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SanMichelesViinner

Villa SanMichele har sin lilla skyddsiingelsom vakar <iverhiidgirden om natten
Tusch:Ir6neK:son Ullbere.
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Ledaren
Intendentskiftet. Av skiil som frameitt
av Medlemsbladet
nr 10,blev det i april
intendentskifle
pi Villa SanMichele.
Det rir en viktig hiindelse.Medlemsbladeterdiid de tvA intendenternatextutrymme,Ann-Marie Kjellander ftir att
ta fawdl av ldsarna,PeterCottino fdr att
beriittaom sin egenbakgrundoch vad
hanvill med SanMichele.
Ann-Marie Kjellanders text eterfinns pa
sidan11.Bladetvill framfriraett varmt
tack fcirhennesvtirdefullamedverkan
over 6ren.Vi vill ocksi tackaAlessandro
PaniniFinotti for hansouttrcittligaomsorger.Ann-Marie har rapporteratom
verksamheten
i varje nummerav
Medlemsbladet.
PeterCottinosbidrag iterfinns p6 sidan
12.Vi hdlsarhonom hjartfigt vdlkommeni arbetet.Siirskilt uppskattarvi
hansambitionerpi det kulturella
omridet. Hansinbjudantill fortsatt
samarbete
med Viinf<ireningenservi
somen stimulerande
utmaning.

ber ordnasi samarbetemed det
italienskakulturinstitutet,Romviinnerna
samtPro Venezia.FcirfattarenBenet
JangfeldtkommerdAatt presentera-sin
storaMunthe-biograf,r.
Eftersomden
byggerpi tidigareicke publicerat
material,bl a en enormbrevsamling,
kommer den att ge denmestfullstiindiga
bilden av de minga rollernasmiistare,
Axel Munthe.
Munthe-hflllningar. Fdr Axel Munthe
var bokenom SanMichele en bok om
livet. Pi vlinnemasvintermcitedversatte
vir medlem Lennart Levi Munthes tre
livsviirdentill dagensvardagsliv:att
uppleva,att skapa,att ftirhilla sig. Med
ilderns stigandevisshetblir det tredie
villkoret allt merapitriingande.Lennart
Levi sammanfattade
med sinnesrobcinen:
"Gud, ge mig sinnesro
att accepteradetjag inte kan ftiriindra,
mod att foriindradetjag kan
och ftrstflnd att inseskillnaden.,'

Sendesshar LennartLevi publicerat
ytterligareett didaktisktexempelpfl det
niira samspeletmellankopp och sjiil.
Tillsammansmed en liikarkolleeabeskiver hanfrirloppetav sin egei prostatacancer
(StenNilssonoch Lennart
Levi: Prostatacancer.
Radiumhemmets
Forskningsfonder2003).De medicinska
Symposier.I dettanummerpiminner vi fasernaiir mycket konkreta, den mentala
om wi viktigaAxel Munthesymposier. stressenlikas6.Det har blivit en lius bok
Pi initiativ av Katriona Munthei drjdensskugga,en tr<istebok
infbr allas
Lindgrenordnasden 13 septemberi ir
vir ddd. Boken iir iiven en erinranom
det ftirstainternationellasymposietpi
det senalivets smulhonstiillen,den
Hiidasholm.Ambitionen Ziratt det ska
beriittarutanpekpinnarom vira valbli irligen iterkommande.Inbjudanhar mdjligheterdiirvidlag.
utsAntsseparat.En notis iterfinns pi
sidan13.Viinnemashristmritei novemStyrelsen
Stipendium. Som ett led i det kulturella
utnyttjandetav Villa SanMichele har
viinftireningenbeslutatansli l0 000 kr
til1 ett stipendiumf<iren yngre kandidat.
Niirmare information om villkoren finns
pi sidan14.

Caprisbl6 blomma

Text och bild: Tore H

Lithodorarosmarinifolia(tidigareriiknadtill
stenfrdsliiktetLithospermum,familjen
Striivbladiga.Boraginacae).En inte si stor ort
med rosmarinliknandeblad och blommor med
en niirmastmagiskazurblAftirg. Dessutbredning iir dstlig inom medelhavsomridetoch den
blommar ungefZirfrin decembertill och med
april-maj.Den trivs bristpAkalkrik grund och
Capri iir ju ett endastort kalkstensberg.
Biist kan
man nog se den pA stupendiir markeniir orcjrd.
Men var ftirsiktig! Jagvet inget mer om denna
ftir Capri symboliskablommaiin vad Levente
Erdedsskriver om den i sin f<irtriiffligaoch
liisviirdabok "Miinniskor i azurblitt landskao".
somju kom ut pi Viinnemasfcirrairsmcite,diir
frirfattarensjAlvpresenterade
bokenoch samtalademed Jeanettevon Heidenstam,somju si
sorgligt liimnasoss.Hon skreven fin presentation om boken i Medlemsblad9. Det Levente
skriver om vtixten iterfinns pA sidan3 I i boken.
Den rekommenderas
starkttill de viinner som
missatden.Och niir ni nu serden ftirglosa
bilden av Lithodora,liigg till den underbara
azurbll ftirgeni fantasinoch minns Jeanette
med viirme!

