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Triidgf,rdss6ngaren
har kallats en klar btick av porrandetoner.
Den 2irden oftastringmiirktapa capri. Teckning:Jussilavesa
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Ledaren
Medlemsbladet uppmiirksammar i detta nummer Bengt Jangfeldts bok om "Axel Munthe, en
osalig ande". Den har vlickt en gliidjande uppm?irksarrhet. Det finns [ven anledning plminna
orl tidrgare filmexpeditioner som ijkat intresset fdr Axel Munthe och San Michele.

Den klassiskafilmen lir Lennart
Ell-enborgs svarlvita "San Michele
1957" sorn gjordes i anslutningtill
100-irsminnet av Munthes fcidelse.
Den zirfortfalande mycket sevard.
Den var resultatetav svensktelevisions f6rsta filmexpedition utanfdr
Norden. I den beriittar och samtalar
den legendariskeSan Micheleeldsjiilen Josef Oliv och den likaledes
legendariskeradiomannenKarl Axel
Arvidsson. Pi den tiden fostrades
radiofolket till ett folkbildaransvar
som ilr pitagligt i filmen. Man fAr veta
mycket om det som handeefter den
dag Axel Munthe frirsta gingen gick
de 1'71trappstegenfrfln Capri till
Anacapd. Det historiska kulturintresset vliger tyngle an ftu'iststrdmmen.
Stillheten gir fdre rOrelseni filmen.
Marianne Molls TV-film f6r ett
NlKE-programl99l :ir i flirg. Hlir
dominerar rcirelsen,nuklinslan.Man
mdter det myllrande folklivet redan i
ankomsthamnen,Marina Grande.
Turister tr?ingsbflde i San Micheles
pergola och pi gatorna utanfdr. Upplevelsernaspeglasi olika temperament. San Micheles stipendiater
avsldjar att de inte vill ika hem.
"Gossen han gflr i ringen" exekveras
av svenskakdrs5ngare.Teet lir
uppdukat fdr en morgonpigg Axel
Munthe.
Karin Lorenz vackra Tv-film 2003
om Axel Munthes morgongflva
Hildasholm (Stengflrden)i Leksand

till sin unga engelskahustru, Hilda
Pennington,rir en blandning av rcirelse
och stillnad efterlanke.Den vackra
Hilda skapademedveteteller
omedveteten egen bercimmelse,skild
frin Axels. Filmen skildrar Hildas och
de tvfr scinernaMalcolms och Peters
familjeliv. S6nernasydde
marionettdockoroch scenkliidertill
olika teateruppsiitfiringarmed Hilda
som regissciroch bygdensfolk som
aktrirer.Malcolms dotter Katriona
berlittar levandeoch gl?idjefylltom
sorffarnas hiistutflykter och middagar
i det grcina.Det Ziren dokumentl,irsom
pfr ett omistbart siitt kompletterarAxel
Munthes eget liv.
I sambandmed Hildasholmssymposiet, sidan 7, gjorde Maarja Talgre ett
fint program f6r radions bokfcinster
d?irbland annatpsykiaternJohan
Cullberg ger en intressantbelysning
av Munthes psykiska sviingningaroch
den egocentricitetsom stlillde honom
utanfdr normalt familjeliv.
gjode IngalillSnitt,honmedde
I somras
vidundelligt skdnabildernai boken
"Drdmmen om SanMichele" (Medlemsblad
nr 6), i spetsenfdr ett niomannateam
en
dramadokumentiir
med den holliindske
skldespelarenMarc van Eeuwensom Axel
Munthe.Den kommeri SVT. Axel Munthe
var tidigt en rubrikernasman,inte shllan
negativt,men det positivadverviigde.Han
sysselsAttei'forlfarande,
55 fir efter sin ddd,
rubriksittarna.Det lir siillsamttidliist.

Sfyrelsen

Gemenskap
med mersmak
Det gemensammahostsymposietfor de
fyra viinftireningarna (Pro Venezia, Rom,
San Michele, SocietaDante) som aviseradesi fdrra numret, lockade si minga
deltagare att det miste dubbleras. Ftjrre
biskopen Henrik Svenungssonhade fOr
sin del inte upplevt en liknande tillstr6mning under sina mAngair som Ronr
vannernas ordfdrande. Av samtalen under
pausernaframgick att deltagarna vlilkomnade fl era samordnade aktiviteter
med dennabredareupplliggning.

sin senastebok "Axel Munthe, en osalig
ande". Den recenseraspi s. 9. Han gav en
lAttsam beskrivning av modern folskningsmetodik.I materialinsamlingenhade
han haft stor nytta av IT. Varje nanm som
dykt upp under arbetets ging, och de var
oiindligt minga, hade varit ett s6kord. I
sin rekonstruktion av de individbundna
och sociala sammanhangenhade han
hillit sig till det som kunnat dokumenteras.Ibland rolde det sig om lappar med
tilHA[igt nedkastademinnesanteckningar.
Efter detta detektivarbete och pusselliiggande framtrlder ur dimmor och
tocken en bild av Axel Munthe som
pr?iglasav vetenskaplig sklirpa och
osentimentalslutgiltighet.

Ambassadtiren Torsten Orn inledde med
att stalla frAganom Venedig hdll pi att
d6. Hans historiskatillbakablick visade
att den gamla handels-och sjofartsstaden
6verlevt minga kritiska nedgingsperioder'. Problemet just nu iir att den f0rfllG
rade infrastrukturen gdr det svert att f6rena gammalt och nytt pi ett onskv?irts[tt.
Men medvetandet om svirigheterna ar ett
lovande steg mot en balanseradfdrnyelse.
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Den dominerande grekiska konsten hos
romarna utreddes av radio- och TVmannen,historikern Hans Furuhagen.En
lAng tladition ligger bakom. Romerska
krigsherar fick inte behilla kligsbyter f6r
egen del. Det tillhtirde staten.Rika
romare var viktiga best?illarehos grekiska
konstniirer. Diirftjr har grekisk konst
kommit att prigla bade palatsen och det
offentliga rummet.
Litteraturprofessorn Jane Nystedt portr?itterade
Primo Levi (1919-1987),en av
Italiens stdrsta efterkrigsfdrfattare. Som
jude deporteradeshan till Auschwitz diir
de moraliska frigorna stlilldes pi sin
spets.Han har kallats vir tids Dante.
Det stdrsta dragplAstret,forskaren och
fdlfattaren Bengt Jangfeldt, berlittade om

