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Vuid liir oss Medusamvten om Axel Munthe?



Forsta intendentparet
Vir trogna medlem Britt-Marie Petersen
ringer. Hon har ett miirkligt fdrflutet som
dykare, marinarkeolog och sjuksk0terska. Just
nu avslutar hon en avhandling om holliindskt
skeppsbyggeri. Hon beriittar om sin tid hos
San Micheles fiirsta intendentpar Erik (Pierre)
och Kristina Berggren samt deras fyra barn.
Sonen Michael har iterfunnit den dagbok
Pierre fiirde de fdrsta iren, 1967-1970.En
kontakt med Michael leder till att vi fir ko-
piera dagboken fOr San Micheles arkiv.

Licentiaterna Pierre och Kristina fick er-
bjudandet i Rom diir de arkeologiforskade.
Redan fdrsta dagen pA San Michele stiilldes de
infOr en rad akuta praktiska problem varav
Atskilliga fordarande kiinns igen. Dagboken
berettar om tredskande vattencisterner,
sijnderrostade rdr, elavbrott, iskskyfall,
kackerlackor, personalproblem. Hela tiden
glller det att hilla sig vlil med grannarna och
kommunen.

Tredgird och byggnader befinns kriiva om-
fattande itgiirder fOr att inte tala om fdlje-
tongen Barbarossaberget. Reswserna iir sm&.
Men olika experter konsulteras och en rad
arbeten kan pibtirjas. Skogsexpertis inkallas
frin Sverige. Med donationsmedel, diir de
sjllva bidrar, kan nya pinjer planteras pA
Barbarossaberget. Ett ftirslag som faller iir
fasadbelysningen. Pi den kulturella sidan blir
musiken och biblioteket sk6tebarn. Under de
fdljande iren passerar minga uppskattade
konserter och kiinda nann revy. En hoptiggd
flygel blir ett viktigt tillskott. Svenska folk-
dansare giir stor lycka pi triidgirdsfesterna.
Biblioteket systematiseras och bokbestindet
dkar. Symposier och kurser, konstutstiillningar
iir mycket uppmiirksammade. Ett medicinskt
Nobelsymposium om diabetes fir siirskilt god
press. Kursema i fotografisk bildmiitning
tillhtjr dem som miste upprepas.

En stor dag iir den 17 november 1967 niir den
svenska konsulatsktilden kan sAttas upp. I
fortsiittningen blir det blixtutryckningar f6r att
undsdtta akterseglade fiistmtir, bestulna eller
finkade landsmiin. En gtng meste konsulatet
ha polisskydd. Det iir niir Sverige erkiinner
Nord-Vietnam.

Dag efter dag antecknas ofta kriivande pro-
minenta besiikare, och hur de blir omhiinder-
tagna med vinmittade middagar, historiska
utflykter och minskenssim i Grotta Azura.
Kungligheter gl[der med besiik, telegram
utvlixlas vid fcidelsedagar. Akademikerna iir
talrika. Studiegrupper ledda av liirare frfur
universitet och hiigskolor, gymnasier, giistar.
Svenska flygkadetter villar invasion av
flickor. Svenskt folkhdgskolefolk viixlar med
tyska frultodlare och danska lantmiin. Sol-
forskare och figelskidare ldser gemensamm4
problem i Foresterian.

Dagboken redovisar detaljerat inkomster och
utgifter. Okningen av antalet bes0kare,
fiirs[ljningen av guidebdcker, jiimfdrs med
fiiregAende ir och mflnad. Med samma
noggrannhet fiiljs nederbiird och temperatur.
Pierre sdker bidrag frAn olika hill. Ibland fir
han, ibland inte. Frin kungafonden sdker han
l0 000 kronor och fir 2 000. Nedresta
styrelserevisorer kritiserar, inte alltid si sak-
kunnigt, men giirna ampert. En svir sidan
revision kallar Pierre den svarta dagen,
Kulturlivet blommar emellertid i alla liigen.
Mitt i snickardammet avslutas en konst-
vernissage med glad champagnefest.

De korta dagsnoteringama om tekniska
frustrationer, stridiga viljor och mingahanda
krav ger en levande bild av de siora arbets-
insatser en si pass stor anliiggning som San
Michele kriiver. Utifrin sett formas bilden av
ett mengkulturellt kraftcentrum. Liis boken niir
du kommer till San Michele hiirniist.

