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Ledaren
Vira liisare till gladje presenterar
intendentenPeter Cottino i detta
nummer,s. 25, sin allsidigamedarbetarstab.Agendan innehiller en rad
spiinnandeuppslag. Vi hade hoppats
att kunna refererautfallet av den i
fcirranumret omniimnda statliga
utredningenav Sverigeskulturengagemang i utlandet men propositioneniir
forsenad.

Kyrkans unika instrumentellaresurser
gav Thunarfhisnande exempelpi
med viilvalda stycken speladepi
kyrkans tornklockor, stora och lilla
orgeln, flygeln.

I ftirra numret omndmndeintendenten
iiven en nyinspelad CD-skiva, "Villa
SanMichele". Den innehiller till
st0rstadelen musik som man vet att
Munthe iilskade att lyssnatill men
Avenatt spelaoch sjunga.Hans
favoritkompositcirFranz Schubertiir
representeradmed 6tta singer. Medverkar gcir Katarina Bdhm, mezzosopran,Karl-Magnus Fredriksson,
baryton och pianisternaMattias Bdhm
och Anders Kihlstrdm. Sveriges
Radios P2 hade dennaCD-skiva som
veckans skiva i juli fcirra 6ret. Gdran
Altdus, Rondino Records,
Skaldeviigen58,167 73 Bromma,
fdrmedlar medlemsinkdptill reducerat
pris, 150 kronor.

Konstniirer:
Lena Lervik, SuneRudnert, Rose
Dietz delatmed Lars Hellstrdm.

I MedlemsbladetNr 6 refereradesett
uppskattatmedlemsmdte612000 i
anrika S:ta Clara Kyrka i Stockholm. I
vert hdstmdtefdrra 6ret itervdnde vi
till sammakyrka, tiven dennaging
med organistenPer Thunarf som viird.
Hans fascinerandenedslagi kyrkans
700-6rigahistoria iterges i sammandrag pi sidan 13.Ljuset frin takkronor och kandelabrarfdll milt 6ver
kyrkans mingsekelgamla konstskatter.

Styrelsenftir StiftelsenSan Michele
har till 2005 6rs stipendiaterfdr
vistelse i Axel Munthes Villa pi Capri
utsett foljande personer:

Fiirfattare/skriftstiillare :
Karl Haskel, Gunnar Henrikson, Eva
Strom.
Forskare:
Kristina Malmberg.
Tonsiittare/musiker:
Lars Brolin, Lars Tilling.
Operasingerska/skfldespelerska:
Gudrun Henriksson.
Styrelsen

\

"En hiirlig dag.. ."
Bengt Jangfeldt.MunthesCapri.En bildberiittelse.123 s. W&W. 2004.
I boken om SanMichele sammanfattarAxel
Munthe vad han liirt och utwnnit av livet med
orden"Det har varit en hiirlig dag". Ur den
ymniga dokumentationsom inte fick plats i
biografin 6ver Axel Munthe,En osalig ande,
har BengtJangfeldtvalt ut ett antalbilder som
visuellt iskidliggdr och ftrrydligar Axel
Muntheslivsviig. Fotografiertagnaav kungliga Victoria dominerar.Hon var en medveten
och skicklig fotograf.Texternaiir viilskrivna,
direktcitatvanliga.Liisarenfar ftilja Capris
bebyggelsei stort dver iren, Villans olika
byggnadsfaser
och senareanvtindning,hyresgastema,djuren,det socialalivet.
Axel Munthe levde ett civerklasslivdiir berdmdhetemavar m6nga.Den som tog emot
besdkarnakundemed hjAlp av ett sinnrikt
klockspelinformeraden viildige Dr Munthe
om vilken val6r personensom sciktefiiretriide
hade.De socialaframgAngamatill trots var
Axel Munthesmlinniskokiirlekbegriinsad.I
bokenom SanMicheleskriverhan "Atminstone i ett hanseende
kan jag med rent samvete
stigaatt jag inte duperatmina liisare- i min
kArlektill djuren.Jaghar iilskat dem och lidit
med dem i hela mitt liv. Jaghar iilskat dem
vida mer iin jag nigonsin iilskat mina

.J

medmiinniskor.Det btistahos mig sjiilv harjag
givit dem,ochjag tiinker dela derasdde vilket
det iin mi bli". Bland husdjureniterfanns hundar, getter,apor,ugglor. I bild fEr man sehur
babianhannen
Billy befriar hundarnafr6n
kliande loppor. Det var baratv6 varelsersom
den alkoholmissbrukande
och odygdigeBilly
hadeen viss respektfrir, Axel Munthe sjiilv
och trddgirdensnyfikne mungo.
Pi bild finns iiven den excenhiskamarkisinnan
Luisa Casatisbronseradegaselleroch hennes
dverlastadebudoar.Niir hon beboddevillan pi
1920{alet viindehon upp och ner pi Munthes
alla fdrestiillningar.Munthesprotesterbrydde
hon sig inte om.
I biografin 6ver Axel Munthe,miste bildmaterialet av utrymmesskiilstarktbegriinsas.I den
hiir bokendominerarbilden. Ltlsarenblir medsynavittne till hur en vild natur omformaspA
miinniskansvillkor och hur aktrirernatiinkte
och kiinde.I centrumstir ftirstis Axel Munthe
sjiilv, dennaoroliga sjiil. Boken avslutasmed
det veterligensistakortet av den kameraskyggeMunthe.Det ar tagetpa borggirden
Stockholmsslott 1947.
GG
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"Sandblir guldkorn"
av Wivi-Anne Nilsson
finlandssvensk,f6dd i Helsingfors, diir
jag efter gymnasietfick ett sommarvikariat pi Vita Korset. Vikariatet blev
en fast anstiillning som varadei 15 6r,
tills jag blev dvertaladatt 6ka med pi en
"tjejkryssning" till Stockholm som tolk
f6r mina frnsksprikiga viinner. Jag
minns iinnu viil hur mYcketjag anstriingdemig fdr att bli av med den
Institutensuppgift 2iratt inom svenskt
kryssningsbiljetten.Jag var gift, hade en
kulturliv friimja kiinnedom om antikens
nioirig dotter och ville hellre 6ka till vir
kultur i medelhavsomr6detoch vara
stugai ytterskdrg6rdendennavackra
organ fcir svenskhumanistisk forskning
helg sommaren1978.Jaghittadeingen
och undervisning friimst inom antikersattareoch med den resantogjag
vetenskap,klassiskasprik, historia,
fdrstastegetmot Rom pi dansgolvettill
konsvetenskap,arkitektur och restauretonemaav "Ti amo". Jaghadeinga
ringskonst samt i 0vrigt frtimja kulturitalienska sprikkunskaperdi och visste
utbytet mellan ldnderna.Instituten ff,r
inte vad de ordenbetyddepi svenska,
statsbidragfdr verksamhetenmen aven
men hela mitt trygga liv kantrademitt
bidrag frin fonder och stiftelser. San
pi Alands hav den natten.Di fiirjan
Michele erhiller inget statligt bidrag for
gled in i Stockholmsskiirgird i morgonsin verksamhet.
solen,stodjag i fdren pf, Silja Lines
Tre personeriir anstiilldapi kansliet kryssningsfarfygdi friimlingen frin
en pi heltid och tvi deltidsanstiillda.
dansgolvetsadetill mig'Jag vill leva
HeleneMelin Geijerjobbar deltid sedan mitt liv med dig", Si rakt pi sak och si
drygt ett 6r tillbaka och sktiter styrelseenkelt var det!
servicenfOr Rominstitutet och San
Allting i livet iir ett val men det giiller
Michele, med gemensarnsfyrelseoch
att viilja riitt. Jagbehtivde ingen befdr Atheninstitutet, samt registrering av
tanketid f6r mitt viktigaste val i livet.
till San
stipendieansdkningarna
Jag ftljde mitt hjArtaoch sadeupp mig
Bjtirling, pi
Hedman
Lilian
Michele.
pi jobbet, packadeviiskan fdr mig och
deltid, har hand om redovisning och
min dotter och 6kte pi biljett utan retur
administration fcir Istanbulinstitutetoch
till Stockholmoch det ovissa.Jagfick
sjiilv har jag en heltidstjiinst som
min prins, min dotter har fitt tvi syskon
kanslichef med ansvarfor redovisning
och idag har hon tvi egnabam. Vi har
och administration for Rominstitutet,
tre vuxna barn med egetboende,tvi
Atheninstitutet, San Michele inklusive
barnbarnoch firar v6rt silverbrdllop 6r
giistverksamhetensamt Publikations2005.Numerareserjag alltid med
niimnden.
returbiliett i fickan!
Det siigsatt alla viigar biir till Rom och
fdr mig har det visat sig stAmma.Jag ar

De SvenskaMedelhavsinstitutenskansli
har bytt lokal och flyttat fren Kaptensgatantill stdrre och ljusare lokaler pi
Skeppargatan8, runt hdrnet i samma
fastighet.Kansliet 6r gemensamtfor
SvenskaInstitutet i Rom, Stiftelsen San
Michele, SvenskaInstitutet i Athen och
SvenskaForskningsinstituteti Istanbul.
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Mitt fdrstajobb i Stockholmvar pi
Nissastrdmf6retagenmed koncernredovisning, samt de sista iren iiven
med tolkuppdrag och redovisning f6r ett
finskt dotterbolag.Anstiillningen varade
i 15 6r tills fciretagetawecklades. Efter
det fick jag anstiillningpi Sibyllekliniken med ansvarftir ekonomi och
redovisning. Jag hann skaffa mig en
inblick i sjukvirdssystemetslabyrint,
men kiinde att jag m6stebryta mina 15
irs arbetsperioderhos sammaarbetsgivare och ville g6ra nigot annatmedan
tid fanns. Jag bcirjadel6sa platsannonser,mestpi skoj, och sig Medelhavsinstitutensutannonseradelediga tjiinst.
Det var i februari 1996och det var
ocksi fdrstagingenjag hdrdetalasom
instituten.SanMichele och Axel
Munthe hadejag aldrig tidigare hdrt
talas om, men allt detta verkade si
intressantsi jag skickadesnabbtin min
anscikanoch fick tiiinsten.

Sedanjag tog sommarjobbetefter
studentklassen,
tillsjag pi hdstenskulle
fortsiitta studiernapi hcigskola,har jag
inte vetatvad jag vill bli, eller vad jag
vill jobba med.Nu vet jag attjag inte
vill gOraannatan detjag alltid gjort.
Under de drygt 6tta 6r jag har arbetatpi
Medelhavsinstituten
har sandenblivit
guldkorn i mitt dagliga sifferbollande.
Jag har haft si mycket gliidje av allt
som kretsarrunt och alla nya viinner
inom ramen fcir mitt redovisningsarbete.
Jag har fitt mdjlighet att bekantamig
med antikensunderverk i Rom och
Aten, jag har badat i Medelhavets
mjuka bOljor runt Capri, liirt kiinna San
Michele, Axel Munthe och hans viinner
och stiftat minga intressantabekantskapergenom kanslijobbet. l5 5r htir
hade kiints ratt, om de bara hade startat
nigra 6r tidigare.. ...
Varma hiilsningar till alla viinner niir
och fiiinan!
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"Att bara vara"
av Marianne Enge Swartz
Fredagen denl2augusti 2003 och
start pt projektet "bara vara" efter ett
omtumlandehalvir di jag motvilligt
blev avtalspensioniiroch miste hitta
en ny riktning i mitt liv, sl6 av Pi
ambitionerna och l6ra mig att ta det
lugnt. Munthes San Michele verkade
vara en idealisk plats att bdrja p6.

garderobsskipet och sttiller upp datom
pi arbetsbordet.Under vflr ftirsta
vandring upp till Monte Solaro
plockar jag torra vdxter och sltter i en
bli vas i spiskupan.Pi vtiggenhtinger
en tavla med en hdrfigel, min favoritfigel fran Afrika. Betraktar den som
ett gott omen.