"Det var pe Capri"
Varje sdndaggick vi i miissani den
gamlakyrkan la Domenica.PrAsten
var svartoch liknadeden unge
MohammedAli. Han var khdd i gr6n
kaftanoch betjiinadesav 10-l2-6riga
ungdomari rddvita driikter. Och iinnu
yngre flickor stegupp i predikstolen
och liistekorta bibeltexterpA
italienska,dettaviirldensvackraste
sprik. En av flickorna var si liten att
hon fick stiilla sig pi en pall for att
riickaupp 6ver predikstolenskant.

StAmningenvar rcirandeviinlig. Vid
ett tillfiille mitt i miissanresteman sig
och tog miissobesdkama
i de ntirmaste
biinkarnai hand.En gammalkvinna
bakom osssjdng si vackertattjag
tackadehenneefterAtpi min biista,
d v s mycket d61iga,italienska.Hon
log alltid mot mig sedanniir vi
triiffadespi gAgatan.
GdranZachrison.
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StenarnaDerattar
AgnetaFreccero:
RomerskMarmor, 192 s,

w & w 2003.
Lrer 1997startadesvid Villa San
Micheleett stortstenrenoveringsprogramunderledningav vir'medlem
AgnetaFreccero,frl dr i kulturvird.
Projektethar hittills avsatttre delrapporter. I en {iirde bok, den liisv?inliga
handbokenRomerskMarmor, skiinker
p6 San
plojektledarenvarje besOkare
Michele en hjiilpreda,som fcirstiirker
alla sinnesintryck.Axel Muntheskonstnrilliga och dekorativaambitioner
omfattadegammaltoch nytt, stort och
smaft,unikt och frivialt, i en siillsam
blandning.Det ar ett krdvandeftiretag
att istadkomma en nigorlunda ordning
och redai en sidan kdckenmddding.Att
forfattarinnan lyckats si viil ffir tillskrivashennesstilsiikrakiinsla fcir
sammanhang.
Boken inledsmed en sammanfattning
av Caprishistoria och kultur och hur
A;celMunthe kommer in i bilden. De
lomerskakejsarnaAugustusoch
Tiberius satteCapri pi viirldskartan.
Kejsarvillomalever fortfarandekvar i
fomliimningar,i siigenoch sing.
Axel Munthe och hansskapelseSan
Michele f6r sin utgingspunkti kapellet
pAhojden som tilliignats iirkeiingeln,
Mikael:
sj8lavtigarenoch drakd<idaren
SanMichele. Hiir dppnarsig det
klassiskaarvetmed det eviga havetsom
bakgrund.Men Axel Munthe inbjuderi
sammatigonblick till en sinnenasfest:

"Ingen medeltidsskymningfor mig. Mitt
hem skavara rippetfdr sol och vind och
havetsr<ister- liksom ett grekiskt
tempel- och ljus, ljus, ljus dverallt."
SanMichele-anliiggningen
rymmer
m6'ngaf,rnaexernpelpi grekiskoch
romerskkultur och konst.I en katalogdel iir de viktigaste,ett femtiotalkonstverk, ftirtecknademedursprungoch
mitt, dateringoch tillstind, samtbibliografr.
Om jiittemaskeni Munthesarbetsrum
fdrestiillandeMedusafhr man en repetition om gorgonerna,de tre skriickinjagandesystrarna.En av dem,Medusa,
var inte odiidlig menhadestor makt.
Alla som mottehennesblick fctrstenades.Myterna om gorgonemahar
framkallatrysningarav skrEckhos
minga generationerskolungdomar.Men
det var pi dentiden dAantikensmyter
ingick i kursplanen.Det lilla votivaltaret
till Kybele i loggianischenger som
bonusden grymmaKybelekulten.
Kybele blev ftiriilskadi sonen/iilskaren
Attis som kastreradesig sjailv.Under de
extatiskaKybelefesternai gamlaRom
piskadedeltagarnasig sjiilva blodiga,
tjurar offradesoch priisterkastreradesig
i Attis efterfoljd.Pinjenspeladeen
viktig roll. Vir medlemTore Hylander
har beriittat om detta i Medlemsbladetnr
3. I Grottadi Matromaniapi Capri hdlls
en ging i tidenfestertill kybelesiira.
Liirorik iir genomgingenav olika sorters
rimaterial: maflnor,alabaster,granit,
porfyr och andra.De hanteradesoch
nyttiggjordespraktisktoch konstniirligt
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efter sinainneboendeegenskaper.
Under
antiken ansAgman att vissa partier,
cigon,liippar, miste bem6las.Guld var
ftirbeh6lletgudabildema.Frin de otaliga
krigen hemftirdes en rad exotiska
material som Okadesortimentet.

fciremil var tidigarelappadeoch lagade,
mer eller mindre sakkunnigt.Konsfverk
i grrinskamaskerasofta av alger,
mossoroch lavar.Luftburnapollen och
sporer, fekalier fran f6glar dkar tiltvaixten.Antikens lusttriidgf,rdarftirtrollade med ett raffinerat samspel
Enligt riktlinjerna frir konserveringspro- mellan ljus och skugga,viirme och
grammetpi SanMichele skulle allt utgA svalka, fiirg och rena ytor. Munthe
frin helheten.Villa, triidgird och konst- manipuleradepi ett liknande siitt med
verk skulle tillsammans"bilda en oupp- harmonieroch kontraster.Dennainre
kislig enhet,ett helgiutetkonstverk".
dynamik har gjort renoveringentill en
Aven stenenildras, m6urgaobjekt
avanceradutmaning. Men allt verkar sA
befannsig i olika stadierav nedenkelt n6r man f;ir det fdrklarat.
brytning. Hetta och lqrla, vatten och
aggressivafiiroreningar ftrstdr. Minga
GG

