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Ledaren

Nu kan meddelas att den ledig-
fdrklarade intendenttjdnsten till San
Michele lockat 200 sdkande. Vein-
fdreningens styrelse har vid de
senaste medlemsmcitena redogjort fcir
det tidigarelagda intendentskiftet. I
sammanfattning iir liiget friljande.
Ann-Marie Kjellanders ursprungliga
fdrordnande giillde tiden fram till
oktober 2004. Stiftelsen fOrkortade
det till juli 2003. Som skiil angavs ett
subordinationsbrott. Kjellander hade
utan styrelsens hrirande till det privata
Bernadottearkivet dverfdrt ett antal
brev fr&n drottning Victoria till Axel
Munthe. Breven hade diirigenom
giorts oitkomliga fiir forskningen.

Intendenten erbjdds en irsldn och
goda vitsord som kompensation.
Detta fcirkastades av Kjellander som
fcirt frigan om ett hdgre avgings-
vederlag till Stockholms tingsriitt.
Milet fdrviintas komma upp under
vf,ren.

Orsaken till tvisten ligger alltsi inom
SM-museets arkivdel. Niir det gliller
skcitseln av anliiggningen som sidan
vidhiller Stiftelsen sin uppskattning.

Vi har i Medlemsbladet friljt och 6ter-
kommande kunnat liimna exempel pi
intendentparets framgingsrika skcitsel
av den krzivande anldggningen.
Kjellander har i varje nummer fijr-
fogat tiver en helsida fdr egen infor-
mation.

Olika framg6ngar har redovisats. San
Micheles triideird har bl a umamnts

till en av Italiens tio vackraste.
Intendenten har fitt motta pris,
Impegno per l.Isola, f6r sitt
engagemang fiir Capri. Inf<ir av-
gangen har Anacapris borgmiistare
siint Kjellander ett uppskattande brev
som hon utverkat hans tillstind att
publicera. I brevet framhAller han de
goda relationer pi alla nivier som nu
rider mellan San Michele, kommun-
styret och stadsborna. Intendentparet
har ftirtjilnstfullt hZivdat San Micheles
popularitet som turistm6l i det dkande
och alltmera kvalificerade turist-
utbudet pi cin.

Riksarkivet kommer i fortsiittningen,
forskarna till gliidje, att fdrvalta de
famcisa drottningbreven. Frirfattaren
och forskaren Bengt Jangfeldt ut-
kommer till hdsten med sin river 700
sidor stora biografi civer Axel
Munthe. Brevunderlaget, mer iin 2000
brev. innefattar dven Victoriabreven.

Sist kan ndmnas att 6rets stipendier -
resebidrag och en miLnads vistelse pA
San Michele - lyckliggiort f6ljande
personer. Konstndrer: Helmtrud
Nystr<im och Gijsta Wallmark.
Tonsiittare/musiker; Amus Kerstin
Andersson och Bengt Olof Engstrcim.
Skriftstiillare/frirfattare: Christina
Bjcirk, Gottfried Grafstrcim delat med
Eva Moberg samt Ulf Peter Hallberg.
Forskare: Per Bjurstrcim, Bengt
Bcirjeson delat med Kerstin Vinterhed
Bdrjeson.

Styrelsen
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En solvriktare minns 1960-talets San Michele
av professor Ludwik Liszka

Under 60-talet vistades jag tillsammans
med min hustru Maj-Britt, under flera
perioder vid den Svenska Solstationen i
Anacapri. Jag arbetade diir med solOver-
vakning (Stationen ingick i en intematio-
nell stationskedja, som dygnet runt skulle
hilla solen under uppsikt), samt hjiilpte
Professor Yngve Ohman, som fcirestod
Stationen i nigra vetenskapliga projekt.
Redan vid virt fcirsta bescik i Anacapri
blev vi introducerade hos Josef Oliv pi
San Michele och sedan dess var.vi
frekventa gdster diirstiides.

Karl-Birger Blomdahl, som under vintern
och vdren 1963 arbetade pi San Michele
med sin opera Herr von Hanken. Han var
kiind fijr sina naturvetenskapliga intressen
och besdkte oss ofta pi Solstationen.

