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Arsmotet 2006.. .
..bleven omviixlandehistoria. Stig Gustafssonftireslog att siillskapetskapital placerasbiittre. Styrelsen
undersokersaken.

"..gondolen gled lingsamt fram civerdet skimrande
vattnet och den gamlaviirlden var borta och vi satt diir
med blickarna riktade mot dromlandetsgrcina<ilingt
borta i fi?irran".

BengtJangfeldt lanseradeid6n om namnbytetill "Axel
i medlems- Vilken o menadehan? Kanske vAr <i?
Munthe-siillskapet".
Fdrslagetpresenteras
bladetpi det att alla medlemmarkan rosta om det.
Och medanvi begrundadedet vi hcjrt gav Per Thunarf
vid pianot relief it v6ra pens6ermed "Turkisk marsch"
M<jtetsaja till Agneta Nordgrensprop6om en Villa
av Mozart (i Mozartjubileets ir), Schumanns"TrdumeSanMichele-fond. Agneta sjiilv fir i uppdrag att
rei", Smetanas"Polka" - och som final i virens tid
ansvarafdr fonden och att foreslSett liimpligt namn
Christian Sindings sprittande"Frtihlingsrauschen".
ftir den.
Ovanpi detta altackades och blomsterhylladesvarmt
denavgiende ordforandenBarbro Ldfgren liksom
avgienderedaktorenGideon Gerhardssonftir sina
mingiriga insatseri siillskapetstjiinst.
Senvar det dags ft)r aftonenshuvudnummer:Kaj
och
Attorps - litterafurrecensent,Ye ats-<iversiittare
ft)rfattareav bl a romanen "Gredelins liingtan" (om
ElsaBeskows tre beromdatanter * Farbror Bla) beriittadeutifrin sin antologi "Svenska kiirleksbrev".
Det blev en gripande vandring bland m?inniskooden.
Nils Strindberg- deltagarei den tragiska Andr6eexpeditionenmot Nordpolen - som ftirtr<istansfullt
skiver till ftistm<inAnna att nu iir ballongennyfernissadoch siiker.
Denjudiske forskaren Rudolf Kauffmanns 6mma,
ftirtvivlade brev till sin svenskaftistm<iIngeborg
Magnusson.Kaufmann sattesi ftingelseftir "rasskiindning", deporteradestill Litauen och dodadestill slut av
tvi tyskasoldater1941.
Brewiixlingen mellan SamuelAugust och Hanna som
derasdotterAstrid Lindgren publicerade1975."O min
iilskade,wifla ej pi min karlek, ty den tir fast som
bdrg", skriver SamuelAugust.
Victoria Benediktssonniir GeorgBrandesjust kysst
henneshand och gfltt sin vag:".jag lyfte min hand och
kyssteden i ett utbrott av jubel <iverattjag skulle fi se
dig 6ter".
Stig Dagermantill Anita Bjcirk: "..du ska veta att din
lille dumme man ldngtar efter dig alltid, ocksi niir han
sover".
Frodingtill brew?innen"Alice" som i verkligheten var
k[cka G<iteborgsflickorsom pi skoj satt in en annons:
"Jagville gema skrifva nigot vackert it er, men jag
tdrsinte.."
Hjalmar Bergman som ej tillAt Stina att l5mna bostadenutan hanssiillskap;"Jagvill liigga dig i min siing
ochpriissadig intill mig och gdra dig mycket,mycket
illa".
Och till slut Stillskapetsegen Axel Munthe till kronprinsessan
Victoria i maj 1893:

Senblev det en fin sup6,som vanligt.

Ny ordforande,ny styrelsemedlem
San Micheles viinner fick bide en ny ordforandeoch
en ny styrelsemedlemvid 6rsm<itet.
Nye ordforandenBengt Jangfeldt tir far till stjiirnskottet singerskanSaraJangfeldt,SiillskapetSanMicheles
Viinners stipendiathr 2004. Och han tir sAmycket
annat.Hans doktorsavhandlinghandladeom Vladimir
Majakovskij och nu liigger Jangfeldt sista handenvid
en bok om just denneryske poet. Boken har trteln Med
livet som insats och utkommer i mars 2007 ph Wahlstr<im& Widstrandsftrlag. Men for San Micheles
Vlnner iir Bengt Jangfeldtgivetvis friimst kiind som
den ledandeMunthe-forskarenmed boken En osalig
ande (2003).672 sidor som for ling tid fram6t utg<ir
den definitiva biografin om Axel Munthe. Det 2iren
bok som bygger pi dverviildigandegrundforskning i
brev och dagbdcker.Men framftir allt ar den en storartad akt av inlevelse i Axel Munthes sammansatta
personlighet,dennamtirkliga blandning av g6tfullhet,
duperingsfrirmiga,kiirlek till djur, riidsla for emotionella fiingelser,barmhiirtighetmot fattiga patienter,
viiderkorn fdr l<jnsammaoverklassbekantskaper,dventyrslusta, demoni, karriiirism, leda, mytomani, karisma
och splittring. Ett portr?ittav en samtida:en ftirbluffande modern miinniska.
Bo Andersson,den nye medlemmenav styrelsen,dr
AD och grafisk formgivare.1966-1967utbildadehan
sig vid Art CollegeCenterof Design i Los Angeles.
Hemma i Sverigebtirjadehan som AD-assistentpi
Ervaco, sedansom AD pi Communicator,MK, vidare
pi Andersson& Lembke och Falk & Pihl/DDB. Hans
konstniirskap tog fart f<irst ntir han fatt kontakt med
Georg Suttneroch Bo Wetteryd pi Gerlesborgsskolan.
Han har stiillt ut pi Romelegirden, konsthallarnai
Viisby och Edsviken och nu i septemberpA restaurangenPontusby the Seap6 Skeppsbrokajen.
Z
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Namnbyte- sagDin mening!
Axel Munthe Ziren mingfasetteradpersonliikare, forfattare, by gghene. Nigra intresserar
sig ftir hans ftirfattarskap,andra ftir hans liikargiirning, andra 6ter for hans anknytning till
Italien och Dalarna. Ocksi personenMunthe
tilldrar sig givetvis stort intresse.
Mot bakgrund av detta ft)reslir styrelsenf<ir
San Micheles VZinneratt Siillskapetsnamn
2indrastill Axel Munthe-siillskapet. Det
huvudsakliga argumentetftir namnbytetiir att
vi pi si siitt hoppaskunna bredda Siillskapets
rekryteringsbas.Det finns ju minga av
Munthes beundraresom inte i ftirsta hand iir
intresserade
av Capri eller Villa SanMichele.
Genom att byta till namn Axel Munthesiillskapetskulle vi signaleraatt vi sysslarmed
alla aspekterav dennerikt begivade persons
liv och giirning. Ett namnbyte skulle siikert
ocksi g<iradet liittare attvawa medlemmarpi
ett stiille som Hildasholm.
Ett sfidantnamnbyte innebiir i sin tur att g1 i
Siillskapetsstadgar:
S?illskapethar till syfte att vara en sammanhillande liink mellan de personer
som vistats pi San Michele samt att
stiidja Stiftelsen San Micheles
verksamhet.