Axel Munthe och Dalarna
Av AndersLindshdm
Den 8 juni 1874tar AxelMunthe sin
studentexamenefter att n?iranog blivit
avstiingd fr6n "plugget", pi grund av
lathet.Axel dr 16y26r, intresseradav
allt annatiin skolarbetetpi Stockholms
Gymnasium (Norra Latin): Natur, djur,
jakt, dventyroch hyss,det iir vad den
unga grabbenhar i sinnet, och det
spritter i kroppen, av liingtan att komma
bort ifr6n skolansoch hemmets"tving".
Niir det brirjat "osa svavel" hadehan
dock tagit sig samrnan,och pi ett
miirkligt sdtt tvingat sig sjiilv att"klara"
sin examen.Naturligtvis hiingde detta
ocksi ihop med tanken pi den frihet
som hiigradeefter att det hela var 6ver:
En studentmdssa,
en hel sommar,ja, tre
minader utan laxliisning kunde ftl en
klartiinkt 16-6ring,klassadsom sjuklig
drdmmare att lyfta sig i hiret; och tre

AndersLindstr6m iir Muntheforskare,
Munthekiinnareoch musikkonsuientfrin
Riittvik. Sombiist hf,ller han pfr med att
sammanstiillaett omfattandematerial till ett
Muntheeanum,det vill siigaen faktasamling
kring familjens MunthesverksamhetbAde
hiir hemmai Sverigeoch i utlandet.
Han dr ocksi i full fdrd med att sammanstilla sina25 vandringsbeskrivningar
fran

minader, det var en evighetftr den
ungeMunthe: Inte fdrran den 22 septemberskulle det bli dagsigen, och di
langt hemifrin, i Uppsala!Fantasin
inftir dettahadef6tt fritt spelrumoch
gott om tid.
Vad gdr dAen ung pojke i en sddan
situation, en toniring fran en borglig
apotekarmiljdi Stockholm,som helst
forts.

)
viil varaute i skog och mark pi iiventyr,
och, som det visar sig, har en farbror
rnedenjaktstugai Leksand?Sjtilvfallet
tar han sin kompis med sig och flker dit.
Och kompisend6, vem iir det?Jo,
jycken, hunden!
Tre m6naderi enjaktstugai Dalarna
med sin hund,vad minne dettasdttafor
sp6ri en drdmmande,skoltrcitt,men
fantasifulli6-iring!?11 &r senareiir den
nu 27-ArigeAxel bosatti Paris,och
liikare.Efter att ha varit med om
upplevelser,fiirst och
livsorndanande
friimst i Neapeloch pi Capri men iiven i
Lappland,har han blivit korrespondent
it StockholmsDagblad.Han skriver om
sinaupplevelser,men drdmmersig
ocksi tillbaka till Sverige.I en av
arliklarna,den 1 mars 1885,skriver
hall: "Jag cir sd glad dver vadiag vet
om de sncillasmd tomtarna,och
tomtarna vet nog, vilka som tir deras
vcinner.Ochkanskefinns det ett litet
grdskdggdcir hemmasomfdrstdr min
djupastetanke;och en Harjulnatt ska
kanskeett par dvcirgar timra upp en
stttgadt mig ddr hemmai en svensk
Juruskog- mitt inne i skogen,ldngtfrdn
vcigar och stigar, ddr inga
trampar ner mossanoch
mcinnisQofcitter
rdster skrdmmerbort
,;::,,#.*0"
Nog vetjag var stuganskulle std, men
det cir endasttomtar och dvcirgarsom
kan bygga den - mina egna krafter
skulle ej ens rcicka till att bygga en
hundkojadt Puck."
Redanhiir, har s6ledesAxel lagt
grundentill sitt timmerhusi skogenpi
Brantbergeti Tallberg,en drcimsom
blir verklishet24 itr senare.

Tre minader efter denna"tomteutsaga",
fir vi i princip bekriiftelsepAfrigan om
platsenfdr "stugan".I en ny artikel
(21161885)beriittarAxel lyriskt om sin
i Dalamaoch mellan
sommarvistelse
radernakan vi anahur hansvisionerfiitt
luft undervingama.Ja,bilden av hela
sin personlighetavsldjarhan i dessafi
rader: "Med rdnselpd ryggen, den
efterldngtadestudentmdssanpd huvudet
och den trognaPrissei hdlarna
vandradejag kring uppei Dalarna en
hel oJbrgldmlig sommar.Skdrmenav
den vita mdssanvar allt somskuggade
min syn, rcinseln,jag bar pd ryggen
innehrillallt jag behdvdefdr dagenoch
var min huvudkuddeom natten.Inga
sorger hadefdtt fdlj a medpd fcirden,
detJb(lutna var ett skolpoiksminneom
mddornaoch deframtida
<iverstdndna
tankar seglademedDalcilvensbld
vattendit ldngt ut till det solbeglysta
havet.Och stundenvar molnfri och lius
- det var midsommartidvid Silians
vrinastrdnder."
Den l1 augusti,ytterligaretre minader
senare,kommerMunthetill Dalama,
kanskef<irstagingen efter sin vistelsei
jaktstugani Leksand,nu tillsammans
med fcirfattarenCarl Snoilsky.De bida
miinnenhar begettsig dver till Norge
ftir att besOkaIbsenoch Bjdrstjerne
Bjrimson.Vi miirkerhArhur Axel
hunnit ganskalingt med att utvecklasin
nya egenskap,niimligenatt v?iljaviinner
och "riitt" siillskap.Axel skriver,lite
vitsigt men ocksi pi ett siitt som man
skulle kunnakalla ftir "falsk blygsamhet",till BjdmstjerneBjdmson:
"Jag har gjort en 3 veckorsresa Senom
Dalarna och Jdmtlanddcirtill lockadav
som du
min vtin - skalden- Snoilsley
kcinner.Vi har haft mycketroligt men
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briggekdnner vi hur mycketditt land
stdr dver vdrt sedanvi passerade
Storlien. Snoilsky dr egmtligen hrir jdr
att hdlsapd lbsen ojag har civenjdtt
vara medpd ett hdrn - nu sedanvi

