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Ledaren
I fcira numret av Medlemsbladet presenterade intendenten sin medarbetarstaboch
gav exempel pi olika aktiviteter. I detta
nummer fciljer Bladet upp ett antal av dem.
Till de klassiska hrir fyra bidrag frin
forskarvtirlden. Psykiatrikem Tord
Bergmark kan tiinka sig Axel Munthes
empatistrimingarsom en lindrig, hogfungeraude autism. Han frirklarar pi ett fcir
lekmanuen gripbart siitt de rnedicinska
begreppen.Niista Ar blir det 50-irs jubileum
for figelforskningen pi Barbarossaberget.
Zoologen Carl Edelstam,berdttarlivfullt
om det f<irberedandearbetet. Goda rid
saknadesinte. Diiremot pengar. Tullama i
Neapel sliippte igenom 25 skrymmande
kollin med avanceradutrustning, sedan
Edelstam civertygat dem om att det rorde
sig om personligtbagagefdr hans uuga
vackra hustru. Frirliiggam Magnus Bergh
avslutar sin uppmiirksammade essAom
capresiskabibliotek. Hiir liknar han
Malapartesliggande villa vid en vilande
sfinx. Redaktdren fiister uppmiirksamheten
pi en bok om ordensviisendet,siirskilt
kolarordnarna, som hamtar rnycket stoff
frin ltaliens historia och diil kungariket
Neapel pi sin tid speladeen viktig roll.
Sommarkonseftema innebiir en stor
satsning. Intendenten apostroferar Johanna
Biickstrtim ftir hennes till st<irredelen
ideella arbete som konseftaffang<iroch
presentatdr frl' femtontalet stom utomhuskonsefter. I den sviten fick AdolfFredliks
flickkrir frin Stockholm representeraframtiden. Kcirledaren Bo Johanssonutnytdade
skickligt b6de Askmullret ovanfcir och
bergssidansegenadadeakustik i viilvalda
stycken av bl a Hillerud, Morley och
Schubert. De unga rdstema tolkade kiinsligt
bide virens hiinfrirelse och hristens efter-

sinnande vemod. Den unga mezzosopranen
JohannaBAckstrom hade civertalatsatt ge
en egen konserl. Vid flygeln iterfanns
Matti Hirvonen. Programmet var generdst:
fi'An Rangstrdm, Sibelius, PettersonBerger
till Saint-Saens,Bizet, Strauss.Hon sjong
mot en praktfullt rrid solnedging som ingen
dramaturg kunde civertriiffa. Frarnforandet
var kongenialt och kviillen blev ofrirgl6mlig. JohannaBiickstroms rcist tir av det stora
formatet och nu visade hon att hon iir ftirdig
ftir de intemationellaoperascenema.
Arets
rivriga begivenheter och resursfciriindringar
i villan redovisas i ett antal kortare omniimnanden.
Om livet i vardag och fest beriittar WiviAnne Niisson och Runa Gerhardsson.Den
f<irraitertallar nigra tidiga reseminnen och
den senaredeltog i villans firande av 6rets
svenskanationaldag. Agneta Nordgren
rappofterar frin siillskapets irsmcite och
beriittar om sina planer att skaffa villan
sponsoreri Sverige. Fredrik Hulting liir ut
hur man fir EU-stipendium fcir arbete vid
villan. Frirre intendenten Levente A.S.
Erdeos har nu utrjkat sina visningar av
villan ti11att aven omfatta stadsvandringar.
Vir trogne medarbetareAnders Lindstrcim
beskrivermusikbiblioteketpi Villa San
Michele ocl.rhan beriittar om sin stora
faktasamling om Axel Munthe. Han har
aven utarbetat en innehillsforteckning f<ir
de l4 fcirstanumren av Medlemsbladet:i
typordning, titelordning, forfattarordning
och amnesordning.Den sistniimnda medfciljer som biiaga detta nummer och de tre
rivriga kar.rbestiillas hos redaktciren
Minga liisare har nigot att beriitta och det
iir viktigt att de ger sig till kiinna.

Styrelsen

Villan fbr EU-stipendiat
av Fredrik Hulting
Frir ett par 6r sedan liiste jag Boken om San
Michele och slogs som otaliga andra av
Munthes mingfacetterade person. De tviira
kasten mellan livet i den yppersta
societeten och bland djur och fattiga var
fascinerandeatt ta del av. Senarekom jag
att gdra flera resor till Italien men jag
lyckades aldrig ta mig till Capri. Jag sig
Rom. Jag sig Florens.Jag sig Sienaoch
Yicenza, Sicilien och Sardinien.Och jag
fastnade till och med en minad i Venedig.
Men Villa San Michele 169som ett
ointagligt fort de 327 metema uppe i
Anacapri.
Fdr flera ir sedan liimnade jag Uppsala
universitet fcir Handelshogskolan. Men i
viras liistejag Aterigen en kurs i ungdomens stad. Av en tillftillighet fick jag se
att det utlystes ett arbetsstipendium fcir
"Transnationell rcirlighet". Man skulle
kunna 6ka nAgra minader till en institution
i ett EU-land och diir vara en del av verksamheten,samt Agnasig 6t sprikstudier. I
samma veva hadejag ltist Jangfeldts inspirerande bok och genast fanns Villa San
Michele i mina tankar. F<irutom Munthes
intresse fcir antiken och ltalien, delarjag
ocksi i mingt och mycket hans kiinslor ftir
djur. Djurintressetdrogs till sin spetsdAjag
flera ir efter gymnasiet arbetademed sjcilejon i tam form. Jag kontaktade Elin
Sleipnes och Peter Cottino som viilkomnade mig om stipendiet skulle bli mitt

FredrikHulting har en Masterof Artexamenfrin UppsalaUniversitetoch
tir doktorandi ekonomiskhistoriavid
Handelshdeskolan
i Stockholm.

(medel for extra personal Zirsom ni vet
begriinsade).Jag skickade sedan in min
formella ansdkan tiil Uppsalas internationella kansli och viintade. Dagen di beskedet skulle komma infann sig men jag hcitde
ingenting, och jag viintade. Viintan kiindes
snart l6ng varpi jag hcirde av mig till
kansliet.Till min storagliidje fick jag di
veta att jag just blivit deras fcirste Leonardo
da Vinci-stipendiat.
Nu iir jag hdr pi Capri sedan en minad och
assisterarmed marknadsf<iring,butik,
konsertevenemang,sponsorkontakteroch
allt vad tiinkas kan. Niista vecka tAnktejag
iiven under n6gra formiddagar hjAlpa
Raffaele i tradgarden. Stipendiet tiicker
uppehiille och spr6kstudier och rummet
Camelia bjuder villan pA. Rummet iir litet
men naggandegott och frin min terrass ser
jag varje afton solen gA ner bakom Ischia.
Dessutom ftiller ett levnadsvist gammalt
citrontriid dagligen en solgul frukt utanfcir
mitt fdnster. Giisterna verkar lika spiinnande som pi Munthes tid och i brist pA
hundar har en handfull gltidjespridande
katter flyttat in pi villan. Idag sadenigon
att det var 36 grader varmt hiir samtidigt
som en rappoft om I I grader anliinde fr&n
Sverige. Midsommar firades utan regn men
med mycket sill, snapsvisoroch italiensk
gitarrs6ng. Jag undrar hur Stockholm
kommer te sig i september?