Matlaget

Munthesande

Jag kdnde mig privilegierad varje ging
jag awek fr6n turisthordenpi shop'
pinggatan fram till San Michele och
Oppnadeporten till Foresterian.Det
var som att komma in i ett kloster, att
avsk6rma sig frin viirlden men samtidigt Oppnasig for miljOn och m4nniskoma som fanns ddr. I Foresterian
bodde redan Mona Lisa Ekedahl och
Maria StigsdotterDrott, prdst respektive konstniir. Vi delade kOk med w&
gasspisaroch separatahyllor i kylama
och ett litet skip for specerier.F0rsta
dagengickjag ut och handladeoch
bjod flickorna Pi middag, Pastamed
grdnsakssisoch parmesanur "Annas
Medelhavsmat", som farursi biblioteket. Det var s&lyckat att vi besldt
oss f6r att bilda matlag. Vin till maten,
fdrstis. Flera frigar om vi tre i Foresterian kiinner var€rnnvdl och hur vi
kommit tillsammans? Vi skrattar och
forsdkrar att vi l6rt kdnna varandra hdr
- pi en dag!

Museet var en upplevelsei sig, siirskilt
tidigt pi morgonen eller timmen ftire
stiingningsdagsdi man ndstan kunde
ha platsenfiir sig sjdlv' Det var
magiskt att sitta uppe vid sfinxen och
se ut 6ver havet eller att lyssnatill
Mozart som strdmmade ut frin det
lilla kapellet diir mitt ibland de kristna
symbolerna fanns en egyptisk falk. Att
Axel Munthe blev si ndrvarande under
min vistelsepi SanMichele berodde
ocksi pi att fOrfattaren till biografin
"En osalig ande", Bengt Jangfeldt,var
diir och presenteradeden P&en
onsdagstriiff.

En dag var det vindruvsskard Pi
terrassemap[ SanMichele. Per
Wdstberg,styrelsensordftirande,och
hans fru Anita Theorell var med och
klippte druvor, la dem i 16do(,rensade,
pressadeoch pratade.Sedanbjdd San
' Mi"hel" pt lunchbagetter fyllda med
korv och spenat,som Olga hade fdrberett under morgonen i Foresterians
Mitt rum har balkong mot gatan, som
kdk, och vi drack av husetsegnavin'
man kan betrakta turiststrdmmarna
Jiittegod Torta Anacapriensi till kaffet
badfran
terrassen
efterlt.
frin, och utging till
rummet. GOr mig hemmastadd och
hdnger in mina klEder i det stora
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Capritill fots
Niistan varje dag inleddesmed en
vandring, tidigt pi morgonen den
fcirstaveckan di det var mycket varmt.
I Maria fann jag en ivrig vandringskamrat, vi stoppadeen flaska vatten
och frukt i ryggsdckenoch gav oss av,
upp pe Monte Solareeller vidare
genomdalentill Cetrella.
En morgon fdljde Mona Lisa med, vi
packadefrukost i ryggsiickarnaoch
gick nerfOrde fler tin tusen feniciska
trappstegentill Tiberiusbad, en liten
stenig strandmed en vigbrytare utanfOr som gjorde den idealisk frir smibarnsmammorna,som kom lite senare
ntir vi satt med fiukosten och njOt. Sen
var det lika minga trappsteguppftr...
Men Munthe pistir att han sprangner
och uppfdr dem ftr - vad han i alla
fall l6ter piskina - det dagliga
morgondoppet!
Pi viigentill Migliera 169det ligga
fallna fikon, mycket delikata, som jag
plockade upp och tviittade i vattenkranen vid Madonnan.Flera ginger
beundradevi utsikten frin Migliera
och strdvadei Filosofenspark som
Gunnar Adler-Karlsson anlagt pi en
tomt mitt emot hans eget hus och niira
restaurangGelsomina,som Ar hans
stamlokusoch som vi ocksi bescikte.
En av de sistakviillarna tog vi med oss
en flaska sprudel till utsiktspunkten
och skilade i solnedgAngen
innan vi it
en god middagpi Gelsomina.
Niir min man Pellehadekommit
gjorde vi fina vandringar tillsammans
med Maria med Capri som utgingspunkt. Vi gick frin busshillplatsen
genom de flotta afftirsgatornaoch
ftiljde skyltarnatill Villa Jovis,en

romerskvilla, sornhiller pi att grAvas
ut. Diirifrin fcirsciktevi ta oss liinss en
stig som fanns frirut till Villa Lysis,
men fick viinda och gi tillbaka samma
viig en bit. Villa Lysis lockade vir
fantasi for vi hade liist i en bok av
GordonMackenzie:"Vestal Fire" om
den galne greven som var ometligt rik
och hade byggt sin oerhcirtpikostade
villa pi ett hoppldstoch ohiilsosamt
stiille. I verkligheten hette greven
Fersenoch hade svensktpibri men
formtigenhetenkom frin tyska st61verk. Fcir nigra 6r sedanvar Villa
Lysis niirapi en ruin men vi hade h6rt
att den renoverats.Pi avtagsviigen
mot villan triiffade vi en man som
frigade vart vi var pi viig och sa att
villan var stlingd.N?ir han sig hur
besviknavi blev gick han hem efter
nyckeln och tog oss dit. Vi hade turen
att trtiffa pi vaktmiistaren,som giirrra
visade ossrunt i den nyuppstindna
prakten med marmor, guld och
mosaik, ett praktfullt badrum med
vattenfall ner i det runda badkaretoch
en kaklad opiumh6la i kiillaren.
Med Capri som utgingspunkt gick vi
en annanging liings en liittgingen stig
ddr man hade fin utsikt <iverMalapartesmiirkliga hus och Il Faraglioni,
de tre klipporna i havet till Arco
Naturale.
En dag tog vi bussenniistan till Grotto
Azuno fdr att vandra till Faro liings
den stig som fanns utmiirkt i boken om
blomstervandringar.Efter felsteg i
bcirjanvar det en hiirlig vandringsviig
med m6ngatrappor och branter.
Utforskade trappoma ner i en smal vik
och upptiickte en riktig cementerad
pool diir vigorna kom och gick. Vi
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badadeftirstis och Oversk0ljdesav
dyningar. Innan vi tog bussen hem
UaaaAevi ocksi i den naturliga poolen
i Faro, ddr folk sitter Packadesom
sillgrisslor p[ ett berg, vtgorna gick
fOr htlga vid badPlatsen.
En fin avslutning fick vistelsen sista
dan dl vi hadebestdmtoss fdr att
forcera gnnden till den avstiingda
Krupps vdg och tog oss ner till Mar1a
Piciola diir vi badadeoch 6t picknicklunch for att stlrka oss infbr vandringen hemtt. Start bakom sjukhuset,
mycket brant stigning men vi fick vir
tetOning i fantastisk utsikt iiver de
bida marinoma. Si sminingom nidde
vi Cetrella och gick den vanliga vdgen
ner till San Michele'

Grotto Azurro
B[ttur Capriruntvardettenkt,menpi
bllstedetuppochmuleftermiddigen

nande, ett par av resendremavar riidda
och bleka i ansiktenasi vi viinde vid
Faraglioni och for Pt ldsidan till
Grotto Azurro.
- Vill ni simma i grottan?,frlgade
bitkillen.
- Det fbr man ju inte, sa vi ordentliga
svenskar,pi anslagenstir det att det
ArjAttehogabitter!
Min han sa att det var ok och vi
hoppadei. Det var en fantastiskupplevelse.Liten tring ing8ng d6r man
hdll sig i en kedja fdr attinte skrapa
sig rhot klippoma. Sen en vdldig grotta
mid vatten av samma ftirg som bl6ck'
Det fbr sin fiirg av att solljuset triinger
in genom en stor OPPningunder
vattnet. Jag var andlds och mlllOs av
den fantastiska upplevelsen medan
Maria bara tjoade av lYcka.

Verklighetenffangersig Pi
Gunnar,som
Pi kviillenberiittade

bevakadeDN Pi intemet, att Anna
Lindh blivit knivhuggen pi NK och att
det var fara fOr hennes liv. Hon avled
p& morgonen den 11/9,vi fdljde det
hela pi w och blev allmiint fdrsttimda'Hur kan en man ge sig pi en liten spiid
kvinna, som handlatkl6der, med en
morakniv? Vi k0Pte blommor och
tdnde ljus i kaPellet.
Mordet pi Anna Lindh satte sin fiirg
pi de sistadagarnaav vir vistelse' Jag
iag s* Michele som ett s6tt att fly
viirlden och att liira mer om mig sjiilv'
men viirlden trdngdesig Pfroch jag
fick en hfirdhiint Piminnelse om hur
niira vi leve.ri samspelmed omviirlden
och hur piverkade vi blir av det som
sker. Mina funderingar 6ver "livet,
lldrandet och dOden"kiindes s&
abstrakta ndr en kvinna som befrnner
sig mitt i livet rycks bort si tragiskt
och on6digt. Samtidigt bidrog den
konkreta plminnelsen om livets
sk6rhettill en dkad'livskinsla och
glidje 6ver att livet kan ge si mycket:
samvaro, viinskap, klrlek' naturens
skdnhet och den egna kroPPensformlga att glddjas - och orka ta sig upp
och nerfbr de tusen trappstegen i den
feniciska trappan.

Marianne Enge Swartz dr konsult
inom kultur och hdlsa och ordfiirande
i Elin Wdgner'' sdllskapet. Hon slcriver
just nu pd en bok om kvinnorna i
Botswana.

"Giv doft i blomma"

Ingvar Holm. Harry Martinsoni milarnas mitt. Penna-pensel-palett. 166 s. carlssons2004.
Siillskapetsviirderadestyrelseledamot
Ingvar
Holm (IH) har varit i livlig verksamhetunder
hdsten.Den storakraftsamlingenhar gAllt 100irsminnet av Harry Martinsons(HM) fddelse
och di siirskilt utstiillningen"Harry Martinson
och hanskonstniirskrets"pi Prins Eugens
Waldemarsudde
i Stockholm.Den hiir boken iir
diirftir samtidigten utstiillningskatalog.

sarskilthos "den segerrikafdrgensfdretriidare"
X-et Erixson,Bror Hjorth, RagnarSandbergoch
Inge Schidler.Sinaegnabilder spredHM ftir
alla vindar som g6voreller betalningsmedel.
De
som Atergesi bokenoch pi utstiillningeniir
resultatetav ett mingirigt och tilmodigt
detektivarbeteav IH (pAWaldemarsuddeffllde
HM fina salaroch de niimndakonstniirernatre).

Minga har skrivit om HM men IH iir vir mest
allsidigekiinnareav Harry Martinson.Sin
erfarenhetstestade
liirdom har han dokumenterat
i flera tidigarebricker.I dennabok iir HM
omgivenav konstniirer.I ett insiktsfullt ftirord
piminner Waldemarsuddes
riverintendentHans
Henrik Brummerom att dikt ocks6iir konst.Det
berikande samspeletfdrutsatter en dppen attityd
och den fdrmigan har bide HM och IH.

HMs bildskapandefr6n griisstrietsstekeltill
teknikensAniara har minga mellanstationeroch
raststiillen.Boken liimnar talrika exempel.
Diktarenstexterfdrstiirksav milningamas
magi. Tillsammansuppvisarde mdnstermed
stor lyskaft.