FrfrgvisadeltagarefdrkortadeBengt
Iangfeldtskaffepaus. Bild GG
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Axel Muntheoch Dalarna2
av Anders Lindstrdm (forts?ittning frin fciregiende medlemsblad)
Timmerhuset i Tiillberg!
I f6ra numret av Medlemsbladetskildesvi
frfln Axel som kommit till Molde i Norge via
Dalama fdr att hiilsapi fdrfattarenBjdrnstjelneBjornson.I Rattvik hadehan stdtt
Carl
med poeten,akademiledamoten
.i*un
Snoilskysom tillsammansmed sin nya
kvinna, grevinnanEbba Piper vandrari
"Dalom'; och bl a benlimnerRhttvik som
"Dalamesperla". ParetSnoilskyhade
nyligen kommit tillbaka till Sverigeefteren
som i princip tvingat
"skiljsmassoskandal"
dem badai "landsflykt". Vi kan fdrstftatt
Axel har mycket atf plata med Carl om under
vanclringamai Dalarna,bfldesin egen
familjesituationoch hvenCarls.Axels
relatitn till sin egenfru llltima knakar
oldentiigt i fogarnaden hiir tiden. vlinnen
Snoilsky lir ocksaen sfldanpersonsom Axel
kan anfdltro sig it. Ja, liven hyllarenav
ftirfattarenAnne
kvinnoemancipationen,
CharlotteLeffler, vhn till bide Axel och Carl,
vars bror haller p6 att etablerasig i Tallberg,
Men
fflr ta clelav Axets iiktenskapsproblem.
hiir i "Dalom" giiller iiven vandringsvannemas.yn pe Ddurrru.Call skrivel till
Anne Charlotteden I aug 1885 "Hcirfinns
sistatfierstoclenavfolklig egendontlighetI
skickoch driikt. Detta enklafotkhar thmu
och stil i siftupptriidrlnde,Manf&r gd
fiirg
-Europa
i kring fdr att leta upp ntotstycket".
snoilskys
Det dr ocksfli dettasammanhang
,,I
dikt, Rattvik" kommer till.

mor fdrestlillandeen iildre dam i lrksandsdllikt och beriittarfdrtjust om driikttradi
tionenrunt Siljan. Axel som sedan1903iir
livmedikus,gcirganskasnartbedomningen
att det nog blir blittref<ti Hilda, i egenskapav
hustruoch mol, att ha ett egethus i Dalama
n?irhon vistasi sverige i stiilletf6f att
behdvabo med honom p[ Naset,denbostad
han tiildelats anviindan?irdrottningVictoria
vistaspi Tullgarn. 1908fdrsokerAxel ocks&
Wiveca
fbrma sin sjuklige granneafl_Capri,
Ankarcrona,att flytta till Dalama,men mrsslyckasmed dettatrots att hon erbjudslan till
1909kdperAxel siledesen
omkostnaderna.
tomt p6LBlantbergeti Tallberg,grannemed
GdstaMittag-Leffler
matematikprofessorn
(numeraDalecarliaHotell) och paretHugo
Alfv6nAvlarieKroyer (Alfv6ngardenr
Tallberg)samtviolinistenGdstaBj6rk. Axel
ktiper ocksfltimmer frln ett iildre hus, vilket
iir vanligt fdrfarandedennatid i Dalama'
Ritningar gorsupp av arkitektenLars Israel
wahlman, f 6 den arkitektsom i samma
i
period tecknarEngelbrektskyrkan
Stockholm(1910-14).Wahlmaniir ocksfl
kiind som arkitektfdr familjen Dixons slott
Tjoltiholrn i Halland.Ett par andrabyggnader
i Dalama kan ocksl namnas:Villa Nofiaga i
HinsnoretutanfcirFalun, Trevnanoch Trotzg&rdeni Hedemora.Munthe tar avenkontakt
med konstniirenGustafTheodorWall6n samt
timmerbyggmlistalenDaniel Skoglundi
Leksand.I ett brev till arkitektwahlman
skriverAxel: " Jag vill.gtima ha stLtiockt
tinu'xersom mdiligt - iag har en speciell
tl::!::t i tjocka stockaroch viII giirna ha
srbvstetmdiliga kaliber vilket gliider
!::::aumitt bga att se och min hand att vidriira"'

Ett antalflr senaremztukervi att det
Muntheskasinnelagetto,trurln#i. .ittut
?'1i"i##il""o
mot Dalama o"t I
"t ;#th#t""""
"nligtett
beslurarAxel att bygga
Tallberg.Vi k?innert
"", "ngoTrirr"tri""",
I svaret,som enligt en otllig och irriterad
kring dettasentidigare.Den 16 maj 1907
Munthe drdjer alldelesfdr llinge,.rcdogdr
hadeAxei gift om sig. Dennagangi London
wahlman fdr valet av timmer och golvplank
med den 2i hr yngreHilda Pennington
och kommermed ett kostnadsfdrslag:
Mellor frfln en brittisk, aristokratiskfamilj
fciddi Frankrike.Via Kdpenh,amn-Stockholm Kosttndsfdrslag till LifmedikusMunthes
reserparettill Dalarnaph brbllopsresa,_
Stugai TiiUbei i enlighetmed ritning oc,
narmarebestlimtLeksand,Riittvik och Mora'
arbetsbeskrivnhry.
Den 4 juli skickarHilda ett vykofl till sin

Upptimring
Inlriggning av bjtilklag och takdsar
Taklciggnin g inb er ciknat t o n
Mumingsarbete inberiiknat sand o. KaIk
Inredningsarbete
Wirke och arbete med trappor
Fiinster och diirrar
Tak 6ver Svalg&ngen
Trossbottenfyllning
Uppsrittning av kakelugnar inberiiknat material utom kakel

Spik ochjiirn
Kronor
Stengrundenliiggs,men,plcttsligt,dver en
natt, avbryterMunthe sitt projektl Troligtvis
har han undel sin nya hustru,Hilda
PenningtorrMellor'spiverkan, kommit till
insikt om att den "dala-timmer-hus-kultur"
som hiLllerpA att vaxa fram i Tiillberg inte
star i paritetmed vad de egentligendnskar,
eller i vilket fall inte med det somHilda, i
egenskapav hdgaristokatisk,ung brittisk
dam thnkersig.
Matematikern,mhngmiljoniirenMittagI-effler frfln Djursholm iir, som niimnts,ocksi
i ftird med att uppftjraett hus, en alpinspirelad "Tlillgird" (numeraDalecarliaHotell).
Han kOpelupp och arrenderarca 17 hektar
mark i omrfldet,och har storaplanerpfi att
skapaett jordbruk samten flyghamn vid
Siljansstrand,ett projekt som dock missiyckas.Av en trAta,vid en bystlimma,om ett
tomtstyckemed tonsZittaren
Hugo Alfvdn,
som ocks6byggeri omriLdet,framgir att
Mittagleffler inte lir intresseradav att ffl
alltfdr niira grannar.Axels frostigarelation
till Alfv6n, samtproblemmed viigdragningen
gdr att han nu, avenpi grund av dessaanledningar,dvervligerflytta sirt husprojekttill
annanplats.Att kornrnaniirmareSiljans
vattenvisar sig kanskevata friimstaskiilettill
att paretMunthe beslutarsig frir att byta liige
fdr sitt sommarhus.

