget

Villa Neptun ca 1900. Idag Hotel Miramar
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japonica)blev sedemera 
symbol för Opatija.

Scarpa hade en stor, 
förmögen vänskapskrets 
som efter sina visiter blev 
så imponerade av Opatija 
att luxuösa sommarresi-
dens snart kom att bilda 
koloni på platsen.

en kurort blir till
Under den första halv-
an av 1880- talet skulle 
Friedrich Julius Schüler, 
generalinspektör för kk Südbahn-Gesell-
schaft (Södra Järnvägsbolaget) låta sig 
inspireras av brittiska och amerikanska 
järnvägsbolag, och lägga spår till desti-
nationer som skulle tilltala den burgna 
överklassen, vilket också innebar att 
bolaget anlade eleganta hotell i närheten 
av linjernas järnvägsstationer, som  t ex 
Grand Hotel i Semmering och Grand 
Hotel Toblach i Dobbacio. 1884 
kunde den första hotellgästen skriva in 
sitt namn i liggaren på den av wienarki-
tekten Franz Wilhelm ritade Quarnero 
Hotel i Abbazia. Idag Grand Kvarner 
Hotel och är ännu i drift. 

Man brukar dock hävda att 1882 är 
startåret för turistnäringen i Opatija. Det 
var då som Schüler köpte Villa Angiolina 
och marken runtomkring för att anlägga 
villor och hotel. Åminnelsen till ära � nns 
hans byst att beskåda i Angiolinaparken.

Redan året därpå publicerades den 
första turistguiden Abbazia – Idylle von 
der Adria av Amand von Schweiger-
Lerchenfeld.

Opatijaområdet som place en vogue 
växte och bredde ut sig efter kusten. 
Längst vattnet anlades en 12 kilometer 
lång promenad, lungomare, som binder 
samman hela denna kuststräcka som 
omfattar de små orterna Volosko i norr, 
och Lovran i söder. 

Quarnero Hotel byggdes på bara tio 
månader och blev omedelbart oerhört 
populärt och så framgångsrikt att Schü-
lers järnvägsbolag året därpå öppnade 
ett andra hotel Die Kronprinzessin 
Stephanie för hedra kronprins Rudolf 
gemål. Det olycksamma paret närvarade 
också vid invigningen. Hotellet döptes 
senare om till Regina Elena, Moskva 
och heter idag Imperial.
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1894 Besökte kejsar Franz Joseph med 
sin gemål Sissi Abbazia, och º er blåblodig-
heter skulle följa en suite.

Nu öppnade utöver º er hotell också en 
rad sanatorium. Exotiska trädgårdar och ele-
ganta esplanader anlades. Järnvägslinjen som 
byggts mellan Wien och Trieste, förlängdes 
snart vidare till Fiume (dagens Rijeka), vilket 
gjorde att den väl bemedlade klassen inom 
den Habsburgska monarkin enkelt kunde 

befordra sig till Kvarnerbukten. 
Den eskalerande närvaron av kung-

ligheter och furstar kom att utgöra den 
dragningskraft som under la belle époque, 
decennierna strax före första världskriget, 
samlade samtidens hela jetset i Abbazia 
– aristokrater, kungligheter, politiker, 
konstnärer och andra kulturpersonlighe-
ter. Orten kom att kallas Österns Nizza. 
Om man räknas, är det här man noterar 
och noteras.

På strandpromenaden stöter vi  på 
Tjechov eller Puccini. På Caffè Principe 
Umberto sitter James Joyce med sin Nora 
och avnjuter sachertårta med nyrostade 
hasselnötter. Sommaren 1901 ses Gustav 
Mahler, som är i Abbazia på konvalescens 
efter en operation, på verandan till Villa 
Jeanette. Men han har svårt att låta bli 
att arbeta och skriver här en stor del av 
sin berömda 4:e symfoni.

Den polske blivande nobelpristagaren 
Henryk Sienkiewicz skriver entusiastiskt 
i ett brev att ”Abbazia har allt”, och han 
kommer att bli en genom åren återkom-
mande gäst.

Ett palmträd utanför en balkong till 
Villa Amalia (idag ett annex till Hotel 
Kvarner), lär ha fått ”skulden” för den 
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Villa Angiolina
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modernistiska dans som Isadora Duncan 
kom att utveckla: ”Under the window of 
our villa grew a palm which fascinated me. 
I had never before seen a palm growing free. 
I watched it every morning, as its beautiful 
leaves trembled in the morning breeze, and 
I copied form it that slight trembling of the 
shoulders, arms and � ngers” (1902). 

Samtidigt bodde här en annan blivan-
de nobelpristagare som gäst – Bertha von 
Suttner (fredspriset 1905). Året därpå 
checkade Lenin in under täcknamnet 
Dr Jerzenkijevitz.

en epok avslutas
1910 var Opatija – näst efter Karlsbad 
– den mest populära kur- och badorten 
i hela Österrike-Ungern.Men fyra år se-
nare – den 28 juni 1914 klockan 10.45 
avlossades ett par skott femtio mil däri-
från i staden Sarajevo. En ärkehertigs och 
hans hustrus liv släcktes, och i samma 
stund upphörde en hel tidsålder. Vis-
serligen firades 
krigsutbrottet 
över hela Eu-
ropa; inte minst 
i Wien med mi-
litärparader på 
Ringstrasse och 

jublande människomassor, men efter en 
månad hade 100.000 österrikiska soldater 
stupat och jublet klingat av, liksom de smäl-
lande champagnekorkarna i Abbazia.

1918, efter kriget, tillföll orten Italien 
som i sin tur förlorade den efter andra 
världskriget då ny ägare blev den nybildade 

Jugoslaviska Fe-
derationen, och 
Abbazia � ck sitt 
nuvarande namn 
Opatija. Under 
den kommunis-
tiska eran besök-

tes visserligen orten º itigt av Tito och hans 
koryféer, men perioden präglades ändå av 
förfall, inte minst estetiskt då man bygger 
vanprydande betonghotell av genuint, 
vulgärt öststatssnitt. 

Först i mitten av 90-talet efter Jugo-
slaviens upplösning, kunde en ordenlig 
restauration av den gamla kurorten in-
ledas. Ansträngningarna har tvivelsutan 
givit resultat – visserligen toppar inte 
Opatija (ännu) jetsetens vallfärdslistor, 
men jag törs nog påstå att kurorten idag 
glittrar nästan lika förförande som under 
la belle époque.

Kvarner Hotel 2011 och Hotel Quarnero 1900. 
Det första hotellet i Abbazia/Opatija.

�

Jugoslaviska Fe-

Kung Oscar II av 
Sverige och Norge 

besöker Abbazia  
1904 för att inviga en 

evangelisk kyrka

Handkolorerat vykort 1890-tal