HMs bildningsresabrirjadesom ambulerande
sockenbamoch den fortsattemed vidstrlickta
resorbide till landsoch sjriss.Den slutademed
ett ftir HMs del katastrofaltnobeloris1974.
Lingt blev sdkandetefteruttryckimedlen:
den
krokiga viigen fr6n okunskaptill kunskap,frin
ftirebildertill egetskapande;allt i en striivan
frin utanfrirskaptill gemenskap.HM hade
liittare att ktinna gemenskapmed konstniirer iin
med skrivare.De ftirra taladesammaenklaoch
raka sprik som eldamapi de fartyg HM skyfflat
kol pi. Med fiirfattamavar det kingligare: de
hemlighrill helst sinauppslags6 liinge som
mrijligt. HM var mycket kiinslig fiir omviirldens
upptriidande:berdm,helst dversvallande,
stimuleradehanskreativitet.Kdtik, iiven mild,
slog liitt ner honom i skorna.Ungdomens
minderviirdighetskomplex
fl6t lAtt upp till ytan.
Han var fddd 1904.Han invaldesi Svenska
Akademien1949och dog 1978.
Stockholmsutstdllningen
1930,som IH kallar de
storaillusionemas5r, innebarftir HMs del den
f<irstastoraupplevelsenav teknikensdubbla
viisen:visionenatt kunna fdrverkliga miinniskans dr<immaroch ftirhoppningar och makten
att fdrgdra. Utifrin sAdanafcirutsiittningar blev
landet,staden,vtirldsalltet,iterkommande
arenor i HMs tankeviirld, hans frirfattarskap och
konst.Under arbetsldshetens
1930{al fann HM
flera sjdlsbrdderbland konstniiremaoch di

Harry Martinsonvisar virt beroendeav saga,
myt, fantasi.Han liir ossatt uppleva,att se.Han
blev en av vira mest folkkiira prosafijrfattare
och lyriker. Boken fiirklarar dvertygandevarfdr
- och det pi ett underbartsprik!
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"Vdrldens sommar", idyll och helvete blandas,
1940- tusch

9

capribilder - personligaoch artistiskaupplevelser
av Kjell Fag6us
Capri - spiinnande,vackert och mytomspunnet. Si fort jag niimner mina
vistelser pi Capri och San Michele si fir
dem jag pratar med ett drdmskt uttryck i
ansiktet. Inte for att man sj6lv nddviindigtvis har varit diir men ordet Capri
vdcker direkt fascination' Siikert har AxeI
Munthe sjalv med sina fantastiska bdcker
fltt minga att anviinda sin fantasi till att
sjiilv gdra sig en bild av vad Capri och
San Michele stir for. Fdr mig iir bildema
starka och ftirgrika, lite roliga och kanske
udda. Minnesbilderna iir ocksi kiinslomiissigt laddade di de inte minst piminner mig om en inre Processsom jag
genomgitt under mina vistelser pi Capri'
ben inre processenoch det praktiska
arbetetjag gjort Pi CaPri Ar ocksi
utgingspunkt och bas fdr mycket av det
med' Resul3ag iOag tiinker och arbetar
iaiet av min fcirsta vistelse som stipendiat
pA San Michele blev en bok och ett
iraningsprogram som sedanblev utgiven
pn Kungl. Musikhiigskolans fdrlag och
ikonomiskt understdtt av skolans niimnd
fdr konstniirlig utveckling' Boken kom att
kallas "Lek pi fullt allvar" och syftar pi
den balans vi som musiker scikeratt bide
vara orofessionella hantverksmiissigt fullt
ut och samtidigt hitta det spontanauttrycket i vAr musik. Ungeftir 400 musikstuderandeoch professionella musiker
har i kurs for mig haft min bok som
utgingspunkt fdr sin personliga och
artistiska utveckling. Det iir lite roligt
tycker jag sjiilv att Axel Munthe anviinde
sig av sjdlvhypnos och suggestioneri sin
oraktik och behandling av sina klienter'
bet iir mycket av detta som min bok
grundar sig Pi.

Fiirsta miitet
Mitt fdrsta mtite med CaPri och San
Michele kiindes inte inbjudande utan
faktiskt mer skriimmande. En htistdag for
ca 8 ir sedankom jag ensam for att
stannaen minad. Jag hade tagit med mig
min klarinett och ett stort antal bticker
och egna anteckningsbocker.Fdrsta
kviillen var mork och det iskade alldeles
f<irftirligt. Jag bodde i Foresterian och var
alldeles ensam. Efter att kort ha giorl mig
hemmastaddi mitt rum gav jagmig ut fcir
att se kok och bibliotek' I biblioteket
hittadejag ingen knapp till lyset utan det
enda ljus som fannsvar en svag lampa
frin samlingsrummet utanftir sjiilva
biblioteket. Utan nigon siirskild avsikt att
lina nigon bok si fastnademin blick pi
nigra bbcker av Sven Edvin Salje' Direkt
kom minnesbilder uPP om vad mina
fciriildrar beriit tat. JaE var sjAlv uppkallad
efter huwdpersonen i en av Saljes
romaner Kjell Loviing. Saljes bygderomaner hade inte riktigt fingat mig niir
hade provat att liisa men
,ff.
].ronat."
Jag tog tag i en av hans bticker, viinde pi
den och liiste: En uppfdljning av Saljes
tidigare romaner om Kjell Loviing' "Vad
handemed Kjeil sedan?"Si stod det pi
baksidan av den bok jag fatt fatt i. Det
var med en blandning av lust och skriick
som jag hasademig tillbaka till mitt rum
for att sedan striickliisa boken. Historien
var enkel, dramatisk och fylld av livets
bide goda och diliga sidor. Drommar
som uppfflls, drtimmar som dcir, djuP
kiirlek, kiirleks{tirvecklingar och
sm6rtsam anpassningtill lantlivets
socialaregler. Jag tyckte om Kjell och
levde mig in i hans viirld. En ft|ga at
fortfarande kvar: Tyckte mina foriildrar
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ockse om Kjell i romanen? Jag fcirmodar
att det var si och i si fall hur har det
piverkat min egen personlighet med
Kjell Lovdng som ftirebild i mina
fdriildrarshuvuden...?!
I min egen process i att skriva om det
som skulle kunna vara viktigt liven for
andra musiker upptiickte jag minga saker
i mina egna anteckningar som ftirundrade
mig. I de anteckningsbdckerjaghade
frin min studietid i bcirjan pi 70-talet sig
jag en rrid trid i det som jag sedan dess
arbetat pi och funderat civer. Bl a var det
mycket uppenbart att det jag frustrerades
av under studietiden, sakerjag inte hade
ercivrat,hade pi 25 6r blivit de kunskaper
och fttrdigheter som jag avgjort mtt mest
positiv feedbackpi idag. Detjag upplevde d& som svagheterhade blivit mina
styrkor och det stiimde till eftertanke. Att
t ex s6rbarhet och kiinslighet kunde vara
en styrka som musiker hadejag inte fitt
med mig frin Musikhdgskolan. Siktet var
diir mer installt pa att vara duktig och
kompetent.
Under min fdrsta vistelse pi Capri hade
jag den underbara mrijligheten att fl spela
till samman med viinnen och pianisten
Bengt Forsberg. Vi gjorde ett program i
det lilla kapellet vilket blev mycket roligt
och fint. Det som finns kvar i mitt minne
starkast iir att det var ordnat s6 att en del
av den publik som inte fick plats i
kapellet satt uppe i det lilla figelmusdet
och lyssnadepi v6r konsert genom
hcigtalare.Aldrig ftirr eller senareharjag
spelat konsert diir konsertlyssningen
ordnats pi detta vis. Jag sa till Bengt - vi
miste i alla fall gi upp och hiilsa vilket vi
ocksi gjorde. Vir undran och kiinsla efter
konseften var att vi pi nigot plan svikit
v&r publik uppe bland figlama men niir
vi mdtte publikens ansikten efter konserten si signaleradede inte alls detta
utan verkade faktiskt genuint glada och
n<iida.

I sambandmed vir konsert i kapellet var
tankama iging frin ledningen pi San
Michele om att skapa en ny konsertscen
med stdrre utrymme. Ett av de minnen
som hiinger sig kvar iir niir jag blev ombedd att gi upp pi den vattencistem som
samlat regnvatten under minga 6r. (Det
finns inget grundvatten pi Capri). Ddr
skullejag prova hur det var att spela.Till
bilden hctr att di var det inte alls rojt utan
jag fick trassla mig fram bland buskar
och grenar ltir att komma till mitten av
dennacistem. Diir stodjag och spelade
mitt i skogen och nedanftir, ftir mig helt
osynliga, stod nigra och lyssnade och
f<irscikteavgrira om det h<irdesoch om
det klingade med god akustik. Jag kiinner
en viss stolthetinom mig niir jag nu
tiinker pi vilken underbar konseftscen det
blev efter detta och attjag kanskebidragit med n6gra klarinettoner slingrande
ut frin ett kompakt och snirigt lcivverk.
Konsertscenen klar
Niista ging jag kom till Capri var
konsertscenenklar. Minnesbilden frin
den konserten iir naturligtvis den vackra
platsen och skrina viirmen men ocksi en
mycket ovanlig kiinsla infrir starten av en
konsert. Konserten var satt till att b<irja
19.45ochjag funderadeen del pi. den lite
udda tiden. Varfrir inte kl. 20.00? Ndr vi
kom upp pa scenenvid ftirsta stycket pi
konserten var publiken inte viind mot
scenenutan med sidan halvt mot oss. Om
man tolkar koppssprik lite grand si kan
vi liitt ffi kiinslan av ett awisande niir
nigon viinder sidan till pi det siittet. Jag
fbrstod dock i samma stund anledningen
till detta. Precis niir vi startadekonserten
gick solen ner <iverNeapelbukten och
solen spred ett underskcintvarmt rcitt sken
<iveross som spelade och de som
lyssnade.Det var som om vi tre, musiker,
publiken och solen, var samspelspartners
diir ingen fdr sitt liv ville vara utan den
andre. Publikens mentala och oraktiska

l1
fiirberedelse fcir solnedgingen hade fitt
sin ftirklaring och jag ska aldrig gldmma
bilden av de fantastiskt nojda, avspiinda
ansiktena i publiken. Mitt ego som
scenartist fick sig en sekundsnabbkniick,
men det minne som kommit att vara kvar
ar att jaghar fitt vara med om ett sk6despel och sceneri som ingen regi eller
rekvisita pi alla viirldens scenerkan miita
sig med.
Nigra ir senarevid niista vistelse pi
Capri arbetadejag med avslappnings<iwingar och s k visualisering (att fcir sin
inre syn se sig sjAlv genomftira konserter
och pi det siittet hjiilpa sig sjiilv att
genomfdra konserten pi ett optimalt siitt')
Jag valde att tidigt pi mornarna ta bussen
ner till Faro f<ir att pi klippoma sjiilv lita
mig f6ngas av atmosftiren och i det tillstindet liisa in pi band dessaavslappningscivningar och visualiseringar. Ett
minne frin ett av dessatillftillen blir jag
pimind om di och di niir jag sPelar
denna ovning ftir mina kursdeltagare.Jag
satt alldeles lugnt och pratade in i mikrofonen om sjiilvkiinsla och sjiilvftirtroende
nAr plotsligt en jiittehund hoppar frAn en
klippa over mitt huvud' Jag har en hundriidsla frin min bamdom si min sekundsnabbareaktion var stor f<irskriickelse
och vilja att bara springa diir ifrin.
Hunden ftirsvann lika fort som den
kommit och jag fortsatte liisa in mitt
koncept. Niir jag nu lyssnar pA bandet
tillsammans med kursdeltagare iir det
ingen som hdr att hunden kommer, tnte
heller hdr de att jag stakar mig eller blir
riidd. Sjdlv blir jag niistan lika riidd varje
ging jag lyssnar Pi det som niir jag
upplevde det i verkligheten. Jag ffir en
konstig kiinsla av stolthet och 6ver min
oerhtirda kontroll och fcirmiga att vara
kvar i det jag hade fciresattmig trots att
en stor best kastade sig over mig mitt i
det kiinsligaste partiet i inspelningen.

