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Ledaren
Engelsbergsbruk (Byggfdrlaget).Hennes
senastebok K0rsbiirsgirden (Forum)
omniimns pfl sidan 17. Siillskapetser
fram emot ett givande samarbete.Som
framgflr av Marita Jonssonsvarmhjtirtade
hiilsning till Viinnerna, sidan 2, utreder
just nu kulturdepartementet det internationella kulturarbetet. Det kan stiirka
Villa San Micheles stbllning och 6ppna
nya kontaktytor och niitverk.

ViilkommenMarita Jonsson!
Stiftelsensnya ordfcirande,Marita
Jonsson,iir viil rustad fcir uppgiften.
Hennesdoktorsavhandlingi konsthistoria, 1976, behandlademonumentv6.rdeni Rom i bdrjan av 1800-talet.I
flera senarearbeten har hon liimnat
viktiga bidrag till italienska restaurs
ringar. Hon iir styrelseledamot i Pro
Venezia och hon har skrivit ett par
bcicker om Venedig diir hon fdr dvrigt
har en liigenhet sen tiotalet flr. Inom
UNESCO fbreslir hon och viirderar sen
m6nga 6r forslag till viirldsmv. Hon
utviirderar och fdljer upp beslutade
restaureringaroch nytillskott pi olika
platser. Under femton 6r arbetadeMarika
Jonssonsom ldnsantikvariepfl Gotland.
De senastefem 6ren har hon varit
verksam som fri fcirfattare och fotograf.
Hon har skrivit ett tjugotal faktabdcker
bl.a. om Carl von Linnd, triidgirdar,
miljtier, boningar. I seriensvenska
viirldsarv har hon medverkat i volymerna
Visby vlirldsarv och viirldsarvet

Ett ytterligare gliidjeiimne iir de fortsatta
framgingarna fcir Bengt Jangfeldts
Munthebok "En osalig ande". Svenska
Akademien har nyligen observeratboken
med det prestigefyllda Axel Hirsch-priset
pA 80 000 kronor. De forsta upplagoma
om vardera25 000 ex blev snabbt
utsilda. En kartonnageutgivapi 10 000
ex har just utkommit. Och i oktober
utkommer "Munthes Capri", en bildberdttelsebyggd p6 gamla fotografier och
annan unik dokumentation som inte fick
plats i boken "En osalig ande". Bladet
har bett Bengt Jangfeldt att kommentera
den sistniimndabokensmottasandesi
l6ngt, sidan3.
Nlir det giiller 8terviixten gldder sig
Slillskapetit sin stipendiat,Sara
Jangfeldt,ett mangsidigtlcifte inom
musikteatern.Vistelsenp6 Villa San
Michele bOrpassahennesom hand i
handske.
I Ovrigt vill Blade pirninna om h0stens
aktivitet som aviseraspi sidan 18.

STYREI.SEN

Stiftelsensnya ordforandehar ordet
civer200 000. Kulturevenemangenger
villan storpublik.
For niirvarandeorienterarsig villan genom Peter Cottinos fdrtjAnstmot modern
konst,film, dansoch triidg6rdskonst.
San
Michele har undermer iin ett halvsekel
varit av storstabetydelsefcir svenska
kulturutovare som vill liira kiinna den
italienskakulturen, utveckla ett eget skapande och knyta internationellakontakter. Stiftelsenhar varit av utomordentlist
En nytilltrlldd ordforande.Vad kommer
storbetydelse
for spridandet
av svensk
det att betyda fdr StiftelsenSan Michele
konst och kultur i Italien ocksi f6r en
och fcir verksamheteni Axel Munthes
internationellpublik. Villan har en stor
villa?
utvecklingspotential
med dessmedierelaMitt fdrsta uppdrag vid sidan av styrelse- teradeposition och bakgrundpi Capri
mOten,var atf svarapi en remiss frin
och skulle kunna vara ett flaggskeppfcir
kulturdepartementet6ver den I rtennsvenskakulturinstitut. Styrelsenhar i
tionella kulturutredningen, ddr det foreutredningenfdreslagit att StiftelsenSan
sl6s inrzittandeav Sverigesinternationella Michele f6r mdjligheter att utvecklas
kultur- och forskningsinstitut,med
vidare och av statenges ett engAngsgemensamtniitverk,logotyp och hemsida belopp fdr ncidvlindigainvesteringar.
och diir de olika instituten iiven i framJagvar i maj pi Capri och mrittes av en
tiden ska driva sinaklirnverksamheter
sjudandeverksamhetpi Villa San
men ges utrymme for allmiint kultur- och
Michele och storentusiasmhos oersonal
Sverigefriimjande.Institutet i Paris lyfts
och projektanstallda.
Trots storm och
fram som fdrebildochjag slogsav
regn fann jag en vdrma som iir siillsynt i
tanken att Villa San Michele tycktes
kulturinstitutioner idag.
miirkligt okiind av utredningen.Villan lir
San Michele har ekonomiskaoroblem
unik som svenskkulturinstitutionutomblandannatpA grundav vikandebescikslands.Som giisthem frir kulturarbetare
siffror frin framfor allt den internatiosom utfrir studier/forskning/skapande
nella publiken men htir finns framtidstro
projekt samt friimj ar svensk-italienska
och uppfinningsrikedom.Jag iir glad och
kulturforbindelser.Under iren har
stolt ha att blivit utseddtill dessstyrelsefaktiskt mer dn 5000 svenskakulturordfcirande
och hoppasmycket pi Viinaktcirerverkat och produceratpA Villa
San Michele; fcirfattare,musiker, filmare, fdreningeni det kommandearbetet.Med
aktiva Viinner iir jag rivertygadom att
konstnzirer,journalister, forskare.
gAren ny vir till mcites!
Villan
Museetskoppling till Axel Munthe har
givit platseninternationell renomm6,
Med viinliga hiilsningar till er alla.
besciksantalet
har under lins tid varit
Marita Jonssort

"Munthes personlighetframghr av hans sritt att yttra sig"
Av Bengt Jangfeldt
Medlemsbladetsredaktor har bett mig
berzittaom reaktionernapd En osalig
ande.Det lir en mycket angenzimuppgift! Mottagandethar varit fantastiskt:
recensionernapositiva, fciniiljningen
civerfcirviintanoch publikens reaktioner
overviildigande;En osalig ande ar en av
de mest utlinade brjckernapi biblioteken;jag har h511itett otal fciredragom
Munthe och fler iir inplaneradeunder
6ret...
Hur giima jag iin skulle vilja, kan jag inte
hiivda att detta lir frrimst min fortjhnst.
Framgingen bygger pi det kolossala
intressef6r Munthe som, n6got 6verraskande b6de fdr mig och fdr mitt fdrlag,
finns i landet. Tiotusentalsmiinniskor
har liist och fascineratsav Boken om San
Michele, stiillt sig frigor om mannen
bakom verket och blivit nyfikna pi hur
Munthes liv gestaltadesig i verkligheten.