Det var mycket goda relationer mellan
Solstationen och San Michele. Jag vigar
pistS att Josef Oliv kZinde ett ansvar f6r
oss unga pi Solstationen, siirskilt ntu inte
Yngve Ohman sjiilv var d[r nere. Josef var
en sjiilvskriven giist pi Solstationen vid
alla tiinkbara tillfiillen.

Foto Ludwik Liszka

Det var mycket tiita kontakter mellan San 
Jag hittade ett garnmalt foto fran februari

Michele och Solstation;'V;r"#;;-' 
1966 diir vi firar vir son Jans eu6rs_dag.

tade pi Solstationen blev alltid inbiudna -- 
pi bilden ndrvarande iir (frin hciger)

truairatlrstiilrningarpai;'r'ffi;[]'ii"nfifryffiffi".t:l;i"lffiH:##i".
de var minga konserter, fijrfattaraftnar -::-
m m, fcir att inte 

"r" "*,"*"rii,t"i 
grannskapet av Solstationen, Mirten

kafl'ekaras i Foresterian, ;r;;;;" Y"ttn, 
en av observatorerna vid Sol-

programpunkt var au J;;dlt" il;- 
stationen' Josef oliv' min hustru Maj-

avsnitt ur det senaste u.**i# 
""*r"' 

Britt, samt vir son (numera professor i

Kungen, Gustav VI Ad#,;;;;ffi;; 
anestesiologi vid Universitv of Arizona)

Michele Stiftelsens b"rk;il;;. ff;' 
som sitter i Josef Olivs sekrererares famn.

vira ir p6 capri var a", fr"."1".^r."*' :,']!:l ilH::t;;filf?t.t?HJ,r1il."$;konstndrer som vistades pi San Michele. ianter arttia medstdrsta viirme pi vira
Minga av San Micheles giister bescikte oss kontakter med Josef oliv och San
ofta pA Solstationen. Jag minns siirskilt Michele.

:liiT{
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"Bevara din fdrundran... "

- Sadla din hiist
innan hoppet har spillt sitt vin.
Men hill kvar din dolk,
ditt hiilje och din spegel,
behill dem tills en gryning nir dig
dri frAn branta strdnder
maktens slott med torn och tinnar
stiirtar i havet
och solen fifAngt kastar ut
sin vita riiddningslina.

Karl Vennberg 1952

Vir medlem, konstniiren, San Michele-
stipendiaten m m, Lennart Iverus, har
under hristen begitt tvi uppmiirksam-
made utst[llningar, en i Gamla Stan,
Stockholm, om hiistar, och en pi Lidingci
om livet, irets tider, kosmos. I den
informativa boken, 90 Grafiker, (Frire-
ningen fcir grafisk konst 1974) iir Iverus
en bildskcin ung man med viljestark haka
och en iakttagande blick som fdrlorar sig
i ndgot avliigset. Framtiden viintar- De
tvi utstiillningarna sammanfattar i
teckningar och milningar bide bild-
ningsgingen och det konstniirliga
utfallet.

Iverus iir hiistkarl sen bamsben. Muskel-
gemenskapen med hiisten har varit en
outsinlig inspirationskiilla. I myten iir
hiisten bide en livs- och en dddssymbol.
I gamla Rom offrades den svarta
oktoberhesten f6r att ddda dciden. Den
vita kosmiska hiisten var den livgivande
solen.

Iverus tog tidiga intryck fr6n Italien,
bildkonstens synnerliga guldgruva. Hiir
fanns allt. Tidsbundenheten kunde fciljas
i skolastikernas mflnga ismer. Inom rea-
lismen, exempelvis, visste den vardags-
ndra naturen biist. Impressionistema
intresserade sig fiir nuets pulserande liv,

det flyktiga iigonblickets fiirg och ljus.
Symbolistema scikte friliigga den inre
verkligheten under medvetandets trdskel.
Expressionistema liimnade reglerna
bakom sig och gav konstnriren full frihet
att uttrycka kiinslor, tankar, viirderingar,
iiven de mest extrema.