hdlsatpd honomkcindejagett behovatt
hdlsapd dig - voild tout! "
Fortsiithringfdljer.

Peacebeginswithin yourself
Ami Lonnroth:LindaochLouise
3 1 0s.,W&W2003

Med iren minskar den spontana
trosvisshetenmen inte den inre oron
och aggressiviteten.
Linda ?iren modem
kvinna.
En
guru, Stephan
amerikansk
Detta 6r en av de minga bdcker som
Craig,rensarmed indisk inspiration
tillkommit med Villa SanMichele som
hennessjdl. Det skermed kollektiv
omtaladskrivplats.En ensamstiende
mor med tre ddttrar iir huvudpersonerna djupandningtill primalvril. Di dppnas
portarna ftir spontanbikt inftir ndrmsta
i en berdttelseom borgerlighetensmrite
kursdeltagare.
med vdnsterkrafterna.Tidsklippen iir
fran mitten av 1980-taletoch bcirjanav
Omstiindigheternaleder sAsm6ningom
2000{alet.
moderntill en liknandesensi-kurssom
grir att 6venhon serviigen.IngredienMamma Louise iir en rationell antisernaiir med andraord helt tidsenliga.I
kyrklig akademiker.Den iildsta flickan
det relationsdramasom rullas upp
6r den ansvarstagandeinte bara i egen
avklddsfamiljehemligheteroch djupt
familj utan iiven ftir mor och syskon.
rotade
motsAttningar;
homosexualitet,
Den yngstaflickan iir vtilartatgift. Det
psykiska
otrohet,
awikelser.
Det iir
iir mellanflickan, Linda, som stir f<ir
genom
samtal
man
nir
varandra,
ftirstir,
dragetunder galoscherna.I ftirordet f6r
utvecklas.Men hur cippnarman sig for
man veta att alla personernaAr uppsamtaloch hur djupsinnigvill man
diktade men man pliktar inte ftir tanken
egentligen
vara.Det iir bokensfr6ga och
att Linda iir skrivarens sprikrdr. Hon iir
en ifrigasiittandefeminist och socialist. den leder i fortsiittningentill slutsatsen
att de flestamlinniskornamir biist utan
Hon bor kollektivt och iterfrnns i olika
alltftir mycket djupsinne och viirldsdemonstrationer:i Lucia-tig mot kiimgitor. Det finns sAmycket annat att tala
kraft, i fredstig i rist och viist.
om. Simningoch vattengympauppratthiller spiinsten.Medlen mot kroppens
Den samladeenergin fr6n en stor
ildrande, celluliter och annat,lir viktiga.
fredsrdrelsepiverkar viirlden bide
Inftir d<idensaknarman ord men inte
tanke-och kiinslomiissigt,beslutsftir kliidseln vid begravningen.
fattarnap6verkasav vibrationerna.
^
Polisen6r en pilitlig fiende.
IOnS.

1
forts.frin ftiregiende
sida
De ufvecklandesamtalenblir
emellertidminga och ftirs p6 olika
platser;i Gciteborgoch Stockholm,i
Bostonoch Paris,pi Capri. Miljderna
iir genomgiendevagt tecknade,mesti
fcirbigiende.Louise iir docenti
farmakologi,henneshemligeiilskare
en viirldskiind streberprofessorvid
Harvard.Men forskarmiljdnligger
utanfdr handlingen.Pi Capri talasdet
tankeviickandepi vdgarnatill Cetrella
och Migliari. Vid morgonkaffetpi
JosefOlivs tenasspi SanMichele
noterar man att utsikten iir vacker
medanman utbyter tankar om
psykologiskaforklaringsmodeller.
Under resansgf,ng namndroppaskiinda
namn frin den ditida dagsdebatten:
Olle Engkvist (frir kollektivhusens
skull), Ingrid Segerstedt-Wiberg,
Marit
Paulsen,Inga Thorsson.
Samtaienh6ller sig pA gott avstind
frin subtilakiinslor och intellektuellt
djupsinne.Ami Ldnnroth iir journalist
och kolumnist.Hon vet hur man

manipulerarfram snabbaassociationsviixlingar, hur man ger niirkiinsla
genomkonkreta smAdetaljer: linsgrytor
och rddvinspavori kollektivet,plAnboksstdlderi Neapel,gatupratom
bticker i Paris.
Infrir det andligalivets mysterier,
sjiilvkiinnedom, karlek miinniskor
emellan,blir osiikerhetenpitaglig,
konturerna flyter ut. New Age bar frdet
till ny andlighetmen det iir osiikerthur.
Niir Linda sentmciterden endemannen
i sitt liv tycks hansfriimstaegenskap
vara en entusiastisktoleransmot
hennesegensinnigheter.
Aven hos
marnmaLouise dominerar det
praktiska.Hon kommer sin duktiga
iildsta dotter ndra och upptiicker att hon
behciverkiinslomiissighjiilp: "Jag
miste ge Gudrunmerastrid.Med den
ftiresatsenplus en p6sevaxb<inor,ett
kilo plommon och en bukett under
armenstegLouiseombordpi
spArvagnen."