Munthe". Man vill veta vem han egentligen vn och har svirt att accepteraatt
en personkan vara s6 sammansattatt han
inte ryms inom en enkel fdrklaringsmodell.
Pi dennainviindning villjag svaraatt det
aldrig varit min ambition att "forklara"
Munthe. Milsiittningen har varit att
presenterqhonom, i all hanskomplexitet. Det iir diirfdr boken iir si rik pfl citat.
Det sammansattai Munthes personlighet
framg6r med all dnskviird tydlighet av
hans slitt att uttrycka sig: det intressanta
iir ofta inte vad som siigsutan hrtr det
siigs.Kanske iir det just detta som iir
kiirnan i Munthes karaktiir - mingtydigheten,motsligelsefullheten,flyktigheten?
Kanskeiir den enkla sanningenom
Munthe att han inte var en personutan
minga?

Reaktionemapfl boken speglardet intresseoch den viilvilja jag mOtteunder
det 4-ariga arbetetpi boken. Alla som
jag kom i kontakt med - fr6n tyska prinsar till sliiktingar till familjen Munthes
husor och barnpigor - hadeen enast6ende generosinstiillning till mitt projekt
och stiillde upp med vad material de
hade.Alla hdll de, pi ett eller annat satt,
Munthe i levandeminne och tyckte det
var roligt att nigon givit sig i kast med
att teckna den gitfulle mannensliv.
Recensionernahar, som sagt,varit
mycket positiva - med nigra fi undantag. De kritiska rOsternahar niistanuteslutandevant sig mot att jag inte kommer
med n6gon "forklaring" till "gitan

DrottningVictoriasVilla CasaCaprile 1910.
Vykortet ur Boris och Vanja Engstroms
samlingar.

Axel Munthe och Dalarna 3
av Anders LindstrOm (fortsattning och slut)
Stengfrrden(Hildasholm)
Aret !ir' 1909.ParetAxel och Hilda Munthehar
dvergetttimmerhusbygget"Tiillberg Forest"
och satsari stlllet p6 ett stenhusi Leksandsnoret.Axel har inte "fririnat sig" i Dalarna"pA
en skogspromenad"
som pistitts men fram till
nu har han fdljt sin ungdomsingivelselSom
nyblivenfamiljefar tvingashan dock t[nka om;
Andra barnetiir pfr viig. Hilda, inte "kulla" men
vZilung engelskaristokratiskdam diirtill nybliven mor viiljer civilisationen,ndravattenoch
bad, inte ett berg mitt i en skog.Och Axel,
begivad med ett rastlostsinnelagmen pfl intet
siitt en "osalig ande",tvingasse en ny verklighet
i sitt liv. Han har nu en hustrusom med deras
gemensamma
barn ft)r dgonenstakarut riktlinjen i handlandet.
Familjen,liis Hilda och barnen(Peter/Viking1
il och fyra minader) och (Malcolm/Granei sin
marnmasmage),har hyrt dverveningeni
Leksandskomministergirdhos komminister
Karlsson.Fdrhandlingarpig6r om att anendera
tomtmarki Leksandsnoret.
Hilda siindersom
vanligt vykort till sin mor, nu med vy Over
kyrkan, komminister-och prostgirdarna,och
hon har "ringat in" komministergirden:"This is
the housewe live in. Thelast righthandwiltdow
is my bathroom,then nvo windowsof saloon,
then Viking's roonx,then the servant'sroom.
The lowestfloor is all wastedas 'washingrooms' and tlrc topfloor is the huge \o.ft". Att
Axel inte vistashos sin hustrui Leksandsiirskilt
ofta finner vi av Hildas brevkommentartill sin
manma: " still with the royal" . Och " the royal"
tir, som vi vet, Victoria, en annanav kvinnornai
hansliv.

till WinstonChurchill som iir pi besokpi
0land, Solliden.Axel bjuder henneatt komma
till Capri vilket ocksflsker.
I september1909samlaskyrkostiimmani
Leksandoch beslutarom " utarrenderingpd 50
dr till Fdrsta LivmedikusA Munthe av
nyttjatxderiittetx
till visstomtplatspd kyrkoherdebostiillet".I decemberiir arbeteti full
glng med Stengflrdenoch bygget"96r liist" pA
ca 42 000 kr. Namnet"Stengirden" kommer
frin en egendom"The StoneCourt" som Hildas
familj PenningtonMellor ?igeroch det iir Hilda
ser till att gflrdenfir detta namn.
Husetbyggsi tre plan med kiillare och fir yttermfltten19 xl1 metermed symmetriskafasader
och huvudentr6beltigenmitt pi lflngsidan.
Huvudbyggnaden
fir centralviirme,vilket lir en
nymodighet,kompletteradmed kakelugnar,
badrumoch wc. Diiremotinstallelasinte elektri
citet. Fasadenfir grov puts med synligaankarslutaroch taketfrirsesmed svartglaserattegel.
Tvi flyglar byggs,8x5 meter,gfrrdsplanen
liiggs
med kullerstenoch mot 6steroch sdderbyggs
en putsad,ca tv6 meterhtig stenmur,pi kdnet
fdrseddmed sarnmasortstegel som huvudbyggnadenoch flyglarna.Entrdpelarnai murenf6r
exakt sammautformningsom pelarnavid stora
ingingen till Leksandskyrkogird. Mot Osterviken (Siljan) ?irgirden oppenoch pi nona
sidanom huvudbyggnaden
placerasett hitbre,
stall och vagnslider.Grindarnautfcjrsi smideav
lokala hantverkare.

I LeksandsKlockargird, som Axel fi.8nbdrjan
velat k<ipamen fitt nej till, bor organisten
ManfredWallgren.Si smAningomflr dennei
Nlir Axel iir p&besciki Visby skickarett vykort
uppgift att undervisapojkarnaMunthe i
till Hilda i Leksand:"Go to )land tontorrow".
svenska,och i prostgildenhuserarprostenErik
Han beriittarom det Burmeisterskahusetoch
LorentsPeterson,kyrkoherde1889-1930.
avlutarmed: "Love to yoLt+ Viking - the Vikings ProstenZiren ganskakritisk hene som senare
had a lot to do here."
kallar Hilda "miljoniirskan"och inte alltfdr glad
6ver att fe gArdeninpfl kyrkknutarna.Den 18
Rastldsheten
i Axels kiinslo- och sexuallivanar
februari 1910fdds Axels och Hildas andrason,
vi m6hiindaiinnu tydligareefter att han triiffat
Malcolm (Grane)i London.
den24-6rigaengelskanClare Sheridan,kusin
forts. nAstasida
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Under fdljandevar, 1910,far vi veta hur bygget
fortlclper.ArkitektenTorbenGrut skriverden 10
april till Axel pi Capri si hiir:
"Herc Doktor Munthe.
Byggeti Leksantlgdr bra. I gdr kom en ritare
hem somjag srintdit upp dver en dagfdr att gd
igenommdtteriema,och anmrilde,att alb iir
riktigt, och murarna i det ncirmaste
frircliga. Om
tre veckor lriggstaktegletpd. Jag har ldtit
agentenfdr Ludowici Lykt siintla doktorn
avskrift av tlet anbud,han liimnadePer
Karlsson,sedanjag ackorderatett par timmar
med honom.Prof. Argel finns htir och hos Per
Karlsson.
Om tre veckorfar jag sjrilvupp och ser till
bygget.Sedandr ju doktom snart hiir igen,dd
vi kanfnststiillavalten-och vdrme
ankiggningarna.Husetltir icke se stoft Lrtpd
platsen.
Lars'Lars Olssonbadiag att siinda sin
slutriikningpd 200 kronor direkt till Anacapri.
KontraktetmedPer KarlssonIigger, komplett,
underskrivethcir hos mig. Emellertidbefanns
det, att Lars Olssonsynnerligenvdrdsldstlagt
igen det ltickdike,han utfdrtfdr tloktorn.Jag
erfor, att det kundeviintas dtal frdn
arrendatont,prost och klockarediirfdr.
Lars Olssonbegiirdebetalningfdr att gdra
frirtligt sitt arbetepdftihen. Han har tlock ntt
dtagit sigatt kostnads.frittgtjra ordentligt i