Siillskapet fir en fiirening fiir dem som
intresserar sig fiir Axel Munthes liv och
mingsidiga giirning och har som frflmsta
syfte att stiidja Stiftelsen San Micheles
verksamhet.
$2 iindrasfoljaktligen frin:
Till medlemmar av Siillskapet kan
antagaspersoner som varit bosatta pi
Stiftelsen San Michele eller eljest visar
stort intressefiir verksamheten dflr.
till:
Till medlemmar av Siillskapet kan
antagaspersoner som intresserar sig fiir
Axel Munthes liv och giirning.
Eftersom ett namnbyteinte kan ske utan medlemmarnasgodkiinnandeber Styrelsener ta
stiillning till fdrslaget antingengenom att
skicka in talongennedantill: Yvonne
Ribbentoft, Kristinelundsvflgen 20, 17l 50
Solna eller svaraper e-posttill:
rib b entoft&.rchello.se.
Vi ber er svaraft)re den 15 oktober 2006.
Frigan om namnbytekommer att avg<irasmed
enkel majoritet.

iindrastill:

Y

Kryssa for det alternativ Du foredrar:
O

Ja,jagstodernamnbytettill Axel Munthe-siillskapet
Nej, jag motsdttermig namnbytettill Axel Munthe-s?illskapet

Villa SanMichele-fonden
Ni som var med pi SiillskapetSanMicheles
Viinners irsmote i april vet att nu finns Villa
San Michele-fonden med Banksironummer
5853 - 946r.
Fcirdelamaiir m6nga med att fonden som ska
stodjaVilla SanMichele ligger underv6r
viinfdrening. Det finns minga behov och
itgarder som viintar. Peter Cottinos lista pi
projekt iir l6ng. Det mest akuta inftir niista 6rs
150-6rsjubileumav Axel Munthesftidelseiir en
ordentlig uppfriischning och moderniseringav
utsttillninseni villan.

Mitt arbeteAr i full ging och jag hoppaskunna
komma med glZidjandenyheter i form av
ekonomiskt tillskott inftir n[sta Ar. Ar det n6gon
i viinftireningen som har lorslag och tips om
personersom iir intresseradeav att st<idjaverksamheten,hcir giirna av er till mig via mail:
ponte.i tali afrS;
grnail.com

Med viinliga hiilsningar
Agneta Nordgren

Logi pi Capri
Planerardu/ni semestereller annanvistelsepi Capri? Jag har kontakt med tvi personersom hyr ut
liigenhetertill medlemmar i viinforeningen.En ligger mitt i Anacapri och har s?ingplatserfdr tvi
personer.Den andra ?irlite stcirre,max sex personer,och ligger i utkantenav Anacapri, it Grotta
Lzzuna-hhllet.Ring vid intresse:08 - 61144 61.
Dessutomhar jag en god viin som i hdst kommer att <ippnabed & breakfast-verksamheti Anacapri.
Mer information kommer.
Agneta Nordgren

Logi i Neapel
I ett hus frin 1700-talet,fem minuter frin Museo Nazionale, finns bed&breakfastmed eget sovrum,
vardagsrumoch bad. Underbar stor frukostbuff6. 85 Euro ftir 2 pers, 55 Euro ft)r I pers.0762424338.00939-81-5 499133.
Yvonne Frykberg

Omrcistningstalong,se friregiende sida.

Y
Platsftir
frimiirke

Yvonne Ribbentoft,
Kristinelundsvagen
20
l71 50 Solna
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Resantillbakatill SanMichele
av Anne-MarieNilsson
Mitt forstabes<ikpi Capri var sommaren1959.
Som ung studenthadejag fhtt mcijlighet att som
stipendiatkomma till Villa San Michele. Den ftirsta
anblicken av Capri Zirfor evigt etsadi mitt minne:
den lilla biten tuffar framit och lingsamt i soldiset
stiger Capri upp ur havet. Alla har vittnat om det
grandiosaintryck som Capri och Villa San Michele
ger och fdr mig var det pi 5O-taleten otrolig upplevelse.
Jag hade bestiimt mig f<ir att iterse Capri och di
Yvonne Frykberg kom med sitt ft)rslag om en
Capriresa1-5juni 2005,tvekadejag inte. Det blev
en underbarvistelse. Yvonne glorde sitt yppersta
ftlr att vi skulle hinna med det viktigaste.
Jag bodde pA det trestjiirniga hotellet Biancamariai
Anacapri i ett dubbelrum med utsikt mot Neapelbukten. Vilka solnedgingar!
Vi besrikteVilla San Michele och fick en pratstund
med intendent Peter Cottino. "Fjiirilskrogaren" Dan
Kumlin beriittadeom sina fiiirilar och derasmatkultur i den "fiiirilsrestaurang" han byggt upp.
Mdngafarandringar
Jagkunde notera att det har vidtagits minga ftir?indringarunder 6renslopp. Utomhusscenendr ny,
huvudentrdnhar iindrats och Foresterianhar ffitt
bibliotek och nytt musikrum. I den nedrev6ningen
var dock k<iketoch matsalenoftiriindrade.
Vi var ocksi pi ett mycket trevligt bes<ikhos den
ftlrre intendentenLevente Erdeosoch hans hustru
Marilou. Vi pratadeom gamla tider och jag frck

veta hur det gitt for de personerjag liirde kAnna
t959.
Viigen upp till Villa Jovis gir numera genom ett
bebyggt landskap.Det Ziren stigandeviig som
frestar pi i viirmen. Heder 6t Yvonne som, hela
v2igenupp pa sin rygg, bar vir picknicklunch och
dryck. Vi avslutadevandringenmed en iskall
citronlikrir pi en uteservering.FersensVilla Lysis
var tyviirr stiingd.
Linbanan upp till Monte Solaro visade ocks6pi
den fordndring som iigt rum. Bebyggelsenstriicker
sig hcigreupp. Viil uppe ser man hur fantastiskt
man tagit till vara utsiktsmojligheterna.
Vcirmeoch bad
Ett besdk i Pompeji stod ocks6pi programmet.
Men vilken hetta! Det var 40 grader varmt och att
vara turist i den hettan tir en prestation.
Helt nytt ftr mig var badetvid Grotta Azzuna-Ett
underbartstiille med god mat, sol- och badmrijligheter. Ak taxi ner och njut av vlgen som slingrar
sig ned genompinjeskogen!
Det iir en stor ftirdel attitka i liten grupp niir man
deltar i en gruppresaoch vara ensammed ftirdledaren iir underbart.Yvonne har en unik lokalkiinnedom om restauranger,musiktavernor och "folk pi
orten". Detta gdr resansi mycket innehillsrikare
och det blir personligareniir man tar en drink pi
Capris piazzetta,iker taxi eller bara handlar.
Pi hemresedagenbj<idYvonnes sviigerskapi en
:,,k biltur runtom det vackra Neapel.
Capri har ftlriindrats. Bebyggelsen
breder ut sig och massturismeniir
hisnande.Ungdomar frin Neapel
befolkar on pi kviillarna. Men fcir
mig var det en hdrlig resatillbaka till
underbaraminnen som efter resanhar
sammaskimmer.