En fortrollad natt pi Capri
av Irdne K:son Ullbers

En trddgird, anlagdmed kiirlek till allting
som diir finns av planteradeblommor, buskar,
triid och utstiillda skulpturer,har alltid sin
beskyddare.Villa San Michele har sin lilla
skyddsiingelsom vakar 6ver triidgirden om
natten.Han kiiar runt pi alla de smala
gingama och plockar upp det farliga skriipet
efter alla miinniskor, som gAttdiir om dagen.
Trtidgirden iir si vacker i minskenet. Han ser
hur de rrida flitiga lisoma blir djupt rrida av
minskenet och de gula citronema pi de lAga
triiden bli iinnu gulare. Ibland mdter den lilla
skyddsandendrottningenshundar.De
springer fritt omkring f<ir de har klivit ut ur
sin reliefskepnadsom de har om dagen.
N6gon ging har det hiint att de fett negot
vasst i sina tassar,diirftir gar skyddsanden
och plockar upp nilar, spik och gem. Sedan
springerde tafatt iinda ut till trddgirdens slut,
diir de ibland mriter lejonet som p6 dageniir
en sfinx. Dfl, p6 natten gflr han och nosar och
luktar pi alla hiirliga dofter i triidgArden,men
han ryter aldrig ftir nigon doft frin sin
djungel finner han inte.

Diirefter sitter de fyra viinnernaoch ser pi
utsiktenriverNeapelgolfenoch hur bli natten
iir. Och de ser de lysandeljusen frin staden
Capri lingt nedanltir dem. De stir diir iinda
tills de ser den ftirsta strimman av solen i
dster.Fdrst kommer den rosa ftirgen och den
violetta, men niir den gula kommer har de
redan kvickt hoppat i sina vanliga skepnader
rgen.
Lejonet ligger och sover p& sin marmorblidd
och blundar framftir utsikten och finner sis
stilla i, hur alla miinniskorfrin niir och
{tirran klappar honom p& liinden och rjnskar
sig nigonting. Drottningenshundar ligger i
sin metallskrud och vilar ut efter nattens
sprAngmarsch.
I skuggenav en bjrirk sover skyddsiingeln.
Bjrirken var det trad som Axel Munthe taeit
med sig till sin triidgird frin hemlandet
Sverige.Kanske han iilskadedet triidet mest,
fdr det kom honom att minnas den tid, niir
han var s6 ung och snygg att han kunde
springa ikapp med drottningenshundar.

KonstnAren Irdne K:son
Ullberg som bor i
Katrineholm har varit SM
stipendiat.

SanMichele,
Dr. Axel Munthe,
Capri,olja, 100x80cm.
Ir6neK:sonUllberg,
Katrineholm.
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"Farveil.Vi ses"
Jeanette von Heidenstam.
Dikter" 106 s.
Nykopia Global Print, 2002

Vflr medlemJeanettevon Heidenstam
hadetre temani sin ftirsta diktsamling:
livserfarenheten,
kdrlekenoch personliga iterblickar (Memoar,Carlssons,
1998).I sin andraoch sista"Dikter" har
hon sliippt den indelningenmen behillit
motivkretsen.Hon piminner sig vad
livet lart henne,karlekensolika ansikten, hiindelsersom pldtsligt dyker upp
ur minnetungefiir som i JeanSibelius
tondikt Valse Triste. Hon upptiicker
sammanhangoch samspeli en absurd
vArld, skenbartutan sammanhang.

"I tystnadenfinns spriket
I pausemafrlrstflrvi innehillet
Mellanradernaupplevsmeningen
Det iir i rigatvi serdrdmmen
I itbdrden dnskan
I handenavsikten"
(Memoar)
"hdr f6glama
riverflddandeav livskraft,
klarheten finns i mitt rike
samtidigtsom
tiden inte finns"
(Dikter)

JvHs erfarenhetsviirldiir stor. Redan
somdiplomatbamvar hon omgivenav
det mAngkulturella.I Kina, Teheran,
Indien upplevdehon bAdeden stora
rikedomenoch den storafattigdomen.
Hon var vackeroch omsviirmad,
iilskadeglitter, det storabalerna,det
tankldsaumgiinget.Hon kundekostapA
sig att vara flyktig och oberiiknelig.

Hennesdjiirvhetsomyrkeskvinna
fiirklaras i "Dikter ". Niir hon frigort
sig frAn dviirgmiinniskornafriljer hon
inte ldngrestigen,stigenfiiljer henne.
Ndr strilkastarnasliicktsblir ensamhetenen daglig gdst.Griten i scimnen
noterasutan sentimentalitet.
Ensamhetenblir ett plagg i fvAfistugan.Den
tviittas,cenhifugerasmen ftiriindrasinte
"ensampi wAttlinanhiingerensamheten".Niir hennessenakiirlek liimnat
hennel6serhon dcirreninifrAn och
kryper ut genomfiinstret.Livet mAste
gAvidare.