L650:225:480:735:I 15:1.440:180:300:350:7.184:-

har arkitekt Grut's tidigareanknytningtill
Munthe, dlottning Victoria och Sollidenpi
Oland, stor betydelsef6r Axel i hans
drastiskaval: Tomtenissenstimmerstugai
Tiillbergsskogenbyts mot Hildas Stengflrd
"Mansion" pi Leksandsnoret.
TorbenGrut lir
ocks8,fcirmodligenmer 2innigon av de andla
ungaarkitekternap[ modet,influeradav den
engelskaArts and Claftsrdrelsensom hyllar
en konstniirligthdgtstlendevi]lakultur. Grut
har ocks6gjort sig klind som societetsarkitekt
fdr villor, inte minst i Djursholmutanfdr
Stockholmoch pfl Sartii Gdtebolg.Mest
kiind har han dock blivit ftir sitt arldtektupp&ag med StockholmsStadion.

I den nationellt,regionalabyggnadstraditionen,inte minst i Leksandoch Tiillberg
finns dennatid ocksAkonstniiren,hembygdsmannenGustafAnkarcronainflyttad och
verksam.Ankarcronaritar flera hus i omridet
bl a Tingshuset(numerakonsthall) och fijrsamlingshemmet
i LeksandsamtBj6rkbackeni Tlillberg. Han utfiir planlliggningen
av Karlfeldtsgirdeni Sjugareoch liksom
Zorn, Larssonoch Alfv6n flker han pi
"uppkdpsrundor"i byamakring Tiillberg och
"ropar in" gamla timmerstugorsom sarnmanstiills till g6rdar',dliriblandhansegen,Holen i
Tiillberg. Ankarcronaiir ocksAmycket god
vlin med arkitekt Wahlma4 vilken bl a hjalpt
denneatt arrangerahemslcijdsutstliilningen
I sammanhanget
vliljer Axel Avenatt byta
arkitekt:Torben Grut, den arkitekt som 1903- 1904.Kanskeiir dettaen anledningtill Axels
arkitektbyte,inget tyder ntimligenp[ att
1906i samrfldmed Munthe ritat klonprinsessanVictorias Villa Sollidenefter Villa familjen Munthe skulle ha haft nigot med
Ankarcronaatt gtjra.I Stengfrrden
(HildasSanMichele pi Capri, f&r nu i uppdragarr
rita ett stenhusi Leksandsnoret.
Siiilvfallet
Fofis.
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holm) finns inga som helstteckenpiLden
hembygds-eller dalakultursom Ankarcrona
ger sig ut fdr att reprcsentera.Av olika
orivata skiil finner man ockse att Hilda
Munthe tar avstind frfln honom.

hus.AxeI hadefdrinat sigen smulapd en
skogsp romenadmen var &ter hemma."
(Stengrundentill Axel Munthes"stuga' i
Tlillberg, finns fortfarande kvar i skogenp6L
Brantberget,men iir mycket svAr att finna
liiget;utannAgon
p g a det sv8rtillgengliga
som helst viig eller stig som lederfram till
platsen.Malcolm, Axels son,har dock gort
"Tiillberg Forest"som
en v?igbeskrivning,
underl?ittarfOr den som vill se platsenoch
som tir hemmastadi omridet).

Allt som hiil anfdls bidrar till fdrkladngenatt
paret Muntlr si pldtsligt byter bfldeplats och
arkitektfdr sitt sommarhusi Siljansbygden.I
Artes 4, 1999skriver SuneBjiirkldf:
" Makarna Munthe var b&daexponetxter
fbr
en europeiski)vre medelklass,
fdr vilken valet
FortsAttningi nhstanummer: Hildasholm.
Hdgre st&ndbor i sten'
var oproblem.atiskt.

Viril amiral och trott blivinge gtr ph krog
av Dan Kumlin
Tidigt pi Luciadagen 2003 begav jag mig
upp till tlppan fdr att se om nigra fjlirilar
mOjligen kvicknat till. Sommaren var
mycket het och det satte sina spir liven i
teppan. Under hOsteniterhZimtadesig
buddlejan fint. Rosenskhra,krasse och
eldkrona var i full blom denna ovanligt
vackra, ja nlistan sommarlika
decembermorgon.
Pltrtsligt sig jag en amiral komma
sviivande i jakt pi mat. Den landade pi
rosenskliran, ett bra val. Snokdrten och
honungsfaceliansom jag sidde i mars,
hade triittnat fdr i ir - tom pi den mycket
eftertraktade nektaren. Amiralen fick
shllskap av en liten tr0tt blivinge, den lir
mer skygg, och fl6g iviig si fort hon fick
syn pi mig.
Jag fortsatte sedan min promenad upp till
Barbarossa,dlir bl a ginst, valeriana,
kaprifol och Capris blfl blomma stod i full
blom. Nar jag sig alla tomhylsor efter
jligarna som tyviirr skjuter smifiglar'
kom jag att tanka Pi hur Axel Munthe
skriver i sitt resebrevfrin Napoli' 1885:
"Jag behdvde andas fritt ut ofvanpi allt
det der - jag hade gitt och blifvit si bitter
der inne i de fdrtrycktas boning och si

nedstlmd 6fver all den sorg, man skall fi
se hhr i verlden och som man ingenting
kan gdra fdr att mildra. Jag tog mig en
promenad fram till Resina och gick si till
fots hit hern Och under vligen gick jag
och funderade pi, om den dock skulle
kunna vara sann,den der saganom att vi
en ging alla skola komma att trliffa
samman pi en annan planet i ett slags
omvind sjllavandring, der rollerna skola
vara utbytbara; der de som vore olyckliga
h?irnere skola vara lyckliga, der de fattige
hiir skole fira fester, medan de rike sti
och se pi, der hvad som fick stryk hlir pi
jorden deruppe skall hi'lla i piskskaftet'
der denna lifsforms hirdhjertade
fingvaktare di skola sitta i cell och de
forna fingarne fara kring och inspekteral
Och i det fdrlovade landet skola ocksi
djuren gi ikring och vara elaka mot
menskorna, vir jords alla smAfoglar och
fj[rilar skola pfl fria vingar flyga kring
och se pi huru alla vira sdndagsj[gare
sitta uppstoppadei enorma glasskAp,och
alla fjlringsfingarne i linga rader sitta
upptriidda pi vlildiga knappnilar och
sprattla med benen.
- Minne de skola taga sig lika bra ut som
deras forna offer fj?irilerne gjorde?"