Avskedsstundpd piazzan i Anacapri
juni 1959.Anne-Marie till vrinster
och Josef Oliv i rutig skjorta. Notera
i bildens utkant bagageluirransom
fortfurande cir i brukpd Villa San
Michele.

SanMichele- 50 flr med JanWallinder
av Bo Sahlin
Arkitekt och professoremeritusJan Wallinder har
avlidit 90 6r gammal.
Det som bcirjademed en rivstart under en hektisk
minad viren 1949 kom f<ir Jan Wallinder att bli
inledningen till ett halvsekellingt engagemang
bl a som styrelseledamoti StiftelsenSanMichele.
Jan Wallinder hann under sin tid uppleva inte
mindre ?infura intendentperioder.
H<isten1948 reser arkitekten Jan Wallinder med
hustru och tvfr smibarn genom ett krigshrirjat
Europa med destination SvenskaInstitutet i Rom.
Jan Wallinder var 6retsarkitektstipendiatmed
forminen att under ett helt ir bedriva fria arki
tekturstudier med institutet som bas. I januari
samma6r undertecknarAxel Munthe sitt testamente diir han donerarVilla SanMichele till
svenskastatenatt efter hans dod overlita ansvaret
for anliiggningen6t SvenskaInstitutet i Rom. Den
17 januari 1949, ett ir efter donationensundertecknande,dor Munthe. Representanterfr6n institutet iker omgiende ner till Capri och konstaterar
att en genomgripandedokumentationlir nodv2indig ftir att fi grepp om donationensomfattning.
Munthe efterliimnadeinga ritningar vare sig 6,ver
hus eller mark och det blir Jan Wallinders uppgift
altphplats inventera och m?itaupp anliiggningen.
Han begriinsaruppmiitningarnatill Villan och
Foresterian.
Under fura intensiva veckor genomft)rJan
Wallinder sitt uppdrag.Huvudritningarna 6ver
Villan och Foresterianiir idag ovZirderliga
handlingar. De visar situationenvid donationstillftillet, innan anliiggningenblev museum,ftir
civrigt ett av de mest bes<iktai svenskiigo.
Niir Munthe doneradeVillan till Svenskastaten
bodde han sedanfem frr tillbaka i en liten l2igenhet pi Stockholms slott lingt frin sitt kiira
Anacapri dit han aldrig mer kom att iterviinda.
Han var 90 6r och ilderssvagoch oroadesig
mycket <iversin skapelsesframtida ode. I ett
tillagg till testamentetframh<illhan diirftir s?irskilt
vikten av ett pietetsfullt bevarandeav San
Micheles egenart.Med arkitekturen i samspel
med konstverk och triidgird efterliimnadeMunthe
ett allkonstverk, ktinsligt ftir piverkan.

Under uppmiitning pA traditionellt handgripligt
siitt fir man intim kontakt med objekten och en
extra ft)rstielse ftir, som i det h[r fallet, Villans
kompliceradeuppbyggnad.Detta bekriiftasnedan
av nigra citat fr6n Jan Wallinder:
Lilrnar ingenting annat
"Av Villans egendomarviirmer La Foresterian
mest hjiirtat - itminstone pA en arkitekt. Det iir
gracidst,viilproportioneratoch genuint capresiskt.
Till skillnad mot den pi si minga siitt beundransviirda viirldsattraktionenVilla San Michele som
?iren genial byggamat<irscollage av arkitektoniska dr<imfragment...SanMichele liknar
ingenting annati viirlden. Det har kommit till i
lycklig skapargliidje utan hiimmandef<irebilder.
Det iir i djupastemening originellt. De forklenanderdster som talat om ftirfalskning och
still<ishetm[ter med mitt som inte passarhdr."
Och Jan Wallinder fortsiitter:
"Ingenstanspi San Michele tycker jag att
Munthes dekorativatalang och skapandefantasi
som byggare har lett till si lyckosamt resultat
som niir han ftirvandlar utrymmet mellan kapellytterviiggarnaoch skyddsruinenkring dem till en
loggia och bryter igenom skyddsruinenmed
sirliga kolonettpryddavalvbigar... Men frigan iir
om inte triidg6rdenZirAxel Munthes styvasteverk
pi SanMichele; viigenfram genompergolanmed
det gradvis stegradeperspektivetut 6ver Neapelgolfen, stramhetenoch slutenheteni cypressall6n,
overhuvudtagetden f<irbluffanderikedomen och
omviixlingen av nivier, rum, utblickar, riktningar
och hZindelserpi dettatrots allt si begriinsade
stycke mark. Det iir en skicklig komposition pi en
benidadplatspi jorden..."
Kan Jan Wallinders ovan niimnda, ofta
"it..ud.,
triiffsiikra omd<imenmojligen haft den effekten
att de hittills lagt locket pi for en mer ingiende
studie av den kreativa byggprocessenmed
Munthe som byggherreoch ansvarigarkitekt?
Idag kan man med utgingspunkt frin Wallinders
uppmiitningar,kronprinsessanVictorias fotodokumentationkring ftirra sekelskiftetsamt
Bengt JangfeldtsMunthebiografr En osalig ande
rekonstruerade olika etapputbyggnaderna.
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San Michele - tillvarons krydda!
Nir Jan Wallinder gick pi KTH:s arkitekturskola
hade han 1936-39som hrare professorGunnar
Asplund, skaparenav bl a Stockholmsstadsbibliotek. Sistastudieiret praktiseradehan dessutom pi Asplunds kontor fcir att iret nirmast efter
examenfortsAttasom medarbetare.Det var ingen
dilig start pi en arkitektkarriiir och det iir ingen
hiindelseatt Jan Wallinder med den bakgrunden
senareblev en uppskattadoch respekteradlirare
som professor i materialbehandlingmed formliira
vid Chalmersarkitekturskola.

utrymmen it kulturarbetare,eff koncept liknande
Foresterianmed giisthem.
Till Villa SanMichele hor CastelloBarbarossa.
Jan Wallinder var frin bd{an osiiker om borgruinen ingick i donationen.Han fann det "nigot
osannolikt att SvenskastatenZigdeen borg pi en
klippspets i Medelhavet". Det iir verkligen unikt
att Svenskastateniiger en viirldsberdmd anliiggning pi mytomspunnaCapri, en situation som
inte bara Italien utan iiven <ivrigaviirlden avundas
Sverige. Ett av Jan Wallinders sista itaganden pi
Villa San Michele var att ingi i ett internationellt
forskarteamrorandeCastello B arbarossasforntid
och fortbestind. Borgruinen harr<irfrin 900 f Kr
och delar av den stir idag under rasrisk. En annan
angeliigenhetsom engageradeJan Wallinder var
aff propagerafdr anskaffandetav en lamplig
stdrre lokal for San Micheles boksamlingar.Han
ans6gdet vara angeliigetatt ge SanMicheles
bibliotek en viirdig ram till vederkvickelseoch
triiffpunkt fdr dessgiister.
Ett av de senastearkitektuppdrageni egenregi
var restaureringenav Karl Johansskolani
Gtiteborg, ett uppdrag Jan Wallinder var extra
stolt 6ver eftersomskolan ursprungligenvar ett
verk av hansgamle liirare och nestor Gunnar
Asplund. En vtirdigare avslutning pi kaniiiren
kunde han knappastfb.