Senarei Sverigeupplevdehon den
massmedialaviirlden inifrfrn; en hird
viirld. Hon blev i sinomtid journalist,
reporter,programledare.Vem minns
inte hennesobesviiradeoch eleganta
TV-intervjuer fr6n Nobelfestema.
Hennespoetiskadebutkom ett bra tag
efter pensionen.DA v?iljerhon den
iskidligt tydliga bilden. Tystnadenblir
hennesframkallninesbad:

"Men det endavi har iir varandra".I en
svit, Viinnerna,presenteras
de bakom
djurmasker.Diir m<itervi den maskulina
bergsgorillan,magnifikt medvetenom
sig sjiilv, belAtenmed sitt liv pAegna
villkor. Diir Sterflrnns
elefanten,stor,
klok, fdrsiktig, "tillsammansiir vi
starkasti viirlden". Diir har vi skatan
som tror sig varanigot. Hon har hjiirtat
fullt av tjuvgods.Diir gir den hdg-
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modigakamelenmed klingandemetallklockor. Han gldmmeraldrig en
ofdnlitt. DAr smygerden fdraktande,
svartapantemmed den stingande
gnistani 6gat,som aldrig kan kiinna
viinskap.En antiklimax iir den brunlurviga hunden som frirenar total trohet
och total karlek med total gliidje.
Diktaren fr6gar sig sjiilv om hon orkar
med dennabundenhet.
De som var med minns en bejublad
soar6hos Viinnerna i mcirkaoktober
frirra iret. JvH liiste ur sin kommande
diktsamling.SonenJan,trubaduroch
visftirfattare, framfdrde med stor bravur
egnaverk. Fdr att dverlevahdstmdrkret
miste man tiinda alla yttre och inre ljus.
Och dAtiinkte hon inte friimst pi hdsten
i naturen.Kraft finns i mAngaminnen.
Hon iterkallade sitt solglittrandeCapri:

Hiir hdrs blott havetsmelodi
Getfullt flyter 6n i evighetens
strdmmar"
Visst var det ett avsked,fast det visste
vi inte. Niir diktsamlingen,kongenialt
illustreradav sonenJan.nidde liisarna
fannshon inte liingrekvar hos oss.Det
blev en liitt ddd, en ddd i sdmnen.JvH
blev aldrig cynisk.Aven om poserna
och livsldgnernabehdvsftir riverlevnadengiiller den avgdrandekampen
miinniskansviirde och viirdighet. I sina
dikter iir hon vir friinde, en klok och
resolutmedvandrare.
I det telefonsamtalsom blev v6rt sista
var hon glad civeratt boken iintligen var
fiirdig. Jagkan iterkalla den giicksammaslutrepliken:"Idag l6ter hej litet
trivialt. Jagsiigerfarviil, vi ses."

"Hiir stannaringen vind
Hiir rinner inga tirar

Glad kviillsfest hos Viinnerna: frin viinster Jeanettevon Heidensiam,
Roland Pilsson och Marilil Erdeds. Foto: Tore Hylander
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regeringsmedlemmar,Kaptensgatansom
protesteraxmot att vi blir bortkdrda. Dessa
uppskattningarhar kommit fr6n alla hill
och kanter,ja, det har t o m varit en
interpellation i italienskaparlamentet.
Den piirm diir dessabrev etc finns samlade
har blivit bide stor och tjock.

Niir Alessandrooch jag llimnade Capri i
brirjan pfl april var byr tapetseradmed ett
vackert avskedsmanifest,uttrycken fcir
uppskattningdver vad vi gjort under vira
sju och ett halvt ir pi rin var otroliga. Gjort
for att binda ihop SanMichele och dess
omgivning, {iir att ftirbiittra standardenpi
bostiidema,utbudet av musik och h<ija
njutningen frir museibesrikarna,de som ger
San Michele intiikterna fiir att kunna
drivas. Kommunstyret i Anacapri samlades
fcir att avskedshyllaoss och borgmastaren
civerliimnadeen plakett med vackra, alls
icke konventionellaord, till mig.
Vi - liksom alla vira ftiretriidarepfl posten
som intendentpar!-liimnade SanMichele
med stor bitterhet och vrede river det vi
utsattsfitr av herrama i Stockholm.
Trakasseriersom tiden kommer att se
riittvisa 6t.
Men jag sa iindAtill Alessandroatt vi skall
faktish tacka herrama i styrelsen frir att de
genom sin behandlingav oss,har sett till
att vi faktiskt fEtt mycket roligt. Aldrig
hadevi viil nigonsin blivit ftirem61for si
minga underbarabrev med strid,
uppskattning,tack frir vad vi gjort och ftir
vad vi stir frir, om vi bara full{tiljt v6rt
mandat.Brev till oss,till ambassaden,