Ett 6r i Rom. 1961-62 som italienska
statens stipendiat, gav Iverus fri tillgflng
till inte bara ett konstens marknadstorg
utan aven ett folklivets. Gatans folkncijen
i domemas skugga; teater, musik, dans,
gyckel, riiknade anor frin Commedia
dell'Artes dagar. De var ursprungligen
en reaktion mot det fdrutsiigbara och hirt
styrda konventionella lustspelet. Ledaren
satte skidespelama pi speret, sen fick de
improvisera sjiilva. Iverus kunde vidare
berika sig ur den italienska barockens
formfdrrid, diir siirskilt arkitekturen gav
avgcirande impulser- De stora arkitekter-
nas visioner av tyngd och rcirelse, djup
och rymd, giima i upprcird viixling, iter-
kommer ofta hos Iverus.

Under Romtiden uppmanade viinner
honom att besdka Capri. Han tvekade
leinge, trodde inte det skulle vara vdrt
besvdret. Niir han till sist stod i entr6n
till Villa San Michele viilkomnades han
ovAntat av en man i skrynkligt vitt,
mefistoskagg, mdrka cigonglas och
skuggande hatt. "Viilkommen till San
Michele, min hene", sa han. "Jag dr
doktor Axel Munthe". Munthe dog 1949.
Men ett tyskt filmteam giorde just di en
inspelning om hans liv. Iverus tog det
som ett gott omen. Han blev en iter-
kommande giist i fortsiittningen.

Men redan det fcirsta mdtet gav ett fdr-
blivande tillskott genom samrciret med
de solforskare Ludwik Liszka berdttar

--:--l



om pe sidan 2. Kosmos, betraktat genom
solforskamas instrument, var civerviildi-
gande. Hiir fdddes ett av Iverus favorit-
motiv, klotet som optisk synvilla. I en
given belysning var det en lysande
planet i viirldsrymden. En liten iindring i
optiken fcirvandlade samma klot till en
utifran belyst ingang till en mcirk tunnel.
Sepian "Atmosfiiriska stcirningar" pi
Lidingciutstiillningen har den bakgrun-
den. De optiska lagarna manipuleras
iiven i oljorna pi samma utstiillning. I
"Dambastun" istadkommer ingmolnen
ett slags dubbelexponeringar av figur-
antskomas sinnliga livsgl?idje, deras
masker och posernas demaskering.
Dubbelspelet i en annan olja, "Kiibb-
lande harlekiner" dr en nostalgi fr6n
Commedia dell'Arte. Den naive pajasen
iir samtidigt en beriiknande bedragare.

Gentemot den italienska konstens sak-
rala klangfiirger, hiimtade frin trons rike,
uppriitthdller Iverus sin fcirvanins. Det

yttre rollspelet tolkar han pi eget vis.
Biskopen kan vara cirkusdirektcir.

Iverus bilder civer tillvarons farlisheter
har tvi viixelformer. I naturens elna
konvulsioner iir det de blinda naturkraf-
temas vfrldsamma utspel som fascinerar:
i malstriimmar, vulkanutbroft. I de av
miinniskan sjiilv framkallade iir den sub-
versiva driften till sjiilvf<irintelse led-
motivet: man iir mans fiende, katedraler
spr?ings till grus och aska.

Den polske poeten Adam Zagajewski
stiiller frigan: "Hur skall man leva efter
si minga viirldsundergangar?" Hans
svar iir uppgivet tillbakablickande.
Lennart Iverus l2imnar inga svar. Men
infrir Apokalypsen h6ller han sin spring-
are sadlad, beredd fcir snabb avflird. 56
liinge det finns liv cippnar sig bide nya
mdjligheter och nya skcinhetssyner.
Uppgivelse kan det aldrig bli tal om.
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Dfl viskar stenarna
av konstniir Per Anders Palmqvist

"... di viskar stenarna" en utstiillning med
bilder fri,n Cetrella. Ja, si skulle titeln pi
den utstiillning jag nu jobbar med kunna
vara. Den skall f0rst visas pi Capri
sommaren 2003.