Jan Wallinderfotograferad av dottern Stina
Wallinder.
Parallellt med liirargbrningenbedrev Jan
Wallinder egenarkitektverksamhetmed inriktning pi bosttider,skolor, bibliotek samt iiven
industrier. Men ftir Jan Wallinder var kryddan i
tillvaron kontakten med Villa San Michele och
Foresterianmed dessgiisthem,vilkas skiftande
6den han f<iljdeunder 50 6r. Wallinder var senare
en av initiativtagarna till den privata stiftelsen
Grez-sur-Loingutanf<irParis som sedan1994
erbjuder liigenheter,atelj6er och gemensamma

Hosten 2005 dverliimnadeJan Wallinders doffer,
arkitekt SAR/MSA Stina Wallinder, kontorets
alla handlingar rdrandeVilla San Michele till
Arkitekturmuseet i Stockholm. Hiir finns nu
ursprungliga uppmiitningsritningar(utom tre som
f<irvaltasav Konstakademien),situationsplan,
inventeringsforteckning,senarerelationsritningar,
ritningar over komplementbyggnaderoch ett tiotal mappar med allehandadokument som samlats
under irens lopp.

Bo Sahlin iir arkitekt SAR/MSA med
inriktning pi s k kreativ byggnadsvird.
Han arbetarf n pi boken Munthes villa pd
Anacapri - verklighet och dikt.
Beriknad utgivning viren 2007,150 ir
efter Munthes ftidelse.
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Capri F6gelstation50 flr
av Christian Hjort
P6L
bergetovanftirVilla SanMichele ligger den
gamlaborgenCastelloBarbarossa,400 m 6ver
Neapelgolfenoch med en av Caprisbiista
panoramautsikter!Sedan1956har det diruppe
bedrivits svenskflyttffigelforskning - hahviigs
mellan "vhra" fhglars hackningsomridenkring
Ostersjrinoch de tropikflyttande arternasvinterkvarter i Vtistafrika, och miff i vinterkvarteren
for viilbekanta fbglar som rddhake och taltrast,
vilka i huvudsaktillbringar den kalla flrstiden
kring Medelhavet.Frin borjan pfr 1980-talethar
iiven italienska f6gelforskareutnyttj at borgen.
Den zirnumera en av de viktigaste stationerna
f6r deraspi olika smitiar bedrivna studier av de
pi viren sdderifrin ankommandeflyttfhglama det s k PPI-projektet(ProgeffoPiccoleIsole).

Castello Barbarossa, hemvistfdr fdgelstationen,pd sin klipptopp hdgt dver Neapelgolfen.
Foto CH.
Femtioirsjubileetav den omitologiskaverksamhetensstart hiirnere firades nu i vir, i mitten
av maj, med deltagandeav svenskaoch
italienska ornitologer, av en representantft)r
SanMichele-stiftelsen(Ingrid Sj<istrtim),
Villans ledning och hela personal,olika utifrin
(mestadelsfrin Capri) inbjudna giister, samt av
pi Villan boendestipendiater.Tyngdpunktenpi
firandet var forlagt till l<irdagenden 20 maj. Det
inleddespi eftermiddagenmed en presentations- och ftiredragssejouri kapellet i Villans
triidgird, fortsatte med en informell invigning
av en jubileumsutstZillningpi fhgelmuseet
"Olivetum", och avslutadesmed en storslagen
buff6middag utomhus vid Foresterian,tillagad
av Olga och henneskolleger.Mycket lyckat,
tvckte de flesta. svenskarsom italienare!

Tillkomsten
M<iteti kapellet inleddesmed ett viilkomnande
av Villans intendent,Peter Cottino. Diirefter .
fdljde en betraktelsekring ffigelstationens
tillkomst, av dessgrundareCarl Edelstam.Carl
var den som SverigesOrnitologiskaFdrening
(SOF) skickadener ftir att rekognoscera1950,
efter att Villans fcirsteintendentJosef Oliv,
inspireradav Axel Munthes stora figel- och
fflgelskyddsintresse,redan flret efter den senares
dod kontaktat SOF och undrat om det fanns
intresseatt bedriva svenskflyttffigelforskning
pi Capri. Resultatetav dennarekognoscering
blev positivt och 1956startadesverksamheten
av Carl Edelstamoch hanshustru Gunilla ([ven
hon nu pi plats) och si sminingom bl a med
hjiilp av likaledes niirvarandeveteranernaBoris
och Vanja Engstrom.
Efter Carl Edelstamsbeskrivning av hur det
hela borjaderedogjordeundertecknad,som fn
pi SOF:soch OttenbyFigelstationsviignar
driver den svenskaverksamhetenhiirnere,ftir
hur det 96r till idag. Jag berflttadeom olika
vetenskapligaproblemstiillningar,bl a kring den
energikriivandeflyttningen 6ver Medelhavet
och Sahara,och visade exempelpi resultat frin
arbetet.Axeln frin Sverige(t ex Ottenby
Figelstation pi Olands scidraudde) till Capri i
Medelhavethar numeraft)rliingts till sdderom
6knen, diir vi sedancirka 10 ir tillbaka pi olika
platser, framfor allt i Nigeria, studerarvira
fflglar i derastropiska vinterkvarter.
Intressantaresultat
Fdredragenavslutadesav AllessandroMontemaggiori, under mflnga ir italiensk platschefpfl
CastelloBarbarossa,som berlttade om Capris
roll i det niimndaPPl-projektetoch redovisade
nigra av minga intressantaresultat frin den
verksamheten.Den nuvarandeitalienske platschefenDario Piacentinivar ocksi pi plats,
medanchefen lor den italienska ringmiirkningscentraleni Bologna, FernandoSpina, fbtt
forhinder. Han hade tvingats stannakvar ute pi
Ventotene(en liten 6, ibland synlig frin Capri,
lingt ute NW om Ischia), ftir aff presenteraPPIverksamhetendiir och arsumenterafdr fleel-
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skydd mm, fcir den besdkande,dfr helt nytilltr6dde italienske presidentenNapolitano - en
frinvaroursiikt vi hade latt att acceptera!
Jubileumsutstiillningeni "Olivetum" [r integrerad i den ursprungliga basutstillningen diir och
har tagits fram av undertecknadoch Bjorn Ed,
den senareen viilkiind formgivare som bide
varit med om att produceraden ursprungliga,pi
sin tid prisbel<intaOlivetum-utstiillningen,och
en liknande pi Naturumet pi Olands sridraudde.
"Olivetums" initiativtagare, divarande Villa San
Michele-intendentenLevente Erderis,var med
sin hustru Marilou ocksi pi plats underjubileet.
De njuter numera sitt otium i en vining nere
bredvid Villa Cuomi, med fin utsikt tiver nejden
och bara nigra hundra meter upp till sin tidigare
arbetsplats.
Lyckat evenemang
Alltsi ett lyckat jubileum, med fltskilliga f6gelstationsveteraneroch andrapi plats, med fantastiskaVilla SanMichele som bas och med det
behagligamediterranamajviidret som bakgrund!
Till jubileet publiceradesdessutomett speciellt