ordning efter sigdtirestpengama ej iir skickade
till honom,iir det kanskebtist att innehdlla
ndgot.
Per Karlssonskaha 5000kr den 15 april och
5000kr den 15 maj enligt den uppgdrelse
doktom trciffatmed honom.Wall|rt har jag ej
hdrt av, sedanjag mefuleladehonom,att jag
dtagit mig kontrollen.
Pd byggetvar tlet en tlel smiirre misstag
begdngna,vilka tlock var liitta att riitta. Det
utfi)rtlesomedelbart.Per Karlssoniir en bra
byggmtistare.Hans endafel tir att han sjiilv tir
ndgotftr scillanpd.bygget.Jag mdstenog hdlla
efier honomlite i dettaavseende.
Lars Olssonsbyggenltir vara av den beskaffenhetenatt annanbyggmtistaree.fierndgot dr fdr
kompletteradem.- Grindstolparnacir
ttppsttillda.
Hcir allt viil - iinnu inget nytt. Min fru kry och
sdtsomalltid. Vi har medstor gliidje
tillsammansliist doktorns sistabok. Napoli
jag fdntt, menhadedubbelgliitlje
breven,krinrle
av att lcisadem i tletta sammanhang.
Mycketfd mtinniskorhar varit mig sd
somfdrfattaren till Bre.fo Skisser.
synxpatiska
Med vdrdsamhiilsning,rillgivne
TorbenGrut."
Dagenefterarkitekt Grutsbrev,ffu'Axel en
riikning som ger ossen vink om vad sakeroch
tins kostar:

;Specifikationdver utfdrda arbetenoch kdrningar
fbr LivmedikusMunthesByggnadsriikning1909'
1910.
149.80
kdming av virke och vtigfyllningden 4/11-27/1I 1909.
Nr 1 Vcigbyggnad
28.08
Nr 2 Byggt en materialbo(loch diversearbetenden 1/12-8/121909.
66.30
Nr 3 Sndskottningoch vtiglagningfdr tegeloch timmerkdrning1010.
324.00
Nr 4 Timmerktiming.ftdnbyar och Olsntisvikenupp tiII byggnadsplatsen.
51.00
Nr 5 Tegelki)rning.frdnFaludns Tegelbruk,3'500 st.
122.50
Nr 6 Fbr Mmthes rtikning kdpt 3.500st tegela j5 kr per 1000.
9.00
Nr 7 Nermrirkningoch rivning av hiirbre i Hetlen.
72.00
Nr 8 Kdrningar av htirbretfrdn Hedenupp till bySSarbetsplatsen.
18.75
Nr 9 Sandfi)rspismuming,15 lassa L25 per lass.
15.00
Nr 10 Strillningspiror,15 st a 1.00per styck.
800.00
Nr I I Gnmdenfiirdig utom trapp och.fogstrykningbetingarfdrskott.
SummaKronor. 1.656.43, - 1.400,dterstdr256
Tiillberg den 12 april 19i'0,D SkoglLutd."
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Mitt under
med Steneerdeni
Leksanddettair
Axel bostadpi
Capri och flyttar
di Materita,ett
medeltida fdrsvarstorn som ligger pi
skuggsidanav 6n. En av anledningarnaiir att
Axels 6gon inte tfll det intensivaljus sornflddar
kring SanMichele.Villan hyrs ut eller stfrr
civergivenllnga tider.
Stengflrdenblir en, som man brukar kalla,
morgongiva till Hilda frfln Axel. Gflrden
innehi.Lllerfcirutom alla ncidviindigarum en
kammare (fdr drottning Victoria), ett kapell
vilket fdrst lig placerat i kiillaren. Fcir Hilda iir
det naturligt med ett andaktsrum,hon iir ju
barnbarntill en engelskbiskop och diirf<ir van
med ett sadanti sitt hem. I kapellet som flyttats
upp pfl Overviningensamlarhon pojkarnatill
aftonbcinerom kvdllarna. Birgltta Montan,
pr[stdotter i Leksand,berAttarocksAom Hildas
besdki Leksandskyrka: "Varje sdndaggick
hon i lgrkan och mtt dd alltid pd sammaplats
underpredikstolen."
Sammanfattningsvis
kan vi utgi frin att Hilda
och Axel gjorde ett gott val niir de 6vergav
planernapi att etablerasig i Tlillberg.
Grannsiirqianpl Brantbergetvar inte den b[sta
vilket framglr av friljande brevcitat frln den 19
mars 1912till Axel Munthe.Det ?irMittag
Leffler som berattar om grannenHugo Alfvdn
som han anserskyldig till uppsttligt bedriigeri:
"Alfu4n har nu blivit slagenpd alla punkter,
och det iir till full evidensbevisat,att han gjort
sig slgldig till ett noga genomtiinkt,fulb
uppsdtligt bedrtigeri. Jag skall, dd reittegdngen
iir ftirdig, liimna Er handlingarna, somjag
tiinker ldta trycka.Alfvdn tar emellertidsaken
Iugnt, ry strafudfi;ljden kan efier svensklag ej
bli synnerligenstor, (vdr lag har ej direkt tcinkt
pd strafffdr den, sommed veterligenfalska
uppgifter uppsdtligenfdr offentlig myndighet
bakom ljuset - i de stora kinderna,
enkannerligenTyskland,iir det helt
annorlunda)och han utsprideroch sdkergdra
troligt, att om han ocksdlagligen stdr som
bedragare, sd iir detta blott i fdljd av ofdrstdnd,
somfdljer medhansgeniala
konstnrirstemper ament, "

Av Hugo Alfv€n fir vi ett antal flr senareocksl
n&graomddmenom Axel: "Om tlenne
originelle man kundejag numeraha en del att
beriitta, ty vi skulle kommaatt i framtiden rdkas
mer iin en gdng, sdviil i mitt hem i Tiillberg, dd
vi gjorde cykelturer tiII Fldtla och Moberg, som
undermina vistelserpd Capri, dcir han 1924
hyrdc enfdrtjusande villa dt mig och i mitt nya
hem i Aker6, dd han ofdrmodatkompd visit men han iir nu genomsin omfdngsrika
sjiilvbiografi "SanMichele" sd allmtint kiind i
vdrt land, attjag kan sparamitt privata
omdiime."
Men iret iir nu 1910.Axel iir 53 lr, hanshustru
28. Hilda och barnenflyttar in husetoch vistas
Glvarie sommarmed sinabarn.Axel besOker
ytterst;e[an Stengardensedanden blivit
fiirdig. FrAnslutetav l9l0-talet lever parethelt
etskildaiiven om skilsm[ssaaldrig kommertill
stend.Men Hilda och hennessOnerutvecklar
ett rikt aristokratiskt sommarliv i Leksand och
satterform och f?irgpfl bflde Stengird och
triidgirdar. Men detta fir bli en annanhistoria
vid ett annattillftille.
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Intendentenvid Hildasholm,Pia Thunholm,presenterarsig
jular och piskar i Vastanvik,Leksandhos
mina morfdraldrar spelmannenCarl Gudmundssonoch hanshustru Hilda. Senarehos
mina pensioneradefdrdldrar som bosattesig
diir.