Styrelsen



Axel Munthe under lupp
Av professor emeritus Gideon Gerhardsson

Fdrst femtio 6r efter sin ddd fick Axel
Munthe sitt fiirsta symposium. Den sen-
flirdigheten torde vara viirldsrekord.
Symposiet hade den triiffande titeln
Mannen och Myen och tidskriften Artes
stod f6r bravaden med fcirfattaren Bengt
Jangfeldt som drivande kraft. Talarna
iterfinns i fiirra numret av Medlems-
bladet. En uteblev, skriftstiillaren Per-
Anders Hellqvist, som var sjuk.

En myt fortlever i kraft av starka mot-
bilder, negativa och positiva. Negatio-
nema i det hiir fallet iir minga. Munthe
blev en vida omskriven liikare men han
kom inte in i medicinens historia. Han
blev en av sin tids mest ltista fiirfattare
med Boken om San Michele, men lit-
teraturhistorien vill inte veta av honom.
Miljarder miinniskor har bestikt hans
skapelse San Michele men arkitektur-

och konsthistoriker har lindrigt sagt varit
kallsinniga.

Den positiva bilden priiglas av exempel-
lOsa framgingar pi andra omr6den. Han
hade en karismatisk utstrilning. Han var
en stor djurviin och filantrop som vigade
djiirva insatser. Han hade en manipule-
rande talang ftir marknadsfOring som var
l6ngt fdre sin tid. Tage Erlander liirde
utliinningar en viirmliindsk engelska.
Munthe nddde betydligt fler med sin
smilAndska variant. Han dompterade ut-
liindska fdrliiggare, styrde reklamen och
i icke ringa min recensenterna. Han
iikade hela tiden sitt globala marknads-
viirde. Han var alltid sig sjiilv. Kunglig-
heter gav honom den glans han efter-
striivade men i sidant siillskap kunde han
upptr?ida som en grobian. Han erdvrade
den efterscikta franska hederslegionens
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Chavalierorden som Oppnar minga
portar men han bar den inte.

Symposiet tignade siirskild uppmiirksam-
het it tvi av hans roller: som liikare och
som skapare av San Michele. Professor
Karin Johannisson analyserade med l6tt
feministisk touche motpolerna diva-
l?ikaren och fattigliikaren. I bida fallen
var psykologisk blick och suggestion de
effektiva verktygen. Han brtit ftirst ned
patientens ego fdr att sen rekonstruera
det. Det r0rde sig om ett mentalt
besittningstagande. De olika fasema kan
fiiljas i den ryska storfrtrstinnan Maria
Pavlovas brev. Hon var gift med prins
Wilhelm. Bl a genom att pisti att hon
led av en njursjukdom, som hon inte
hade, skapade han ett beroendeftirhll-
lande som frin hennes sida ftirst liknade
ftiriilskelse. Ntir man var framme vid den
botande suggestionen vZigrade hon uppge
sin personlighet och di krisade det. Men
hennes senare brev ?ir klariigt genom-
skidande. Som fatttigliikare kunde han
vara mycket uppoffrande. Han var
framg8ngsrik med hypnos och sjiilv-
suggestion men han avskydde mediciner.

Overintendenten Hans Henrik Brummer,
som var den ende som behiirskade
Konstakademiens skraltiga mikrofon,
gav en fascinerande bild av de myter
som gett San Michele en vida berdmd
strelglans. Munthe koketterade med sitt
amattirskap. Brummer visade att det
behdvs mycket mer fOr att ftirklara fram-
gangarna. Arkeologer av facket gav
Munthe en nedlitande klapp pfl axeln.
Han skilde inte mellan ?ikta och falskt,
han var fdr svag fiir kitsch. Profes-
sorema Arvid Andr6n och Jan Wallinder
uppviirderade honom i sinom tid.

Munthe umgicks med minga impuls-
givare, levande och dOda. En icke
ovdsentlig var italienaren och ming-
frestaren Aristide Sartorio (1 860-1932).
Det fantasimiinniskan Munthe tog till sig
fran de olika fiirebildema hade ett
bestiimt syfte: anliiggningen skulle i sin
helhet vara en poetisk upplevelse. Kiins-
lan ftidde unrycksformerna och omviint.
Aven i det avseendet var han fdre sin tid.
Numera iir det mycket vanligt att
konstniirer collageblandar iikta och oiikta
frir att dverfdra sina visioner till betrak-
taren. Fiir interitirerna pi San Michele
anviinde Brummer det talande uttrvcket
m6belpoesi.