Nigon som liiser detta undrar natur-
ligtvis genast, vad iir Cetrella? Cetrella
iir ett gammalt numera 6de kloster. De
iildsta delarna Zirfran 1300-talet, i alla
fall de iildsta synliga delama, eftersom
det enligt uppgift iir byggt pi ett
grekiskt tempel. Cetrella ligger uppe pi
Monte Soliuo, pi stupkanten ca 500
m.ti.h.

Nigon kan ju ocksi undra varftir jag

iignar flera 61 6t att ftirsdka gcira en
utst"iillningom Cetrella. Vad iir det som
fiingslar, attraherar, griper, inspirerar?

Niir man talar om ting, brukar man
ibland siiga att "tinget visar sig". Kan
det vara pi samma siitt med Cetrella.
Jag har varit diiruppe minga ginger
under minga 6r och funderat iiver hur'
jag skulle kunna "g6ra nigot" av
Cetrella. Ftir lite mer iin wi 6r sedan
bOrjade allt falla pi plats, som
pusselbitar. Cetrella "visade sig". Si
kiinns det. Ftir mig iir varje besOk diir en
upplevelse. Att sitta diir, i kyrkan eller
pi nigon av telrasserna, och fi se och
kiinna ljuset, tystnaden. Jag skulle dnska
att minga fick den chansen och tog vara
pi den. Ja "... di viskar stenarna".

Lit mig ocksflbeskriva mitt fdrsta
besdk hos "Amici di Cetrella", en
sammanslutning av 15-20 herrar som
varje ldrdag hela iret gir upp och

iobbar helt ideellt med att virda Cetrella

och naturen och att renovera Compton
Mackenzies gamla hus. Det skall sedan
anviindds till smfl utstiillningar och som
bibliotek med litteratur om flora och
fauna pfl Capri. Varje sidan arbetskviill
avslutas med en gemensam miltid,
fiirresten i det gamla svenska
solobservatoriets lokal. Nlir jag fiirsta
gingen var med och efter maten tackade
sajag ocks6:

- Det iir en sak jag inte fOrstit. Vad iir
det som driver er att varje liirdag hela
iret liimna era familjer, gf, hit upp,
jobba ofta tungt, helt ideellt?

Efter en stund reste sig en man och sa:

- Du frigar vad som driver oss. Jag tror
att det iir samma sak som driver dig.
Kiirleken, kiirleken till Cetrella och
naturen hiiruppe. Vi har som barn fitt
vara hiir. v[ra bam har fitt vara hiir,
deras barn och bambam skall ocksi fi
vara hiir. Diirf0r gdr vi detta.

Efter en kort paus klappade han mig pi
axeln och fortsatte:

- Sedan vet du att varje ldrdag du 2ir pi

Capri iiter du middag hiir hos oss.

Det har jag inte giort. Men vilken
underbar inbjudan! Och vilka
miinniskor!

Ja, vad iir det som driver oss? A,r det
"tinget som visar sig" eller t'...di viskar
stenarna'' eller kiirleken, kanske iir det alla
tre. Kanske Ar det samma sak?

-ffi:-



Cetrella kan ftirskiinas i Rainer Maria Rilkes anda
"Uppe pi Monte Solaro-massivet strax
Oster om toppen, strAcker sig den lilla
Cetrelladalen i nord-sydlig riktning. Den iir
i stind att frammana en stark rumskiinsla.
som ytterligare ftirstiirks av en praktfull
grupp svarttallar, som viixer pA den liigst
belAgna delen och som bildar avslutningen
i non. Det sags att id6n till denna plan-
tering fran Norman Douglas so. iialu uut
skotskattad skogsiigarson frin Vorarlberg i
Osterrike. Han ville diirmed fulliinda
rumskiinslan.

1907 beskrev skalden Rilke i sin dikt "Sol-
nedgi'ng (Capri)" den lilla dalen som en

"varm arena" ovanf<ir vilken efter solned-
gingen hela viirldsrymden rippnar sig iinda
upp till stjiirnorna. Det rir fascinerande att
konstatera att denna Capris naturliga amfi-
teater dverenssHmmer, niir det giiller mitt
och proportioner, med liiktaren i Coloss-
eum - en av viirldens mest berOmda arenor.