Munthes Hildasholm ligger intill Leksands
kyrka vid Siljans strand. Tviirs 6ver sjdn
ligger byn Viistanvik. Diir fdddesjag f6r 59
Ar sedan.Som barn och iiven senarestodjag
vid virt fdnster och blickade ut 6ver sjdn
mot Hildasholm. Di var det f6r mig bara
nigra vita flAckar som skymtade fram
mellan triiden.Nu vet jag att det jag sig var
Hildasholm som l69 skyddatfrAn nordviistvinden av en triidridi av hundraArigatallar.
Trots all min vistelsei Leksand hadejag
aldrig besdkt Munthes Hildasholm forriin
jag kom pi anstdllningsintervjuAr 2000.
NArjag nu betraktardet storahusetHildasholm kiinner jag av dess stramhet och allvarliga karaktiir. Stiger vi si in i huset sl6sman
av den intima interitiren som skiljer sig si
frin det yttre intrycket. Det slog emot mig
redan niir jag infdr anstiillningsintervjun
visadesrunt i det stAngdahuseti mdrka
december 2000. Jag fick genast en klinsla av
ett hus med personligainslag som inte var
vanligt i svenskherrgfrrds-eller slottsmilj6.
Hiir hade en familj bott och gjort vad man
velat med interidren - mfllat pA kakelugnar, i
fonstersmygaroch skrivit sentenserpfl
dcirrkarmarna! Som fdre detta guide pi
Drottningholms och Rosersbergsslott var
jag inte van vid sidana okonventionella
tilltag!
Jag iir fddd i Leksand men uppvuxen i
Stockholm och Solna.Under hela uppvdxttiden har jag dock tillbringat sommarlov,

Efter studentexameni Stockholm i mitten av
estetik
1960-taletliistejag konstvetenskap,
vid Uppsalauniveroch litteraturvetenskap
sitet. Dar triiffade jag min man som var
amanuensvid institutionenfor konstvetenskap.Jag fortsatte studierna vid Stockholms
universitetoch tog en fil kand exameni
byggde pi med 80 poiing
konstvetenskap,
samt 20 poiing pi doktorandnivi i konstvetenskap.Under tiden fuddejag tvi flickor.
Min huvudsakligainriktning i konstvetenskap lir 1g0O-taletskonst vilket har lett mig
in pi yrket som guide pa konstutstAllningar
vid bl a Konstakademien,Moderna Museet,
konsult fdr beredskapsarbetenfOr konstniirlig utsmyckningvid Stockholmsl?ins
landstingsamt sekreterarefdr konst- och
utstallningar i Solna kommun.
Ar 1980fick jag tjAnstsom museilektorvid
Eskilstuna museer. Hela familjen flyttade dit
och diir bor vi fortfarande. VAra d0ttrar Ar nu
utflugna och sliger sig vara belitna med sin
uppviixt i kulturensskugga.Atta flr darefter
fick jag arbetet som chef f<ir Sddertiilje
konsthall. Sedan1 april 2001 iirjag intendent vid Munthes Hildasholm. Att komma
frin arbetet med utstiillningar av den samtida konstentill Munthes Hildasholm har
varit en omstAllningpi m6ngasiitt.
Niir j ag bdrjade arbetet kiinde jag till nigot
om Axel Munthe. Nu har liikaren och forfattaren Axel Munthe blivit en del av mitt
arbete. Jag motte genom honom ett vackert
hus med m6bler, konsthantverk och antikviteter fren England, kontinenten och Sverige
samt konst frin 1600-talet fram till sekelskiftet 1900.
Axel Munthe var en skOnhetsliingtade
miinniska,en stor antikvitetssamlaremed ett
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intressef<irdensymbolistiskakonstenunder
de
sin samtid.Men intressetftir avantgardet,
som
i bOrjanav 1900-talet
nyariktningarna
ochkubism
syntetism,expressionism
miirkermaningetav varkeni Villa San
Michele,eller pfrHildasholm.
I arbetetsomintendentharjag varierande
uppgifter,frin spdrsmAlom konstoch
kultur, om Axel Munthesomliikareoch
hansfamilj, till uppgifterom vird av huset,

och personalfrigor.Under
triidgflrdsskcitsel
sommarenharjag ansvarfciromkring20
anstiillda;assistent,triilgirdsskdtare,personali caf6et,praktikantersamt15 guider.
Tillsammanshjalpsvi it att ge vira ca
en upplevelseav att befinna
16 000besOkare
sig i en tillvaro av stillhet,skonhetoch ro
innanfcirMunthesHildasholmsmurar.
PiaThunholm

SaraJangfeldtblev S[llskapetsstipendiat
nr 11utlysteSdllskapet
I Medlemsbladet
fOryngretalanger.
ett arbetsstipendium
Stipendietsomtlickeren minads vistelse
p&Villa SanMichelelockade38 stikande medmycketskiftandebakgrundoch
ambitioner.
val foll pi artistenochproduStyrelsens
centenSaraJangfeldt,fOddi Stockfiolm
1976.SaraJangfeldtiir ett musikteaterns
barn.Hennesgrundliiggandeutbildning
inommusik,dansochteateriir massiv
musikalartistlinje
medBalettakademiens
somforenandeliink.
Bakomsig har hon redanuppmlirksammaderoller i WestSideStory,Evita,
TildasHus,Godspell,A ChorusLine
ochChess.Underv&ren2004spelade
hon denkvinnliga huvudrollenEva i
av musiuppsattning
Gdteborgsoperans
kalen" StoppaViirlden- jag vill kliva
vid
av ". Hosten2005Arhon engagerad
s€rmma
operai rollen somLouis Lanei
"Kiss me Kate".
Underde senastefem 6renhar Sara
Jangfeldtiiven haft stor framging med
en egenturndproduktion"Enough
Rope",en tonsiittningav denameriDorothy
kanskasuccdfcirfattarinnan
Parkerssatiriskasededikterfrhn 1920'
1930talen.Parkervar en observant
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andkitiker av konsumtionssamhiillets
liga utarmning,denmateriellatristessen,
kvinnansomiijligasituation.SaraJangfeldt ftlrstiirkerdet spirituellaanslaget
ur detkaoochdenbitskabildskiirpan:
kristalliseraren senstiskt meningslOsa
moralsomstannari minnet.The Show
pe en ny, niira f0restiiir arbetsnamnet
endeupps[ttningsomSaraJangfeldt
skrivit bfldetext ochmusiktill. Den iir
och
skrivenftir tre musiker/skidespelare
Tematiir vir
tv6 singare/skfldespelare.
ensamhetochhur vi sdkerbotemedel
mot den.
vid SanMichele
Stipendiemflnaden
for en nYegen
att
anviindas
kommer
6verett temasomlinnulir
upps?ittning
hemligt.
Styrelsenfinneratt SaraJangfeldts
uppslagsrikasokandeefternya former
for mritenmellanscenochsalongbiist
i OscarWilde's
kan sammanfattas
moraliskaliv
"En miinniskas
slutsats:
formaren del av konstniirensstoff, men
konstensmoral iir ett fulldndatbruk av
ett ofullkomligtmedium."Stipendietvill
stimulerahennetill fortsattaansftangram.
ningarinom musikteaterns
GG
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"Tdnk globalt och handla lokalt"
ziren ofta upprepadmaning frin Vlirldssamfundet.Vad detta inneblir kan 6sk6dliggdras pA olika siitt. Siillskapetssenaste
irsberiittelse, som iterfinns som bilaga'
visar hur intressetkan stimulerasi bflda
riktningarna i det mindre sammanhanget.