Tvi minnesviirdaCapri-resor
av Wivi-Anne Nilsson
Jag har undrat 6ver vad det iir pi Capri,
som g0r att de flesta som en gtng varit
dar, blir si fdriilskadei platsenoch
alltid liingtar tillbaka. Den uppfattningen harjag ffitt av de rapporter och
samtalmed personer,som tillbringat en
periodpi SanMichele. Som budbiirare
fdr stiftelsensgiistverksarnhethar jag
fitt ta emot otaliga "tack" under snart
tio 6rstid i stiftelsenstjiinst.Jag fir
gliidja mig 6t mer Capri-upplevelser
pi
min arbetsplatsi Stockholm, iin de
erfarenheterjag sjtilv skaffar mig pi
Capri.
ForstagflngenjagbesdkteCapri,under
tre junidagar 1996, e'nresatur/retur
fi'6n Rom, blev nigra spiinnande
hektiska heta dagarmed hjiifiat i halsgropen redan innan ftirjan nitt kajen.
Di jag sig den skyh6gaklippan och
fcirstodatt ftirden till toppen, dtir Villa
SanMichele lig, gick liings en utsides
serpentinviig,viinde det sig i magen pi
rnig. Jaghar hdjdskrtick.
Jaghadeprecistilltriitt min tjtinstpi
Medelhavsinstitutenoch skulle under
en vecka informera mig om stiftelsernas verksamhetpi plats i Italien. Eftersomjag alltid tiinkerpi att vara extra
fdrsiktig med mina viirdesaker,pengar
och passpi utlandsresa,frirvaradejag
dem i hotellets siikerhetsboxunder
dagarra i Rom och tenkte inte pl att ta
med passettill Capri. Dumt av mig,
men jag glorde ju bara en tur inom
Italien. Vad jag inte visste, var att
polismyndighetenpi Capri har passkontroll pi alla som inte iir dagsturister.

Det lir allmiint giillande hotellregler
som tiven giiller Villa San Micheles
giister.
OVANLIGT MOTTAGANDE
Fdr mig blev det ett ovantatmottagande,inget "vtilkommen". Vaktmiistarenvid ingingen till museet
kriivde mitt passinnan jag fick tilltriide
till rummet som var reserveratfOr mig
nigra niitter. Min fcirklaring att jag var
nyanstiilldpi stiftelsen,attjag inte
hade information om passkontrollenpi
Capri och attjag var viintad av intendentenhjalpte foga. Han gjorde sitt
jobb och fdljde gtillandereglema.
Intendentenfanns inte pi plats och han
visste inte niir hon skulle vara tillbaka.
Jag lyckadesiindi till slut komma in
och fick nyckelntill ett rum i
Foresterian.Ett kyligt mottagandeoch
kontrasttill den intensivavdrmensom
rfldde under mitt fcirstaItalienbesrik.
Den tiita turiststrommenpfl gigatan till
museetgjordedet niistanom6jligt attta
sig dbrifrin pi dagen,men syftet med
de fi dagarnajag var diir var iindi att
bekantamig med Villan och dess
personal.
N6gra dopp i det hiirliga Medelhavet
hannjag med och hade oturen att fE en
otiick undervattensmanetnigra varv
runt vristen. Ett minne frin Capri i
form av en briinnskadasom tog ling tid
att liika.
Min andraresatill Capri var ett halvir
senare,i brirjan av februari. I Neapels
hamn viintade en begravningsbilatt fi
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kciraombord pi bilftirjan till Capri.
Nigra svartkliiddasdrjandevtintadevid
bilen medancivriga,hdgsttio personer,
beordradesatt gi fcirst ombord via
bildtick pi Caremar.En konstig kiinsla
att ika till Capri ndstanensammed ett
begravningsfrilje. Innan b6ten nidde
hamnenskyndadejag mig till bildtick
fdr att snabbtkomma diirifrin. En
overklig situation att sti vid likbilen
med den blomsterpryddavita kistan
som belystesav ett illrdtt sken frin en
lampa i bilen. Niir landgingen gick ner
sigjag hela den linga bredakajen fylid
av en kompakt massam6rkkliidda
mrinniskor,nlistansom om hela 6ns
befolkning hade samlatsdrir.

ode och tom. Jagtillbringademesta
tiden pi kontoret med genomging av
redovisningen.
PAlunchrastemabar det
av till badeti Marina Piccolamed AnnMarie. Hela badplatsenfick vi ha for
oss sjiilva, den var gratis (under badsdsongenprisbelagd).Vi fdsteundan
brlinnmaneternamed en lingskaftad
hiv, njdt av solensstrilar och svalkade
oss i det l7-gradiga Medelhavetmedan
piilskliidda miinniskor strosadepi
terrassenovanfciross.Det var vinter pi
Capri.

Aterresanfrin Capri, blev med samma
ftirja som f6ft mig dit. De andravar
instiillda p g a kraftig bl6st. Jag har
mingirig erfarenhetav bitresor pi
TOTALT FELKLADD
stormigt hav, och gav inte viidret en
Jag kiinde mig si totalt felkltidd i rnin
tanke,jag ldngtadebara hern. I ftirjans
grannrddasportjacka,niir vi pi samma
sittsalongsattalla italienarekoncensattsom vid ombordgiendetblev
treradepi TV-monitorerna, dar piven
ilandsjasadefdrst. Jagvar visserligen
hrjll sitt sclndagstalfrin Petersplatsen.
pi riitt tindhillplats men vid fel tillf?ille
Ftirjanvar slitenoch sjaskigocirjag
och det gick inte att backa. Jag fcirscikte ktinde att stolen lutade.Jag fick rycka
titta efter en "ickescirjande"medreseniir upp mig oavbrutetfdr att inte glida ur
som kunde bana mig viig genom
den. Jag tittade ut fdr att se om Neapel
folkmassandijag sig en person,San
slntes men sig bara vatten till hoger
Micheles intendent,Ann-Marie
och himmel till vlinster. Hela ftirjan
Kjellander, huvudet hcigreiin alla
lutadekraftigt,visserligeni samma
andra,i en klarblijacka, ivrigt
vinkel hela tiden. Det verkadeinte stdra
vinkande till mig: "Hiir iir jag". Vi
nigon mitt i pivens predikan ej heller
snirklade oss snabbtdiirifrin i vdLra
oroan6gonannaniin mig, menjag var
ftirggrannajackor och det var siikerl
siikert den enda som upplevt Estoniaingen som ens lade miirke till oss.Vem
katastrofenpdLniira hill och minnet frin
personenvar, som alla viintade pi och
den gav mig rysningar.
som nu gjort sin allra sistaresatill
Capri, fcirblev okiint.
Resanslutadeviil, jag kom hem med
sinnet fullt av udda reseminnenoch
Viidret dennavecka var som en vanlig
svidandebriinnmiirken, dennaging
svensksommarvecka,6msomsol och
runt halsen.
cimsomkraftiga regnskurar.Fi turister,
gatan till museetvar stor del av dagen

pi italienska
Svenskanationaldagen
av Runa Gerhardsson
Villa SanMichele firade den svenska
nationaldagenmed en kviillsfest diir
triidgirdens alla stiimningsskapande
resursersamverkadei storformat. Bland
dryga hundrataletinbjudna giister iterfanns celebriteterfrin Anacapris kulturliv och administration.Bland inresta
dignitiirer miirktes Katriona MuntheLindgren, Axel Munthes sondotter.
Det minglades livligt bide f6re och
efter det sammanhillandeprogrammeti
kapellet.
I kapellet svaradetre verbalt begivade
talare itir tankeinnehillet: villans intendent Peter Cottino, svenskeministem i
Rom, Fredrik Jcirgensenoch Anacapris
borgmiistareMario Staiano.Den sistniimnde rev ned de storstaappiidema.
spirituelittill de proHan associerade
blem sornkan uppsti niir tvi kulturer
scikerformer fior en gemensamvlrdegrund.

Runa Gerhardssoniir fil
kand med konstvetenskaplig inriktning och
iimnesliirare.