Jag kan inte redovisaftir dettai Medlemsbladet men diiremot kan jag inte Eta bli att
citera slutkliimmen i ett hdgtidstalhos
ROM-SWEORNA den 7 juni i ir n6r Lise
Lotte Lybeck Erixon apropi den Heliga
Birgitta och Drottning Kristina talade om
vilka htiga herrar som de haft att kiimpa
emot, men medandessastarkasvenska
kvinnor iir mer akhrella iin n5gonsin har
alla gldmt namnenpi derasmotstindare.
Hon trodde det skulle bli likadant med
mina antagonisterom nigra i.Lrhundraden.
Det iir naturligtvis en fantastiskkiinsla att
fE h<irasfldanaord med tanke pi rivrig
sihration.Jag har fiitt uppleva hur giister
somjag tagit mycket hand om och som
flera ginger varit pe SanMichele fegt viint
mig ryggen, personersomjag trodde stod
mig niira, men som i en konflikt inte vill
ens hzilsapi mig. SAOANT GOR ONT!
Men jag har ocksi fitt helt underbarabrev,
milningar, dikter och bdcker frin personer
som vistats pi SanMichele under min tid
och som nu har hrirt av sig. Alla dessavill
jag passapi och tacka av hela mitt hjtirta
och siiga att jag hoppasvi skall m<itasigen.
Jag vill ocksi understrykahur tacksamjag
iir 6ver att ha fhtt dessa6r pA SM. Det var
en absolut hiijdpunkt i miu liv - slutet till
trots! Slutligen villjag <inskaPeterCottino
Iycka till! Jag vet vilken svir uppgift, pi
plan, han har framfrir sig.
mdLnga

Ann-Marie Kjellander
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Hej,
somny intendentpi Villa SanMichele
ombadsjag fdr en tid sedanatt skriva
nigot i ert kommandemedlemsblad,
vilketjag nu tacksamtgrir.
Frir dom somundrarvem som esentligen har f6tt tjanstensom intenj'entp6
Villa SanMichele kanjag beriittaatt jag
heterPeterCottino, dr 36 kr gammaloch
ftidd i Stockholm.Jagiir gift med
Daniela,neapolitanska,
med vilken jag
har tvi fantastiskabarn,Emil 7 ir och
Isabel3 5r. Till och med toniren bodde
jag i UmeAmen flyttade senaretill
Stockholmoch Skellefte6.Sedanbarnsben harjag flyttat omkring mellan
Sverige,Italien och USA. Bdrjademin
ruxenutbildningmed konststudier(b6de
teoretiskaoch praktiska)fcir att senare
kombineradessamed skidespelar-,regioch manusstudier.
Ar utbitdadscenoeraf
och har varit verksamsom sidan i nt-era
flr. Har iivenarbetatsomcreative
producerassistant,platschef,produktionsledare,regissdr,dramatiker... inom
Film, TV och Teater.Har organiserat
konserteroch samarbetati olika utstiillningssammanhang
med svenska,
italienskaoch utliindskakonstniirer.
Ager en hel del teknisk-praktisk
kunskapdi jag verkat,fdrutom med
scenteknik,iiven med el och ljusteknik.
Har tvi modersmtl.svenskaoch
italienska,talar flytandeengelskaoch
klarar mig bra pAmin franska.Har viss
kunskapav det tyska spr6ket.
Vad jag <inskarmed Villa SanMichele
iir att vi, vid sidanom en ftrbiittrad
reguljiir musei-och giistverksamhet
och
en dkadkunskapsspridning
om Axel
Munthe,hansmuseumoch hanstanke-

viirld, iiven skall kunnautveckladet
kulturellautbudetpi plats och p6 s6 siitt
bAttrestcidjaden svenskakulturen
utomlands.Villa SanMichele har inte
den statusoch riittmiitigastiillning inom
svensktkulturliv som andraetablerade
svenskakulturinstitutionerhar, trots att
den iir mer Zinetableradsedan<iver50
6r.
Somjag serdet finns det ffe skal till
detta:det enaAr att man i Sverigemest
settvillan som ett museumom en
privatpersonvarsverks kulturellaviirde
inte riktigt ansettsvararumsrent;det
andraskiilet,som friljd, har inneburitatt
man inte upplevtVilla SanMichele som
ett potentielltkulturcenhai scidra
Europaoch Medelhavsregionen,
utan
ftiredragitden enklarebilden av en slags
"turistig" semesterortfdr utvaldakulturarbetare.Trots dennaallmiinnaattityd
har en stor miingd framstiende kulturpersonligheterfritt verkat och skapatp6
dennaplats och miljoner turisterstr<immat in och ut genomdessportar.
Till skillnad frin andrasvenskakulturella institutionersom ffir kraftiga ekonomiskabidrag iir vArverksamhetsjiilvbiirandevilket i sin tur innebiiratt det
hiir inte skullebeh<ivas
investerasstora
summorpengarfiir att genastkunnase
resultat.Jagfrirestiillermig att storaoch
smi kuhurinstitutioner,om de kandetill
mcijligheten,skulle varajiitteintresseradeav att fli visa upp sina skapelser
inftir den intemationellapublik som
Capri bestir av, ftir Capri iir intemationellt. Inte ensde storasvenskaftiretagen
har insettvilken prestigeoch vilket eko
ute i viirlden Capri och Villa San
forts.