Nattligt samtalmedAxel Munthe
av Maarja Talgre
Villa San Michele iir en magisk plats. Det
vet vi som varit dlir. Ovlintade saker
hiinder och man visar sig vara mer begflvad ?inman trodde. I juli 2000 medan jag
skrev pi min bok "Leos dotter" sig jag
Axel Munthe en natt. Jo, det iir sant! Jag
vaknade i min lligenhet i Casa di Sant
Angelo av att minen lyste mig i 6gonen.
Vid skrivbordet satt Axel Munthe och
liste det jag med.stor mdda istadkommit
under dagen.Han sig missnttjdut.
- Jag hade vantat mig mer av dig
- Jamen, det lir si svirt! SvArt att erkiinna
att jag varit ett flyktingbarn. Smiirtsamt
att beskriva fdrlusten av Estland, min far,
mormor och alla andra sliiktingar.
- Det skulle du ffinkt pi innan du kom hit!
Jag kunde inte se hans blick bakom de
miirka glasdgonenmen jag klinde den i
all dess obarmhlirtighet.
- Hu ska jag skriva si att folk vill llisa
den?Folk villju ha roligt. Inte tlnka pi
mord och deportationer och landsflykt.
Jag klnde att Axel Munthes strlinga blick
veknade nlir han sa:
- Du ska gtira somjag. Skriv precis som
du sjlilv vill utan att snegla pi nflgon.
Han hade en mycket vacker riist, en mjuk
baryton och jag miste ha somnat. Nar jag
vaknade var fdnsterluckorna stlingda och
de andra gastema pistod att minen inte
visat sig den natten.Men jag lasteBoken
om San Michele och gjorde som Munthe
sagt. Och min bok blev klar och kom ut i
augusti 2003.
En av de andra stipendiaternadet Aret var
Ilon Wikland. Hon arbetademed en
bilderbok om hunden Sammeli. En
barnbok.
- Det kommer minga familjer till musdet,
men det finns ingenting fdr barnen i
museibutiken, sa Ilon upprdrt.

- Nu gdr vi en barnbok om Axel Munthe.
Jag ritar och du skriver.
Och si blev det. Vi Ankte oss en hundvalp som sprungit in i tradgarden och
villan och gdmt sig. Vi fdljde i dess spir
tillsammans med Axel Munthe och tvfl
italienska barn. Munthes alkoholiserade
babian Billy envisadesmed att fdlja med.
Billy stallde till bide det ena och det
andra precis som han glofi pa Munthes tid
- om man nu ska tro vad han sjiilv skriver
i Boken om San Michele. Billy slogsmed
hundarna, bet triidgirdsmlistaren i benet
och kastade en morot i huvudet pi pr[sten. Han stal doktorns sprit. Vi kunde inte
hejda honom, men vi sig palmen han
klattrat upp i med doktorns viiska. Vi
spanadeefter valpen och fijrstod var den
g6mt sig. Och vi talade med sfinxen och
undvek medusansdystra blick. Vi bestlimde var doktorn hade suttit niir barnen
kom springande och hundar4a skiillde.
Sedangickjag till Lavanda och skrev
medan Ilon ritade i Limone. Beriittelsen
viixte fram samtidigt i ord och bild. Vi
sig allt framfcir oss,ja vi bdrjade tro att
det verkligen hAnt. Och det har det ocksi
i "Babianen i Munthes tr?idgird". En
bilderbok som kom i november 2002. Se
hade jag helt ovantat fAtt privilegiet att
gdra en bilderbok tillsammans med Ilon
Wikland. Allt tack vare Axel Munthe. Jag
kanner att hans blick iir mindre strhng nu.
Villa San Michele lir en magisk plats. Dlir
viixer vi och dverraskar oss sihlva. Undra
pi att vi l?ingtardit!

MaarjaTalgre5r f6rfattareochjournalist
vid SverigesRadiosKulturredaktion.
De
bdckerhon namnerAr Leosdotter,Albert
BonniersForlag2003samtBabianeni
Munthestr6dqard.
Bromberqs
2002.

Hildasholm
Axel Muntheflterbesdker
av Pia Thunl-rohn
Stiftelsen
I september2003 arrangerade
Hilclasholmi samarbetemed StiftelsenSan
Micheie ett symposiumom Axel Munthe.
StiftelsenHildasholmsfamiljerepresentant
och tillika Axel MunthesbarnbamKatdona
Munthe-Lindgrenplaneradedet intemationella symposietsom en fofisdttningpfl det
tidigare symposietom Axel Munthe som
iigderum i Stockholmoch Leksandir 1999
var Bengt
En fast punkt i sammanhanget
Jangfeldtsjust utkomnabiografi om Axel
Munthe, "En osaligande".
KatrionaMunthe-Lindgrenkontaktade
forskarefi'fln USA, Italien, Englandoch
Sverigeatt frireliisaom sina senasterdn om
fddattarcnoch liikarenAxel Munthe.En
japanskmedicinedoktor, som valit gastforskarevid KarolinskaInstitutetoch besdkt
Hildasholmundervintem anmlildesitt
intrcsseav att deltagaoch redogdrafdr sina
iakttagelserkdng Axel Munthe som liikare'
Vi val omkring ett femtiotal personersom
samladesi salongenpi Hildasholmldrdagen
den 13 september.
Symposietinleddesmed KatrionaMuntheLindgrensvlilkomsthlilsning.Hon var glad
upp ett telegrammed lyck6ver att fi 12isa
dnskningalfifrn borgmhstarcni Anacapd
FranciscoCerotta.Katriona Munthe fortsatte
med en introduktiontill symposiettillsarr
Tidigale interr
mansmed undeftecknad.
denten,arldtekt SAR LeventeErdeds,vat
programmetsfdlste fdrellisare.Dennes
fdredragbehandladeAxel MunthesftirhfrLl
landetill sin samtidskonst"The Makings of
to
Villa SanMichele,someConnections
ContemporaryArt and Thinking". Levente
Erdetjsfijrdjupadesig i vilka konstniirerAxel
Munthe intresseratsig ftir under 1890-talet
och orsakernabakomhansdragningtill just
som intt'esserat
dem.Blandkonstndrsnamn
Munthe nlimndesnyromantikemoch symbolistenArnold Bdcklin, Knopf och Aristide
Sartorio.B0cklins hogtidliga och ddesmhttade stlimningsbilderhar tilltalat Munthe
liksom flela i hanssamtid.(Bbcklinsm&lning