Nere i skulpturloggianviintade en stor
italiensk buff6 och ytterligare sing och
striingaspel.Den flammande solnedgingen river Ischiaavldstesav det spelande ljusdunklet 6ver valvbigar och
kolonner frin marschalleroch facklor.
Det inramandemusikprogrammethade
pianisten SamuelSchcinberg,gitarristen
Morten Bjorgard, sopranenCecilie
Schilling och tenorenStephenHansen
som hiixmiistare.Hiir saknadesvarken
Evert Taubes"Si skimrandevar aldrig
havet" eller cirhiingenfrin musikalen
Chessav Benny Andersson.
Axel Munthes mytiska Medusa-mask
fick liv. En ging i tiden kunde ingen
d0dlig mOtagorgonenMedusasblick
utan att fdrstenas.Men den hiir kviillen
domineradeskOnhetsupplevelsen.

sonerna.Han sklinkte 20 000 kronor till
de "fattiga ilderstigna i Anacapri", men
100 000 kronor till "SverigesDjurskydds foreningarsriksforbund i
Sverige"(4).
Aspergers syndrom som bakgrund till
lindrig hiigfungerande autism
Aspergerssyndrom kiinnetecknasav
brister i den dmsesidigainteraktionen
med andra,med varierandesvirigheter
att uppfatta vad andramiinniskor kiinner
och t2inker,d.v.s.bristeri inlevelsefcirmiga, s.k. socialapraxi.Rigida beteenden och tvingsmiissig rutinbundenhet
med ogillande av fdriindringar och
spontanitetiir vanligt. Ogonkontakt med
andrakan vara pifrestande. I bamdomen iir det vanligt med nigon form
av udda tal eller sprikproblem.Kommunikation och timing brister och
minga iir de som tyviir blivit mobbade
under skoliren utan ftirmiga till sjiilvforsvar. Dubbeltydigheter som hutnor,
skiimt, gitor eller metaforer kan vara
svira att fdrstfr; det sagdakan hos bam
tas helt bokstavligt.Ofta foreiiggerett
eller flera helt uppslukandeintressen.

civerkiinslighetfor egen del iir inte siilian
forenadmed en okiinslighet fcir andra.
Aspergers syndrom och associerade
tillstflnd
En vanlig komplikation till Aspergers
syndrom iir depression(6) eller dysfymi
(klonisk liggradig depression),inte
siillankonisk och ibland terapiresistent.
Aspergerssyndrom har tidigare i vissa
fall beddmtssom schizofreniasimplex.
De vanligastestdrningamai personligheten som fdrknippas med syndrometiir
schizoid,fobist(inkl. socialfobi) och
sig personlighetsstorning(6,
tvhngsmcis
7), men ocksbnarcisslsllsk(8,9,10,I 1).
Den mildaste delen av autismspektrum
I Oversiktslitteraturgdrs inte n6gon
Atskillnadmellan Aspergerssyndrom
autism(t.ex. I 1).
och hdgfungerande
Samtidigt talar bide annanlitteratur och
klinisk erfarenhetfor att det finns
betydligt mildare varianter griinsande
till nonnalitet.

Lorna Wing talar om autismsPektrum
(12), och i en nyare liirobok om mentalsjukdomarsgenetik framh6l1satt till
Miin med Aspergerssyndrom kan ha
autismensspektrumriiknas Sngestsjuksiirskiida svirigheter i moten med
domar samt brister i social, kommunikalika
kvinnor och det omviinda fcirefaller
tiv och kognitiv fdrmiga (13). Joseph
iir
identiteten
Den
sexuella
vanligt.
Piven beskriver hur man bland sliikibland osiikereller flytande(5). Lingtingar till personermed autism i tvillingdragna somnsvirigheter och kiinsiighet
och familjestudier funnit en mildare
for ljud och ljus h6r ofta hit, ibland
ocksi civerkiinslighetfcir lukt, smak och form som beniimnes "the Broad Autism
Phenotype".Bland dessaanh6rigavar
viss matskonsistens,samtberdring.
det mycket vanligare (iimfdfi med
att
vara
efter
striivan
intensiv
Ofta sesen
anhcirigatill personermed Down's
som andra.Vanligt tir ett ogillande av
syndrom) att finna personersom besm6- eller kallprat, och svirigheter att
och otillddmdesvara reserverade
bedOmaandramiinniskors pilitlighet
g2ingliga,rigida, iingsliga, och civerklinsoch inre kvalitder, viiket fcirsvirar
liga fdr kitik (7). Sammafdrfattare fann
skapandetav hillbara relationer. En
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ockse att dessasliiktingar hadefcime
ndra vcinneriin kontrollgruppen (7). I
sin f6rliingning mot det ordiniira griinsar
autismspektrummot vad som Wing
kallar " excentrisknormalitet " ( l2\.
Christopher Gillberg beskriver en mildare, subklinisk variant av Aspergers
syndrom, "ofta prciglad av egocentricitet, stelbenthet,rigiditet i tdnkande
och beteende,sndlhet. dverdriven
noggrannhet,sanningsscigeri,'kdpphdsteri', ibland starkt socialt intresse
utan social fdrmdga. Stora livsfrdgor,
till exempelrcittvisa,mdnskliga rdttigheter och kvinnofrdgor, kan bedrivas
medfrenesi samtidigt som motsvarande
frdgor i vardagslivet hanteraspd ett
klumpigt och insiktskjst scitt.Inte sdfd
cirfdrmedlare av roliga historier och
smd anekdotersom berdttas om och om
igenpd sammasdtt." (14, s.94).

behandlingfOr sina svirigheter i tillvaron, utgdrs av personermed lindrig,
hOgfungerandeautism. Bland dessaiir
det inte ovanligt med fiiriildrar som kan
vara pitagligt lika varandrai sin utpriiglade okiinslighet ftir sina barnsbehov,
med awikelser frin det fdrviintade hos
dem som fciriildrar.(Begreppetelakhet ,
vanligt i dessasammanhang,torde
hiimta ndring frin bristandeinlevelsefcirmiga i kombination med tvingsmiissighetoch bristandeflexibilitet).

Lindrig autism och kreativitet
Lorna Wing franrhiller att "ett visstrndtt
av autism [dr] enfdrdelfc)r dem som
sysslar med konst eller vetenskap" (12).
Michael Fitzgerald menar att minga
drag vid hdgfungerandeautism fcirstiirker kreativitet, t.ex. formigan att fokuseraintensivt pi ett iimne och utsti
svirigheter utan att ge upp, med h6ga
nivier av energi, motivation, nyfikenhet
Gillberg beriiknar fcirekomstenav
och observationslormiga samt en fdrAspergersslmdromtill ca 3-4 per tusen miga
att bibehilla starkacivertygelser
(14), under det att den lindrigare varioch kiinslor (15). Oliver Sacksniimner
anten av hdgfungerandeautism troligen
att Asperger sjiilv anviindetermen
iir betydligt vanligare.
" autistisk int el l igens " som kiinnetecknas
av att den 6r okonventionell, oortoLindrig autism och nutida krav
dox
och originell (16). Dennakreativitet
ger
Gillberg
ett aktuellt nutidsperspektiv
dr ofta "lingvistisk, spatial, musikalisk
pi den mildare formen av Aspergers
syndrom, och pipekar att sidana perso- och logisk till sin karaktcir" ( I 5), och
friljaktligen iterfinns den ofta hos
ner forr beskevs som excentriker eller
original. I dagenssamhiille tycks det bli forfattare, arkitekter, $rsiker, musiker
allt svirare fOr dessapersoneratt hands- och filosofer.
kas med stressoch med de tilltagande
kraven pi social interaktion och f6riind- Ater till Munthesoriginellapersonlighet. Munthes skildring av fadern talar
ring (14, s. 95), (kanskebidragandetill
den dkande forekomstenav s.k. "utmatt- for att dennevar hird och okdnslig flor
sonensviisen. Modern skildras likaledes
ningsdepressioner").
som okiinslig och favoriserande,och
kanskekarakteriseradesde biigge av en
Lindrig autism och psykoterapi
En betydandeandel av de personersom empatistdrning.Hiir kan det konstitugenomg6ttflera psykoterapiermen
tionella dragetha fcirstiirktsi den diirav
ridande hemmiljdn.Axel visadetidigr
likafullt fortsatter att sdka verksam
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ett sarskilt intresseftr smidjur och
samlade iigg som skulle kliickas i siingen
med itfdljande avbasningarav fdriildrarna, vilket inte iindradehansvanor "Du lydde ingen". Episodenmed kraniet
frin gravkapelletter sig som ett starkt
uttryck fdr egensinnighet.

idag, vittnar om en siirdelesforfattarfrirmiga.