Som miinniska ?ir Munthe svir att kom-
ma inpi livet, han ftirsvinner ofta in i
avskild ensamhet. Hans livliga driimliv
iir litteriirt tillrattalagt. En fruktbar ut-
gingspunkt fann Brummer vara gor-
gonen Medusa som Homeros gjort oddd-
lig. Hon var kvinnan som hade ormar i
stiillet fiir hir och en blick som ingen pi
jorden eller i underjorden kunde miita
utan att fiirvandlas. Ett Medusahuvud,
fOrviirvat under osannolika omstiindig-
heter, dominerade Munthes arbetsrum.

Boken om San Micheles'credo iir
fiirgiingelse; den iir "ett meningsltist
fragment". Munthe fOrestiillde sig nog
inte heller att San Micheles livskraft
skulle vara si stor som den blev. Att San
Michele femtio ir efter Munthes dOd
drar till sig ett par hundra tusen besiikare
om 6.ret fir nog i betydande grad tillskri-
vas inteddenternas engagerade insatser.

Ftiredragen publiceras i ett kommande
nummer av Artes som viinftireningen
kommer att tillhandahilla till ett redu-
cerat pris.



Att bygga fcir tSglar pfl historisk mark
av fiirre intendenten A. S. Erde0s

Om mitt minne inte sviker mig, fiiddes
id6n om Olivetum ntir jag, efter den fOr-
tidande branden 1987, vandrade om-
kring bland den fijrkolnade vegetatio-
nen pi Barbarossaberget. Viktiga g0ro-
m6l skockades kring mig. Niir det gtillde
naturomridena behOvdes snabba 8t-
giirder: att organisera iterinplanteringen
och att snarast mdjligt iterstiilla den
skadade linbanan, som var oumbiirlig
fOr materialtransporten till borgen vars
restaurering pigick som biist, di
katastrofen kom.

Sannerligen beh0vdes n6got i det cigon-
blicket som kunde uppvisa Stiftelsen
San Micheles naturvirdande ambi-
tioner. Etableringen av en naturoas
dr6mde vi sedan liinge om. De stora
volymema som gdmmer sig under
borgens ruiner eggade vdr fantasi. Ett
tag fcirestiillde vi oss dem som visnings-
salar i samband med ett turistislt utnyn-
jande av omridet. Men fiir San
Micheles stora besOkarpublik beh6vdes
utrymmen vid sjiilva villan. Valet fdll
pi den s k olivlunden. Denna var en
stenlagd terrass med en egendomlig
"njurform", skapad av trAdgerds-
arkitekten Jakobsson och omgiven av
vackra olivtriid. Beniimningen var en
trevlig hiinvisning till divarande
intendenten Josef Oliv. (Han iir ftir-
resten hittills ensam om att ha sin
bronsbyst mitt bland villans antika
htirligheter.) Olivlunden tillhdrde inte
den ursprungliga muntheska skapelsen
och motsvarade inte heller fdrviint-

ningarna eftersom dess svala beliigenhet
- bredvid Kapellet i trAdgerdens 6vre
del - giorde den oliimplig fdr lingvariga
vistelser. Det fanns alltsi inga princi-
piella argument mot att hiir anliigga en
tiickt volym.

Olivetum iir det latinska ordet ftir
olivlund. Jag kom pi det niir jag var
sysselsatt med skissarbetena fiir natur-
paviljongen som sedan 1993 ingir i San
Micheles seviirdheter. Det giiilde att
hitta pi ett internationellt gingbart
namn, analogt med ordet Arboretum
som ju iir ett vedertaget botaniskt
begrepp.