.. . Cetrelladalen nedanfdr eremitkapellet
Santa Maria kunde fcirskcinas och skyddas i
Rainer Maria Rilkes eller Compton
Mackenzies namn." Detta sliger en av
medlemmarna i Amici di Cetrella, frirre
intendenten Levente A. S. Erde0s i sin bok
"Miinniskor i azurblitt landskap", 2000

Ar alltid lidande fOrutsiittningen f6r stort skapande?

Den erfame och beliiste psykiatrikern
Lennart Moberg stiiller den retoriska
frigan i en tiinkviird essii om Axel Munthe
(Doktor Munthes deprimerande dilemma.
Liikartidningen m 5 | I 52, 2002)

Utifren genetiska sliiktdrag och der psyko-
sociala arvet frin uppvZixtiren granskar
han Munthes "livsmanuskript". Bakom de
diktatoriska utspelen doljer sig hypokon-
drier och depressioner; k?inslor av tomhet
och meningslcishet. Till terapierna riiknar
Munthe alkoholen, pennan och musiken. I
de bokslut Munthe gcir 6ver sitt liv tir det,
de exempelldsa framgingarna rill trots, inte
mycket som hiller mittet.

I fdriildrahemmet s6llde en straffande
Gud, synd, skuld, villkoren fcir den
Iiispande, niirsynte och hiimmade pojken.
Hans fantasifulla hyss togs som bevis ftir
en straffbart syndig natur. Pi avg<irande
punkter fyllde han inte sina fririildrars krav
och han saknade kiirlek.

Kiinslan att inte riicka till glorde senare
viktiga beslut konfliktfyUda; sj?ilvfciraktet
lig alltid n?ira. Sin ber<imda doktorsdispu-
tation i Paris beskriver han som svae i alla

l-- - IT

avseenden, halvfiirdig, oklar. Som patient-
liikare lir han medveten om sina bristfiilliga
medicinska kunskaper. Men han siiger
sarkastiskt att lZikaryrket har miinniskors
okunnighet och vidskepelse som sin solida
grund.

Som barn hade Munthe l?irt sig att om man
inte kan tillvinna sig kiirlek genom flit och
lydnad kan man gdra det genom att f<ir-
verkliga stora m6l. Eft sadant mil blev San
Michele - ett grekiskt tempel. Moberg gdr
en intressant parallell med Hjalmar
Gullberg, en annan fantasins martyr som
kriinktes och fdrnekades som barn. Ur
Gullbergs upplevelse av ruinerna efter det
grekiska Poseidontemplet vid Kap Sunion
destilleras den lysande och of<irgldmliga
dikten Vid Kap Sunion. (1932) Den sista
strofen avsl<ijar hans stora mil:

M6tte det verk du i miinskors vimmel
skapar frfln morgon- till aftongldd,
sti som en lyra mot tidens himmel,
sedan du sjiilv och din gud Zir ddd!

Munthe kunde ha sagt detsamma. Bida
fcirverkligade stora mel. Men det pris de
betalade blev hogt.

GG
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Intrlngande och nddv[ndig ''"
(Levente nI S. grO"tir. Mdnniskor i azurblitt landskap' Carlsson 2002')

uu p.of"*ro, John Sjiistrtim. Kommer samtidigt i Arkitektur nr I - 03

Fi bdcker berdttar om arkitektur pa ett

mera intriingande siitt. Vanligtvis pre-

senterar arkitekturbcicker byggnader

utan inbcirdes sammanhang. Arkitekten

Erdetis vet biittre. Pi fcirsta uppslaget

mdter man en karta dver iin, absurd

redan den. 6n reser sig brant ur havet

till niira 600 m hiijd. Villa San Michele

hiinger Over det stup diir viigen sciker sig

upp till Anacapri pi niira 300 m hiijd'