"Villa vid havet",1864ar nastansomen bild
av Villa SamMicheie.)
ProfessorAlden Smith frln Bayloruniversi
tetet i Waco, Texas,USA vars specialitetiit'
klassiskfornkunskapbelystehur fddattaren
Munthe anviintden antikamytologin som
ndr hanbyggtupp sina
inspirationskiil.la
historieri "Boken om SanMrchele".
Fdredragetsrublik var "The Inspirationof
the Classicalworld". KatrionaMuntheLindgren, som tu konsulterandepsykoanalytikerresoneradekring begreppetterapl
som en helandeandlig pl'ocess.L?ikarensloll
iir att hjiiipa men ocksi att dvertygaoch
fdrfdla. Kattiona Munthe-Lindgrentog upp
parallellerur den antikamytologien.
Som riveraskningfick vi hdra en inspelad
frfrn BBC med Axel
bandupptagning
Munthe.Han berlittademed klar och tydlig
rdst. Humodstisktoch med sjiilvdistans
undradehan varfdr media var siLintrcsserade
av honom.Niista roll jag fflr blir vlil i nflgon
Munthe tonl.
Hollywoodfilm konstaterade
Doktor TakashiMurata, frln univelsiteteti
Osaka,har studeratMunthe som lhkareoch
konstateratatt nal Munthe beskriver
medicinskafdreteelseri "Boken om San
Michele" lir de medicinsktkorrekta.Takashi
Murata vill menaatt Axel Munthebanatvag
fdr den nya llikekonstenoch kalladesitt
fdredrag"Dr. Munthe as a Witnessof the
Rise of a New Medicine". Murata gav ossen
i Parisslg
klinslafclr hur Salpetridresjukhuset
ut pfl Munthestid i en diabildsvisning
Fdrmiddagehssistainslagvar en fdreliisning
av professorIan McDonald, bibliotekade
frfrn Royal Collegeof Physiciansi London.
Han resoneradekring Axel Munthesproblematiskafdrhillande till den franskellikarcn
Jean-MartinCharcotvid SalpetriEre-sjukhuseti Paris.Charcotvar en miLngsidigt
beglvad personoch frtn1dtmycket aktningi
sin samtid.Han undervisadei hypnos,ett
dmnesom l5g niila Axel Munthesarbetsfiilt.
Enlist historieni "Boken om SanMichele"

d
hadeMunthe och Charcoten vildsam disovt
efter att Axel fiirstikt "frita" en av Charcots
kvinnliga patienter,som utsattesfcir hypnotiskaexperiment.Munthe fick liimna sjukhuset under fdrddmjukande former fdr att
aldrig6Lterviinda.

ringen till hansstarkakiinslafdr djur. Dem
kundehan iilska och fi kiirlek av villkorskist.
JohanCullbergskonstaterande
att Axel
Munthe mestehaft en kluven personlighet
kiindes som en troviirdig fiirklaring till Axel
Munthespersonlighet.

Under lunchuppehilletmed buffet fick vi
KatrionaMunthe-Lindgrenavrundadedagens
musikunderh6Llining
av Alden Smithsbam
fdrellisningar,hlilsadealla vlilkomnatill
som med ungdomligfriskhet spelade
kviillens konserloch till min visnine av huset
klassrskastyckentillsammansi shekkvartett. ftiljande morgon.
Eftermiddagspasset
inleddesmed en redoKonserteni Leksandskyrka hette "Musik i
gcirelsefdr StiftelsenSanMicheles verkAxel Munthesanda".Programmethadesatts
samhetav dessskattmastare
Mirten
sarnmanav kantom Henrik Alinder och
Lindstflhl.Vi fick h6ra en kort historik civer
AndersLindstriim, som
Villa SanMichelestillkomst, syftet att friimja musikkonsulenten
studeratAxel Munthesftirhfrllandetill
det kulturella utbytetmellan Italien och
musiken.Konsertenbjdd pi k6r- och
Sverigesamtfakta om organisationenoch
orgelmusikav Mozart, Mendelssohn,
ekonomi.
Schubert,Widor, Stanfordoch Bossi samt
Den nytilltriidde intendentenfdr Villa San
spelmansmusikfriLnLeksand.Konsertenvar
Michele p6 Capri, PeterCottino,presenterade <ippenfdr allmiinhetenoch blev v?ilbesdkt
de som han s&gsom de storauppgifternai sitt och uppskattad.
nya arbete.Till dem hcjrdeatt vflrdaAxel
Kv2illenavslutadesmed galamidagp[
Munthesminne,underhflllabyggnadenoch
niirliggandeHotell Korst?ippan.
Ntista
museet,ta handom omitologernaph
morgon samladesett 30-tal symposieBarbarossaberget,
idka kulturutbyteoch
deltagarefdr att vara med pi visningen i
ordnakulturella aktiviteter,t ex konserter,
huset.Triingselnvar stor men stamningenvar
samtsk6tatrlidgflrdarna.Eftermiddagens
glad och uppsluppen.M&ngavar intresserade
sistainslaginleddesmed att frirfattaren
och hadegivandesynpunkterpi detjag
Bengt Jangfeldtpresenterade
sin nyutkomna
visadeoch beriittadeom, som t ex professolbiografi om Axel Munthe.
Ian McDonaldsftirundraniiver ett sammalt
Vi var de fcirstasom fick ta del av bokens
dalaskfrp.Nigot liknandehadehan aldr-ie
innehill. (Hildasholmvar frirst med att selia
sett.
bokenfdre den officiella presentationen
s;m
Scindagen
avslutadesmed lunchbuffet
skulle iiga rum pfl Waldemarsudde
i
utomhusi mild septembersol.
Deltagamafick
Stockholmmindagen diirpi.) Efter Bengt
mdjlighetertill diskussionoch samtal;alla
Jangfeldtsresum6samtaladehan och
tycktesmycket ncijdaoch tacksammafdr sitt
psykiaterJohanCullbergom Axel Munthes
deltagandei ett givandesymposium.
personlighet.Samtaletleddesav fiirfattaren
och radioreportemMaarja Talgre,som
koncentreradesamtalettill iimnenakiirlek,
arbeteoch ddd. Bengt Jangfeldttog upp olika
sidor och beteendenhos Axel Munthe som
JohanCullberg analyserade.
Professor
Cullbergsresonemanggick ut pA att Axel
Munthe hadenarcissistiskaproblemoch att
han hadesvlrt att vara niira nigon annan
m?inniskafdr lhnge.Diirfdr fann han trygghet
i gifta kvinnor f<iratt inte hamnai en tvingsmiissigrelation.Det kan ocksi vara fcirkla-