Inom dagensmedicin funderarvi civer
nya tillstind och symtom som fhtt namn
som fibromyalgi, amalgamftirgiftning,
eldverkdnslighet,kroniskt trotthetssynRedan
drom och utmattningsdepression.
Som vuxen framstir Munthe som virds- i Boken om San Michele visar Munthe
en efterloljansviird fdrstielse och klarlcistill sitt yttre, stundtalsokcinslig,
barsk och niistan osocialt uppriktig, med syntheti synenpi nigra av den tidens
vanliga diagnoser,t.ex. appendicitisoch
en egocentriskoch narcissistiskframcolitis, vars medicinskaoch socialabakbristande
haft
ha
toning. Han tycks
grunderinrarom dagenssituation(1, s.
till
allt
framfor
relationer,
ncira
behov av
kvinnor. Han hade kroniska sdmnbesviir' 47 och48).
Han var ljuskiinslig och fick efter nigra
Oaktat sina sv6righeterhar Munthe visat
6r liimna sin drdmvilla'. "Han hade
viirlden en berydandekreativitet i sitt
byggt San Michele som ett temPeldt
skrivande,som skarp klinisk observatdr
solen, tnen hansfrdnfddseln klena 6gon
och som skapareav SanMichele.
tdlde inte ldngre det storka ljuset." (1, s.
393). Att Munthe kunde kiinna sig mer
Referenser:
beJr"tndad med djur dn med miinniskor
l. MuntheA. Bokenom SanMichele,19306rs
tycks viildokumenterat.
Forum2001medefterordav
upplaga.
svenska
Jangfeldt.
Bengt
Han drabbadesocksi av depressioner
2. MobergL. DoktorMunthesdeprimerade
och led mdjligen av en delvis nedsatt
.
2002;98: 5214-17
Liikartidningen
dilemma.
sjiilvkiinsla, ddt narcissisme,?som
3. CullbergJ.AxelMuntheliv ochliikekonst.
-8.
2004; 99: 40'7
Cullberg beskriver den, kanske kan ses Liikartidningen
om
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4. Jangfeldt
som ett autistiskt fclrsvarftir en kreativ
2003'
Widstrand
&
Wahlstrtim
Munthe.
Axel
men samtidigt skciroch vilsen sjiil. Att
ochsexualitet'
5. GerlandG. Autism:relationer
Munthe led av nigon form av emPatiCuraAB 2004.
Bokfdrlaget
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2000.
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Ebstein,
da spriket och ge personligaskildringar Benjamin,
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2002.
Inc.,
Press
Psychiatric
i
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av hansbrev frin Neapel som
In
MH. Normalnarcissism.
8. Stone
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kom som bok ett ir senare(4). Att
Press1998.
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kapitlet
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9. RateyJ,Johnson
CuraAB 1998.
Lindrigautism.Bokftirlaget
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1930, diir skildringarna och de fantasnt 4 2002.
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hetssttimingar.
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tiska beriittelsernaiir hdgst njutbara

10
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Publischers
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12.Wing L. Autismspektrum.Bokliirlaget
CuraAB 1998.
13.FaraoneS, TsuangM, TsuangD. Genetics
of Mental Disorders.The Guilford Press1999.
14. Gillberg C. Aspergersyndrom.Normala,
geniala,nrirdar?BokftirlagetCura AB
1997t98.
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Brunner-Routledge2004.
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SevenParadoxiacalTales.Vintaee Books
r995/96.
Tord Bergmarkiir legitimeradltikaremed
mot koenitiv psvkiatri och essiiisl

SaraJangfeldthojdeirsmdtet
av Agneta Nordgren
Arsm0tet 2005, en kall virkviill i april
pi Italienska Kulturinstitutet pi Giirdet i
Stockholm, blev som vanligt trevligt.
Vir Viinfdrenings styrelsegdr varje 6r
ett fint och gediget arbete,dtirfdr vill jag
passapi att tacka er alla for den tid ni
liigger ned fdr att vi ska ha det trevligt
tillsammans. Ett speciellt tack till detta
Medlemsbladsansvarigautgivare
Barbro Ldfgren och dessredaktdr
Gideon Gerhardsson.
Valberedningensftirslag i 6r innebar
nigra smtirre fciriindringar.De flesta
omvaldessiledes och vi fick en ny
klubbmiistare:Yvonne Ribbentoft samt
en nygammal suppleant;Hans Engman.
ENOUGH ROPE
Efter irsmdtesfOrhandlingarnafi ck vi
som kviillens hcijdpunktnjuta av SiillskapetSan Micheles Viinners stipendiat

2004,Sara Jangfeldt.Saraiir artist i
musikteatergenrenmed gedigenutbildning i sing, dansoch teater.Hon bjdd
pi sing frin olika uppsiittningarhon
medverkati och beriittadeunderhillande
om en "incident" vid hennesbesdk pi
Capri under sin brdllopsresa.
Saraavslutademed singer ur sin egen
turn6produktion"Enough Rope"osom
bestir av tonstittningarav den amerikanska forfattarinnanDorothy Parkers
satiriskadikter, med en inlevelse som
inte ldmnadenigon oberdrd. I hOstkan
ni se Sarapi Gdteborgsoperani "Kiss
med Kate" som Louis Lane.
Den avslutandebuffen var som vanligt
italiensk och mycket god. Det 6r alltid
lika givande och trevligt att triiffas i vir
Viinfrirening. Samtalsdmnenr6der det
aldrig brist pe, vem man an samtalar
med, det 6r tiden som inte riicker till.
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Flyttfigelforskningenpi Capri- hur denborjade
av Carl Edelstam
Ornitologiska Fdrening bakom ryggen
kundejag ingenting gdra. Dess styrelse
skulle snartha mdte. Ge mig tvi veckor!
Si jag sattemig ner, gjorde en enkel
kalkyl Overstartkostnaderplus en budget for tvi personersresaoch uppehiille
i tre minader per 6r, l6steBoken om San
Vintern 1949-50fick jag ett telefonsam- Michele en ging till (den hdr fortfarande
tal frin Josef Oliv, vars namn jag df, sett till det mest underhillande jag vet) och
bara under kyrkliga artiklar i Svenska
gick till SOF:sstyrelsemdte.
Dagbladet.Han fcjrklaradeatt han var
Fattig fOrsamling
engageradi verkstdllandetav Axel
I ornitologfdreningen,som var en fattig
Munthes testamente,och nu gtillde det
forsamling med klok kassafdrvaltare,
om svenskastatenskulle ta emot och
var man mycket fOrsiktig. Till sist besldt
med
fOrvaltaMunthes villa Pi CaPri
man att officiellt sttilla sig bakom ftirslakulturuti
lank
en
omgivandemark som
get samt betala en omedelbartviveckors
bytet mellan Sverigeoch ltalien. Arenresafbr mig till Capri lor att liira kiinna
det hade fOrtstill riksdagen.Det iir ju
allt under fdrutsiittallmiint bekant, sadeJosef,att vira riks- platsenoch Josef,
att aldrig begiira ett
lovade
ning
attjag
dagsmtininte alltid iir si djupt intresdrift av en evenfdr
fcireningen
ore
av
en
seradeav kultur. Ochjag tror att
Det fick duga, och
station.
framtida
tuell
skulle
anstrykning
naturvetenskaplig
jag
min medverkan
Om
ldftet.
hillit
har
gdra fdrslaget lite mer pitagligt och
pi
riksdagensbeinflyande
nigot
fick
faktainriktat. Du har ju, fortsattehan,
Josefsmemoav
ovisst
mycket
6r
slut
deltagit i uppbyggnadenav en station ftir
kronprinsen
divarande
att
framgir,
arer
flytfhgelforskning pi Oland som haft
positivt
samtal
i
ett
donationen
upp
tog
framging och fitt positiv PressPi
den som
och
Skdld,
finansminister
med
gdra
nigot
kunde
man
minga hill. Om
sett Sk0ld kan knappastbefvivla att
liknande pi Munthes iigor skulle det ju
sakendiirmed var avgjord. Frin SOFinte bara stAmmamed Munthes varma
minns jag annarsmest att en tonmritet
intressefdr flyttfiglarna (o, jag har liist
givande
men polemiskt lagd ledamot luden berdmdaboken) utan sAkertbli till
som han brukade gdra fdr
bakit,
tade
sig
gladje for minga svenskaornitologer.
att betraktamotpartenlite von oben, och
Det var brittom. Ville jag hjiilpa till?
deklareradeatt pi den hdr holmen kunde
av
zoolog,
man kanskeringmiirka femhundrasmitjugofemirig
FOren
fflld
fEglarper sasong,vilket med den kbnda
nyfikenhet, reslust och ljusbli ftirhoppiterfyndsfrekvensenftir t ex ldvsingare
ningar, kunde svaretbara bli jakande.
(drygt en promille) skulle bli ett fynd
Dessutomr6kadejag ha ett intresseav
italiensk konst och arkitektur som starkt vartannat6r. Femton 6r senare,med runt
200 iterffnd pi fickan, Piminde jag
talade fdr saken.Men utan Sveriges