Sbm figelbon kliinger sig exklusiva

villor till stupen runt 6n. Valet av tomt

var avgOrande fOr den upplevelse bygg-

herrarna ville skapa. Husens utformning

kom i andra hand. Ofta vzixte den fram

ur langa diskussioner mellan bygg-

herrarna och lokala byggm?istare' Arki-

tekkr fdrekom men deras rid fdljdes

s?illan. Byggnadema blev bide fast

rotade i en lokal tradition med rritter i

romartiden och biirare av arkitektur-

upplevelser lSngt utciver det vanliga'

Folk, miljtier och arkitektur pi Capri iir.

bokens undertitel. Den f6rmedlar en rad

mairkviirdiga bekantskaper. Den nastan

blinde Axel Munthe bYgger ur en an-

sprikslds husgrupp vid Anacapri till

dagens vita komplex vars bliindande ljus

han till sist inte kunde f0rdra' Jacques

d'Adelswiird-Fersen, portfiirbjuden i

Paris bygger sin villa Lysis pi ruinerna,

uu 
"n 

* iib"rius villor. Overgiven stod

den liinge med taklcisa rum ijver

keillarens opiumhila. Som mest apart

framstir dock den eldrdda, n?istan helt

otillgiingliga Casa Malaparte, byggd pi

trettiotalet pi en vass klippa i havet'

Den enda utePlatsen dr bYggnadens

takterrass som utan rricken stupar mot

en omgivande o?indlighet.

Allt tyckts mtijligt pi Capri. Tomter

valdei mitt i ftarbranta stup. Ett pi-

bdrjat bygge dvergavs vid det fdrsta

skredet, ett annat sedan viigen dit slukat

iigarens begriinsade kapital. Men det

fanns ocks& realister som byggde an-

spr&ksldsa hus som fdljde den lokala

tiaditionen, samma mer dn tvitusen&riga

byggnadskonst som i vira dagar egyp-

tiem Hassan Fathy siikt iteruppliva'

Erdecis redovisar dessa principer med

omsorg och inlevelse. Han ser dess

begriinsningar men understryker ocksdr

deis kvaliteter, framfdr allt dess enkel-

het och dess goda klirnategenskaper' Pi

den helt vattenldsa 6n tir den stora regn-

vattencistemen byggnadens viktigaste

element. Det dr en miirkv?irdigt tidlds

arkitektur.

Pfl liingre sikt ser Erdecis en plan for

Capri som en ncidviindighet. Drtimmar-

nas tid iir ftirbi. Nu giiller det att begrrin-

sa fortsatt exploatering fcir att kunna sl&

vakt om det unika landskapet. I detta

arbete ser han landskapsarkitektemas
kompetens som helt avgtirande' De stora

sammanhangen dr dnnu inte brutna'

Fdrra seklets spiinnande arkitektoniska

excesser iir en byggnadskonst som trots

sin aparta karaktiir zindi stir i samklang

med den unika miljOn. En bebyggelse i

dagens skala skulle snabbt fdrtida <in'

Erde0s bok borde snarast dversiittas till

italienska. Dess budskap m8ste ni fram

till flera iin till stiftelsen San Micheles

svenska bescikare och gasrcr.



Fj[rilskrogen fbr celebert besdk
av fiiirilskrdgare Dan Kumlin (text och bild)

Efter en kall vir och ftirsommar kom
iintligen solen och viirmen tillbaka.
V?irmen behdvdes for att s?itta fart pi
dan krasse, snokOrt och malvajag hade
s8tt i april. Ja, fibr att fe fart pe tiirils-
livet Overhuvudtaget. Fjiirilar gillar ej
kyla och bl6st. Tung doft av nektar
spred sig 6ver hela San Michele och
lockade till sig mycket amiraler, piirle-
mor, citronfifilar och blivingar.

Var kommer di dessa fifilar ifran?

Minga vuxna fiiirilar emigrerar till
Capri fran fastlandet, iinda frfln Sicilien
och Afrika, i jakt p[ mer mat i form av
just nektar och gynnsammare levnads-
ftirhillanden. Vissa Ar kan de, beroende
p6 viider och vind, vara fiirre och
ibland i tusental av friimst Amiral,
Vanessa atalanta. Men min favorit blev
den stora dagsviirmaren Macroglossum
stellatarum. Varje dag dOk han upp.
Iwig och inte minsta skygg. Hiir var
det mat som giillde. Jag kunde sti i
timmar och besklda hur han fltig fran
blomma till blomma och ej missade en
enda nektardroppe frAn sin favorit
Buddleia Davidii - syrenbuddleja.