PiaThunholm
pA
dr intendent
MunthesHildasholm.
Katriona
Munthe-Lindgren
planerar
att publicera
fdredragen
och
hoppaskunnaorganisera
Aterkommande
internationella
ier pd Hildasholm.
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Bengt Jangfeldt. En osalig ande, 672s.,wahlsrrom
& widstrand,2003
av Lars Lambert
Efter Dr0mmen om San Michele i samarbete
med fotografer Ingalill Snitt har Bengt
Jangfeldt nu iterkommit med vad som vzil
fOr dverskAdligdd ar den definitiva biogra
fin 6ver Axel Munthe med den talandetiteln
En osalig ande, en imponerandesatsningpfr
612 sidor.
Ambitionen ar att inte bara skildra m?inniskan utan ocksi tiden och viirlden. Hlir
finns en dverviildiganderikedom av halr.t
bortglOmdagestalter,detaljer och bakgrund.
Ett hastjobb zir utfdrt med att leta fram och
gA igenom opubliceradebrev och dagbdcker'
och lr'6skaigenomganrJabiografier'.Aven
om bilden av Munthe kanskeinte ftirdndrats,
sfl ar den med detta etskilligt nyanserad och
berikad, frigetecken har ratats ut eller fbrsettsmed plausibla forklaringar.
Fram trhder en mingsidig begivning, utrustadmed osedvanligkarisma och miinniskok:innedom,eller i varje fall insikt om
hur mlinniskor ska tas. "Ingen kunde leva i
dr Munthes niirhet utan att bli starkt influ
erad av hans person" iir en stlindig refriing i
brev och dagbdckerav kvinnliga patienter
eller bekantskaper.Inte bara kvinnor, liven
rrin blir intagna av honom. Men hlir mdter
ocksi en kluven och motshgelsefullkaraktAr, en splittrad personlighet, ett slags ?iventyrare. Lika bra som han iir pi att ftjrste
andra, lika osriker kan han fdrefalla infbr de
egna problemen.Han lider av leda och
lingvariga deplessioner,siiker sig till och
verkar leva upp i dbdensnlrhet, som i
koleransNeapel,jordblivningensMessina
eller pi Alpernas glaciiirer.
Draget av karrizirist, som stiindigt vet att ta
sig fram till nyckelpersoner,fdrstiirks.
Munthe finner tidigt en beskyddareoch
sponsori den norske diplomaten Sibbern,
som introducerarhonom i Parissocieteten,
och han lyckas i Sorrento finga in den
enselskeambassaddrensom blir lotsen in i

Roms Overklass.F0rmigan att ordna finansiering lir imponerande. Niir det ansenliga
fadersarvet lir ftjrbrukat rycker den iildre
brodern in. Sibbern liimnar startbidrag till
bostadoch mottagning i Rom p[ hundratusentalskronor i dagenspenningvrirde,ett
underhAll som utstriickts under iratal och
som Munthe kvitterar med linga rapporter.
Ett slagsvlilbetald korrespondensom man
vill vara cynisk.
Vad som vlil i vanlig oldning llir dla till sig
intresseiir forhillandet till kronprinsessan,
sedermeradrottning Victoria. Jangfeldt kan
genom vad som finns kvar av dokument
bekrlfta att det rOrdesig om en omsesidig
passion,inledd i Venedig av alla strillen.
Den karismatiske doktorn fyllde den sexuellt, emotionellt och intellektuellt frustrerade
klonprinsessanstornma liv med mening. Fdr
honom innebarhenneshoga stiillning, med
Jangfeldts ord, ett avsevart mfltt av magi. En
livslingt dubbelspelbtirjade,diir pi slitt och
vis Boken om San Michele ingir. Den
uppges- som vi minns - handla om fdrfattarens liv, men hans hjiirtas dam lyser
med sin frinvaro, liksom hustrurna.
Gitfullheten kvarstAr trots mAngdenav
fakta. Det ?irsv6rt att frigdra sig frin intlycket att man har att g6ra med en man som
i linga stycken spelaren roll, r'ollen som
llikare, som fijrfattare, som de fattigas
veilgbrare.Munthe fdrefaller vara en gita
ocksi fdr sig sjiilv, fbrvinas 6ver sin magiska fdrmiga att leda och styra miinniskor.
Det paradoxalaiir att denneman som i linga
stycken framstod som omodern niir han
levde av oss npplevs som markligt samtida
med sitt splittradejag, sin lek med fakta och
fiktion, och en duperingsf6rmigahan ibland
tapparbort sig i.

LarsLambertArfodattareochrecensenti bl a Uppsala
NyaTidningoch
Fladio

10

Peter Cottino vlilkomnas av Veinforeninsen
San Micheles nye intendent,PeterCottino,
vhlkomlades av Viinnerna vid en kviillsfest i
oktober fOrra aret pi Italienska Kulturinstitutet. Mera iin vad det efterfdljande italienska vinet formidde, dppnade vir berdmda
konsertpianistLucia Negro sinnena.Hon
hilnfdrde med Wilhelm Stenhammars(18711927) soloverk Sensommantiif/eri all tless
nordiska liingtan och behlrskade prakt.
Stenhammar var sin generations friimste
pianist och Lucia Negro stod inte mastaren
efter i tolkningen.

upp och den 15 maj 1968 var fcireningenett
faktum. Ett 6r senarekunde en flygel tiverllimnas till Villa San Michele fdr insamlade
medel.