Arkitektoniskt viktigt var hiinsynen till
den ftirra anltiggningen. Olivtr?iden
skonades och den runda planformen be-
htills. Den runtlOpande sittbiinken finns
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kvar, men, eftersom golvnivan sdnktes,
ftirvandlades denna till en "hylla" i
iigonh0jd pi vilken Barbarossa-
omitologema kunde placera sina skOna,
svenslctillverkade figelmontrar. T o m
det runda stenbordet iir kvar - nedstinkt
i golvet iir det ett vittne fOr 32 ir i San
Micheles liv. Att det handlade om en
historisk mark, piminde tvi kilformade
stenar funna vid schaktningen. De
h?irstammar ur en fdr liinge sen
fdrsvunnen romersk Opus Reticulatum-
mur. Naturstensmurar karaktiiriserade
terrassen och utgOr fortfarande omslut-
ningsviiggama. I och med att man
griivde sig ned i berget, kan skapelsen
uppfattas som en nedsZinkt lokal med
hiigtsittande glasparti runtom som bitr
ett lett tak. Ett biirande mittenparti
utformades som ett stort diorama med
tillhiirande bakgrundsmfllning som gir
fran golv till tak, belyst av en enda
takkupol. Motivet iir ett stycke Capri-
landskap som f0rlZinger rummets
dimensioner. Himmelsljuset nir maxi-
mal styrka vid tolvtiden och det reflek-
teras in i rummets inre via den cirkel-
segmentformade bakgrunden. Detta
grepp iir mycket effektfullt och ger
lokalen en trolsk stiimning.

Paviljongens entr6 liknar den gamla
tenassingingen. Framftir den viixte det
magnifika ogrAset Acanthus spontant
och vi liit murgrdna kl?ittra pi sttid-
murarna. Anliiggningen fogar sig
perfekt in i villatriidgirdens milj6 och
fiirh0jer dess viirde. liran btir delas med
professor Jan Wallinder som frin
Sverige ftiljde arbetets ging och vars
arkitektkontor ritade detaljema. Fasci-
nerande var att sedan se tvi svenska
teknikers snabba och siikra montering
av de frin Sverige bestiillda byggnads-
delarna. FOr tivrigt iir paviljongen
byggd av lokala hantverkare. Siirskilt
lyckade anses de bdjda jtimgrindarna
samt "kupolen" som krOner takets
ljusintag vara. Olivetum erhiill enligt
min uppfattning sin positivaste kritik
D97, de en av Italiens exklusivaste
tidskrifter fiir kulturresor, beriimd ftir
sina skdna illustrationer, gjorde
reportage pi San Michele. Villa-
anliiggningen visas i tecknat fflgel-
perspektiv men Olivetum saknas.
Tydligen upptdckte inte ens den
falktigda konstniiren byggnaden som
giimmer sig i den grtina backen! Att
finnas till men inte synas iir en dygd i
detta sammanhang.

Capri fran slutet av 1800-talet att bli en
frizon f6r diverse excentriska existenser:
snillen, stollar, miljoniirer, revolu-
tioniirer, homosexuella, galna grevinnor,
lesbiska amerikanskor, kanonkungar,
avdankade kungligheter i salig
blandning.

Capri fflr oss att glomma allt
av fOrre utrikeskorrespondenten Bo A. Ericsson

Det iir pi Capri man mOts. Si iir det ju
sagt. Sj?ilv triiffade jag bl a Jacques
d'Adelswiird Fersen, av sexskandaler
omsusad svenskiittling, samt Vladimt
Iljitj Uljanov, mer kiind som knin.

Fdr att ta det hlir fran btirjan si kom ju



En av dessa f?irgstarka personager, den
amerikanske f d sydstatsdversten
MacKowen, tillika medicine doktor i
Heidelberg, utmanade fdr tivrigt Axel
Munthe pi duell efter ett hiiftigt griil om
ett gravfynd men avstod, fiirtrytsamt
fnysande, niir Munthe - en siirling ocksi
han - viigrade v2ilja nigot annat vapen
iin ridpiska. (Oversten skrits sedermera
ihjiil av en f d slav pi en hamnkrog i
New Orleans, men det iir en annan
historia.

Den bisarra markisinnan Casati orsakade
ocksd hon Munthe vissa problem. Hon
llir bokstavligen ha ockuperat San
Michele med ett berg av bagage samt tvi
pantrar som varje dag skulle rastas.
Munthe pistods ha haft ett sji att bli av
med damen.