Vilka fantastiska frukostar man kan fi!
Att gi ner till torget pi morgonen och
kopa fiirskt brod och frukt och sedan iita
den i tradgardenpi San Michele, det iir
en oslagbarupplevelse.
Det iir varmt och skdnt och man kan ta
sig all tid i viirlden att bara njuta. Den
fcirsta dagen pi en vistelse var min fru
med mig och jag hade anstriingt mig lite
extra denna morgon genom att inhandla
ananas.Vi njcit av dennaananasoch vi
var helt uppfullda av detta Capri med sA
minga liickerheter och si mycket att
njuta av. Vi fcirestiillde oss livfullt hur
denna ananashade odlats pi Capri och att
man kunde gi ner och kcipa den pi torget
niir den var som bast att iita. En liten bit
av v6r lovsing till Capri kom av sig ntir
det pi sista biten av skalet pi denna frukt
stod klistrat Costa Rica. Vi vet nu att
Capri har den allra basta ananasenfr6n
Costa Rica och vi njuter av den i fulla
drag, men den kiinslan vi hade nAr vi sig
den lilla fdrargliga lilla lappen hiinger
kvar som en stark och lite rolig minnesbild.
M0te med caPrimunk
En dag stodjag helt ensamvid busshillplatsen nere vid hamnen Marina Grande.
En friimmande man kommer upp till mig.
Jag hajar till for han ar kladd i munkkliider, vilket ger pi ett satt ett dystert
intryck, men samtidigt mciterjag ett
ansikte som utstrilar ljus, gliidje och
nyfikenhet. Det tir starten pA en viinskap.
Jag fick mcijligheten att med honom
komma in i hans familjs hem i Anacapri
och att med honom diskutera livets bide
andliga och mycket jordniira sidor. Han
var fcidd pi Capri men hade vigt sitt liv
till att leva som munk och hade si gjort
sedan 1953 di hans ftiriildrar gick bort.
Ett ir efter virt forsta mdte besdktejag
honom i hans kloster i vdstra England'
Den starkasteminnesbilden frAn mdtet
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med honom var att han bad mig fcilja med
till den lilla kyrkan hrigst upp pi Monte
Solaro.Han var stor och tung ochjag fick
hjiilpa honom bide upp och ner frir det
branta berget. Hans beriittelser hur han
hundratals ginger gitt diir som barn och
som vuxen var si fulI av inlevelse. Hans
gliidje river att Aterigen komma till den
underbara lilla kyrkan och hur han f<irlikat sig med att detta var sistag6ngen
han kunde komma dit grep mig djupt.
Till sist i mitt axplock av minnesbilder
ffir mina f<iriildrar komma in pi scenen.
Det var med stor frirv6ning som jag en
ging fick frigan om inte de fick komma
med till Capri. De var redan di gamla
och r<irdesig inte se latt. Dessutomhade
de som brinder i Smiland mycket siillan
haft mrijlighet att 6ka utomlands. Vi
ordandelogi pi hotell San Michele som
iir nigot annat an Axel Munthes San
Michele. En stark minnesbild tir niir min
pappa, som hade genomgitt en hjiirtoperation diir vi trodde att vi skulle
ltirlora honom, bad att fl fdlja med upp
till Barbarossaborgen.Att han klarade att
gi dessatrappsteg och sedan med lysande
dgon sti h<igstupp och njuta av utsikten
det iir en bild som etsat sig fast. Vi hade
ocks6 bestiimt att vi alla skulle besrika
Bli Grottan. NAr vi kom dit tvekade bida
mina fririildrar att satta sig i de smi
"rangliga" (smiliindska) bitar som skulle
ta oss in i Grottan. Vi bestiimde oss till
sist att frilja med in och mammas fdrftiran
var stor niir hon tvingades siitta sig ner pi
durken i biten. Hon kunde direkt kiinna
att nu skulle det bli problem att ta sig ur
b6ten med hennes utslitna leder och
viirkande kniin. Den elegante gondoljiiren
fdrseikradeatt det inte var nigot problem.
Han skulle hjdlpa till. Si glorde han
ocksi men han fick anviinda sig av alla
krafter fcir att hjdlpa min mor upp. Han
tog i sA kaftigt att hon fick mycket

tydligablimdrkenpi armama.Mammas
blick pi denhjiilpsammeitalienarenoch
henneskommentarhiingerkvar i mitt
minne.Hon tittar pa sinaarmaroch
siiger:"Hoppashansmiirkenav fingrar
aldriggir bort"!
Minga fler bilder pockarpi i mitt hur.ud,
inte minst de konserterjag giort pi
mingaplatseri Sverigeochsomvi kallat
Capribilder;
improvisationer
till inspelat
bakgrundsljudfrin Capri.Med Sankta
Sofiasklockor,cikadorsfilandepi smi
fioler och vigor kluckadein mot
Faraglionesklippor harvi gjort musik
somuppenbarligen
stimuleratvir publiks
fantasi.Men det fErjag beriittamer om
niir vi sespi ett onsdagsmrite
i Foresterianeller en varm kvdll i triideirden
medett glasvin i handen.

Kjell Fagdus cir "klarinettist, pedagog
och caprifantast ". Som S-M-stipendiat
skrev han boken "Lekpdfullt allvar"
som fdtt stor genont sIagskraft ft)r a II a
musilestuderandeoch som dterfaller pd
Axel Munthes behandlingsmetoder.
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S:taClara

- ett italienskt helgon och hennesforna kloster och nuvarandekyrka i Stockholm
av PerThunarf
Den heliga Clara
Den heliga Clara - eller Chiara Sciffi som
hon egentligen hette - var fddd I 194 i
bergsstadenAssisi i Umbrien. Hon kom frin
en fdrniim familj och syntes ha en trygg och
ombonad framtid utstakad fdr sig. Redan i
toniren frapperadeshon emellertid av
Fransiskus, som hade en liknande bakgrund
som hon sjAlv. Han hade levt ett utsviivande
liv men plcitsligt brutit med allt det gamla
och blivit "Guds lille tiggare". Clara stod i
det liingsta emot familjens ihiirdiga planer
pA att gifta bort henne stindsmiissigt medan
beslutet att ansluta sig till Fransiskus
mognade.Natten efter palmsondagen1212
tog hon si det avgcirandesteget och flydde
fr6n hemmet via en bakddrr med hjiilp av en
f<irtrogen faster, och redan samma natt liit
hon sitt 16nga,ljusa hir falla fcir saxen och
tog av sig sina dyrbara ytterklader fdr att
ikliida sig det grova ytterplagg som bars av
bcindema, fick ett rep knutet kring midjan
och en sjalett pA huvudet. Faderns vrede var
mycket stor 6ver hennes tilltag, men hon
stod emot alla ftirscik till tivertalningar om
att iterviinda till hemmet, och snart ansltit
sig ocksi hennes yngre syster Agnes till
livet som nunna i klostret San Damiano,
som kom att bli deras hem i fortsAttningen
och vars fclrestindare Clara var frin 12 I 5
till sin dctd.Fransiskus ideal om absolut
fattigdom gjorde hon till sitt och bti{ade
verka ftir att i hans anda skapa en nunneorden, vilken hon till sist fick stadftist 1250
av piven Innocentius IV kort fdre hans bortging. Sjiilv dog Clara 1253 och kanoniserades tvA ir senare.Hennes orden spred sig
snabbtunder flterstodenav I 200-taletoch
idag finns det omkring 15 000 klarissor eller
klarisinnor runt om i viirlden. Bonen spelar
en central ro11,och klarissorna fciljer Claras
ledstjiirna "att vara Kristi lilla syster, den