Dagsviirmaren iir en duktig flygare och
kan fiirflytta sig linga striickor, till och
med till Norden, om vi har extra varrna
sotnrar.

Hingande i luften Over syrenbusken avnjuter Svbrmaren de grekiska gudarnas
siirskilda Honungsdryck.



Kiira San Michele viinner,
ziven det gingna iret har inneburit en m?ingd
spdnnande nyheter pi San Michele. Det
fcirsta stora arbetet som upptog mycket tid
under viren var att iordningstiilla texter och
bilder till de planscher som nu friljer
besrikaren genom hela villan. Vi har priori-
terat texter av Axel Munthe sj?ilv, (nigra av
mina favoritstycken ur boken). Allt stflr pi
italienska och engelska, i latdast storlek.
Detta var en naturlig utveckling av infor-
mationen i gamla fotorummet som spelat ut
sin tid och dessutom samtidigt ofta agerade
som propp fcir bes6ksflridet eller om det var
upptaget av en gmpp hindrade varje annan
bes<ikare frin att fi nigon information om
Axel Munthe eller villan. Nu fir man infor-
mationen portionsvis och inga proppar upp-
stir. Succ6n mats av att guidema nu klagar
pa att turisterna vill gi lingsammare igenom
villan iin tidigare. (Bra att vara dzir liingre nlir
nu biljetten kostar lite mer). Samtidigt har vi
genom att flytta kriket frin utglngen till fd
fotorummet diir vi ocksi funnit spir efter ett
tidigare bellget kttk feft en mycket mer
kcipstimulerande utgingsdisk. Och det har
gett avsattning i fdrsiiljningen skall ni veta.
Varje manad, mycket tacksamt att registrera
fcir det lir ju viktigt att f& konkreta bevis pi
att man satsat ratt nAr man gdr en nydaning i
nigot si iimtiligt som ett Casa della
Memoria vilket man kallar fdrfattarhus i
Italien.

Det nya bokskipet i museet med vira olika
upplagor av Axel Munthes Boken om San
Michele monterades i viras. Genom
penninggflvor frin Agneta Nilsson, Eva
Bonnier och Margareta Elfgren har detta
tillkommit. Francalma Nieddu, designer frin
Sorrento, med hela viirlden som arbetsfAlt,
har ritat virt skip.

Vi har haft Helen Skinner, mycket kiind
svensk papperskonservator, hos oss for att
eliminera de fula och hirt piklistrade
etiketter som satt pi vissa bcicker sedan 50-
talet. (Kanonklister man hade pi 50-ta1et,
skall ni veta!) Till dynamiken pi San
Michele hrir att det dyker upp nya bocker,
som i viras kom en turist till Capri bara fcir
att ta med till Axel Munthes hus den nya
utgiva pi hans hemsprik som kommit ut.
Sidant hiinder titt som tAtt.

Annat nytt och roligt Zir att samtliga figlar i
Olivetum nu ?ir triisnidade. De smi figlarna
?ir si skickligt giorda (Jan J[gsell heter
triikonstn?iren) att vi kant oss fciranledda att
satta ut en skylt med att alla figlar dr av fid,
annars tror folk inte det. Dom iir helt enkelt
si otroligt perfekta och levandelika.

Fcir <ivrigt har vi skiinkt nio klyftiga sop-
tiinger till kommunens renh6llningsarbetare.
De var sA populiira att soptAngerna delvis har
fcirsvunnit. T?ingerna iir perl-ekta redskap fcir
att fe tag i skriip som ligger mellan buskar
och stenar.

Vi har haft elva mycket lyckade konserter,
strilande artister, tacksam publik, fin press.