Alltnog: om denna Capris koloni av
siirlingar under friimst 1900-talets fiirsta
decennier sitter jag fascinerad och liiser i
San Micheles h:irliga bibliotek, denna
oas i tid och rum, alltmedan dagens arm6
av turister strdmmar fiirbi i sriinden
utanftir.

Nu till Fersen.27 fu garwnal kom han
1907 till Capri frin Paris, diir han hyllats
som ett litteriirt stjiimskott. Liksom sin
farfarsfars kusin, Axel von Fersen, han
med Marie Antionette, s?igs han ha varit
en syndigt vacker karl med tunga Ogon-
lock och pennstrecksmustasch. Han an-
lZinde till Capri efter att just ha suttit av
ett fiingelsestraff ftir "brott mot mora-
len". Han skall bl a ha plockat upp
pojkar frin gatan och ordnat s k svarta
miissor.

Silunda utomordentligt skandalomsusad
slog han sig ner pi Capri med sin "sekre-
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terare", en 15 flrig pojke fran Neapel.
Tiimligen omgiende stod det klart att
Fersen inte tiinkte btirja nlgot nytt liv pi
Capri, gOra bot och biittring. Istiillet blev
det sfl att siiga more of the same,
avancerat sus och dus med inslag av
kokain och nattliga riter. "Greve Jack"-
som han kallade sig sjiilv fast han bara
var baron - trdttades ej. Pengar hade han
som griis - och mellan varven skrev han
sensuella dikter.

Capris tolerans gentemot sidant som inte
var helt comme il faut var vid den hiir
tiden visserligen betydande, men Fersen
gick ftir l6ngt. 1909 utvisades han ur
Italien. Brott mot moralen igen. Han
tilliits dock komma tillbaka efter eft antal
ir men var di tiirnligen utbriind. 1923
begick han sjiilvmord, 44 6r gammal.

En eftermiddagTl 6r senare letar hustru
Britt och jag upp hans grav pi staden
Capris utliinningskyrkogird. Den iir
tiimligen ovflrdad, och gravstenen lutar
som tornet i Pisa. Dessutom iir bide fiir-
och eftemamn felstavade, fddelseiret iir
galet, dOdsdatumet likas6. Men runt om-
kring sig har "Greve Jack'idel bekanta.
Strax intill vilar t ex systrama Walcott-
Terry som egentligen inte alls var systrar
ftir iivrigt.

Sd gick det till slut fOr den som miijligen
var den siste Fersen.

Men Lenin di, vad i all viirlden gjorde
han bland Capris libertiner? I en bemiir-
kelse iir han fdr Ovrigt fortfarande kvar
pi 0n. Diir finns niimligen ett monument
dver honom, troligen rest av det
italienska kommunistpartiet och ett av de
fi som inte i vrede stdrtats tiver iinda.
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'Lenin var pi Capri 1908 och 1919. De
fanns pi tin en koloni av ryssar i exil
undan tsarvlildet med Maxim Gorkij som
samlande gestalt. I hans fcirhyrda hus
hade exilryssarna inr[ttat en "skola f6r
revolution?ir teknik". Diir htill Lenin
eldande ftireliisningar och ledde - kan
man fdrestiilla sig - oiindliga diskus-
sioner om det nya riket. Lenin liir ha
trivts mycket bra pi Capri och siigs vid
ett tillf?ille spontant ha utbrustiu Capri
fir oss att gldmma allt!

Enljum kviill iir vi ett litet giing fran San
Michele som uppsdker Leninmonumen-
tet diir det stir niistan gOmt i glOmskan i
ett hdrn av Kejsar Augustus park i
staden Capri. "Till I€nin", stir det pi
stenen. Inget mer.

- Tiink, siiger nigon av oss d?ir i kviills-
mdrkret, tiink om Lenin verkligen hade
gl6mt allt den gflngen, gliimt att giira re-
volution, blivit kvar pi Capri.... Tysta
begrundar vi detta svindlande perspektiv.