dubbelhiifte av SOF:svetenskapligatidsskrift
Ornis Svecica(nr I-2,2006), pi temat "Capri
Bird Observatory50 years". Diir finns artiklar
om ffigelstationenshistoria, om PPl-projektet,
om hristflyttning, rastning, orientering och overvintring av ffiglarna pi Capri och lven om
fiirilsflyttning, samt om svenskflyttfigelforskning i ristra Medelhavet.Dessutomingir en
mycket speciell betraktelsekring f6glama,
naturen,livet och d<idenpi Capri, utgiende frin
Paul Klee's milning "Die ZwitscherMaschine"
och forfattad av Levente Erdeds.Verksamheten
vid fbgelstationenoch olika aspekteroch tidsbilder av den har ju ocksi tidigare skildrats i
detta medlemsblad;av Boris Engstrdm hr 2000
(Medlemsblad5, 3-7), av undertecknad
ChristianHjort sammair (Medlemsblad6,3-6)
och av Carl Edelstam612005 (Medlemsblad15.
11-14).Si det 6rbaru att gh tillbaka och liisa
vidare!
Christian Hjort
christian.Iijort@geo1.lu.
se

Ringmdrkarna Peter Sieurin och TommySkoogi arbete, ndgon gdng i slutetpd 1980-talet.Foto CH.

Vem fflr kommatill SanMichele?
Minga har hort sig for om hur urvalet for
vistelsepi Villa SanMichele gir till.
Diirfor har Stiftelsenfor Villa San
Michele pi viinforeningensanmodan
stiillt sammanfoliande:

Synpunkterpfl kriterier
Inriktning och sdkande
avsesvetenStipendier:Enligt bestiimmelserna
skapI igt, int eIIektuelIt elIer konstnrir Iigt arb ete,
som medjbrdel kan bedrivas med SM som
utgdngspunkr.Svirtolkat - ska SM betraktas
Ar studier:
som motiv, miljo eller arbetsplats?
arbete?
Fdrslag:dndamilet bedomsfrin fall till fall.
Studier, t ex som doktorand, kommer ej ifriga
(faller normalt pi ilderskriteriet).
Vistelse:SM ska vata ett hemftr gcistande
svenska konstncirer, vetenskapsmcin,fd rfa ttar e,
journalister, hdgskolestuderandeoch, i mdn av
utrymme,andra svenskarmed intressefdr
italiensk och klassiskkultur och humanistisk
forslcning.
Se vidare nedanunder Andamil.
Di par s<ikertillsammans med varsitt eller
gemensamtprojekt kan det vara fiirdelaktigt att
ge frirtur framf<ir en stikandemed "passiv" medfoljande, men detta fbr beddmasfrin fall till fall.
AIder
Stipendier:Av hiivd och enligt statuternahar
tildre fdretrride framfdr yngre sdkande.
Detta tillimpas dock flexibelt - kvalitet ir i
praktiken Overordnat.
Fdrslag: praxis bdr giilla. Ev infora tivre tak pi
80 6r, ft)r aff minska antal s<ikandeoch gardera
mot hlilsoproblem?
Vistelse:Ingen ildersgrins.
F drsIag: God flldersblandningefterstriivas,med
tonvikt pfl spannet30-65.
Ekonomi
Stipendier: Stadgarnaanger behrivande svenska
medborgare.
Fdrslag: Nigon ekonomisk prdvning kan ej
g<irasav de sdkande,men urvalet bor i forsta
hand ske bland dem som kryssat enbart i

eller som siirskilt
stipendiealternativet,
kommenteratsina behov.
Vistelse:lngen behovsprdvning.
Tidigare besiik pd SM
Stipendier:Som regel ar I-2 bestjkmaximalt.
Undantaggors t ex frir den som ska avsluta ett
piborjat viirdefullt projekt.
Fdrslag: Max-regeln bOrtilliimpas strikt, och
angesi anvisningarna.
Vistelse:Vacklandepraxis med 3 besciksom
riktlinje.
Fr)rslag: Tre bestik bor vara max, men kan i
undantagsfalldkas,t ex som reserv for iterbud.
Maxgrlnsen angesi anvisningarna.
Den siikandes meriter som konstndr/forskare
etc
Stipendier/vistelse:Uttagningsniimndenstriivar
dr
efter hog kvalitet, men bed<imningsgrundema
vaga. Kinda och vdletableradepersonerfbr f<irtur framf<irmindre kflnda.Amat<irerstir tillbaka
ftir professionella.
Fdrslag: Det 6r viktigt att bes6karnapi SM kan
fungera som kulturambassaddrer,ha utbyte
inb<irdes,presteragoda verk och diirmed <ika
SM:s godarenomm6.
I anvisningarnabcir tydligg<irasatt en CV, en
kort beskrivning av lindamilet samt fdr kategori
K nigra (max 3) arbetsprover(reproduktioner
eller katalog) skall bifogas anstikanf6r aff
underlZittauttagningen.
Andamdtet med besdketpd SM
Stinendier/vistelse:I stadgarnanimns aff SM har
till syfte attfrcimja ochfdrdjupa Sveriges
kulturellafdrbindelser med ltalien Detta viigs in
i bedtjmningenav de s<ikandesiindamilsbeskrivning: iindamil som avserkontakt med kultur
eller verksamheterpi Capri eller mer allmiint om
liksom projekt med
Italien ges i praxis f<iretrZide,
anknytning till Munthe eller Villa SM, ftirutsatt
att projektet hiller god kvalitet och verkar
genomforbart(1). Vanligare iir att iindamfllet
giiller projekt utan sidan anknytning, t ex m61a,
skriva fiirdigt en bok eller artikel, f<irberedaen
utstiillning, gfl igenom ett material. Av tradition
iir minga s<ikandeliikare och psykiatriker,
kollegor till Munthe. Ingenvetenskapsdisciplin
bdr uteslutas.(2). En siirskild kategori tir
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doktoranderi skilda ?imnensom ska arbetamed
sin avhandling (3). Den fiiirde kategorin iir det
mera vaga "samla tankarna,soka inspiration"
eller rent ut "rekreation, vila" (4). Det iir inte
emot stadgarna,men sl6s i praktiken ut av
tydligare syften.
Fdrslag: Andamilet rir viktigt men underordnat
den scikandesallmiinna meriter. Ett bra projekt
med Capri-anknytning av en okiind eller itkiind
s<ikandeb<irstAtillbaka frir en viilmeriterad
sokande,som har oklarare Zindamil.Men vid
lika meritering bdr 2indam6letvtigas in, och typ I
och2 viiga tyngre iin typ 4.Yi iir tveksammatill
typ 3, doktorander,som har andra mojligheter,
och endastbor komma i frAga om derasiimnen
direkt kriiver niirvaro pi SM. Detta ska angesi
anvisningarna.
Kategorimarkering
Den s<ikandeanger sjiilv vilken kategori ans<ikningen giiller. Ibland markerastvi kategorier.En
bildkonstnflr som vill skriva en bok markerarK
och bedrimsi den gruppen.Detta iir det administratil.t mest ltitthanterliga,men viktigt att
sambed<ima
iiven med kategori S. Nigon f<irdelning proportionerligt mellan kategoriernasker ej.
Fdrslag: Praxis fortsiitter, men med observans
pi risken ft)r s<ikandeatt hamnamellan stolar.