l3
Michele kan generera.Marknadsftiringsmiissigt6r Capri ett eldoradooch
Villa SanMichele "un flore
all'occhiello".
Det iir pi dennapunkt jag tror att det
fortfarande skulle kunna g6ras en hel
del ftir Villa SanMichele. Vid sidanom
de oviirderligahistoriska,litteriira,
konstvetenskapliga
fdrellisningama,
seminariema,socialatillstiillningarna,
ekonomiskabidragen,o.s.v.som varit
sttid och sprikr<irftir Villa SanMichele
genom Arenoch som ni beundransviirt
ordnatoch producerat,skulle ny inspiration och kraft kunnatillftiras genomer
insats,bide individuellt och som ftirening. Detta skulle naturligtviscjkaviinftireningens statusoch komma alla till
gagn.SiillskapetSanMichelesViinner

skulle,via nya och annorlundakanaler,
kunnamedvetandegcira
Sverigepi det
fantastiskalevandearv Villa San
Michele iir, fdrmedlavilka enorma
m<ijligheterVillan bjuderpi ochjobba
ftir uppr6ttelsesi att den i Sverige flr
denrAttmiitigaplatsoch roll den ftirtjiinar.
Fcirsomligakan detjag ovanskrivit
kanske l6ta lite retoriskt, men det iir
precisvad jag dagligenjobbarfor hiir
nerepi Capri,Anacapri,Villa San
Michele.
I hopp om ert stddtackarjag er pA
fiorhand.Varma och soligahiilsningar
ifran Capri.
Peter Cottino

A Restless
Soul.Thestoryof Axel Munthe.
Som bl a framgir av detta nummer iir publiciteten i Sverigekring Axel Munthe
siirskilt livlig just nu. Ar 1999ordnadesi Stockholmdet forstaAxel Munthesymposiet,Munthe och Myten. Det viickte en glddjandeuppmiirksamhet.
Ett referat
iterfinns i Medlemsbladetnr 4.
Axel Munthe iir emellertiden internationellstorhetoch det finns all anlednineatt
fcirmedlade nya forskningsresultaten
till en vidarekrets.Vir friimstaattraktiJnfor
utldnningari det hiir sammanhanget
iir Hildasholmi Leksandsom Axel Munthe
byggde l9l0-191I ftir sig sjiilv och sin engelskfoddahustru,Hilda. Diir ordnasden
l3:e septemberdetta6r det forsta internationellasymposietmed fdljandeprogram:
Italy at the turn of the Century
Doctor of the poor in Magna Grecia
The inspiration of the classical world
A northem soul, in a southem clime

Prof Paolo Macry, Neapel, Italien
Consultant Katriona Munthe-Lindgren, London
Prof Alden Smith, Texas, USA
Prof Giuseppe Galasso,Neapel, Italien

Axel Munthe's San Michele
The Axe[ Munthe Foundation
Axel Munthe. A restless Soul

Dr Peter Cottino, Anacapri, Italien
Vice Chairman Mirten Lindst6hl, Stockholm
Dr Bengt Jangfeldt, Stockholm (comments from prof
Johan Cullberg and Maarja Talgre, author, Stockholm).

Anmllan om deltagandekan gdrashos StiftelsenHildasholm,Box 64, 793 22
Leksand.T el: 0247-10062.
Alla medlemmarhar fBtten separatinbjudan.
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Viilkomna till viinnernas sammankomsterhdsten 2003
TISDAG 16 SEPTEMBER
Italienska Kulturinstitutet, Giirdesgatan 14, kl. 18.00
san Micheles nya intendent viilkomnas av viinnerna och beriittar om sin forsta
tid pi Capri.
Buffe inkl. bordsvatten.Tag sjdlv med vin till maten om du 0nskar det.
Kostnad 150:-.Betalningenskervid ankomsten
OBS! Anmiilan om deltagandeska ske snarast m0jligt till Gudrun Dahlberg
Telefon08 - 650 41 51.

NOVEMBER
Axel Munthe Symposium rnedBengt Jangfeldtsbok "Osalig Ande,'som tema.
Separatinbjudan utsiindessenare.

Stipendium
Viinnerna delar i ir ut ett stipendiump[ l0 000 kr ftir tiickande av resaoch
boendepi Villa SanMichele.Du som s6ker6r en ung lovandestudent,musiker,
konsbriir, ftirfattare, journalist eller en person med kiinsla ftir Italien och den
klassiskakulturen. Skriv en kortfattad ansdkanoch bertitta om dig sj6lv och vad
du gdr. Gldm inte att uppge namn, adress,telefonnummeroch ilder. Siind den
till Stipendieniimnden,
AgnetaNordgren,Rimbogatan8, 114 35 Stockholmfbre
I januari 2004.

FRAMTrLL ARSMOTST
An zoo+
SALLSKApETS
STyRELSE
Barbro Ldfgren
Gideon Gerhardsson
Gun Andr6asson
Gudrun Dahlberg
Yvonne Frykberg
Ingvar Holm
G<iranZachrison

ordftirande
vice ordfdrande
skattmiistare
sekreterare
klubbmdstare

08- 66145 82
08 - 84 1885 (6venfax)
08-7793290
08- 65041 51
08 - 66022 93
04t4 - 24000
08 -3 0 2 3t 2

Wivi-Anne Nilsson
Per Thunarf

suppleant
suppleant

08- 6623133
08 -2 1 9 7 5 8

Siillskapets adress:

c /o Gudrun Dahlberg
Arbetargatan238
II2 45 Stockholm
postgiro:25 96 90 - 6

Har du sjtilvnigot trevligtminnefr6n SanMicheleellernigot annat
att beriittasomkan intresseravira medlemmar- hrir av dis.
Ansvarigutgivare:
Redaktdr:

BarbroLrifgren
GideonGerhardsson