Arsmotet blev en GrandeFinale i ton,
ord och bild med pianistenPer Thunarf
och dramaprofessornIngvar Holm som
elektrifierandeaktcirer.BAdatillhor
SdllskapetsstYrelse.
TONEN
Pianots siirskilda poet, Fr6d6ric Chopin,
romantikernmed stor klirlek till folkvisan, fick inledningsvishOjatrollspoet.

pianistenper Thunarfiteruppviickerbide

Oidioianden Barbro Ldvgren hiilsarviilkorn
men till en fest i virens och fornyelsenstecken

Per Thunarf Oppnademed den suggestiva
militlirpolonasen,A-dur, op 40 nr 1' Det
berzittasatt Chopin en kviill nlir han i
ensamhetspeladeden upplevde feststlimningensi starkt visuellt att han i
panik rusadeut i nattenoch inte vigade
sig tillbaka fcire gryningen.De bilda
krigare och balskonakvinnor som tAgade
in blev f6r mycket fcir honom. Per
Thunarf fortsattemed "den vackraste
etyd som nflgonsinskrivits", Chopins
etyd i E-dur op l0 nr 3. Han avslutade
med det magnifika scherzotnr 3, cissmoll op 39. Chopin tilliignade sin elev
Gutmanndettaverk fcir att dennehadesA
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kraftiga fingrar att han kunde sli hil i
tangentbordeti de viildiga ackordeni
sjiitte och sjunde takterna.
ORDEN. BILDEN
Sen blev det Ingvar Holms tur att med
ordensoch bildens hjiilp visa att San
Micheles O lir den riitta miljon fcir "ny
andligodlingoch itervinningav
gammal". FOredragetpublicerasi sin
helhet i Medlemsbladet.Ingen har som
Ingvar Holm medvetandegjortdet
magiska samspeletmellan bild och text;
de berikandemetaforernasm6ngfald och
derasformiga att tydliggdra det som
sker i det som synesske.
Ingvar Holm illustreradesin framstiillning med egna m6lningar, som han
kallade Pausbilder.eftersomde tillkommit under pauseri skrivandet.De
associeradebide till det lokala och det
globala. Detta behov formadesl6ngt
tillbaka i tiden. Under gymnasieiren pA
Katedralskolani Lund gjorde Ingvar
Holm, PontusHultdn och SvenGunnar
Br6hammarlivet uthiirdligt genom att
m6la och utstiilla. Motsatsernafcirklarade
varann.I kviillens utstiillning ingick
Ingvar Holms bercimdam6lning Priisten
pi Capri som ftirestliller honom sjiilv och
som piminner om den distanstill sig
sjiilv och omviirlden man m6ste
upprlitth6lla for att leva vidare.
AVSLUTNINGEN
Edvard Grieg, den nordiska
nationalromantikenscentralgestalt,fick
svarafcir avslutningen.I det han kallade
sitt tredje utvecklingsstegstrlivadehan
mot det globalt-kosmiska.Per Thunarf
valde de luftigt skira tonmilningarna

Viren op 34 nr 2, Fjliril op 43 nr 1, och
Till viren op 43 nr 6. Det blev en
stiimningsmiittadpiminnelse om de
f6rnyelsensstarkakrafter som iir verksarnmaziveni en oviss framtid. De tv6
minikonserternaframfcirdesmed kraft,
elegansoch klinslig inlevelse.
Den efterfciljandebuff6n saknadeinte
KlubbmiistarenYvonne
samtalszimnen.
Frykman klaradeiiven dennaging
anstormningentrots att flera iin vanligt
gl6mt anmiila sig. Hon liimnar nu pA
egen begiiranstyrelsenoch avtackades
fcir en hiingiven och nlirmastotrolig
insats6ver 6ren.
GG

Dramaprofessorn
Ingvar Holm: PliistenpI
CapLi.Olja (1980).
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Bland svindelvdgar,klippor och odlat vin sdr mitt
beistaskrivbord
Av Ingvar Holm
Nlir jag liist titeln pA mitt fciredragi Medlemsbladetblev jag generad- den har
szikertformulerats av mig sjlilv. Men den
miste ha tillkommit i ett maniskt Osonblick!
Och iindi - om n6got skall iindrasiir det
faktiskt inte ordet "skrivbord". Det iir
inget fel i att lita den mcibelnfigurera.
LAt bara inte oppningsreplikenleda till
att ni (for skrivbordetsskull) vlintar en
seriosredovisning av forskning och fdrfattarskappi Capri. S6dantforekommer,
men det som jag skall berlitta idag iir i
stlillet en kiirlekshistoria - n'rinversion
av en kdrleksromansom jag misstdnker
att alla ni inom SanMichelesviinnerhu
upplevt. Det ar for de smi privata variationernasskull i en gemensamkiidek
somjag kommit hit. Och nu till saken!

var friga om. Det var de stora siillskapsresornastid. Mallorca, Teneriffa, Gran
Canariaddk upp ur det okiinda. Spies
tiivlade om mest attraktivaerbjudanden
med priisten Krogager i Tjiireborg.
Malta, Cypent,Madeira fanns.Alla
tlivlade med alla. Och det var pd Capri vi
ntdtte varandra. Allt upplevdesden
gingen som odrligligt vulgiirt. Jag
onskadeinte - kunde faktiskt inte
komma pi id6n - att fara till nigons 6
som var besjungenav Spieseller
kuplettsingarna.(Man tir ibland obegripligt striing niir man iir ung. Mot sig sjiilv
och andral Jag skiims fdr det i dag och
skulle mycket viil kunna hlivda att iiven
ett visst kvantum vulgaritet kriivs for att
en miinniska skall bli komplett. Men si
var det alltsi inte under dessaunga
karska 6r.)