Niista 6r, 2006,kommer figelstationen
p6 klippan ovanfbr Villa SanMichele att
fira femtio 6r av framgingsrik verksamhet. Men historienb6rjadefem 6r tidigareoch hur det gick till skalljag beriitta
hiir.

t2
honom om vad han sagt.Di skrattade
han och sadeatt vi haft turen pi vir sida,
och jag fick tillfiille att svara:Jovisst,
turen- och JosefOliv!
Ty det var JosefOliv som skapade
stationen,fcirstgenom sitt initiativ,
sedangenom att renoverafigelborgen
och slutligen genom att i mer iin tio 6rs
tid reda ut alla praktiska och legala
problem som figelfolket stiilldes in{iir,
{iirran frin hemlandetoch med en svirt
bruten italienska som endavapen.
Men det tog sin tid, ty Josef hade stOrre
saker att tiinka p6. Hela Villa San
Michele och desstrddgird skulle ftirst
siittasi anviindbartskick, och det behdvdesvatten,somjust pi Capri kommer bara med vinterregnenoch diirfrir
kriivde stora cisternbyggen.Viren 1955
meddeladehan dock,att det var dags att
scikapengartill vir verksamhet(tips:
friga hos Kungafonden!), att vi var
viilkomnaatt sattaiging till h6sten.S&
kom min hustru och jag att iigna sensommarenet aft skaffa allt som kavdes
fdr att stationenskulle fungera: fingstniit, ringar, facklitteratur, kciksattiraljer,
slingkltider,instrument.Avgdrande var
anslagetfrin Kungafonden, som ocksi
tiickte kostnadenatt kdra detta till
Neapel och att under drygt tre oktoberveckor installerautrustningen,liira
kdnna trakten och vissa viktiga personer
samt kontrollera att allt fungerade.
Nigon tid for ringmiirkning blev det
inte, den fick vi viinta med till viren,
och di hadejag sjiilv fbtt andraengagemang.Si sminingom visadedet sig
att jag bara siillan skulle komma tillbaka, men i nifia 20 ir fortsattejag att
tigga respengarpi olika h51loch viirva
oavldnadpersonaltill verksamheten,

innan den Overtogsav Ottenby f6gelstation (inte av omitologforeningen som
sidan) och gick en stabilareframtid till
mdtesi samarbetemed italienska
forskare.
Kungliga rfld
Niir resanniirmade sig liit blivande
kungen meddelaatt han ville ha ett
samtal,si jag gick upp pe slottetoch
fick nigra viinliga men bestiimdarid om
ftiltarbetei Italien (diir var han ju expert)
samt hiilsningar att framfciratill Josef.
En vecka fOreavresaninhandladejag en
fltta timmars Linguapone-kursi italienska,som senaretilldt mig att i samtal
med capresiskafiskare kommentera
Churchills europapolitik. Sint kan jag
inte liingre. O ljuva ungdomstid, d6 man
Iiirde sig sprik i den fartenl
Barbarossaborgen
hadejag settredan
1950,men vad Josefoch hansmedarbetarenu hade istadkommit med denna
ruin var nArmastotroligt. Boningshuset
pi inre borggirden hade med fullstiindigt bibehillandeav den medeltidaarkitekturen fcirsettsmed armering i golv
och tak, putsat in- och utviindigt, fEtt ny
takbeltiggningoch nya fcinsterb6gar.Pi
en golvyta av 42kvadratmeter rymdes
tre rum, kcik, tviittrum med WC, hall
med 6ppen spis som fungeradeutmiirkt
och en septiktanki backennedanfcir.
Allt var redanmdblerat.Den lilla tenassen med utsikt 6ver Capris hamn hade
Josef sjlilv fcirstiirktmed murslev,
hiingandeOverett 200 meters stup eftersom han inte ville riskera sina arbetares
liv. Di brunnar saknashade den medeltida vattencisternenunder stora altanen
rensatsoch anslutitstill en pump i
kciket;den ftir runt vatten frin husetstak
och rymmer omkring 20 000 liter, en
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volym som fornYasav regnenvarje
vinter.
Men allt kan man inte ftirutse. Vi hade
inte sovit minga niitter i virt lilla krypin
bredvid entr6n fdrriin vi viicktes av en
magnifik knall. Jag tiinde en lampa och
konstaterademed viss fclrvining att traflisor frin den stadigadtirren lig strddda
river vira siingar.Vi gick dA ut med
lamoan i stora salen,diir vi loreglende
kvail pi en sting hade fortojt en vingskjutenjorduggla vi rtiddat undan
jagaren. Salenvar fylld av ett dammoln'
i d.ttu satt ugglan pi sin sting, tviirfdrbannad,och kniippte med niibben' Det
visade sig, att blixten giort entr6 genom
kdksfdnstret, diir den vridit det grova
smidesgallreti ett ganskadekorativt
monster,giort en nittio gradersvinkel,
slagit hfll i den niistan halvmetertjocka
mot salenoch svetsatfast en
stenvAggen
blocket i motsatta
utslagna
det
av
del
viiggen- den mot vflrI sovrum- och
puit"tut ugglanpi nigon metershell' Se
hade blixten gitt in till oss,hyvlat lite
pA ddrren och passeratut genom gallerfonstret med en bit nytt konstsmide som
resultat.
Det var inget annat att gdra iin att gi och
liigga sig igen. Pi morgonenviicktesvi
av astronomiprofessornYngve Ohman,
som vandrat hit anda frin sin solstation
eftersomhan var rddd att vi rikat ut f6r
ett nedslag.Med forskarenssannaintressestuderadehan blixtens krokiga
viig genomhuset.Nflgra timmar senare
hade han med Josefshjiilp ordnat si att
en stor miingd grov koppartrid bars upp
och monteradesltings hela takkanten,
och vi fick anvisning om hur den skulle
jordas. Detta tyckte jag kunde viinta till

n6stadag. Det var dumt, tY Pi natten
viicktes vi av ett nytt iskviider. Med
hjiilp av stege,tdnger,spett och spade
genomfcirdejag nu jordningen i hiillande regn och si gott som oavbruten
blixtbelysning- en av de mer nervcisa
timmama i mitt liv.
Tjugofem kollin
Det vore niistan synd att sluta den hiir
historien utan att n?imna,att redan ftirden frin Stockholm till Capri hade sina
poiinger.Fdr att fi rum med lasten' 25
kollin, hade vi bYtt vir Folka mot en
ildrig Mercedessom vi Sllde frin golv
till tak med linade l6dor och skavda
kappsiickar.De timtiliga sakernakikare, precisionsvigar, viideiinstrument
- placeradescjversti min mammas
gamla hattaskar.Hur klokt dettavar
insig vi inte fdrriin vi nidde italienska
sr6nsen.Diir meddelademan att allt
iraste packasupp, viirderasoch bel6ggasmed inflorseltull,eftersomdet
uppenbarligengiillde en varutranspofi'
Jag gjorde di en gestmed Gunilla smiirt, blond och med ling hiistsvansoch forklarade,att detta var vad hon
ansig sig behcivafdr ett par veckors
badsemester.Tullaren betraktadehenne
med en blandning av beundranoch forftiran och viftade oss omedelbartvidare'
Vid omlastningenfrin bil till bet i
Neapel uPPstodovdntat sammaProblem, 0n Capri hadeniimligen di iinnu
egentullriitt vilken uttivadesvid kajen i
Neapel.Nu visstejag vad jag skulle
siiga.Men dennaging blev reaktionenmer personlig. Tullaren som var trdtt pa
att se vackra blondiner gi ombord hiir,
viinde sig direkt till mig, klappademig
pi axeln och sa:Poveroamigo!
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Carl Edelstamiir fil dr och
mingsidig forskare,en outtrottlig folkbildare. Ett av
hans mingiriga forskningsprojekt rtir flyttfbglarnas
Sin fcirstyrmekanismer.
miga att populariserahar
han bl a visat i tiver 500
radio- och TV

STADSVANDRING

t.-

Pi toppen av Monte Barbarossai den gamla sj0rdvarborgenligger den gamla ftgelstationen, hdgt
ovanfdr San Michele med en hanfdrandeutsikt
405 meter over Neapelgolfen.I bakgrunden
vulkanen Vesuvius.
den21 april 1986.
Tuschteckning
av GunnqrBrusewitz,
Privat rigo.