Rapport och redovisning efter vistelsepd SM
Stipendier:Rapporterkriivs inom 2 minader,
men inflyter ojZimnt.
Vistelse: Rapport kr?ivsej. En del ringer, andra
tackar med ett vykort.
Fdr slag: Fdr utv2irderingenav besciksverksamheten och argumenteringfcjr SM:s viirde vore
rapportervtirdefullt. Det kunde r6cka med en
sida, kanskeett if,/llt formuliir med n6gra frigor,
att insiindatill kansliet senasttv6 m6naderefter
hemkomst.Det blir ett merarbeteftir kansliet och
ett arkivbekymmer, men det riicker attbaralagra
osorteratirsvis till dessman behciverinformationen och gdr en snabbgenomging.
Anvisningar och ansiikningsblankett
F<iratt besparauttagningsniimndenoch kansliet
arbeteframriver bOrblankett och anvisningar ses
d,veroch gdrassfi tydliga som mcijligt.Detta b6r
ske direkt efter 6retsuttagning. Genomging och
bedomningiir nu ett mycket kriivande arbete,
som rymmer risker fcir godtycke pi grund av
tidsbrist. De scikandesom fitt avslag vill ofta ha
en motivering ftir avslaget.Ett diplomatiskt
formulerat brev bcir bifogas avslaget,diir kriterierna anges.SM har en viktig supportergruppi
alla dem som fitt sina ansrikningarbeviljade de som fatt avslag bdr inte bli vira oviinner.

Solliden- en storslagenberiittelse
Alldeles nyligen kom praktverket Solliden. Ett
hundra dr av kungligt sommarliv (Byggfttrlaget,
175 sidor, capris 495 k). Det iir en bok att gltidja
sig 6t - pi tvi vis allra minst.
Liisart nr 1: att liisa dennabok som en bilderbok,
ett slagsBiblia Pauperum.Sjunka in i Jens
Lindhes generoststorslagna,svindlandevackra
ftirgbilder av dettasagoslott,desssuggestiva
interiorer, raffinerade snickerier,triidgirdsarrangemang,skulpturer och blomstersiingar.
Och i kontrast till detta: svartvita bilder av
kungliga personerfrin fcjrra sekelskiftetoch av
de dliindska arbetaresom handfastsliter med att
konkretiserasin drottnings capresiskahusdr6m.
Men det finns ocks6 en tredje sorts spiinnande

bilder i arkitekturhistorikern Micael Ekbergs och
slottsfogdenLeo Erikssonskapitel om utliindska
arkitektoniska ftirebilder respektive Sollidens
historia i ett <iliindsktperspektiv. Det iir planritningar, gjorda av framftir allt Sollidens
arkitekt Torben Grut.
Aven dessaillustrationer har en siillsam skdnhet.
men blek. sprcid.Grut ftirgliiggergiirna i tunt
olivgr<int,och speletmellan hanskuldrer och de
raka, tridfina linjerna kan ffi en att tiinka pA
Einar Jolins milningar.
Liisart w 2 ar givetvis att ta till sig de tre
texterna.
F<jrst- efter prinsessanMadeleinesintroduceForts.
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rande forord - skriver Bengt Jangfeldten initierad
ber?ittelseom kronprinsessansedermeradrottningen Victorias liv och den roll som Solliden,Villa
San Michele och den demoniskeAxel Munthe kom
att spelai detta liv.
Det iir en stiillvis sorgsen,ofta rorandeberiittelse.
Den handlar om tvi solitiirer - egendomligavar
och en pi sitt siitt - som kom att betyda mycket for
varandrai en gemenskapsom av liitt fdrstidda skiil
ej kunde bli offentlig. "Munthe och Victoria forenadesav en gemensamlivsinstiillning vars huvudsakliga ingredienservar melankoli och resignation", skriver Jangfeldt."Men melankolin balanseradeshos bfrdaav en stark humoristisk ildra".
Ett starkt band de tvi emellan var dessutom
musiken. Det badensiskahov som Victoria viixt
upp i var en mycket musikalisk miljo. Victoria
hade som ung vid ett tillfiille viint notbladen6t
FranzLiszt. Med 6ren utveckladeshon till en
mycket god pianist. Axel Munthe 6 sin sida var
ocksi mycket musikbegivad och hade en vacker
ljus barytonr<ist.
'T.{iir kronprinsessanoch Munthe musicerade
tillsammans var det hon som trakteradepianot
medanMunthe sjdng".

silvergri flora, vida horisontalalinjer och kliingandemurgr<inavar si olik nordisk natur som
tiinkas kunde. Han skrev:
"..allt talar sodernssprfrk..ensolig dikt om {erran
land, en asarnesmilda drdm om Sunnanled,framtrollad och kvarglcimdav de miiktige under en
vilostund.."
Till slut mi detta siigas:Micael Ekberg och Leo
Eriksson besitter bida den ganskasZillsynta
pedagogiskaf<irmigan atttala med bonder pi
bondernassiitt - d v s till bland annatden som
skriver dessarader - och med liirde miin pi latin,
d v s till kolleger i den arkitektiska vetenskapssf?iren.Det 5r imponerande.
"Hiir kan man ju andas!" utropadeVictoria vid en
av sina tidiga rekognosceringarpi Oland. Leo
Eriksson kommenterardetta lyckliga rop vackert,
tiinkviirt:
"Med en modern liisning kan hennesuttalande
tolkas i ett vidare sammanhang.Att andaskan, fdr
en person som kiinner sig fitittrad av plikter, betyda
att hon kanner sig fri. Solliden skulle betyda att
hon Stminstonesommartid skulle slippa ur sin
gyllene bur".
Gdran Zachrison