Om det lir nigon som hcirt ord som om att
det vore brik pA eller med San Michele vill
jag bara meddela att det iir helt fel. Vi har
verkat i frid och frOjd och med total sympati
omkring oss pi San Michele och Capri. Hela
tiden. Det som har skett och som drivit upp
hagelstormar har iigt rum i Stockholm,
stormar vars konsekvenser nitt Capri och
kommer att kinnas av l?inge. Fast Stockholm
ligger s& otroligt l6ngt fr6n San Michele.
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Viilkomrta till viinnernas sammankomster vtren 2003

ONSDAGEN DEN 5 MARS

Caf6 X, Nybrogatan 28. Klockan 18.00
Dan Kumlin beriittar om fjfilarnas triidgird San Michele.
Buff6 inkl. bordsvatten. Tag sjiilv med vin till maten om si cinskas.
Kostnad 150:- Betalningen sker vid ankomsten..
Obs! Anmiilan om deltagande ska ske snarast miijligt till Gudrun Dahlberg
Telefon 08 - 650 41 51

MANDAGEN DEN 28 APRIL
Ansulrn.
Etnografhka museet, Djurgirdsbrunnsvigen 34. Klockan 18.00
Pi Etnografiska museet pflgir just di en mycket intressant utstiillning kallad .
"Med virlden i kappsiiclC'. Mellan klockan 18.00-19.00 kommer vi att fi en
guidad tur genom utstiillningen. Diirefter sker sedvanliga irsmdtesfdrhandlingar.

Buff6 inkl. bordsvatten. Likadant hiir - ta med vin om du si dnskar.
Kostirad 150:-. Betalning sker vid ankomsten.
Obs! Anmiilan sker senast en vecka f0re mcitet till Gudrun Dahlberg,
Telefon 08 - 650 41 51. Vovat L3
Gullberg pi Italienska Kulturinstitutet
Fredagen den 12 juli 2002 framfiirde den ideella ftireningen Discantus pi San
Micheles uteterrass konserten "Arrivd come il vento - Romanze d'amore. con i
testi del poeta svedese Hj-almar Gullberg, e arie d'amore" (Han kom som en vind
- Hj4lmar Gullbergs kiirleksdikt i ton, samt operaarior om kiirlek). Den mycket
uppskattade konserten ges nu i repris pi Italienska Kulturinstitutet den 14 april
klockan 19.00 med Conny Antonov, piano, Thomas Jdnsson, baryton, Elisabeth
Jansson, mezzosopran samt Lennart Moberg; tonsdttare, Gullberg- och
Muntheforskare.

Viinnerna kan till ett reducerat pris av 100 kronor fiirboka pi hemsidan
(www.discantus.nu) Ev. iiverblivna biljetter siiljs vid entr6n.

TIPS!
Kommer ni fdr sent till Napoli pi kviillen och inte hinner med bflten 6ver till
Capri. Di kan ni ffl Bed & Breakfast, 5 minuter fran Museo Nazionale. 30 Euro
per person i dubbelrum med TV (endast fdr 2 personer). Fiirmedlas per tdlefon
070-32ffi604. (fdrmedlingsavgift 50:-)
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Agneta Nordgren
Rimbogatan 8
ll4 32 Stockholm

SALLSKApETS STyRELSE FRAM TIII ARSMOTSI An zOog-oi-r+

Barbro Liifgren
Gideon Gerhardsson

t Con Andr6asson
Gudrun Dahlberg
'Yvonne Frykberg
IngvarHolm
Gtiran Zachrison

Wivi-Anne Nilsson

Sflllskapets adr6ss:

ordfrirande
vice ordfdrande
t f skattmZistare
sekreterare
klubbm[stare

08 - 661 45 82
08 - 84 18 85 ([ven fax)
08 -779 3290
08 - 650 41 51
08 - 66A2293
o4t4 - 240 00
08 -3023 12

08 - 662 31 33
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c /o Gudrun Dahlberg
Arbetargatan 23B
ll2 45 Stockholm
postgiro: 25 96 90 - 6

Har du sjilv nflgot trevfigt minne frin San Michele eller nigot annat att
berAfta som kan intressera vira medlemmar - hiir av dig.

suppleant

Ansvarigutgivare: BarbroLiifgren
Redakt0r: Gideon Gerhardsson
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