Det var ganskasentjag kom till Capri
Men si en dag i Lund m6ttejag Claes
forsta gingen. Jag iakttog visserligen Ons
Schaar,professori engelsk litteratur,
profil tidigt, det var 1948 som den tagsonetteroch
specialistpfl Shakespeares
giga alligatorryggenavtecknadesig fcir
pfl Vilhelm Ekelund. Han iir min mest
mig. Jag sflg den di frin Neapelshamn,
ovulgiire viin. Jag iir glad att sagadet just
diir jag tillfailigt befann mig. Men den
nu. Han har ocksi andraegenskapersom
gAngenkomjag allts6inte over till 6n.
jag skattarhcigtmen dlirtill kommer
Det skulle droja mellan 20 och 30 6r frin
alltsi dennarenlighet som lir siillsynt och
1948riiknat innanjag stegiland.
som jag kallade "ovulgtir".
Detta var sAmycket egendomligaresom
Och nu miitte jag alltsi Claes.Han var
jag faktiskt redanunder dessatidiga 6r
brynt av solen och beriittadeatt han kom
var en resendr.M6nga hcirn av viirlden
fr6n Capri - "en enastflendevacker o" hadejag besciktsom nyfiken personeller
och San Michele - "det gick bra att
yrkesmaninnan jag forsta gingen satte
arbetadiir"! Sfl sa han och si kan det 96.
min fot i Marina Grande.Orsakentill att
Det var pi Capri vi motte varandra.Sluta
det drdjde sfl liinge tu bisan, kanskelite
tala om vulgaritet - det blir niistanalltid
tokig.
fel!
Jag skall piminna er om situationeni
Ett antal minader senarefor jag till San
Sverige under de fcirstatvi irtiondena
Michele.Det var 1975.Samma6r som
efter kriset for att ni skall fdrst6 vad det
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Leventeoch Marilu blev intendentoch
husmordiir. Jaghademedmig ett
manuskriptsomhadeundemrbriken"Ur
revolutionernas
ochvarumiissornas
teaterhistoria"(huvudrubrikennlir boken
kom ut vu Industrialismens
scen.
tryckflr 1979).Denbok somvar p[ v[g
handladeom hur teaternsuttrycksmedel
ochbevekandeniirhethar anviintsi
politiskaliv.
vardagens
Inte minst medtankepfl bokenom en
teatersomflyttadeut till gatan,villaorten
och proletiirkvarteretfdr att ni politisk
effekt, fannsanledningatt resa.Jaghade
siledesdubbeltsyftemedCapri.Jag
ville (ut6veratt se6n somjag f6rut hillit
mig bortaifrin) liira kiinnaen viss
hiindelsei desshistoria.Den fannsdokumenteradi handskrifterochpressklippi
Edwin Ceriosarkivi stadenCapri.
Hiindelsenvar knutentill skolanfcir
revolutioniirteknik somhadeskapatsi
bdrjanav 1900-talet
av intellektuellapfl
flykt undandenrysketsarenspolis.

ochmedresande
ryssar.Ochniir skymningenkom drog sig alla till viirmenvid
MarinaPiccola.Diir neremedvitt vin
och ljum luft (somvid Jalta)k6ndesig
allaviil till mods.Dar lj6d vemodiga
ryskasflnger.Ochallasomlyssnade
utanfrirgrindeniilskadedessasjungande
ryssar.
Och mestiilskadede Lenin sombrukade
sti i hamnenfdr att fi fOljamednigon
bflt pi krokfiskemedlina, slinkeochagn.
Niir Lenin inte fick nappvisadefiskaren
hur hanskulleg6ra:Cosi(ochsi pi en
slagstyskasomturisterf6rstodunder
roddentill BH grottan)"Drin-drin"!
Efterundervisningen
- Cosi!Drin-drin!
rakadeLeningenastfi napp.Hanjublade"Drin-drin" medett gapskxatt
som
fick det buttraansiktetatt riimna.Signor
Drin-drin fick handiirefterbestiindigt
hetapi Capri och alla h611av ett skratt
somskalladestort6ver Tyrrenskahavet.

Lenin blev inte fdriindradfor livet. Men
om manfor tro dokumenteni Cerios
pi Capri hiirskade
I revolutionsskolan
arkiv hadeCapritagit tag i hanskropp
denmilde idealistenfbrfattarenMaxim
och tillftilligt gjort miirniska av honom.
Gorkij. Blandhalvreligidsa
kommunister Fdr minabdckerfick jag inteut mycket
fannsocksi Anatolij Lunatjarskij.Och
av studiernai arkivet.Men jag hadeiind6
dit kom Lenin.Hankom frin Parisoch
liirt mig n6got.Dennavackra6 iir f6runvar somett flskrnoln.Hanhadepi sigen derligtinspirerande,
ttinkandefir,spiinst
slagscykelkliimmori byxbenenfdr att
och isensmlilter.Diirom vittnar m6nga.
byxaninte skullefastnai cykelkedjan
Ideologiskalisningarblir 16staoch
(fasthaninte hademedsig nigon cykel
Lenin - pedantenblandrevolutioniirer- hanhadebaragl6mt att ta av kliimfiirvandlastill muntergdki en metakultur
mornanit hanfor frin Paris).Han var
somiir idealiskmiljd fdr denandliga
fdrliist, intensivoch djupt irriterad Over
odlingensnyskapare
och&teranviindare.
vadhan s6g.Hela skolanpi Capri hade
Har manen ganganvlintluft, ljus och
hamnati en sympatiskkristenmarxism
skrivbordp6 Capri si vill manstandigt
sominte ddg ett skvattatf gdra
6tervlinda.
revolutionpi!
Jaghannknapptstigailandfdn[njag var
Lenin viindesig somkylig dialektiker
besegrad.Tre studentskoritervlindehem
mot Lunatjarskijochsombeundrande
till Capriefterveckanvid universiteti
kumpantill Gorkij. Annatpfl Caprimdtte Neapel.Upprymtdansade
depAett bord
han sominspireradreseniir.Han spelade nAgotsomnogvar en taratella.Skepschackmedstudenterna
parenpfl flygbiten bj6d pi campariniir
i CasaRossa
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han horde attjag besdkteCapri frir fdrsta
gdngen.Och redan frin hamnenanade
man landskapetseget friicka mcitemellan
vildmark och kultur. Den kombinationen
Sterviinderi bussenvars chauffcirtar
kurvorna med niistan smeksamr6het de
280 meter upp i hcijdenfrin vattenytani
Marina Grande ttll Piazza Vittoria i
Anacapri. Rehet iir verkligen ordet men
operationengenom fcirs med en hjiirnkirurgs precision!
Det var mars. Mimosan var holid av
doftandegult och robiniansgrenverk
tyngdesav rosenrodaklasar.On var en
skog av mimosa och robinia och marken
var vit av narcisser.Fdr oss alla giiller
detsamma:Virt forsta mote med Capri
iir bestiindigten chock, en ogonensoch
sinnetsfcirfcirelse,en civerviildigande
lycka! Jag satt min fcirstadag en stund i
greisetutanfor det lilla klostret Santa
Maria a Cetrella. Vandringen uppfdr
isnestigensom borjar vid SanMichele
och fortseitterdver hdglandsplatin f6r ett
naturligt slut just vid det ensliga klostret
med utblicken over cinsklippskulptur
och havetsvida bl6a lakan. Fiiirran men
iindi med imponerandeh0g kontur reser
sig Faraglioniklipporna langst utet Oster.
Jag s6g och iilskadedennastund.Di
intriiffade detta. Ut ur klostret kom tv6
karmelitmunkar, den tredje hade f6tt ett
skorpionstick och 169kvar i sin cell med
svullen fot. Fulla av prat var de tvfl.
Deras vattenledninghade gitt srinderoch
illa var det, men vlire var det niir de
hade varit barn fcir d6 hade de fitt ro till
Sorrentofcir att hiimta vatten. Och niir
eiledningengick scinderpA den tiden var
det tv6 fiskare som skcittereservaggregatet. Munkarna demonstreradehur det
gick till. Generatorntycks ha trampats
som en cykel for att det skulle bli strom.
Men fiskama var inte att lita oi. Niir