fattiga, grimda och i viirldens 6gon obetydliga, den 6dmjuka diinarinnansom springer
med varje uns av sin varelse att g<iraHans
vilja."
Sveriges enda klarisskloster byggdes pi
1280-taletvid Klara sjri i Stockholm.Kung
Magnus Ladulis var dessmiiktige beskyddare och tilldelade det rikliga fcirliiningar for
att trygga dess framtid. En dotter till honom,
Rikissa, blev en av de f<irstaabbedissorna.
1300{alet var en storhetstidfdr klostret som
hade en viktig social funktion for medeltidens stockholmare. Det skadadesemellertid sv6rt vid en brand 1446 och iterfick
diirefter aldrig sin foma glans. Hiirtill kom
att det lig illa till i sambandmed unionskrigens minga beliigringar av Stockholm. I
sambandmed Kristian II:s {tirscik att kvAsa
svenskarnasfrihetsstriivanden kring 1520
blev de som trodde sig finna en fristad i
klostret skiindligen fcirridda av dess sista
abbedissaAnna Reinholdsdotter som var
sviigerskatill den danske kommendanten
Holste i Stockholm. Hon hade en hemlig
iiverenskommelse med honom: om det
fanns svenskargomda i klostret hiingdes ett
vitt kliide pi kyrktornet pi dagen, och pA
natten sattesdet upp en lykta. Som bekant
lyckades Gustav Vasa upphiiva unionen
med Danmark och bli vald till kung 1523,
och som den skicklige strateg som han var
ins6g han fOrdelarnamed den nya liiran som
fdrdes hem frin Tyskland genom Olaus
Petri och ansl<itSverige till lutherdomen vid
Viisteris riksdag 1527, och diirmed var
klostrets<idebeseglat.Det blev 153I jiimnat
med marken, och Klara giirde dverliimnades
till stadensom mulbete. Nunnorna hade
dessfdrinnan dverflyttats till det redan
utrymda gr6munkeklostret pi Riddarholmen.
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Medeltidens Stockholm
Medeltidens Stockholm bestod av Gamla
stan.Mot slutet av 1500{alet hade staden
emellertid bcirjat viixa ut pi malmama och
det fanns behov av en kyrka pi Norrmalm.
1577 liit Johan III pibdrja uppftirandet av en
korskyrka i sengotisk stil med spetsigt torn
pi platsen fcir det forna klostret. Byggherrar
var holliindarna Willem Boij och Henrik
van Huwen. Den invigdes 1590, och dess
fdrste kyrkoherde var Hikan Olausson som
i den latiniserade formen Haquinius Olai 6r
det forsta namnet pi tavlan med Series
pastorum som finns till viinster i den
nuvarande kyrkan bakom vaktmestardisken.
Om honom vet vi inte si mycket, men en
namnkunnig kyrkoherde i mitten pi 1600talet fortjiinar att dras fram: Samuel
Hammarinus. Han starlade en barnskola i
den byggnad som ligger mitt emot stora
porten. En tavla pi viiggen lyfter fram tvi
berdmdaelever frin 1800-taletvid namn
August: Blanche och Strindberg. I huset
finns pi nedre botten numera ett daghiirbiirge fiir kvinnor i Stadsmissionensregi,
de 6vre viningsplanen utg<irsav bostiider.
Hammarinus var ocksi kyrkoherde i
Bromma, och diir intriiffade det att en piga
hiingde sig i priistgirden. Han skar sjiilv ner
henne och begravde henne i strirsta hemlighet. En priist var emellertid striingt
fcirduden att ta hand om en sjiilvspillning,
och fdr detta blev han avsatt som priist. Icke
desto mindre iir han den ende kyrkoherde
som hedrats med att ffi en gata uppkallad
efter sig i Klarakvarteren, n2imligen Miister
Samuelsgatan.En priist fr6n det tidiga 1700talet som iir viird att minnas iir Jdran
Nordberg, som var ftiltpriist hos Karl XII
bl a i slaget vid Poltava. Han hamnade i
rysk ffingenskap en tid och blev efter
hemkomsten kyrkoherde i S:ta Clara. Han
frirfattade en biografi rlver Karl XII och
skrev ocks6 en historisk bok om kyrkan,
S:ta Clarae minne, som ger viirdefulla
upplysningar om den rildsta tiden.
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Nigra stcirrefciriindringar av kyrkan glordes
inte under de fiirsta 150 iren frinsett
arbeten med tomet samt byggandet av en ny
sakristia1651.Det iir den som numera har
blivit S:ta Clararummet, ett kaf6 som iir
dppet fcir allmiinheten pi eftermiddagama.
Jiimnt hundra 6r senaredrabbadeskyrkan av
en stor katastrof. Den 8 juni 175I kom elden
lds pi Norrmalm. Vinden 169i riktning mot
kyrkan som antiindes och blev helt urblist,
tornet stdrtade samman, endast murviiggar
och valv stod kvar. Tursamt nog bodde
tidens ledande arkitekt baron Carl Hirleman
i fdrsamlingen och var tillika medlem i
kyrkoridet. Hans hus klarade sig frin skada
och finns fortfarande kvar pi Drottninggatan vid Centralbadet mitt emot f.d. Nona
Latinliiroverket. Redan efter tre veckor
presenteradehan ritningar fiir iteruppbyggnaden av kyrkan. Predikstolen iir hans verk,
men han avled nigon minad innan 6terinvigningen piskdagen 1753.Han eftertriiddes av Carl Fredrik Adelcrantz, som bl a
svarar f<ir altaret och altaruppsatsen.Den
viildiga altarmilningen som fdrestiiller
Kristi nedtagandefrin korset iir utfiird av
JonasHoffman i Rom 1766.Anglama pi
vardera sidan om altaret iir gjorda av tidens
ledande skulptdr Johan Tobias Sergel. De iir
huggna i marmor 1904 efter hans 0mtiliga
original i gips som numera st6r pi norra
sidoliiktaren. I kyrkan finns m6nga epitafier,
de flesta ritade av Jean Erik Rehn, vars
medaljong syns pi viiggen niirmast frire
scidrakorsarmen. Epitafierna ger korta
inblickar i minga le'ynadsdden.Niirmast t.h.
om Rehn finns t.ex. ett dver amiralen Hans
Ankarcrantz som i 65 6r "tappert och redligt
tjiinade fyra sveakonungar". Niir han 1768
avsomnadevid 79 irs 61derhade han riverlevt sina fura barn. Kyrkoherde vid tiden {iir
brandenvar SamuelTroilius, vars niira
ftirbindelser med hovet skapadegoda
ekonomiska fdrutsiittningar fdr iteruppbyggnaden. Han blev sedanbiskop i
Viisteris, diirefter iirkebiskop, och iir

15
kommaatt flyga ut tiver viirldensom"Den
svenskaniiktergalen"- JennyLind, ftdd pi
En
n6raSveavtigen.
MiisterSamuelsgatan
Kyrkan frck sin fdrstaorgel 1628.Det var
erinrarom ett minnesviirt
liten
akvarell
ett s.k.positivmeden manualsom20 6r
framtriidandesomhon giordei S:taClara
senarebyggdestill medytterligareen
kyrka den25juni I 850.Under I 880-talet
vid branden
manual.Den orgelnftirstcirdes
intriiffadetre sakerav vikt. 1882byggdesen
och ersattesmeden stdrretvimanualig
ny, tvimanualigorgelav Akerman& Lund
orgel1761,byggdav Grenoch Strehle.Den
bakomdengamlafasaden.Samma6r
giillde fciratt varaen av de friimstai huvudskiinkteOscarII detviinstrakorfcinstretmed
staden.Organistvid dentidenvar Hinrich
glasmilningargjordai en atelj6i Miinchen.
Philip Johnsen,somkommit till Sverige
Det forestiillerKristi f0delse,och ftirsamfrin TysklandmedtronfiiljarenAdolf
lingenliit gciraen pendangfiirestiillandeden
Fredrikshovkapell1743.Denmestkiinde
uppstindneKristustill dethcigrakorsomtrakteradeorgelnefterbrandenvar
fcinstret.Allt sedanbrandenhadekyrkans
emellertiden annantysk, GeorgJoseph
tom varit krrint meden provisoriskhuv
Vogler("abbeVogler"),somperiodvisvar
ungeliirsomdeni S:t Jacobskyrka.Detta
verksamvid hovkapellet1786-99men
kom att iindrasradikalt 1884-86av Helgo
ocksi framtriiddesomorgelvirluosmed
Zettewallsomiterkn<ittill I 50O-talskyrkans
spektakuliiratonmilningar somJerikos
tom ochritadedetnuvarandetomet
spetsiga
belt)gring,YtterstadomenochEtt sidslagdit
en stor,htig spira,flankeradav 4 stcirre
med
hanutnyttjadeorgelnsresursermaximalti
och 4 mindrespiror,s.k.fialer.Upp till
kombinationmedkdrer och instrumentaltuppen- en bjiissepi over 60 kilo - iir det
ensembler.Av allt dettaiterstir intet utom
intemindreiin 116meter,vilket gcirtomet
en k<irhymnpi 16 taktersomuruppfordes
till Sverigesnasth0gstakyrktornefter
den3 maj 1795i kyrkan och sominfcirts
tom.
Uppsaladomens
psalmbok,
niimsompsalm105i 19866rs
renoveringskeddeI 906En genomgripande
ltgenHosianna.Det kan niimnasatt tidens
storetrubadurBellmanhar sin gravpi Klara 07 di Olle Hjortsbergsvalvmilningar
tillkom och orgelnbyggdesut till tre
kyrkogird. Man vet ej exaktvar graveniir
med44 stammorav Akerman&
manualer
stir mellan
beliigen,menminnesstenen
Lund och forsigs meden ny fasadi snidad
huvudentr6noch grindenmot Klarabergsek, ritad av Agi Lindegren,somledde
gatan.Pi sydviistrasidanav kyrkogirden
Organistvid dentiden
finns forfattarinnanAnnaMaria Lenngrens renoveringsarbetet.
var GustafHiigg, somsenareocksi blev
grav.KajsaVarg, en annanbercimdkvinna
Vid
vid musikkonservatoriet.
orgelprofessor
frin 1700-talet- kAndfcirsin kokbok- har
gravvalvet
hansfrinftille 1925tog Martin Johanson
sin grav i detKlinkowstr<imska
Over,och hanliit byggatill orgelnmed 14
vid norraporten
stammor1938.Det varunderhanstid som
Franz MichaelFranz6nkyrkoherde
pi fdrsdkstartademedorgelmusikvid
man
Under 1800-taletvar FranzMichaelFranzln
den 19oktober1950.Man bdrjade
lunchtid
kyrkoherdeundernigra 6r pi viig frin
torsdagi veckan,och di det slog
med
varje
i
Kumla pastorattill biskopsstolen
viil ut tillkommindagar1955.Niir
medHan var en framst6ende
Hiirncisand.
Johansons
eftertriidareHarry Lindgrenvar
l8l9
i denWallinskapsalmboken
arbetare
inf<irdesI 958 lunchmusikveckans
organist
och harbl.a. skrivitBeredenvcigfdrHerran
alla vardagar.Efter honomtog underochVadljus r)vergriften.I hansStockholm
tecknadvid I 976 och harvid det hiir laget
fannsdet en liten flicka varsnamnskulle

diirmeddenklaraherdesomnitt liingsti
karriiiren.
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spelat ca 4 500 lunchkonserter. Numera iir
det inte enbart friga om orgelmusik utan
tiven framtriidanden av s6ngareoch instrumentalister frin snart sagt hela viirlden. En
kAnd krirledarprofil i S:ta Clara var Hugo
Hammarstrim, som tog initiativet till
Stockholmss6ngklasserI 939, numera
Adolf Fredriks musikskola,som Ar en viktis
viixtplats frir blivande singare och musiker]
Tonslittaren Michael Waldenby var krirledarei kyrkan frin 1979 rill ZbOZAa nan
blev organisti S:t Jacobskyrka.
Cirkeln sluts
Nigra viisentliga fririindringar har inte skett
med kyrkan sedan 1902. En viilbehcivlis
restaureringgenomfiirdes1963-65dn b'i.a.
valvmilningarna tvAttadesrena, nya biinkar
sattesin och golwiirme installerades.Det
senareiret fick kyrkan som g6va ett
klockspel med 35 klockor av varuhusdirektdren Gdsta Ahldn med fru. Det kan
dels spelasvia automatiken,dels manuellt
frin en s.k. stockklaviatur i tornet, vilket
friimst sker tisdagar under sommarmdnadema.Bland kyrkoherdarunder 1900talet kan niimnas Gustaf Bokander, David
Svennungson och Per-Arne Dahlin.

Rivningarna for h6rt fram med Klarakvafteren mot mitten av seklet och
befolkningen minskade snabbt. p6 m6lsndret till att ftirsamlingen skulle ha fyllt
400 6r upphcirdeden att existera och kom att
tillsammansmed S:t Jacobsfcirsamlineslis
ihop med Storkyrkofcirsamlingen den i
januari 1989och bilda Stockholms
domkyrkof<irsamling. Frir S:ta Claradelen
har det inneburit en satsning p6 diakonalt
arbete i citykvarteren bland missbrukare,
prostitueradeoch riverhuvudtaeet,,tilltufsade"miinniskor.Aven arbetebland
flyktingar har allt mer kommit in i bilden.
Dagliga bcinestunderspelar en viktig roll.
Verksamheten leds frir n?irvarandeav
priistema Carl-Erik Sahlbere och Nils
Lidskog samt diakonernaInlgapagreusoch
Hans Hernberg Bratt. Diirmed iir cirkeln
sluten tillbaka till S:ta Clara kloster med
dessidoga bcinelivoch socialapatos i Kristi
anda.

Per Thunarf cir organist i S:ta Clara kvrka
sen 1976 och har bl.a. gett ca 4500
lunchkonserter.