Fdrre intendenten
Levente AS Erdecis
bok Miinniskor i
azurblitt landskap
finns att kdpa i villans
bokhandel.Fdr den
som vill skaffa sig en
ftirdjupad bild av
Capris historia,
mdnniskor och
miljder, genomfcir
intendenten
skrdddarsydda
stadsvandringarefter
hinviindelse till
villans reception.
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I skenetav citroner- capresisktbibliotek'
2. Sfinxer
av Magnus Bergh (fortsiittning frin Medlemsbladnr 14 och slut)
Filmproducentensvilla i Alberto
Moravias roman "Fdraktet" 6r kalkerad
pi den berdmdaVilla Malaparte,vilket
bm inte annat framgir av Godardsfilm,
som iir inspeladpi platsjust i Villa
Malaparte, diir den ligger inspriingd i
klippan pi Capris sydkust, otillgtinglig
vid vattnet, lika rdd i solen som en nykokt hummer, och, som arkitekturhistorikern Levente Erdeds si traffande
pipekat i sin bok "Mtinniskor i azurlikt
landskap", pn hnll alldeles lik en vilande
sfinx - som om Godards film kommit
till i det huwd som detta hus iir med
sina perspektivfdnstertill dgon. Huset
likt mig sjiilv - casqcomeme'som
fdrfattaren och byggmdstarenCurzio
Malaparte sade.
Till yttermera visso Pryds CaPri av
ytterligare en berdmd sfinx' Axel
Munthes. Den rdda sfinxen pi Villa San
Micheles brdstviirn iir sjiilva inbegreppet
av Munthes skaPelseoch av Munthe
omgiirdat med den hdmningsl0ststorljugande fiirfattarens mAngamyter (se
"Boken om San Michele", kaPitlet
Sommar).Mycket riktigt skymtar man
Munthes sfinx i skymningen i Moravias
-1934- just ndr beriittarenpi plats i
Anacapri drar iging en l6ng skrdna om
precis det slagsvidlyftiga iventyrligheter av politiskt och erotiskt slag man
helst vill se som lorklarande bakgrund
till sidan inre eller lttre exil som kriiver
att livet avslutasi fdrniim avskildhet pi
ett stalle som Capri, ir la kejsarenoch
sadistenTiberius, pederastenJacques
eller Thomas
d'Adelswaerd-Fersen

Manns dotter Monika Mann, som tillbringade 30 6r pfl Capri med en iildre
fiskare - m fl vidlyftiga och fantasieggandecapresiskapersonligheter.
MecenaternaMalaparte och Munthe hdr
till dem, under vars hiign historier och
capresiskafdrvecklingar av ovanstiende
slag tillkommit och tillkommer. (For att
nu inte tala om Gunnar Adler-Karlsson
som placeratsig sjiilv pi orakletsplats i
Delfi i sin filosofipark med klassiska
filosohska sentenserpi majolikatavlor i
naturenvid Migliera-utsikten utanf0r
Anacapri. Det iir som om det funnes en
sdllsynt virulent hybris- och kitschbacill
pi Capri!).
SJALVPORTNATTONgN
Malaparte och Munthe, bida sjiilvportriittdrer till husbyggareoch arkitekt, har
med sina respektiveftirfattarbostiider
och capresiskabibliotek garanterat
Caprilitteraturensfortsattatillviixt. Ofta
jusi si desperatoch undergingspriiglad
som en ging hos Homeros,eller som
nbr den gir igen i den inledandesirenvariationeni Moravias tongivande
"1934"i
" 'Ar det mOjligt att leva i desperation
och iindi inte vilja d6?'Medan ingbiten
snabbtnermadesig Capri lekte jag med
tanken attjag liiste den dlir frigan pi en
fana 6ver havet upphiingd i klorna pi en
enorm fladdermusmed utbreddavingar
lik den som man kan se Pfl ett tryck av
Diirers "Melankolien"' " (Overs' Si
Felicetti)
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Men viil inordnad i det slags"platsens
epik", som jag i del ett av dennaartikel
gav ett par aktuella, svenskaexempel
p6, vet man aldrig riktigt hur Caprilitteraturen utvecklar sig. Traderingen
tar lAtt formen av viskningslek. Liigg till
detta en dos experimentellavantgardism, sAdanakaprisersom alltsedan
Marinettis dagar giirna iscenstittspi 6n
med de osannolikaproportionerna;
JosephBeuyst ex, som fick en snilleblixt pi Capri och tiinde en lampa med
hjiilp av en gigantisk citron. Med sidana
liislampor blir all Caprilektyr som fdrvandlad.
Walter Benjamintillbringadeen sommar pi Capri pA 2O-taletoch fiiste sig
vid en ung revolutioniir lettiska. Typiskt
nog lade han samtidigt sistahandenvid
sin avhandling om "Det tyska sorgespeletsursprung" som for att motsvara
kravet pfl capresiskdesperationoch
akademisktsfinxeri. Hur befriande

framstir di inte hans och Asja Lacis
gemensamma
artikel om Neapeloch den
lockande"porcisa",allt genomsliippliga
erotiska livsstil, som de dar kunde iaktta
(Artes nr4l2003 i dvers6ttningav
MunthestipendiaternaArne och Enel
Melberg). Med viilgdrande sjtilvironi
avslutarBenjaminoch Lacis, som mdtte
varandrapi Capri, sin text med konstaterandetatt om neapolitanarendiskret
gdr sig lustig 6ver den alltfdr upplivade
upplevelseturistengenom att skicka
honom vidare frin Neapel till den lilla
grannbynMori, si missuppfattarden
sentimentaltriverspiindetysken det pi
typiskt kitschigtsattsom "se Neapeloch
sedandri".
Om iin tryggt ftistadevid den civilisatoriska mastenlyckas fdrfattarnabide se
Neapel och Overlevafrir att fcirmedla
det, val medvetnaom drivan av inspirerandeoch tillgodogjord litteratur som
hopatsframfcir musernapA sirenkusten.

Villa Malapafte, sfinx i det hiir sammanhanget
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medborgarnasekonomiskamdj ligheter
att vtilja semesterform?Hur mycket
piverkar den otrygga vdrldsbilden valet
av resmf,l?

BdstaSanMichelesVdnner,
som alltid iirjag lika tacksam0ver att fi
bidra med nigra spaltradertill denna
lilla men betydandeskrift. Tack vare
redaktrirenProf. Gideon Gerhardssons
goda vilja f6r jag iinnu en ging vara med
trots min inbitna ofcirmiga att folja
inliimningsdatum.

I skrivandestund har London tragiskt
drabbatsmed sina oskyldiga offer, liksom Madrid och Istanbul for inte alltfdr
l2ingesedan.Fast det inte alltid k6nns
bra iir det trots allt min uppgift och min
skyldighet att informera om realiteter.
Viirldskatastrofersom 9/1 I -attentatet,
Irak-kriget, Tsunamin,osv, liksom
inforandet av euron, obalansenmellan
dollarn och euron, billigare vackra
turistmil, osv, leder till stiindigapifrestningar pi vir ekonomi.