Peter Cottino

Lucia Negro
Vzinnernasordfdrande, Barbro Ldfgren, sig
framit i sitt hiilsningstal.San Michele har
minga potentiella utvecklingsmdjligheter.
Hon piminde om Viinftjreningens uppgift att
pi olika s?ittstddja verksamhetenvid San
Michele.
Viinfdreningens grundare och fbrste ordforande under 21 6Lr,Gunnal Strokirk, gjorde
en historisk tillbakablick. Hans fdrsta besdk
pi Capri i bdrjan av 1960-taletglillde den
capresiska folkmusiken. Samvaron med
intendenterna Josef Oliv och Pierre
Berggren gav honom uppslaget till en viinfdrening. De var entusiastiskamen tanken
togs inte viil upp av Stiftelsens divarande
ordforande. "Frigan har tidigare varit uppe i
Styrelsen att starta en vanforening men
Styrelsen fann icke att negot behov fdrelig.
D2irftjr, unge man, s?igerjag ett bestlimt nej.
Adj6." Gunnar Strokirk gav emellertid inte

Gunnar Strokirk

I sittjungfrutal beriittade Peter Cottino om
sin bakgrund, sin familj, utbildning och sina
ambitioner. Svir [r avv?igningenmellan
olika intresseomriden. Under l6ng tid har
turistunderlaget minskat. Att i mOjligaste
mAn uppriitthilla inkomsterna frin turismen
riicker inte f6r att ge den kulturella verksamhetendet utrymme den fOrtjiinar. Peter
Cottino sig hlir mojligheter att dka det ekonomiska underlaget med hjalp av sponsorer.
Nigra preliminf,ra kontakter hade varit
gynnsamma och han fortsiitter nu bearbetningen. Hans mil ?ir att utveckla San
Michele till ett kraftfullt svenskt kulturcenter med sddra Europa och slirskilt
Medelhavsregionerna som primiira intresseomliden. Av hans spalt i detta nummer
framgflr.att verksamheten lir sjudande.
Under Yvonne Frykbergs superbabuff6middag utnyttjade minga medlemmar
mdjligheten att personligen bekanta sig med
den nye intendenten.
GG
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Ett vykort frfln Capri berzittar
av Boris Engstrdm
"Marina GrandeCaprf'. En ci, ett
lockande mfll, alltifr6n sjdrdvartiden
till all vlirldens sentidaresendrer.En
resa over haven och golfen som under
antiken ansigs vara havsgudensrike.
Dlir si mAngasatt ner sin fot pi stranden fdr forsta gingen genom flrhundraden.
Pi det hlir tecknadevykortet i flirg,
frin fdna sekelskiftet och fcire fotografiska kort, fanns det linnu ingen
naturlig angciringsplatsfcir stdrre bitar.
Fdrst i slutet av l92}talet byggdes
den vinklade hamnpiren som vAgbrytare fdr att ta emot alltfler giistande
turisterbfltledes.Bebyggelsenvar
sparsamefter strandenoch upp i bergsluttningarna.Hdgt reser sig Barbaden spetsigaklippan drygt
rossaberget,
fyrahundra meter 6ver havet. Figlarnas berg, en "fristad" fdr flyttfflglarna,
inkdpt av dr Axel Munthe 1904. Dar-

uppe pi krcinetligger medeitidsfiistet
Castello di Barbarossaoch Stazione
Ornitologica, den svenskafigelforskningsstationensedan1956.Dlir fAngas
figlar, som ringmlirks och sllippspi
sin vidare flyttning mot Norden (se
Medlemsblad 5). Strax nedanfortill
hcigerligger Villa San Michele dold i
gronskan.
Vykortet lir postginget den 6 april
1903 och skrivet till "Hofmarskalken
Lillieho0k Stockholm Svezia". - Men
vem var dA avsiindarenfrir hundra fl.r
sedan?I det vita ftiltet underbilden
stf,r skrivet i blyerts: "Onskar god
pAsk! Victoria". Och visst rir det konprinsessansnamnteckning,sedermera
Sverigesdrottning 1907,hiir frfln en av
sina mflngabescikpfl Capri.
Vykorret ur Boris och Vanja
EngstrcimsCaprisamling.
l
. ii iri!xi,1;r:rlt;r;;lr
rie.r,igrr ( elBhili,llkiilii dltriSliiitr
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Britta Birnbaum.Mariamotivi konst,kyrka och folktro
109s. Proprius.2003
Som i andraviilldsreligionerhar bilden spelat
en viktig roll inom kristendomen.Bilden fijrtydligadeOrdet,vilket var slirskilt angeliiget
neirlliskunnighetenvar lflg. Men liven den
llisandemiinniskanpfrverkasstarktav biiden.
Den nutida filmkonstenvisar att slaekraften
bestir.

sig med underarbetetmed dennabok. Materialet Zirenormt; att tydliggdrasammanhangen
pi
109 sidor lir ingen sinekur.Vad Britta
Bimbaum piminner liisarenom lir att vi i virt
dagligaliv mdter minga motiv som har med
Maria att gdra.Ofta hr det omedvetet,avenom
Birgittaaretl?tmnatolika pflminnelser.Vem
fdrbindermaskrosenoch myntan med GudsmodernMaria?

Klistendomenscentlalabudskapgiiller friilsningsverket,Gudsplan f6r att eteruppriittaden i
synd fallna m2inniskan.
Vad dennabok kronoDe ftilsta vittnesmAlenom Maria lir trankilt
logiskt berlittarom lir hur bilden av Gudskortfattade.50 ir efter krubbani Betlehem
modern,Maria, vuxit fram och fdrlindratsunder begrlinsarsig Paulusi blevet trll galaternatill
tidensgflngunderpiverkan av den ridande
att Jesusiir "ftidd av kvinna". Sendesshar
tidsandan.Nlir evangelistenJohannestalar om
Maria i kult, legendoch andraberiittelserfrfln
ordet som blev kdtt och tog sin boning ibland
teologi tiil folkliga fdlestlillningarfdrsettsmed
oss tanktehan p& det gudomligaordetsmarts
minga ofta mycket detaljeradeattribut.
niskoblivande
i JesusKristus,Gudsson.
GudsmodemMaria stiLrgenomgiendepi
Genomdet av Eva orsakadesyndafalleti Edens miinniskanssida i kampenmot maktema.Den
lustg6rdhadesynd och ddd drabbatmiinniskan. nAderikaMaria medlaroch ftirmedlarmellanen
Jesumoderhar kallatsden andraEva. Genom
dtjmandeGud och en ofullkomlig mZtnniska.
henneupprlittadeGud ett nytt fdrbundmed
Maria lir "den mystiskabro, som fdrenarjorden
miinniskanvilket innebaratt Gud dppnadeen
jublar med
med himlen"... "De himmelska
vlig frin synd och dtrd till ny fddelseoch ett
jorden, dejordiska dansarmed himlarna."Vid
itervunnet paradis.Detta viildiga friilsningsbehovingriper Maria mot djiivulensjiilv.
dramahar inte bala engagerattlinkare,fdrkunnare,tillbedjareutan avende bildande
konsternasftjretriidare,for att inte tala om
semeneman.