Per Thunarfi S:taClara
Kyrka i Stockholm
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Mingahandakan goraCapritill en nodviindighet
Bland spindelvtigar...(fortsattning
frin nr 13ochslut)av IngvarHolm
Jag hade med nigra trs mellanrum
fdretagit tvA l6nga seglingargenom
nordiska vatten. Den ena utgick frin
Greifswald innanfdr 6n Riigen och
striickte sig tili Seskardsciderom
Haparanda,den andrautgick fr&n
Svendborgpi Fyn i Danmark och
striickte sig iinda upp till Svolvaer pi
Lofoten i Norge. Tvi loggbcicker
skrevjag under seglingama.De inneholl, som alltid loggbdcker,positioner,
vindriktningar, inseglad viig och liknande.Men efter mitt eget sinne innehcill de ocksi annat. Strandernafick
profil av fdrfattare och konstndrer,
historiensvingslag,sjdstrategip6
redden,kosackkriget i Roslagen,ercivringar, folkrdrelser och 6den - sidant
finns i den ena loggboken. Den andra
iir den f<irstalik.
En fcirliiggare- Trygve Carlssonfick en aning om loggbcickernas
existensoch bad att fi ge ut dem. Jag
visste dock att om det skulle gi att fi
den speciellagenresom iir en loggbok,
att fungera som tryckt liisning, kriivdes
en unik insats.Men niir jag fick tillftille att arbetaen minad pi Capri satte
jag iging. De tvi bcickemafick namn
efter de tvi segelbitarsomjag hade
fcirt - den ena genom Ostersjcinoch
den andra genom danskaoch norska
vatten. Bcickernaheter Miranda, pd
ktyssgenom 1stersjdkulturen och
HcLranSycorax, sdngerfrdn Vesterhavet. De kom sedani samladupplaga
som Segla med Stormen Den gingen
belicivdejag komma bort frin hela min

gamla arbetsmiljri- iiven frin de
vindar och vatten som hade larmat
kring den ursprungligatexten. Jag
behOvdeCapri.
Flera andrabdcker fick liitthet och
distanspi SanMichele.En minads
slutredigeringbetyddemycket. Varje
g6ng hadejag ocksi med mig en rulle
med tio dukar fdr mfllning och en
sptinnram84x64 cm. Tio av de trettio
dagamatog jag en timmespauseller
tv6 och gick ut och milade - inte frir
att liira hur Capri ser ut, men inte
heller frikopplat frin dns hcijderoch
stup, miinniskoverk och historia. De
tio bildernasom blev till ntir jag
besdkteSanMichele hadealltid ett
tema.
"Svindelviigar" handlar om klippdn
som friskulptur, ett annat 6r hette
bilderna "Priistseminarieti Bologna pi
utftird till Capri". Overraskandevar
det som de blivande prtisternalade
miirke till pi 6n. Och vad de gldmde!
En tredjeseriehette"Capri som
liturgi", utblicken frin Villa Olivs
takterrassmot Barbarossai soluppg&ngenl6ter linjer och volymer
lysa som koret i en kyrka. En utblick
frin ruinborgenstak ner mot dalen och
stadenCapri och upp mot bl6a berg
och kejsarpalats,ger ny liturgi men
fortsatt helighet.
I olika sammanhanghar dessabilder
visats.De har stiilltsut pi gallerieroch
museer,men jag ser dem inte som
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konstverk utan som pausbilder.Och
jag niimner dem inte av annat skiil iin
att detta liksom si mycket annatp6
dennad avtecknarsig som resultat av
stor, osentimentalgl6dje, en kreativitet
utan bitankar.
Det iir sammaupplevelsesom man ffir
nAr man pi terrasseneller i vingirden
mOterkumpaner som under samma
mlnad bor i de andravillorna p6
stiftelsen.Jag erinrar mig just nu ett
party hos intendentenpi San Michele
med trevlig paj och husetsvin. Alla
gastemai villorna var d6r. Vid mitt
bord satt fem. Fdrutom jag sjiilv fanns
Karl-Erik Welin. Han hade skrivit en
opera.Vi fick hcirautsnitt av musiken.
den var utmanandei sin dramatiska
prakt. Bide allvar och ironi fanns man kunde ocksi siiga lidelse och
pompa. Diiremellan kom avspiinning
och liittfotade kapricer. Men ett
saknades- tonsAttarenhade skrivit
musiken som storartadsymfonisk dikt
men alltsi tiinkt den som opera och
hdr kom bortfallet: Han hade inset
libretto. Han berdttadeen storv iren
den liit som gammal italiensk bperatest
- alldeles onddig jiimftirt med den
storartademusiken. Vi skiimtadeom
diskrepansen,kompositdrenmest.
Fullstiindigt ldstesi detta fall aldris
konflikten mellan ord och ton. Aniat
kom emellan. Men just Capri borde ha
varit platsen ftir att lOsaett dilemma
som detta.Diirom var vi Overens.
En annanKarl-Erik vid bordet var
Forsberg,skaparenav den i tryckerier
runt jordens ring prisadeBerling
antikva. Han hadejust givit ut Mina
bokstdveroch h6ll pi med en ny bok
med bokstiiver - dennaging tecknade

i landskapsom statyermot skogar,
fidnan horisonter och ddsliga pinjer.
Hans hillning var uttrycksfull: God
typografi, stiliga logotyper och
kungliga monogram ska ha sin plats
men ta det inte for allvarligt!
Niista giist vid bordet var konstntirinnan Monika Westlund. p6 Capri
hadehon valt att mila',Emblor',. En
embla var hos Monika Westlund
symbolen fcir kvinnosldktet. CNamnet
finns i den fornnordiska skanelsemyten diir Ask och Embla st6r fcir man
och kvinna). Emblor blev ett slags
roliga kor som gjordes till bdrareav
egenskapereller temperament.Diir
fanns "Fdrtilskad embla", "Kolerisk
embla". "Blyg embla", "salongsberusadembla", "PeHnd embla efter
en l6ng sexuell avhillsamhet". Allt var
bra mileri och sprudlandespirituellt.
Den femte och sistevid bordet var
Stig Lundquist, hdgspiinningsprofessorfrin Uppsala.Han hade
observatoriumoch instrumentverkstad
uppe vid Barbarossa.Diir registrerades
allt i mottagareoch datorerunder
Capris magnifika Sskviider.Inget
behdvdebokftiras ftir hand. Men niir
iskan kom kunde han iindi inte h6lla
sig borta. Han kldttrade uppftlr den
stupandebranteni storm och regn fcir
att med egna 6gon besk6dablixtarnas
gafflade oerhdrdhetoch vildsinta
attack mot jorden.
Alla dessahOrdetill SanMichele.
Listan kan vidgas till fusen.Jag tiinker
pi GustaveDord - nog skulle han
gdma ha stannatkvar i sitt eget skdnt
tecknadehelvete. Och munkarna i
Cetrella iir i mina tankar och Europas
diktare. Och jag tiinker pi Lenin. Och
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den lilla skarankring bordetjust nu
med vin och parmesangratineradpaj
finns med. Overailt finns kreativitet
med gott humdr, hirdkokt kiinslighet,
sviirmeri och mAlinriktning, allt pi en
ging!
En oktoberdagniir viidret hade viint
och kall vind kom fr6n norr ville jag
bada.Jagtog mig ner till Marina
Piccola,den plats diir klimatet iir
subtropiskt och solen brukar skina
iiven pi regndagar.Efter min simtur
ladejag mig pi den stenigastranden.
Niir jag sffAckteut min hand r6kade
jag finga upp en sten som var vackert
rundad av havetsvigor. Den var inte
stcirreiin att den kunde hillas behtindigt i handen- varfor sdgerjag "var",
jag kan lika giirna sdgadr for den
ligger fortfarandepi mitt skrivbord.
Nrir jag hcill den i handendiir pi
Marina Piccolasstrandfick jag se att
den ena flatsidaninnehdll flisor av vit
malmor frin Carrara.De kan ha
kommit fi6n en romersk marmorkopia
av grekisk bronsskulptur. Sidana
hdrde till populiir heminredning i det
romerskaviildet fiir 2000 6r sedan.
Den antikagudabildenhade 10006r
senareblivit scinderslagenav kristna
munkar. Munkama hade anviint
skiirvoma av mannor som sparsteni
murarna till deraskloster. Det
gulbruna lergodset(inte olikt tegel
briint vid lAg temperatur) sitter
fortfarande kvar som fogmaterial
mellan marmorflisorna i den hittade
stenen.
PAdetta siift tillverkade murar av
terrakotta och marmor finner man i
kloster som iinnu iir i bruk. Att en teologisk tanke har hiingt med vid sidan

av den arkitektoniskaiir sannolik iiven om Vatikanmus6etssamlingarav
antik konst redantidigt viixte under
bildade pivars vird, kan det ha kiints
meningsfullt ftir lantliga munkar ute
pi fiiltet att hacka scinderhedniska
gudar och blanda de vita flisorna i
smetensom sparstenfcir att dryga ut
en dyrbar terrakotta!
Baksidanpi den hittade stenenar
svartgreav grovgrusigcement.Aven
klostret med dessterrakottaoch marmor hade sin utmiitta livsliingd. Niir
byggnadenvar Overgivenoch 169som
ruin, hade tiden kommit fdr Mussolini
att infcir viintadekrig bygga starkafort
runt Italiens kuster. Ocksi den gingen
beh0vdessparsten.Bitar och block
fr6n klostret kastadesin i ar-tilleriets
skytteviirn.
Men niir sedanfreden kom och fortet
brcitsner var det havet som tog hand
om restemaoch slipade sammantre
dgonblick av kultur och okultur vid
Capris kust.
Tusen 6r kan ligga mellan den dag di
den romerskamarmorbildenh6ggs
och klostret byggdes.Och nya tusen 6r
kan ha gitt mellan byggandetav
klostret och fortet. I stenenligger
vidlyftig historia och ironisk dimension. Sidant iir livet pi SanMicheles
d, mitt i en metakultur som iir riitt
milj<i frir ny andlig odling och 6tervinning av gammal.
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I skenetav citroner- capresiskt
bibliotek.1. Sirener
av Magnus Bergh

:i,r
'''t

Botticellis Venus, siren i det hiir sammanhanset

"Siren Land" kallade Norman Douglas
sin klassiskakulturhistoriska och geografiskaessdom Capri och
Sorrentohalvdnfr6n l9l l. Det var i
dessakalkstensklippigafarvatten
odysseus en gang lat binda sig vid
mastenmedan roddarnamed vax i

dronen tog honom frjrbi de frirfciriskt
sjungandesirenerna,kvinnorna med
fEgelkropp,som balanseradepi randen
mellan land och vatten.nafur och
kultur, djur och mtinniska.Om
odysseusrisktagandevittnar de sinistra
radernai "Odyss6ens"tolfte stng:

"Den som nalkas dem aningsldstoch hcir derasstiimmor,
han kommer aldrig mera hem frir att hiilsasmed gliidje
av sin hustru och barnen: sirenematrollbinder honom
diir de sitter pi iingen, med sinnesbedirandes6nger.
Hela strandeniir full med ben av multnademiinniskor,
kring vilka huden f6rtorkat."
(Overs.TordBaeckstrdm)
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Dessutompistods dessamonsterkunna
fcirutsiigafiamtiden.
Aven om de farliga f6gelkvinnoma i ett
historiskt perspektiv mest liknar vrakplundrerskor 6r det pi mytens och
djuppsykologinsbotten beriittelserna
om dem fhr kontur och sviifta, som
exempelp6 exceptionellestetisk
upplevelseeller som besviirjelseav
krav- och ansvarsldssexualitet.
Oriikneliga beriittarehar sedan
Odysseusoch Homerostid uppehillit
sig vid dessagrottgenomstungnasyditalienska kuster och tolkat sirenemas
sing. Senast,hos oss,i debutromanen
"Breven" av Hikan Anderson (2004)
och, hiiromiret, i "Mylingen i Kov" av
MagnusHedlund (2003).I bida spelar
Capri och f0rtrollande kvinnor och
fdrsingerskor en viktig roll. Bida visar
sig dessutomha en gemensammen
tremlighillen berdringspunktmed
Alberto Moravias Capriroman " 1934"
frin 1982;i Andersonsfall som
utgingspunkt for en till- och vidarediktning med identiskt sammapersoner
och scenerier,liksom dverallt i
Andersonsimaginiira bibliotek till
roman, diir framfcir allt Lawrence
Durrells Aiexandriakvartett tj iinat som
underliggandetextvarp, som om
upprepningsmotivoch spegeltematik
hos iitteriira fciregingarepockat pi
forlsiittning och fdrdubbling.
"Tvillingkvinnonla" hos Moravia, den
behtirskade,cerebralaBeate och den
fysiska, kloppsliga Trude, fungerar
somjust en siren,som
sammantagna
dessutomlockat den meddiktande
forfattaren och medbrottsligeldsareni
det skapande"fdrdiiru", som numera
heter intertextualitet.