sardineroch havsrudorgick till liimnade
de sin apparatoch gick ut med biten. Dfl
siinkte sig mcirkret6ver 6n. Och niir en
vacker flicka gick fcirbi var det lika illa.
Fiskarnaglodde och fciljde efter och 6n
blev mork. Munkarna fnittrade som barn.
De tyckte att jag var en trevlig lyssnare
och bjdd mig in pi et glas vin. De hade
tre glas. Ett av dem var ledigt eftersom
munken som hadeblivit stungenav en
skorpion inte hadevaknat.Det glaset
skulle jag dricka ur. Men diska kunde de
inte eftersomvattenledningenhade gitt
sdnder.Men en av brddernagnuggade
kantenren med sin kipa.
Vinet var inte lika storartatsom deras
giistfrihet men jag tyckte mycket om
dem. Varje g6ngjag kom till Capri
besdktejag dem. Fcirsti fjol si var de
borta. Ingen visste var de fanns.Jag
hoppasatt de har blivit abbotari var sitt
kloster i inlandet och att diir finns lika
trevliga munkar som de och mycket gott
vin.
Nu iir det nastantrettio 6r sedanjag den
gingen var inne i klostret Cetrella.Jag
minns det vlil. Jag fortsatte6t oster pfl
klippisens vassakant. N8gon viig fanns
inte och knappastnflgon stig, men man
kunde ta sig fram i il Passetiellogenom
ravinen p6 den ziventyrligastrit dlir
smugglareoch tjuvskyttar brukade
snubblafram. Niir man kommit ner
niistani hojd med Quatro Venti men utan
att liimna de sondervittrade,hundra
meter hcigaklippornas urland, befinner
man sig fortfarandei den gamla europeiska kulturensmitt, men kiinner sig
ensamsom pi Grdnland.
Jag stannadeoch sig upp mot denna
vilda isolering. Var hadejag sett detta
forut? Jag letadei minnet. Si visstejag. I
mitt fririildrahemfanns i biblioteket ett
bord diir det brukadeligga en stor och
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praktfullt illustrerad bok. Det var Dantes
Gudomliga komedi. Jag liiste den nlir jag
var mycket ung, kanskeen 6tta/nio 6r. Ja,
hela bokenllistejag inte. Jagborjadenog
liisa de delar som handladeom skiirseld
och paradismen fann dem tr6kiga.
Intensivt minns jag diiremot mitt mcite
med Inferno. Jag liiste med storaogon
och heta kinder om de priiktiga synderna
och vidliga straffenochjag sAgDords
bilder. Det var diir jag hade sett det landskap som jag mdtte i ravinen nedanfor
klostret. Ett underskontInferno tog form
i urskog av rAd och vilda klippor. Det
var inte pA ett ungeftir sammalandskap
hlir som hos Dord - utanprecis! Niir jag
kom tillbaka till San Michele gick jag till
biblioteket i Foresterianoch slog upp.
Det var som jag misstiinkte.Dord hade
varit hiir och tecknatdet skrlimmande
kolossalasom fannspi smugglarnasstig
frfln den h6ga centralplatin ner mot staden Capri. Hiir fanns hogtid och tystnad
som pi bilden,en nlirhetsom keindes
som kyla under huden och en orindlig
distans.Dor6 visste.
SAs6g de fdrsta dagarnaserovring ut.
Jag tog mig upp till Monte Solarostopp
och gick sedanpi bergskammentill
Migliera. Vid den tiden rcirdesig
tydligen inte minga pfl den striickan.
N6gon upptrampadstig fanns inte och
naturligtvis inte som nu nigra vita
fllickar milade pA stenarsom snitsling av
viigen. Men den som ville komma
narmasteturen fr6n Monte Solaro till
Migliera gick just pi klippansvassaegg
mellan briddjupet mot havet och den
brantamen mindre v6dliga slzintenmot
norr som slutar vid Anacapri en halv
kilometerbort.Klippeggensomjag
vandradepfl ligger 500 meter civerhavets
nivfl, en hisnandehdjd diir den stupar
lodriitt 6t sdder.Att gi diir uppe zirdock

inte livsfarligt men det iir nodvlindigt att
noga se efter var man satterfoten.
Diir jag gick i min ensamhetroadejag
mig med att sfacka ut armarnasom om
jag balanseradepi lina - ffinkte dlir jag
gick: Nu har jag Afrika pi min viinstra
hand, i hcigranhar jag Europa.Utan
ithiivor h6ll jag tvA viirldsdelari mina
hlinder.Och liksomjag mindesDord den
dageninnan Unkte jag pA nytt pfl arlister,
som fann den storamelodinpA denna6.
Hlir balanseradeHolderlin fram drdmmande om eviga skonhetsidealoch
ropandeut en poesi, magnifik som ingen
annans- blond,ivrig, snabbelier dunkelt
drdjande.Och hlir gick Dumas fadren
(sonenkom efter vadjag vet aldrig hit Kameliadamensblomma fick stannai
Paris),men som sagtDumas den iildre
bor ha funnit en scenografiviil passande
b6de for tre musketOreroch for en greve
av Monte Cristo. Det stora Aventyret
finns i villande stigar,stup,taggiga
toppar och briddjup dven om han inte
l6tit n6got story direkt utspelasp6 Capri.
Och Rilke fanns ocks6hiir pA den smala
stigen viisterutfrAn Monte Solaro. Han
skrev vacker poesi bide till naturenoch
till de ungaflickor som han s6gpA
viigen. Undrar just om han tog av sig
lackskornaniir han gick hlir? Jag tror att
han giorde det men iir inte sliker.
Nya iiventyr mciteroavbrutetpi Capri.
Jag tror att detta medverkartill de seriOsa
resultatenvid staffli, skrivbord och
flygel i San Micheles musikrum. Men
kanskebetyderkontaktenmed mlinniskor som sciktsig hit linnu mer. Man
ses,kdnner varandra,sliger snabbalekfulla ord och skyndarbort till ett nytt
trappstegi den verksamhetsom fyller
ens tankar. GlZidjen,humoret,temperaturen ger inspiration.
(fortsiittning fciljer)
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berordealla strukturellaaspekterav vir
verksamhet.
Fdr den utfltriktadehar v6ra finansiella
varit:
samarbetspartners
Kultur Ostra
Arbetsf6rmedlingen
Regionen
StiftelsenMaria Bonnier Dahlin
SvenskaInstitutet
Kultunidet
SAS
Fazioli - ProgettoPiano
Anacapri Kommun

INTENDENTENBERATTAR
Jagstartadesom intendentp[ Villa San
Michele fdr drygt ett ir sedan.Man kan
nog bOrjadra vissa slutsatserkring
ging och utveckling.
verksamhetens
Efter en standigtfallande kurva bdrjar
lintligenbesokarsiffrornaviinda (uni
+7,4Vo).Det finns minga motiv att
beakta(ekonomiska,politiska...) men
med all slikerhetvAgarjag sagaatt
mingas gemensammaengagemang
bidragit till dennaframging. Vid sidan
om styrelsenoch viinforeningenhar
stipendiateroch gdsterbidragit med sina
vitt skilda erfarenheteroch aktiva stdd
utomstimed hundratalet
tillsammans
endepersonlighetersarbete,kunnande
och professionalitet.Aven finansiellt har
jag att tacka de institutioner eller privatpersonersom tror pi Villan som kulturinstitution och framstiende svenskrepresentationi Italien och som av denna
anledningiiven velat dela det ekonomiska ansvaretfor Aretsverksamhet.
Efter styrelsebeslutiignadesflrets fcirsta
minader i huvudsak6t en omfattande
och tidskravandeomorganisationsom