En sAvackerbild!
Micael Ekberg rubricerar sitt l6nga bidrag "En
italiensk villa i nordisk natur". Liksom det fanns en
spiinning mellan Victoria och Axel Munthe -bida
var viljestarka miinniskor - s5 fanns en - vad ska vi
kalla den - arkitekturideologisk spiinningmellan
Victoria och den arkitekt som hon utvalde att skapa
huset Solliden, den danskfoddeTorben Grut.
Tiden - sekelskiftet1800/1900- var nationalistisk,
vilket spegladesbland annat i de slottsbyggnader
som tillkom dennatid. Men det som kronprinsessanVictoria ville ha var nigot helt annat.
Det var med Ekbergs ord "en italiensk villa si
l6ngt man kan komma fran tidens nationalromantiska ideal". Grut spjiimade emot - men insig att
han si hiir i b<irjanav sin karriiir till slut inte gtirna
kunde tacka nej till ett si viktigt uppdrag.
Och efter ett besok tillsammans med kronprinsessanpi Oland hittade han vad Micael Ekberg kallar
"ett kryph6l ftr att kunna kompromissamed sin
egenovertygelse".
Ifuyphilet var helt enkelt att Grut sig att Olands
natur med sina tviirhuggna kalkbergsformationer,

88 drs dldersskillnad betyderfoga i spelet lvocket. Hrir
Lillprinsen ochfadarsfar Gustaf V sommaren 1947pd
Sollidens bana som drottning Victoria ldtit anldgga till
forstrdelseftr sin sportige make.
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ekot fr6n soldaternasrytmiska marscherandepi
sin vaktrond utanftir den divarande kejserliga
villan, lyssnatill det torra ljudet av stenhuggarnas
klyvande slag ir 1896 under uppbyggandetav San
Michele, uttyda tonerna frAn pianot i kapellet vid
ett av HM Drottning Victorias bes<ikeller kanske
hora markisinnan Casati-Stampasleoparderfriisa i
skulpturloggian. Decennium efter decenniumhar
tillfttrt nya levandeklanger, nya tankar, nya
smakeroch nya reflektioner till den redan mycket
rika symfonin.

Biista SanMichelesviinner!
Jag fick av en av viinbladetsexceptionellaredaktcjrerett <inskemil om att mitt inl2iggskulle
behandlafdljande iimne: "Vilket (ir ditt storsta
problem? "
Panik!l Mitt stdrstaproblem? Det klargjordes
snabbtatt det ju naturligtvis inte skulle handla om
mina privata tirendenutan "om San Michele".
En mycket sund och ftlr mitt arbeterelevant frisa
somjag nu forsoker svarap6.
Ingen verksamhetiir fel-, problem- eller konfliktfri. T ex gir San Michele fortfarandeinte runt
ekonomiskt! Ej heller tycks iinnu informationsarbetetkring Villa San Michele vara tillriickligt.
Villa San Michele iir faktiskt fd,r Sverigeen
fantastisk tillging med stora utvecklingsmdjligheter. Detta iir en institution som kombinerar
tradition och nytiinkande,historia och samtid,
kultur och marknad, dtir osagdaregler, konventioner, vanor, fcirvdntningar,ft)restiillningar och
t o m. drcimmarmcitervardagensrealiteter och
ibland fdr dessframtid avg<irandetrivialiteter.
Sv6righetenmed att leda en institution som derura
ligger i desskomplexitet, sammakomplexitet som
ger Villa SanMichele desssiirpriigladeidentitet.
Allt sedanMunthes ungdomsdrcimom dessskapandehar villan, kanske mer iin andra likartade
stiillen och i likhet med denna<ishistoriska, skimrande och mytiska tillblivelse, burit med sig unika,
om jag fir kalla dom, "akustiska" egenskaper.
Man kan stflendei desstriidgird simultant uppleva

Aven efter det att Axel Munthe flyttat till Torre
Materita pA Capri och sedantill Kungliga Slottet i
Stockholm, har Villa San Michele fortsatt sitt eget
liv med doktorns sommar- och helirsg?ister,med
sitt anacapresiska
gdrdsfolkoch sedanb6rjan p6
50talet under ansvarav den nyinriittade Stiftelsen
SanMichele och dessfcirsteintendent,JosefOliv.
Man inandasgolvens,takensoch viiggarnasibland
nobla, ibland miserablainneslutnadofter, detsammagiiller foresterian,triidgflrden,marken,
borgen,den gamlacypressall6n,osv.
Schatteringar ...
Varken Axel Munthes trotjiinare och sedermera
Josef Olivs medhjiilpare Vittorio Massimino med
familj eller intendentemaOliv, Berggren,Erdecis
och Kjellander kan undgi det faktum att de ocks6
format dennaplats.
Schatteringar...
Stadgar,ekonomi, mil, Axel Munthes testamente,
tolkningar, bilaterala ar,tal och specifika lagar,
andemening,utveckling, turism, kulturverksamhet,
giisthem,ftirviintningar, bolagsriitt, bil der, ftirestiillningar, underhill, ftirfall, italienska staten,kmiirkningar, riittsfall, avtal, dr6mmar, konservatism, ambitioner, livsverk, skattetvister,befrielser,
personal,samarbete,konflikter, Capri, Anacapri,
ft)rbindelser,tvister, marknadsf<iring,kommersialisering,kultur, antiken, framtiden, Boken om
SanMichele, Sverige,svenskastaten,kungahuset,
HM Drottning Victoria, produktutveckling,
marknadsstrategier,representation,produktion,
intriger, ansprik, kulturutveckling, uppriittelser,
miinniskor, medarbetare,partner, miinsklighet . . .
Mitt arbetebestir av ett myller av riktlinjer,
referenspunkter,loj alitetskrav, md,jligheter och
begriinsningarbakit och framit i tiden som tenderar att dra i olika riktningar och som pi ett
Forts.
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uppbyggandestitt skall identifi eras,underst<idjas,
sammanfogasoch genomfdras.De flesta av dessa
har nigon form av legitimitet och miste diirfor ta
sin riittm2itigaplats, trots att de kanskekolliderar
med varandra.Detta iir inte nodvtindigtvis ett problem, utan snarareen svirighetsgrad.

fb klarhet i. For att ta ett par exempelkan jag
niimna: svenskastatensbeslut infor donationsakten
att med reella skiil avsiigasig ekonomiskt ansvarfor
den statliga egendomenpi Capri, de gamla svenskitalienska altal och italienska lagar som reglerat
StiftelsenSanMichelesstatusi Italien...