Hos Hedlund iir Caprimotivet snarareen
variation piLMoravia och dessutomfdrskjutet i tid och rum, trettio ir framit till
1960-taloch tre kilometer 6sterut,frin
Anacapri till Capri; men konstellationen
med tvi kvinnohalvor och en manipulativ iikta man som lockar en turistande
yngling i erotiskt fcirdiirv gir igen,
bland
liksom sjiilvmordsbeniigenheten
Den
dessagengingaraktigapersonager.
fabulerandefdrfattarenssedvanliga
reservationmot iterkopplingar till
verkligheten,med Hedlunds en smula
kryptiska formulering pi sista sidan"Alla eventuellalikheter mellan
beskrivningar av fiktiva platser
och/eller personeri den hiir boken och
mdjliga beskrivningar av icke-fiktiva
platser och/eller personeriir oavsiktliga
och o0nskade"- blir en destotydligare
fingervisning om var likheter och
forebilder isttillet finns: bland mylingar
och vampyrer i Caprilitteraturen,eller i
vilken viistkustskrdnasom helst!
Ltiser man dessutomMoravias roman
frbn 1982i ljuset av hanstidigare Capriskildring i romanen"F0raktet" frin
1955stiillersig forebildernai kd i denna
kdr av varandrahiirmanderomaner,och
sirenmotivetblir iinnu pitagligare. Niir
Moravias fdraktade,fi lmmanuskriptskrivandehuvudpersonentill iikta man
till slut tror sig ftirsonad med sin hustru
och ror hennetill Grotta Rossa,rcida
grottan, visar sig hennesgestaltvara en
chimiir och hennesoviintadefcirsoningstal bara en projektion av hans cinskedrdmmar, som uppltisesndr middagstimman tir 6ver och biten stOtermot
verklighetensstrand;ett tillriittalagt
minne av en redan ftirlupen och fcirlorad
kvinna, som han sedanlortvivlat skall
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famla efter. I Jean-LucGodardsfilmversion av "F0raktet" med Brigitte
Bardot och Michele Piccoli i huvudrollerna finns inte den avslutanderoddfuren och kvinnovilnaden med, men
ddremot en kort sekvensmed en simmande kvinna som fbr den pi nakenscenertrinande fi lmproducentenatt
bamsligt himla med <igonoch jubla
6ver sireneroch sjojungfrur.I "1934" i
sin tur frnns en utstuderadvoyeuristiskerotisk scenfdrlagd till trakten av just
Grotta Rossa- dit man uttryckligen
kommer om man ror forbi Sirenklippan
utanfcirbadstrandenvid Marina Piccolal
- bokstavligen iscensattsom en replik
till Botticellis Venus, som ikliidd endast
sitt roda hir plnyttfddd stiger ur havet.
Kanske var det det sirenernamed sin
sing i fcirtroendemeddeladeOdysseus,
att beriittandetshemlighet har med
upprepningskonstenall 96ra, fcirmigan
att hiirma och blanda sig i andra(s)
historier, vampyriskt nog. Sirenerna
kiinde ju litteraturhistorieni ftrviig och
satt inne med facit. Men si lockades
den sjiilvtillriicklige konstnliren,den
ensammelorvaltaren av beriittandets
hemlighet att frirneka traditionen och
polyfonin och gdra originalitetsdjiivulen
till sin bundsftirvant.Den fdrslagne
fdrfattaren,upphovsmannentill historiema om farliga sirener och fcirkliidda
fantomer, storskriivlarenoch den fiiirmade lyssnarenvid masten- han som i
Eyvind Johnsonsversion av den gamla
sjdmansvisanoch vandringssiigneni
"Striindernassvall". som ett eko av
"barflickoma" i Joyce"Odysseus",
kallar sirenerna"riinnsnaror i sommarkliinningar" - finner sln spegelbildpi
Capri i form av sfinxen; till fdrv?ixling

lik en siren fast med lejonkropp, oftast
man och en som grimmer sig och sin
verksamhetbakom en gitfull fasad.

(fortsdttning foljer i ndstanummer)

MagnusBergh cir essdistochftrldggare
vid Albert Bonniers Fdrlag.

" Hon synesej mer. men finns diir tind6"
(K.A.Nicander)
Annica Triberg (text). Albert Hikansson (foto). Hildasholm - Axel Munthes
siva till sin hustru. 152 s. Forum.2004.
FcirfattarenAnnica Triberg och fotografen Albert Hikansson 6r ett viil
sammansvetsatteam. De har tidigare
utgett ett antal bOckerpriiglade av
och med
intensivasinnesupplevelser
si passskilda titlar som Drcimmenom
Toicana, Vitidk, Oland - l6ngt borta
och ndra, Stockholms skiirgird - en
lustfylld resafrin Arholma till Oja,
Nostalgiboken.
Nu har furen kommit till Hildasholm i
Leksand. Om anliiggningenstillkomst
har Anders Lindstrcim beriittat i Medlemsbladen1l-13. Axel Munthes
biograf, Bengt Jangfeldt, liimnar i
boken En osalig ande utfdrliga kiilldata om familjen Munthes liv. I den
hiir boken iir Axel Munthes hustru
Hilda humdpersonen,tillsammans
med sdnemaPeteroch Malcolm. Det
tir derasdagliga vistelser under
sommarminademapi Hildasholm
som skildras.
Det hus Axel Munthe tilliignade sin
engelskahustru Hilda PenningtonMellor var en kompakt, vitrappad
stenbyggnadmed svartglaserattegeltak. Boken iir disponeradsom en rundvandring rum fdr rum i huset och i
triidgirdama omkring. BAda iir tingiilskare: arkitektur, interidrer, ny'ttooch prydnadsfciremil, konst, fEr en
sinnlig och cimsintbeskrivning. Talrika utblickar ftrklarar och samman-

fattar. Bildmaterialet iir rikt och
suggestivt.
Hilda kom fr6n en mycket formdgen
engelskkcipmannasliiktmed ett vittfdrgrenat aristokratisktumgiinge.Hon
behdvdeinte viinda pi slantarna.Niir
hon i unga 6r fdretog sin fdrsta bildningsresatill Europasstorstiideroch
kulturcentra var det i egenjdrnviigsvagn. Niir hon som fru Munthe med
fOlje anliindetill Hildasholm vid midsommartid stod hela bygden pi t6.
Hennessvenskaumgiingevar selektivt
exklusivt. Dit hdrde Karlfeldt, Carl
Larssons,Zorns. Hon noterar att hon i
Leksand inte behOvermer An fem, sex
tjiinare. Niir en Hildas kokerskaintervjuadesom Hilda som arbetsgivare
avbdjde hon att uttala sig vilket var
talandenog. Att si minga olika ting
riiddats till efterviirlden iir i hdg grad
sonenMalcolms fdfijenst. Nu kan man
beundrade 72 linneservettersom broderadestill Hildas och Axels brdllop i
London 1907.Axels sliiktvapeniir ofta
fdrekommande,diiremot f6r man sdka
efter motsvarandespflr av den iikta
mannen.
Somrarnassociala liv med minga
utflykter iir viil belagda.Picknickkorgen i rotting med silverlidorna
finns kvar. Hildas tilskadevevgrammofon med stenkakorsom hon
gernatog med stir nu i 6vre hallen.
SdnernaMalcolm och Peters
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konstniirliga anlag beliiggs i m6lningar, lampetter,ett par hundra
marionettdockor.I stdllet f<ir pojklekar
gjorde de med hiistvagnturer i bygden
och gav fdrestbllningarmed sina
dockor.
i Hildas
Hela bygdenengagerades
sommarspelmed femtitalet som
aktdrer och de civriga som publik. Hon
skrev manus,ritade drakter, var koreograf och regisserade.Hon valde giirna
mytologiskaoch historiskamotiv: S:t
G<iranoch draken, starkakvinnor som
drottning Kristina och den Heliga
Birgitta, iir exempel.
I niira anslutningtill huset anlade
Hilda ett antal tradgerdardiir hon tillvaratog terrangensmOjligheter.Den
fdrstafrin 1912fick
engelskpriiglade
sitt slutliga namn Pifigelstriidgf,rden
efter tvi pifiglar i bly som vaktade
soluret. Enbusktriidgirden skuggades
av fyra rader nordiska enar.Den nedsanktatradgerdensom var inspirerad
av Arts and Crafts-rdrelsenutgir frin
en nedsiinkt ffrkantig damm med en
fransk 1700{als skulptur i mitten.
Lusthusetintill blev en skuggad,
rofylld viloplats diir man omgavs av
utliindska orkid6er och svensk
guckusko.Rosentriidg6rdendominerades av parkrosor och svenska
sensommarblommor.Fontiintriidgirden med damm, fontiin, granitpelare fann sin plats i en gliinta mellan
nordiskt hriga tallar. Det romantiska
ekotempletftrstiirktes av vattenbliinket frin Siljan.
Den av Hildas triidgirdar som ligger
liingst bort frin huludbyggnaden gavs

namnetBrunnstriidgirden. Den hade
en stenlagdbrunn kransadav humle,
mattram och robust vit vresros.Hildas
olika trtidg6rdarprdglasav hennes
scenografiskablick. Hiir vill hon
markera en griins mot det lokala. Hilda
var historiskt medvetenoch viil fdrtrogen med kontinentaladivertissemang. Brunnstrlidgirden blev bl a ett
scenrumfdr allehandauppliisningar
och tabHer. Den engelskekungen
JakobI:s hovliikare,JohnGerard,
botadepi 1500-taletsin hdgeherre
frin hjiirtbesviir, melankoli och
vankelmod med dekokter pi humle.
Mot svindel och yrsel anviindehan
mattram. Och i de berdmdarosomas
krig mellan sliiktgrenamaLancaster
och York i slutet av 1400-taletforde
den fdrsta en rod ros i vapenskdlden,
den senareen vit.
Kraftftiltet mellan Axel, Hilda och
drottning Victoria utvecklade sig pi
ett sAttsom Axel knappastfdrviintade
sig. De tvi kvinnorna blev goda
viinner och de h61lvarandraunderriittade om Axels egenheter.Utan
tvekan var Hilda djupt fdrtilskad ndr
de gifte sig. Men Axel flydde den
sortenskanslor. Fdr en av Axels
fcirldggare,John Murray, beskriver
Hilda Axel som ett begivat men
nyckfullt barn. Med Hildasholm
byggdeHilda medvetetelier omedvetet ett monument tiver sig sjiilv.
Axel finns med som den stiindigt
frinvarande gdsten,men diirvid
stannardet. Att bes6kaHildasholm iir
en minnesviird upplevelse.Men iiven
frir den som inte har den mcijligheten
6r dennabok mycket givande.
GG.
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Biista San Micheles Vdnner,
fret2004lider mot sitt slut' Till skillnad
mot vad man skulie kunna tro sjuder
verksamhetenfor fullt' Htisten-vintetn
tiliiignas i forsta hand triidgirdsarbete
och underhlll av hela anliiggningen,
bflde inf6r vintem och viren' Trdden
beskiirs och plantor fdrberedsi glashus
och under tak. Endast citrontriiden ffir
pi dennaCapris nordsida vila varmt
bmsldjade i sina niit i skYddmot
Medelhavetsria niitter'

kan nyttja for sitt arbete'koncentratton
och inspiration.
En underhillare, Herr Francesco
Guarracino,som nyligen tilltrtitt (tills
skall ingripa diir
vidare siisongsanstAlld)
tiden, klimatet och i vissa fall brist pi
ekonomi liimnat plats 6t fdrfallets
skrupellOsakraft. Planeniir att denne
man-i hdgstamdjliga min skall fb oss
att slinka direkta underhillskostnader
som varit avhiingigaexternasamarbetsDaffners(men som iir oundvikligadiir
stone underhillsarbetenfcireligger)och
samtidigt pi ett fdrebyggandesiitt
bromsaupp. Ekonomiskt iir detta en .
siiker (och ej blygsam) besparntngl.stn
helhet pi kort, och friimst pi ling' sikt'