Bara for det samtidakulturprojektethar
60{alet personermedverkat.Tillsammans med Gdran Alteus har vi samproduceraten fantastiskCD, "Villa San
Michele", som innehiller ett urval av den
musik som stod Axel Munthe niirmast.
Med bokforlaget Electa har vi samproducerat en bok, "I Castello di Barbarossa",
som rir den forsta som utgivits om Barbarossaborgenoch som iir ett delresultat
(den historiska delen) av ett uppdrag som
StiftelsenfOr ett antal flr sedangav en
grupp forskare och experter.
Organisatoriskthar vi nu ett pigiende
samarbetemed SverigesAmbassadoch
ett vlixandemed SverigesExportrid i
Italien.
Vi har ombettsgi med i den mycket
exklusiva sammanslutningenGrandi
Giardini Italiani.
Vi har haft en relativt god medial
tackning i tv och tidningar och uppmiirksammats,vid sidan om fdr museet
och dessunderskonatriidgArd,iiven fdr
v6r institutionella roll som kulturbiirare
och producenter.
kommer vi
I slutet av sommarsdsongen
ha haft:
(forts. niista sida)

I6
2 bokpresentationer
I litteriir afton
I samtidakonstutstiillning
1 mini-dokumentiirfilmfestival (Jan
Troell nrirvarande)
9 klassiskamusik konserter(med bl a.
DrottningholmsBarock Ensemble)
3 j azzkonserter(Viktoria Tolstoy,
Anders Bergkrantz..)
2 samtidamusikkonserter

I m6n av tid skulle vrinforeningen,vid
sidan om sin reguljiira verksamhet,
kunnaha en betydanderoll som
fundraiseroch pfl det viset bidra till att
tryggaVilla SanMichelesexistensoch
tillviixt
Viinliga hzilsningar
Peter Cottino

Anacaprisstolthet-Piazza Vittorias beromdasiluett
ett pinjetriid fattigare
Av Dan Kumlin (text och foto)
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Den viinstra pinjen hadem6tt diligt liinge och i vintras fick den sin sistaknrick och
dog. Den 23 mars sflgadesden ned bit fcir bit. Stiimningenvar tung dennagrikalla
marsdag.Rykten 96r om aft ffadet utsattsfcir attentat.Nu finns bara en kvar av de
beromda, historiskapinjerna som Axel Munthe en gang i tiden riiddadefran att bli
brasved.Det kiinns tomt niir jag blickar upp mot PiazzaYiltoria.
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Om naturenssinnliga livsvzirden
f OnSsARsfzuinCArueN.
MariraJonsson.
Foto Marita & Helea Jonsson.168 s. Forum 2004.
Minskiften och solArbesteimdeunder
16ngtid bondenser. Att llira sig naturens
egenregelbok var ett villkor fcir civerlevnad men oppnadeocksfrftir fest och
gladje. Arets rytm gav mening och
dramatik At livet men spelreglernavar
hirda. I den urbaniseradetillvaron iir
Bondepraktikanett bisant kuriosum om
den overhuvudtagetiir kzind.Men ziven
diir 16r pflminnelserom jordens liv och
safter vid hemliga striingar.Diirom
vittnar TVs tittarsiffror f6r sommartorp,
gr6na fingrar och skogensvilda djur.
Denna bok piminner oss om a1lasvflr
urgrund och det iir en engagerande
upplevelse.Kdrsbiirsgflrdenligger pi
Gotlands sydspetsmed havet p6 tre sidor
och Sundrekyrka som riktkarl. Den var
fr6n b0rjan ett kaf6 med visningstriidgflrd
skapadav det originella konstniirsparet
Signe och Figge Engstrdm.De levde i ett
dramatisktiiktenskapmen de kompletteradevarann med Signe som den
dominerande.Nlir Signe samladeviixter
frin Gotlands hedar,myrar och
sfiandangarfdrdjupade sig Figge i
flora.
medelhavsllindernas
Efter bfldasdcid- efterlevandeSigne
blev over 90 ar - fdrvlirvade forfattarinnanmed familj anliiggningen.
Den var di mycket forfallen. I boken f6r
man folja den pietetsfullarestaureringen
som parallellt innefattadeen kongenial
nyskapelse.Nu lir anliiggningenett
allkonstverk och en nutida Edens
lustgArd.Forfattarinnaninbjuder till en

sinnenasfest dlir 6retsminader fitt
bestdmmamenyn. Texten kompletteras
med ett generostbildmaterial som hela
tiden fcirstlirkerkdnslanav nlirhet.Det
konstniirliga bildmontagetskulle fortjiina
en sdrskildrecension.I bildtexternafflr
miinniskornatriida tillbaka. Blommorna
biir namn, miinniskornalir med nigra
undantaganonyma.Texten kryddas av
notiser:
litteriira citat och m6Lngahanda
om medicinalviixterkiinda sen 5000 6r,
om matreceptfdr bl.a. ungtupp,
venetianskvitlOksroraoch valncitslikdr;
om medel mot muskelviirk och hflravfall.
Hiir piminns man om fflgelstriick,
gokensrop, harensviig, dofterna och det
forunderliga gotlandsljuset.
" Nu vill jag leva i ljuvlighet och slakta
tilljul en oxe fet" utropar Bondepraktikan i julminaden. Boken slutar
med den stora adventsfestenfor
grannarna.Dagsljusetssidensvansar
inleder med himmelsk musik,
silverklockor. Festbordetshdga ljus
speglarsig i silver och kristall. Htistens
och vinterns fiirger gloder i blomvaserna.
Berg av kott och fyllda glas frestargom
och ciga.Dekorativa gronsakeri miingd.
Stlimningenlir hog, gllidje och eftertanke
blandasi en stark gemenskap."Man lir
mans gamman", sligerHavamal.Livet
har iin en ging bevisat sin fullhet och
liimnat ett uppfordrandealternativtill
normalliisarensrastltisai iikt.
GG

B

Foreningsposr

sAllsrepETs sTyRELSE
FRAMrnr Ansuorer zoos
BarbroLdfgren
GideonGerhardsson
Gun Andrdasson
GudrunDahlberg
IngvarHolm
GcjranZackrison

ordfdrande
vice ordfiirande
skattmestare
sekreterare

08 - 66145 32
0g - g4 1gg5 (iivenfax)
0g - 77932 gO
0g - 650 41 51
O4I4- 24000
0g - 21 97 5g

Wivi-AnneNilsson
Vakant

suppleanr

Og- 6623133

Stillskapetsaddress:

clo GudrunDahlberg
Arbetargatan23B
Il2 45 Stockholm
postgiro:25 96 9A- 6

Har du sjiilv nigot trevligt minnefrin SanMicheleeller n6gotannat
att bertittasomkan intresseravflra medlemmar- hijr av dig.
Ansvarigutgivare: BarbroLiifgren
Redaktcir:

Gideon Gerhardsson