Ej heller anserjag, trots dessanstriingdhet,att
ekonomin iir mitt storstabekymmer dA dessutveckling gir som planerat och i riitt riktning.

Trots att det kiinns som om jag inte riktigt svaratpi
startfrigan kanskejag [ndi har lyckats ge en nyanseradbild av dennaobeskrivliga plats och vilket inflytande dessfascinerandeiildre och nya historia
idag har pi mitt arbete.

I sjlilva verket skulle jag vilja siiga att mitt storsta
problem nog snararebdr sessom en serieutmaningar. Det 6r iimnen som varit inbiiddadei
StiftelsenSanMicheles egentillblivelseprocessoch
somjag och styrelsenunder de senare6ren fors<lkt

PeterCottino
Capri, 04.09.2006

Caprisomen sengochdrom
"Mest som sing minnsjag Capri. Kanskesirenernas
sing, kanske dodens.Doden iir alltid sannaredn
sirenerna,sirenernaalltid sk<inare[n verkligheten.
Det forvinar mig att si mycken sing handlar om
kiirleken som iir ett si siillsynt ting. Mycket av
singen liksom karleken iir illusion eller litsaslek.
Det iir praktiska ting som binder ett par miinniskor
ihop. siillanen passion.
Uppf<ir en kullerstensgatai Capri gir tungt svartkladda kvinnor. De Zirsannare,mer livsniira 6n de
flamsigaturisternai shortsoch solglasogon.
Turisterna lorstor Capri, men de spartansktkliidda
kvinnorna Atergerdn nigot av desssjzil.- Doden iir skon pi Capri. Alltid forintar d<ideninte.
D<ldenkan kvarhilla en tanke, en civilisation, ett
imperium. Det iir ofta om morgonen doden kommer
en niirmast,blir en viin. Di iir vtirlden utanfor sig
sjiilv, ett dgonblick i ljus ro, ett uttryck for d<ldens
innerstav2isen.
Doden iir ett uppehill, en paus i livsdramat. Diirfor
?irdcidenalltid vtinligare iin livet. En smekningdiir
livet har en klo. Det iir inte i livet man forverkligar
sig utan i d<iden.Sten, lava, brons lir helare,oftirstorbarare,ja sannare?inlivet med sina halvheter
och sannolikheter.- Capri iir en lavao utkastadutanftjr Neapel, som
efter ett Vesuviusutbrotteller en jorderuption. Och
sina hemligheter gommer 6n i sina grottor. Som en
drcim,som ett fantasigomst[lle 2irden bli grottan.
En flytande, levande safir iir vattnet. Det iir ett spel
med sken som livsillusionema. Over vattnet hdjer
sig hjiissani svart lava. Ett utsokt ftirgpar, h<lgblitt
och dovt svart. Hiir hade Tiberius ett bad endastftjr
och
miin. Den tr<ittekejsarenvar skdnhets?ilskande

med smak ftir raffinemang.Han var paranoisklika
viil som han hade anledningatt frukta for sitt liv.
Det historiska omdomet om honom iir inte gott,
kanske av elakhet.Han var en samvetsgrann
riksforvaltare men saknadeAugustusftirmiga att
vinna tilllgivenhet.- Och som aftonrodnadensd,serjag helst Capri.
Aftonen iir min tid. Jag iir inte den idoga modans
man utan ett nattdjur. Niir dageniir over och stZimningarnatar vid, in iag med. Det finns ett siirskilt
ljus over natten, ett ljus sammansattav mtirker och
avliigsna,siillsammaeldar.
Inftir stjiirnorna civerden utkastadelavadn bef?istes
jag i mitt hopp och min tro. Pi nigot siitt kommer
stjiirnorna s?irskiltniira i det ensliga dlandskapet,
som tycks mig likna lika mycket en klippa pA
minen som en overgivenplatspi jorden.
Stjiirnorna flr en siirskild lyskraft hiir genom den
lafta sky av dis, som alltid omger 6n och lyfter den
ur sitt jordiska skal. Stjiirnornatycks uppldsasi smi
gnistrandepunkter som skiilver ndr derasf;irger
bryts niistan spektralt.De ?irlikaviil bli som gula,
som rcida,som vita. Och de blir lika myc\et en
lockelsesom ett tillrop, ja en befallning.
Liksom vi i Tiberius hemlighetsfullaoch lustfulla
bl6 grotta fir en bild av Capris forna storhet,fflr vi
hos de fiiirran stjiirnornamed sin kalla, utmanande
eld en p6minnelseom vir destination.Och det blir
den sing, som innerst tolkar Capris budskapftir
mig."
Ur Knut Lagrups Drdmbok, dagbok, 1978,
Zindermansforlag. Utdraget sammanstiilltav
Goran Zachrison.
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Viilkomna till vdnnernassammankomster
hosten2006

TISDAGENDEN 3 OKTOBERKLOCKAN 18.00
Medelhavsmuseet,Fredsgatan 2
Fil dr GunnarDahl inlederkviillens sammankomstmed att tala om sin bok Tiberiuskejsare mot sin vilja.
Inspirationentill bokenfick han pi SanMichele. Han har tidigare givit ut bl a Gud,
pengar och moral (2002) ochFlickan och lojtnanten (2000). Boken kommer ocksi
att finnas till forsiiljning.
Efter foreleisningen
serverasen meze-buff6tillsammansmed ett glas vin.
Kostnad: 160 kronor som betalasvid ankomstentili museet.
Bindandeanmdlansenasten vecka i forviig till GudrunDahlberg,telefon 650 4l 51.

TISDAGENDEN 21 NOVEMBERKLOCKAN 18.00
Medelhavsmuseet,Fredsgatan 2
Solliden pA Oland tillkom under starkt inflytande frin Axel Munthe, det framghr av
nya arkivron. Boken Solliden.Ett hundra dr av kungtigt sommarliv presenterasav
florfattarnaMicael Ekberg,Leo Erikssonoch Bengt Jangfeldt.I sambandmed
foredragetkommer boken att forsiiljas till rabatteratpris.
Efter presentationenseryerasen meze-buffetillsammansmed ett glas vin.
Kostnad: 160kronor som betalasvid ankomstentill museet.
Bindandeanmdlansenasten veckai forviig till GudrunDahlberg,telefon 65041 51.

Stipendium
Viinnerna delar i 6r ut ett stipendiumpi 10 000 kr f<jr tiickandeav resaoch boendepi Villa San
Michele. Du som siiker iir en ung lovande student,musiker, konstniir, f<irfattare,journalist eller en
person med krinsla ftjr Italien och den klassiskakulturen.
Skriv en kortfattad ansiikanoch beriitta om dig sjiilv och vad du gdr. Gldm inte an uppge nalnn,
adress,telefonnummer och 6lder. Siind den till Stipendieniimnden,Agneta Nordgren, Rimbogatan8,
114 35 Stockholmftre 1 ianuari 2007.
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