Jacques d'Adelswiird Fersen



Fint Pris till San Michele

Kiira v?inner, sist jag skrev hade den
lyckade badtrappan vid Faro just kommit pi
plats. Kort efter det, i slutet av augusti, stod
jag uppe pi en estrad phPiazza San Nicola i
Anacapri, ni vet den utanftir kyrkan med det
fina majolikagolvet. Jag var diir fdr att ta
emot ett pris, ett pris fdr virt, stiftelsens,
Impegno per llsola. Fiir att vi giir mycket
fOr 6n. Det var bide hdgtidligt och roligt,
stiimningen pi den proppfyllda piazzan var
fantastisk och appliderna som miitte mig
kiindes mest av allt hissnande. Jag skrattade
och log, men det var en djup rOrelse jag
kiinde, ftir det iir faktiskt hemskt roligt att fi
ett sadant offentligt erkiinnande av att San
Michele och dess verksamhet, inte minst
vir linga konsertsiisong, upplevs som en
positiv kraft fdr tin. Nigot att lita pi.

Vid samma tillfiille delades andra pris ut.
Ett par var litteriim och ett mera sentimen-
talt till en stor personlighet, som etablerade
konkreta band med iin. Detta fick Staffan de
Mistura. Han har tillbringat stOrre delen av
sin barndom och uppviixt pi Capri, son till
en svensk mamma och idag en av FN:s
generalsekreterare Kofi Annans niirmaste
medarbetare och ofta utsiind till krishiirdar.
Ftir n:irvarahde iir Staffan de Mistura FN-
ambassad6r i Rom.
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Di trodde jag att erets hdgtider var slut.
Men i slutet av september anliinde en trii-
lida med Axel Munthes huvud i brons. Och
diirmed fick vi nya bry att ta hand om.
Placering? Liimpligt avtackningsdatum?

Ibland kommer id6erna fort och det tedde
sig ganska naturligt att gOra denna
Muntheska renhe'pi San Michele pi hans
ftidelsedag den 3l oktober. SA blev det och
mycket lyckat pi alla vis. Min man
Alessandro ptzzlade ihop ett program med
Munthes egna texter om musik och fram-
fdrde sjiilv de singer som Axel Munthe
skrivit om. Anna Lisa Pepe spelade vid
pianot i kapellet. Vir underbara tredgirds-
mAstare Raffaele Scarpato kom med bZista
id6n om var huvudet skulle placeras fiir att
kunna lita turisterna fotografera sig bredvid
skaparen till San Michele utan aft fOr den
skull trampa ner griismattan. Det stir nu
precis utanfiir skulpturloggian ovanf<ir den
lilla trappan till htiger och viilkomnar alla
bestikare. Min man Alessandro fann att en
marmorbas som en gang stitt i Drottning
Victorias hus Casa Caprile skulle komma
bAttre till sin rett som bas till Carl Gustaf
Ekbergs skulptur iin i den vri av botten-
viningen diir marmorkolonnen nu stod.

Frin styrelsen var Agneta Lundstr0m nere
och fOrriittade sjiilva avt?ickningen och
Michael Odevall deltog som representant
f<ir Sveriges Ambassad i Rom. I samband
med ceremonin den 3l oktober spelades fdr
fdrsta gingen en visa till San Michele som
Carl Gustaf Ekberg komponerat, vi skilade
alla fdr evenemanget i skultpurloggian. Och
det, det iir minsann en festplats som heter
duga. Kviillen fick en mycket viirdig
avslutning pd Hotell San Michele med en
bide god och riklig middag.

fr^-VlwL"'lt*tu/
a-
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Munthes Hildasholm sommaren 1999
av intendenten Birgitta Dandanell

De som haft fdrminen att bo en tid pf, San
Michele har siikert minne av friden som rider
t ex vid frukosten - om viidret tilliter giirna
intagen utomhus. Det iir tyst, lite'sus i tred
och vinl6v, figelsing. Se pldtsligt - ett sun,
mummel nerifran Viale Axel Munthe. Och ett
tilltagande, stigande surr frin morgonbitarnas
turister. Ett surr som sedan varar dagen ling.

Ungeftir detsamma fast i tiden motsatta har
jag upplevt denna viilsignade sommar pi
Munthes Hildasholm i Leksand. Surr och
vimmel av besdkare, kaffekorgar, tredgirds-
kommentarer, glada ansikten, minga frigor.
Niir portarna slis igen vid 18.30-tiden, niir
larmkoden iir inknappad och huset stiingt, di
intriider friden. Da iir tid att njuta av bllinket
fran Siljan, av solnedgingen, antingen man
sitter pi biinken vid sjdn eller ser det riida
solljuset mellan de formklippta granarna.