I hdst presenteras
en propositionsom
ber0r de svenskakulturinstituten utomlands,varav vi iir ett (Iku 2003). Detta
kanskeblir virt endatillftille under
mAnga6r framdver att verkligen medvetandegdraregeringenom vad Villa
San Michele iir, betytt och betyder. Just
att
Villan iigs av svenskastatenmen
Korlfattat, som avrundning och en slutmedftirt nigon direkt kostnadoch
aldrig
giltig kommentarpi Villa SanMicheles
diirfcir
aldrig legat med i nigon statsjag
verksamhetsir2004 vill
tackaalla er
budget
kan ha varit missvisandeoch
som pfr ett eller annat siitt ofcirlrutet fortbland annat skal dll en felaktig uppfattsatt att bidra till att framhtiva denna
skapelsesrattmatigabetydelse.Aret blev ning om Villa SanMichele som ett
semesterparadis
for iildre prominenta
till sist ett intensivtsmakprovpi vissa
kulturpersonligheter.
av Villa SanMichelesutvecklingsmcijligheter,kulturellt men ocks&
Att Villa SanMichele iir en inspirerande
ekonomiskt.
och idealisk plats att bedriva vetenskapMedan 2r 2005 nu till hiilften ligger
liga och konstniirliga studier pi rider det
bakom oss kan jag konstateraatt iiven
inga tvivel om liksom att det iir ett
detta blev ett flr av spiinnandeoch
faktum att vi iir stolta dver attvira
intressantaerfarenheter.Trots de allgiister ofta faktiskt varit iildre promimiinna,till viss del hoppingivande,
nenta kulturpersonligheter.
siffrorna foftsiitter virt 6de att vara
alltfor tett fdrknippat med turistOrd som fcirknippasmed hdg 6lder,
niiringens kurvor. Hur mycket piverkar
tiden som gir, frirgdnglighet,det fcirgingna... det "omoderna",skriimmerav
i-liindernas allmiinna ligkonjunktur
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nigon anledning allt mer slag pn fok i
dennahektiskaera.Villa SanMichele 6r
just diirfcir unik i detta speciellaavseendedi denjust erbjuder tillf?ille ftjr
djupare reflektioner kring v6r samtid i
en, pA ett slitt, tidkis miljd der de (t)
"unga" konfronterasmed de (-t)
"gamla", "omoderniteten" med
"moderniteten", osv.

,';

II

Jag iir Overfygadom vikten av att era
rdstergdr sig hdrda.Alla ni medIemmar, stipendiater,grister,aftister,
besdkare,entusiaster,alla ni som av
egen erfarenhetkan beriitta vad denna
plats har betytt eller befyder fdr er,

vittna om er upplevelse! Summanav era
erfarenheter.vad Axel Munthes Villa
San Michele iir i egenskapav kulturhistoriskt minne, samt hur vi verkar som
svenskkulturinstitution i utlandet torde
kunna vara ett konstruktivt bidrag till en
frank debattkring ett statligt ekonomiskt ansvarstagande,
iiven som en
konkret bekrdftelsepi Villa San
Micheles faktiska viirde.
Viinliga hdlsningar
Peter Cottino
Intendent

Pinjetriidetsersdttare
Av Runa Gerhardsson(text och foto).
I Medlemsbladetnr 13
beriittadesom den niist sista av
de benimda historiska pinjernas
bortging. Pi sammaplats pi
PiazzaYittorio iir numera ett
citrustrddplanteratenligt
bilden.
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"Pi en kolaresheder"
Bertil Delin. Kolarna.Axel AbrahamsonsFdrlas. 120s.2004
Hur ser virt levande{brflutna egentligen
ut och vilka krafter styr utvecklingen
niir det gtiller gldmska eller fcirnyelse?
Chefredaktdrenoch skogsmiistaren
Bertil Delin var 1986 SM-stipendiat.
Frin sin upph<ijdaplats pi JosefOlivs
altan kunde han jiimfdra hur guidernapi
sina respektivesprik anviinde olika
metaforer fdr att gestaltaAxel Munthes
erfarenhetsviirld.Trohet mot originalet
kriiver spriklig lyhdrdhet.

Hiir saknasvarken Hannibal. Nero.
Napoleoneller BrddemaGrimm. F6r
kolarna var piven Alexander III frin
I 100-taletoch franskekungen Frans I
frin 1500-taletviktiga stOdjare.
I
konungariketNeapel gav sig kolarna in i
storpolitikeni bdrjanav 1800-talet.Det
desperatakolarupproretslogs emellertid
militiirt ned av de styrande.

Stort intresseiignaskolarsiillskapens
iddviirld, ritualer, ceremonier.Den
Miinniskans fcirs6katt hiivda sin egenart heligeTheobaldblev kolarnasskyddshar minga ansikten.Med- och mothelgon framfdr andra.Han hjtilpte sjuka
krafter varierar med tid och plats. Makt- och fattiga och fcirscirjdesig en tid som
striivan, list, fcirhoppningarom utvaldkolare.
het, behov av att dela fest och gliidje
med andra,iir viktiga ingredienser.
SLUTET SALLSKAP
Skogen,slatten,havet iir av ilder stora
Ett kolarsiillskapiir ett slutet siillskap
skideplatser fcir individuell dverlevnad
med delvis hemligasymboler,igenoch kollektiv sjiilvhiivdelse.Historiskt
kiinningstecken,ritualer. Den bindande
kom brddraskapenl6ngt fcire systertillhririgheten och ansvaretmarkerasi
skapen.Bertil Delin har sciktefter
kolareden;medlemmarnasinre tillviixt
mdnster i detta brokiga konglomerat
och mognadi grader.Upphdjelsentill
med kolarsiillskapensom den rdda
en hdgre grad ftiljer ett strAngtceretriden och han gir grundligt tillviiga.
moniel. I samvaronsfestligadelar
Han fcirenarforskarensnyfikenhet med
flterkommermingahandatill det ursiillskapsmiinniskansunderhillande
sprungligayrket bundnaeufemismer.
charm.
Grundarenav kolarordenssvenskagren,
Skogenstriidftillare, kolare och brukare
Bertil Delin, liimnar med dennabok inte
uppvisar minga oviintade sliiktskaper
bara ett viktigt bidrag till ordensviisenbide sinsemellanoch med omviirlden.
detsfiirgstarkahistoria utan iiven en
Fdrfattareninleder med frygernas
sociologiskpAminnelseom virt hittillsmodersgudinnaKybele och hennes
varandebehov av myter, av fasta ceresvarla undergdrandesten.Hennesniira
monier. Siillskapenhar uppstitt i en helt
lierade var den kastreradevegetationsannantid iin vir men fortlevat. Aven
gudenAttis. (Medlemsbladet3, s.5)
den mera namnkunnigafrimurarorden
Sidoperspektivenhiimtas frin olika
som undermedeltidenblev ett forum fcir
tider, krig och kungar, yrkesintressen.
de flyttande "fria" murare som inte iigde
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tilltrtide till stiidernasfasta gillen och
skr'6nfortsiitter som tidigare med det
of0riindradeinnehillet i dialoserna.
GG

Bertil Dehlin fcireliisermed
Sankt Theobald i bakgrunden.

-
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Fundraisingfor Villa SanMichele
av Agneta Nordgren
Som ni vet iir jag tillbaka i Stockholm
efter ett och ett halvt 6rs gdstspelpi
Institutionen fcir ServiceManagement,
Lunds Universitet, CampusHelsingborg. Jag liimnade Rii med stor entusiasm infdr niista projekt i mitt liv: I h6st
startarjag ett fciretagsom i hul'udsak
kommer att arbetamed att samlain
pengartill Villa SanMichele. Fdr att
st6dja, friimja verksamhetenoch bevara
detta kulturarv som inte fir och aldrig
har f6tt nigot statligt st0d.

sammaanda:jag kan tiinka mig att
tigga om jag kiinner att det kan ge
resultat! Pengarfinns det gott om.
Jag har fitt P.eterCottinos, Marita
Jonssonsoch M6rten Lindstihls
vdlsignelse.Kontonummer meddelasi
niistaMedlemsblad.