F6r er som kiinnertill Villan' iir den
fastapersonalendensamma:i museet
har vi SalvatoreRomano' Luigi Vacca'
Luigi Guarino och lor dessstiidning
Larira D'Alessio, i tradgirden Raffaele
ScarPato,Vincenzo Sabatinooch
"fi*aren'l Luigi Vivo, som "guvernant"
Olga Mottola, Pi kontoret Nicole
Boinkendorf ochjag sjiilv' Den
siisongsanstiilldapersonalenhar varrt
och kommer troligen ir 2005 att vara
densamma:RosaAna Mottola som
Med milet att fortsiitta skapaen behaghjiilpreda it Olga och Ilze Girgensone
1ig,tillfredstiillande och ptakti:! arbetssom'Joker" P5 museumoch kontor'
oiats for persoualenoch samtidigtutJas vill tacka StiftelsenSanMicheles
nyttja komplexetsvolymer till fullo
Stlrelse fdr dessfdrlroende och
n-atterOeiarpi att rustasupp' Verkstanjanuari
mlnad
speciellt namna,inom Styrelsen,vir
kommer atthyttas under
rum'
extra
fi
ett
ordforandeMarita Jonssons'var
och liigenhetenSalice
Lindstflhls och
kornmer skattmdstareMirten
Stipendiat-och giistbostiidema
Sjdstrdmsarbete'
Ingrid
styrelseledamot
att^fflsin irliga tillsyn genomfdrd' Om
och vigade nytdnkande'
vi har tillriicklig ekonomi kommer iiven
"rlgug".nung
Stockholmskontorets,"allas vir"
delar av inredningen att bytas ut eller
fOrsijka
stdttepelare,WivlAnne Nilsson, utan
kompletteras.Vi ska exteridrt
giister
vira
vilken Villans verksamhetinte skulle
skapanigra nya "hdm" som
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fungera, skall ha eff siirskilt tack. Pi
sammakontor, ej att fdrgldmma, jobbar
sida vid sida med Wivi-Anne iiven
eldsjiilen Hdldn Melin Geijer, effektivt
och med sitt smittandestrilande hum0r.
De personerav stor betydelse,somjag
idag2004 skulle vilja kalla "mentorer",
som jag miste niimna och tacka allra
djupast iir Bengt Jangfeldt for sina
litterdra bragder som dels genom sin
fortsatta forskning allt mer och
fullstiindigare utvecklat den sammansattabilden av Axel Munthe men ocksi
6ter viickt intressetkring mannen och
hans skapelse(Villa San Michele), Lars
Rydqvist fdr att detta 6r igen ha tilliignat
Villan sin hdga kompetensoch diirmed,
till samtliga gastersgagn, den fortsatta
utvecklingen av giisthemmetshjdrta,
biblioteket, samt till sist den person som
med sina visioner under liingst tid, niist
efter JosefOliv, 6gnat hela sin sjiil och
sitt hjdrta 6t dennaplats och som 6nnu
idag iir en bubblandekittel av idder,
Levente Erdeds.
I personalvdgvill jag niimna och tacka
nigra "gamla" och n6gra "nya"
betydelsefullasamarbetspartners
som
mer eller mindre jobbat internt och pA
plats: i forsta hand min assistentoch
koordinator fOr "Munthes Axel" Elin
Sleipnessom genom Arbetsftirmedlingen Kultur Ostra Regionensitaganden effektivt kunnat verka hiir under
perioden mars-december(och vars
fortsatta samarbetejag verkligen hoppas
kunna bekriifta fdr 612005), Johanna
Biickstrdm vars (till stdrre delen ideella)
arbetesom konsertarrang0roch presentatdr for det klassiskaprogrammet
"Concerti al Tramonto" lett till en
mycket lyckad sasong,Dan Kumlin fOr

sin hjiilp med biblioteket och sitt
personligaengagemangi stipendiaternas och giisternastrivsel pi plats,
Martin Alund som i kraft av att vara
projektledarefor virt samtidakulturprojekt o'MunthesAxel" gett liv 6t
oanadeoch omtaladesamarbetenmed
bide institutioner (t ex Svenska
Institutet, StiftelsenMaria BonnierDahlin, ArbetsfcirmedlingenKultur
Ostra Regionenoch Napoli Liin) och
individer (curators,konstniirer,
artister...)som bland annatlett till Villa
San Micheles fdrsta samtidakonstutstiillning med ung svenskkonst,
"Vertigo".
Det gltider mig att SiillskapetSan
Micheles Vdnner som yttersta teckenpi
sitt engagemangi Villa San Micheles
framtid beslutatatt dela ut ett stipendium till en framstiende artist som Sara
Jangfeldt,som vi forhoppningsvis
kommer att ha ftirminen att fb lyssnapi
under sommaren.Just i sammatecken
dnskarjag att ni i kraft av era band till
dennaplats lyckas involvera fler och
fler i SiillskapetSan Micheles Viinner,
iildre och yngre personersom pi ett
eller annat sett engagerateller engagerar
sig fOr den gemensammasakensskull.
Vi iir s6 minga... och det iir fantastiskt!
Med hiinsyn till detta vill jag informera
om att StiftelsenSanMichele som
kulturinstitution genom Villa San
Micheles verksamhetpi alla sdtt
anstrdngersig fcir att utveckla den
kulturella sidan,trots (med risk fcir att
bli tjatig) den svagaekonomin. Som ett
led av detta har vi bdrjat agerautanfdr
Villans ramar i Italien (t ex i Neapel)
och f0rhoppningsvissnart,kanske med
er hjiilp, i Sverige.Under 6retslopp har
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vi mycket konstnrktivt samarbetatmed
SverigesAmbassadi Rom, vi har regelbundna kontakter med UD, samt en del
med Kulturdepartementet som nu
slagits sammanmed Utbildningsdepartementet,samt med Kultunidet.
SveirskaInstitutet har tillsammansmed
ArbetsformedlingenKultur Ostra
Regionen och StiftelsenMaria Bonnier
Dahlin varit huvudfi nansidrer.
F0rhoppningenoch lorvdntan ligger
fortfarande pi att vi "6ven" ekonomiskt
erkiinns for det kulturella virde vir
verksamhetiigt och iiger fOr Sverige.
Mig veterligen kommer en proposition,
som ett led av den internationella
kulturutredningen2003 kring Sveriges
kulturengagemang i utlandet, att
presenterasi hOst.Jag hoppasatt vi,
som en del av resultatetav denna
utredning, di dntligen samvetsfritt och
med "egen" (ekonomisk) kraft skall
kunna stOdjakulturfrigorna och bem0ta
efterfrigan ifrin bflde producenter och
konsumenter med allra biista resultat,
bflde i form och innehill.
Inom sammatema ligger Stiftelsen San
Micheles aktuella medlemskapi
StiftelsenKultur & N?iringsliv. Till
viren finns det planer pi att i samarbete
med StiftelsenKultur & Ntiringslivs
presenteraoss for derasmedlemmar.
Detta unika tillfiille har lett till tankar
kring om det inte vore dags att i samband med detta arrangemang 6ven
presenteraoss offentligt i Sverige.Fdr
att ett sidant evenemang skall iiga rum
kriivs all energi, kraft, kunskap och
ekonomi vi bara kan fi fram. Liksom ni
som aixdirekt aktiva i foreningen finns
tusentalsfantastiskaoch kompetenta
personerutspriddai Sverige och i

vdrlden som jag tir dvertygad(och i
somliga fall vet) giirna skulle delta och
bidra pi ett eller annat s6tt.
Det finns en liten kiirntrupp i Stockholm
som redanb0rjat fdrberedelserna.
Martin Alund airden som intiesserarsig
ftr projekteringen.Id6ema iir minga,
allt ifrfln en viilgdrenhetsafton med
galamiddagtill strikt vetenskapliga
foreltisningar och konserter. Arrangemanget kriiver en egen finansiering som
inte finns, fOr tillfiillet.
I h0stasbj6d StiftelsenSan Michele in
Thomas Sundbergatt hilla ett endagsseminarium kring Grafikens Hus
uppkomst och drift. Deras mycket
intressanta erfarenhet resulterade i en
lyckad kombination och interaktion av
kultur och marknad. De skapadefonder,
speciellaK-aktier (konstriirsaktier) och
samarbetademed niiringslivet, med helt
nya grepp. Den modellen bOrnoggrant
analyseras.Kan den dven fungera fbr
Villa SanMichele? Vem skulle inte
vara intresserad av att investera i denna
magnifika plats?
Ja med tack till alla jag inte niimnt, med
dessaoch minga andraftrnderingarsom
dennaging inte fEr plats avslutarjag
detta mitt bidrag somjag hoppasvarit
till er belitenhet.

Villa SanMichele, l5 december2004
Viinligen
Peter Cottino
Intendent
vcKonsul
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I septemberfdrra 6rethadev6r medlemAnnabellaPreislerCarlanderen bejubladutstiillning
pA Galleri Eklund-Wallmarki Stockholm.Tematvar "TIME OUT".
HennesmAlningarhadeen starkanknytningtill Capri och Neapel.Hon har tidigareutstiillt
undertemat"Hav och horisonterpA Capri 2001-2002-.Det iir synd att vi inte kan iterge
hennesftirgstarkamAlningari orange,bl6tt och rdtt.
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Viilkommentill vainnernas
sammankomst
viren 2005

MANDAGENDEN 28 FEBRUARIKLOCKAN 18.00
I
'
I
'

Primusviigen 18, Lilla Essingen(Buss nr I stannarhelt nAra)
Visning av bronsskalpturer och silversmide av paret Ekberg
Vi f6r tillftille aft bekantaoss med Kerstin Ekbergs silversmide och Carl-Gustaf
Ekbergsbronsskulpturer.Kerstins mjuka formsprik gir igen i hennesomtyckta
smycken och corpus-arbetenoch Carl-Gustafsnonfi gurativa skulpturer
kontrasterarmot hanshuvud av Axel Munthe, somju finns i brons pi Capri
sedan1999.
Efter visningen seryerasen enkel buff6. Kostnad 150 kronor.
Medtag dryck som vanligt.

TISDAGENDEN 19APRILKLOCKAN 18.00
Italienska Kulturinstitutet, Giirdesgatan14
Arsmdte, Efter sedvanligairsmOtesfdrhandlingarkommer v6r egen stipendiat
SaraJangfeldtatt underhllla oss.
Som vanligt serverasen enkel buff6. Kosbrad 150 kronor.
Medtag dryck som vanligt.

BindandeanmAlansenasten veckai ftirviig till GudrunDahlberg
telefon650 4151.Dettagdllerbiiggesammankomsterna.