Hildasholm som ett annorlunda och 6ver-
raskande turistmil har alltsi btirjat fungera, vi
fir manga besokare. Allt fdr minga nigon
gang, en och annan vill inte vanta ett par
timmar pi visningstid! Men, huset sviiljer
bara ett visst antal besdkare, dessv?irre.

1998 bes0kte en grupp av Viinnerna Hildas-
holm, di nydppnat efter ett par irs reno-
vering. Nigra av er vet alltsi hur det ser ut
och fungerar. Inte var det helt latt att ta vid
efter Grane Munthe, hans fantasifulla och
entusiasmerande visningar iir legendariska,
men vi har glort virt b[sta. Sex till itta guider
turas om att ta hand om besdkarna och lotsa
dem i grupper om hdgst 12 personer genom
husets 13 rum. Under vintern 1999 har de
gamla timmerhusen norr om sjiilva girden
rustats upp och fitt nya funktioner. Vi har nu
siviil utstiillningsutrynrmen som reception
och ett ktik som levererar te eller kaffe och
engelsk eller svensk brOdportion, allt serverat
i korgar att ta med ut i tradgerdarna. Detta har

varit uppskattat - och ni anar bara inte vilket
gott hembakat brdd. En fdrridsbyggnad har
byggts bakom timmerliingan, om jag nu skall
redovisa alla nytillskott. Niista projekt fdr
Munthes Hildasholm iir att frirbflttra alla
Hildas triidgirdar - de skall ju numera tila att
10 000 - 20 000 besiikare vandrar diir under
sommaren.

Genom anslag via liinsantikvarien har vi
kunnat pabdrja denna upprustning under
senhdsten och hoppas fi mdjligheter att
fortsetta under kommande 5r.

Viilkomna att bestika Hildasholm, ring giirna
och boka tid, 0247 -100 62, fax 0247 -lOO 7 2 .
Oppettider 2000: I juni - 15 september, mi-
16, l l -18 (sista visning l7), st i  l3-18.

Alessandro Panini Finotti besdker Hildasholm
efter Munthesymposiet 1999. Foto Maarja Talgre
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Viilkomna till viinnernas sammankomster v6ren 2000!

16 FEBRUARI

TCOs restaurang, Grev Turegatan 33, kl. 18.00
Anders Fahlbeck talar om Ellen Key och Axel Munthe.
Buff6 med bordsvatten och ett glas vin. Kostnad 140 lcronor.

Anm?ilan om deltagande senast en vecka fore miitet till Maj Hagetoft
TeUfax:387438

22 MARS

Italienska kutturinstitutet, Glirdesgatan 14, kI. 18.00
Karin Schuback talar 6ver iimnet "skattjakt i arHvet pl Villa San Michele".
Italiensk buff6 inkl. bordsvatten, ev. vin medtages, dock ej rtitt.
Kostnad 140 kronor.
R<itt vin bdr man undvika att ta med sig till Italienska Kulturinstitutet. Det iir en
v?idjan ffin Institutet eftersom man ir riidd om sina vita marmorgolv och rdtt vin
ger bestiende fliickar.

Anm?ilan sker som vanligt en yeck4 fiire m6tet till Maj Hagetoft.

25 APRIL

AnSUOfg - Medelhavsmus6e! Fredsgatan 1, @
Efter sedvanliga drsmiitesfiirhandlingar sjunger och spelar Trio Grande svenska
och internationella sjdmansvisor.
Italiensk buff€, inkl. bordsvatten. Ev vin medtages. Kostnad 140 kronor.

Anm?ilan om deltagande senast e'n vecka fiire m6tet till Maj Hagetoft
TeVfar 38 74 38

Det kommer inte att skickas ut nigon ytterligare inbjudan, diirfiir ber vid dig
att anteckna mdtena i almanackan redan nu.

Betalning vid ankomst till samtliga moten.

TiIt sist ...
vill vi meddela att tidskriften ARTES temanummer om Axel Munthe 4199 jrrst
utkommit. Det 2ir illustrerat med en miingd tidigare opublicerade fotografier av bl a
prins Eugen.
Vao""*u hark6pt in ett antal som kan kiipas genom oss ftir 130 kronor. Priset i
boldrandeln 61 157 kronor.