Peter Cottino tir inte bara intendentfor
Villa SanMichele. Han har ocksi
skapatkultursamarbetsprojektet
Munthes Axel som bestir av flera
nyskapandemingkulturella och tvardiscipliniira projekt som fungerar som
ett operativt niitverk. Meningen iir att de
ska vara brobyggandepi ett siitt som iir
i Axel Munthes anda,med en lmgre
internationell profil.
Jag har haft livlig kontakt med Villa
San Michele och dessintendenterunder
de senastetrettio iren. Under dessa6r
har jag arbetati niiringslivet pi olika
siitt, och ofta haft anledning att triiffa
och piverka fciretagsledareoch ekonomiansvariga.Nu kanns det som om
det iir dagsatt hjtilpa den verksamhet
som ligger mig varmast om hjiirtat, det
iir tuffa tider inom kulturvArlden.Jag
vill bidra genom att uppvakta niiringsliv
och andrapresumtiva givare, ge dem
rAtt argumentsi att de vill bidra ekonomiskt. Niir jag tiinker pi hur Josef Oliv
arbetadefcir att dra in pengar till det
som behcivdesvill jag giirna forlsiitta i

Agneta Nordgren var sommarviirdinna pi Villa SanMichele
fdr 30 ir sedan.Hon har i olika
sammanhangiterkommande st6tt
verksamheten,bide pi Capri och
i Sveri
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Musikbiblioteketpi SanMichele
av Anders Lindstrdm
Intressetlor Musikbiblioteket oA San
Michele ftirde med sig an jag fick i uppdrag att stiilla i ordning detta, d v s 96
igenom hela notmaterialet,liigga in allt i
mappar och piirmar och placeradet st6ende i hylloma i instrumentaloch vokal
besiittningsordningfor att diirmed ocks6
hindra materialet att piverkas av fukt
och kyla i det omv2ixlandeklimatet p6
Capri. Sjiilvfallet har all musik fdrts in

pi data si att materialetblivit tillgiingligt
genom att scikai programmetFileMaker
Pro men ocksi for att i framtiden bli
tillgiingligt genom Stiftelsen San
Micheleshemsida.Biblioteketbestir
friimst av kammarmusik,pianoverk,
solosing samt kdrmusik fdrdelat p6 ca
4250 titlar. Biblioteket iir ocksi uppbyggt si att musikbcickeroch inspelad
musik fortlcipandeska kunna ltiggasin.

"MuntheanaAndersLindstrom,
av Anders Lindstrcim
Detta arbetesom planeratsi flera 6r
kundebdrja realiseras2003 n6rjag ur
Helge Ax:son JohnssonsStiftelsesfond
fick mdjlighet att bygga upp vad som nu
gir under namnet "Muntheana Anders
Lindstrom" Detta "Munth eana,,omfattar
i fdrsta hand en ca 650 sidors faktabeskrivning av Axel Munthes liv i tidsordning med diirtill relateradeviktiga hiindelser,allmdnt. 40 A4-piirmar med kopieradebrev, skrifter, plats- och historiebeskrivningar, faktauppgifter, tidningsartiklar. 1000 foton frin Capri, Rom,
LunghezzaPisa London, Hildasholm m
fl Muntheanknyna platser. 500 svartvita
fiirg fotokopior samt 0ver 4000 kiillhiinvisningar, allt inlagt pi data.
Arbetethar ocksi medfdrt omfattande
studier av Capris historia vilket mynnat
ut i en historiebeskrivningom Capri.
Detta har i sin tur mynnat ut i en
"guidebok": "24 vandringsbeskrivningar pi Capri" med undertecknad
som ciceron, som nu ligger fiirdig ftir
publikation.

1q----

Ur dennamin fordjupning och ur detta
"Muntheana" har beriittarfOreliisninsar
med bildspel kring Axel Munthe ocf,
hans liv vuxit fram ochjag erbjuder ftireningar och organisationermed intresse
ftir Munthe detta. Min beriittaraftonhar
fbtt namnet ttAxel Munthe. en sann
Europ6'0. Fcireliisningarnakan i viss
min varierasatt handla om Munthes liv i
allmiinhet, men ocksi om hans f6rehavandeni Dalarna.

Anders Lindstrcimiir Muntheforskare
och musikkonsulenti Riittvik
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19 april
Italienska Kulturinstitutet, Giirdesgatan14
Arsmdte.Utdverde sedvanligairsmcltesfOrhandlingarna
beriittadeIngvarHolm
inramadesav PerThunarfmedpianomusik.
minnenfran SanMichele.Fdreliisningen
IngvarHolm visademedordensochbildenshjiilp att SanMicheles0 Ar denrlitta
miljrin fdr "ny odling och Atervinningav gammal".Ingenhar somIngvarHolm
mellanbild ochtext, de berikande
medvetandegjort
det magiskasamspelet
metaforemas
mingfald och derasftirmiga att tydliggciradet somskeroch det som
synesske.IngvarHolm illustreradesin framstiillningmedegnamilningar somhan
kalladePausbilder,eftersomde tillkommit underpauseri skrivandetpi Capri.De
b6detill det lokalaoch det globala.I kviillensutstiillningingick Ingvar
associerar
HolmsberdmdamAlningPrlstenpi Caprisomfdrestiillerhonomsjiilv och som
piminner om dengiirnalekfulla distanstill sig sjdlv och omviirldenmanmiste
uppriitthilla ftir att leva vidare.
IngvarHolms ftiredragitergavsi Medlemsbladnr l3 och 14.
PerThunarfhadevalt styckenav Fr6d6ricChopin,romantikernmedstorkarlektill
centralgestalt.
De tue
folkvisan,och EdvardGrieg,dennordiskanationalromantikens
minikonsertemaframftirdesmedkraft, elegansoch kiinsliginlevelse.
Arsmdtetsutfall i ciwigt framgir av dennaSrsberiittelse.
17 november
S:t Clara Kyrka genom7 sekler
Assisii Umbrien.
Den heligaClaraeller ChiaraSciffi var fddd I194 i bergstaden
Sverigesendaklarissklosterbyggdespi 1280+aletvid Klara sjcii Stockholm.Per
nedslagi kyrkans700-6rigahistoria.Kyrkansunika
Thunarfgjordefascinerande
instrumentellaresursergav ThunarfhisnandeexempelpAmedviilvaldastycken
speladepi kyrkanstomklockor,storaoch lilla orgeln,flygeln.Fdredragetitergesi
i
Medlemsbladnr 14.PerThunarfhar sen1976bl.a.eettcirka 4500lunchkonserter
dennakyrka.
Stockholmi aoril 2005

Barbro L<ifgren

Gideon Gerhardsson

GudrunDahlberg

Gun Andr6asson

GciranZackrison

IngvarHolm

PerThunarf
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Viilkommen till viinnernas sammankomst hdsten 2005

MANDAGENDEN 26 SEPTEMBER
Kungliga Slottet- Bernadottebiblioteket
BibliotekschefGdranAlm inlederm6tetmedatt informeraom
Bemadottebiblioteket
och ddrefterkornmerBengtJangfeldtatt beriittaom
"Munthepl Slottet".
M0tetkommeratt ta ca 1,5timmar
M0tetb0rjarklockan18.00,menvi bOrtrdffasenkvartinnanochgi in i samlad
tropp.
Samlingskerpi Lejonbacken
ochvi 96rin via Antihnuseet.
Efter sammankomsten
harvi bestiilltbordi kiillarenp6 Restaurang
Michelangelo
pi Vdsterlinggatan62,enkort promenadfr6n Slottet.
Det kommeratt finnasett par tre rdtteratt viilja mellanochtill det serverasett
glasvin.
Kostnad:150kronorsombetalasvid ankomsten
till restauransen.
Bindandeanmiilansnarastmtijligt till GudrunDahlbergtelefon65041 51.

Bengt Jangfeldts bok "Munthes capri" (wahlstrdm & llidstrand 2004), med
bilder ur lcronprinsessan victorias fotoalbum, utkommer i septemberpdfura
olika sprdk (engelska, italienska,franska och tyska). utg&vorna ar ideniiska
med den svenska. Samtidigt utkommer "En osalig ande" i pocket.
"En osalig" ande kommer at sd\as i bokhandelnmedan ';MunthesCapri"(150
lv + porto) kan bestdllasfrdnfiirfattaren: }stermalmsgatan 77,
I I 4 50 Stockholm. Telefon 08/7I 2996 7. Email : i angfeldt@bredband.net.
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