Maria krossarDjdvulen

JesusbarnethjAlperMaria med syndaVafien
Den som varit pA SanMichele samtidigtmed
stipendiatenBritta Bimbaum minns de fantasi
eggandebilder fr&nolika tidsildrar hon omgav

t-

Brilta Birnbaumfdrenarstor liirdom och
tankeklarhetmed en enkel,llittliist stil. Varje
ord tycks vligt pfl guldvig. Det generdsa
bildmaterialethr omsorgsfulltvalt. Sekulariseringeni landetverkarnu nArmasig vhgslinde
och man har anledningfr6ga sig vad vi fdrlorat
och fdrlorar av virt kulturarv.Hennesbok ilr i
det sammanhanget
en tankevackande
liisning.
GG
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vid min pldtsliga start, och fcirviintasir
2OO46ka och biittras lin mer.
Ambitionen med2004 fu:sverksamhet
?iratt den planerade synergin mellan
"vflr ekonomi" och "vir kultur" pi ett
smakfullt och konstruktivt slitt skall
viinda den negativaekonomiska
trendentill Villans fcirdel och genom
ett mer varierat utbud Sterborja trygga
dessframtid.

Biista San Micheles Viinner,
iir betydligt mer korffattad i min
redogcirelseZinvad jag hade cinskat
mig, men med vetskapenom att jag i
detta nummer lir i eminenta personligheters slillskap kanjag bflde gladja
mig och andasut. Jag vet med all
slikerhetatt fltminstonederasbidrag
inte kommer att liimna nigon nyfiken
och kunskapstcirstigl?isarebesviken.
Sjalv berjag att, under dennaomvandlingens tid, fi flterkomma med rikare
och mer bestiimd information kring
Villans sjudandeframtidsutsikteri
nAstanummer av medlemsbladet.
Under tiden vill jag dock niimna att
2003 6rs verksamhetsresultat,med
tanke pfl de ekonomiskpolitiska
omstlindigheterna,kan beddmas
positiva. Verksamhetenoch aktiviteterna pA Villan har liven allmant gett
bra resultati form av trivsel och
kvaut6, vilket inte alls var sililvklart

Tills dessVilla San Michele inte fitt
sin riittmlitiga plats och sitt sanna
existensberiittigandeinom svenskt
kulturliv, somkulturarv och som
levandekulturinstitution, beror den
helt och fullt p[ sin egenformflga att
hilla sig vid liv. Denna fOrmlga har
dlirfrir styrelsenbeslutatslikerstlilla
genom att, vid sidan om de anrika
traditionerna som vi fdrvaltar, ge oss
som arbetar hZirmdjligheten att till
fullo utveckla Villans kapacitet,liven
och ncidviindigtvisur ett ekonomiskt
perspektiv.
Mflnga berikande mdten har iigt rum,
mAngatrfrdarhar spunnitsoch dverallt
har till min gllidje Villan pi sin viig
bemcittsav entusiasm.Di jag vet att
detta inte rlicker fdr att drcimmar och
visioner skall bli verklighet kanjag
lindi inte vara annat iin tacksam fdr det
och se det som ett gott tecken och en
vlilsignelse.
Tack fdr visat intresse.
V[nliga h?ilsningar
Peter Cottino.
Intendent
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Vzilkomnatill v[nnernassammankomster
v6ren2004
TISDAG 2 MARS
Restaurang
Ostermakns
Fisk & Pizza,Sibyllegatan}},kl 18:00
Fdrre intendentenvid NationalmuseumBritta Birnbaumberiittarom sin nva bok
"Mariamotiv i konst,kyrka och folktro".
Pizzaellerpasta.Vin eller 61.Kostnad150kr. Betalningvid ankomsten.
skaskesnarastmiijligttill GudrunDahlberg,
OBS! Anmelanom deltagande
Telefon:08 - 65041 51.

TT,TANOEC
19APRIL
Tlalienska
Kulturinstitutet,Giirdesgatan
14,kl 18:00
Arsm0te.ProfessorIngvar Holm beriittarom SanMichele.
Pianomusik,Chopinoch Grieg,av organistPerThunarf.
Buff6 medbordsvatten.Vin medtages.Kosbrad150kr. Betalningvid
ankomsten.
Anmiilansenasten veckai fdgvagdllGudrunDahlberg,tel650 41 51.

StyrelsenfOr StiftelsenSanMichele har ur makamaCedersfrcim-Wallengrens
Stipendiefondtill 2004 flrs stipendiater- resebidragoch en minads vistelsei
Axel Munthesvilla pi Capri - utsettfdljandepersoner:
Konstniirer: MagnusBerg,Beth Laurin och Ulrik Samuelson.
Tonsdttardmusiker:StureBr[ndstr6m och SolveigFaringer.
Skriftstrillare/ft)rfattare:CarolaHansson-Boethius,
Curt Bladh,JonasComell
delatmed Skfrdespelare
AgnetaEkmanner-Cornell,
sanrtAme Melberg delat
med EnelMelberg.
delatmedBengtSamuelson.
Oversiittare:ElenaSamuelson
TIPS!
Kommerni frir senttill Napoli pfl kviillen och inte hinnermedbfltenOvertill
Capri.Dfl kan ni ffl Bed & Breakfast,5 minuterfrfln MuseoNazionale.35 Euro
per personi dubbelrummedTV (endastftir 2 personer).Fiirmedlas per telefon
070 -3266604.(F0rmedlingsavgift50i)
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Fdreningspost

SALLSKAPETSSTYRELSEFRAM TILL

AnsuOrBTzoo4

Barbro Lofgren
Gideon Gerhardsson
Gun Andr6asson
Gudrun Dahlberg
Yvonne Frykberg
Ingvar Holm
Gdran Zackrison

ordforande
vice ordf6rande
skattmiistare
sekreterare
klubbm2istare

08 - 66145 82
08 - 84 1885 (iivenfax)
08 - 77932 90
08 - 6 5 04 1 5 1
08- 6602293
04t4 - 24000
08 -3 0 2 3 1 2

Wivi-Anne Nilsson
Per Thunarf

suppleant
suppleant

0 8 - 6 6 23 1 3 3
08 -2 1 9 7 s 8

Siillskapets address:

c/o GudrunDahlberg
Arbetargatan23
B
Il2 45 Stockholm
postgiro:25 96 90- 6

Har du sjZilvn6got trevligt minne frin San Michele eller nAgotannat
att beratta som kan intresseravira medlemmar - hor av die.
Ansvarigutgivare:
Redaktdr:

BarbroLdfgren
GideonGerhardsson

