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Ledaren
Om gamla Rom berdttas att kejsar
Augustus, skattskrivaren, tog tiver en
stad av tegel och efterldmnade en stad i
mannor. Hur langt han kom pi Capri iir
oklart men faktum iir att den lokala tillgangen pi byggnadsmaterial stZindigt
haft stor tyngd dtu. Urgrunden eroderar.
Fiirkastningar i jordskorpan, havets
vattenfiillningar, vulkanutbrott har
bidragit, alla efter sin art. Travertin iir
ett vanligt altemativ till marmor trots
den ofta tviittsvampsliknande strukturen. Under Villa San Micheles otaliga
om- och tillbyggnader har man tagit latt
pi armeringsbehoveni tak och golv.
Denna sommarhar ett ras i Vincenzos
pittoreska vinlokaler awiirjts i sista
stund. Alessandro lir med sin unika tredimensionellaingenjdrsblick siirskilt viil
skickad att fortsAtta granskningen av de
biirande strukturerna. Klimatet airkiirvt.
Carl-Gustaf Ekbergs Axel Munthebyst,
en skogsgudi grdnskan,iir redan
stilenligt grtinlirgad i hatt och skiigg.

deckare om ett mord bland figelDen
skidama pi Barbarossaberget.
hade friregitts av tvi mediokra deckare
1965 och 1966.Med den tredje befordrades f0rfattaren till miistarklassenav
den frultade Gunnar Unger i SvD. I
boken figurerar tvi ornitologer, Boris
Engstr0m, senarefilmproducent, fcirfattare, TV-man, och hans hustru Vanja,
numeraIDLA- pedagogoch
spiinstfenomen.I detta nummer beriittar
Boris om omitologemas arbeteutanfdr
deckarintrigen.
Med Medlemsbladetfdljer en medlemsfiirteckning diir styrelsen nddgats utesluta de medlemmar som utan att begiira
uttriide hiiftar i skuld fiir mer iin tvi 6r.
Stvrelsen

F0rra sommarensappliderade konserter
pi friluftstenassen har framgangsrikt
upprepatsmed tolv nya stora konserter.
Den svenskepianistenoch viirldskiindisen Helge Antoni inledde med ett
grandiost program: Scarlatti, Clementi,
Field, Mozart, Beethoven.Det var en
syn att se den 600 kilo tunga Progettoflygeln, inslagensom ett gigantisktjulklappspaket, sliipas uppf6r trappoma.
Diir rcirdedet sig sannerligenom millimetrar!
Under pseudonymenJulius Bark gav
fdrfattaren Evert Lundstrdm 1970 ut en

flygel.
Bergsbestigande
Foto:G Gerhardsson

onskan...
Min k?iraste
av Boris Engstrdm
"Mi min kiirastetinskanbli uppfylld att i deftamirakuliisaland h0ra figelsingen ftirena sig i lyckliga klanger
medklockornai Assisi", skriver Axel
Munthei ett av sinafiiretal till boken.
En annanpersonlighetpi Capri var
CurzioMalaparte(1898-1957)den
italienskaftirfattaren,somoclsi iigde
ett hus pi tin. Han har givit en skildring
av Munthevilken i miisterligadrag
tecknaren bild av honom,den gamle
gir
liikaren. "Var afton i solnedgflngen
Muntheut ur sitt torn (Materita),langsamtoch filrsiktigt smygerhan sig in
bland parkenstr?idmedden hemska
grdnarockenOveraxlama,med slokhattenpi det toviga hiret och med
dgonendoldabakomsvartaglasOgon,

tills han kommer till en plats diir hiiden
viixer glesare. Diir stannaxhan och
vdntar, rak, mager och tr?iaktig liknar
han en gammal triidstam, avltjvad och
fdrtorkad av sol, frost och storm, han
stir diir och viintar med ett lycksaligt
leende bakom det garrla faunsk[gget.
Och figlarna kommer flygande i sviirmar, kiirleksfullt kvitfrande stitter de sig
pfl hans axlar, pi annarna, pi hatten, de
snappar honom i niisan, tironen och
l6ppama. Silunda stir Munthe rak och
orOrlig och pratar med sina sm6.viinner
pi den mjuka Capridialekten iinda tills
solen sjunger i det bli och gr,6nahavet,
och figlarna flyger bort till sina reden,
alla pi en gflng med ett giillt avskedskvitter ..."

Axel Munthe,
figlarnas beskyddare
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av Boris Engstrcim. Figelteckningar: Vesa Jussila
Anda sedanfomtiden har Capri haft
rykte som flyttfiglamas rastplatsframftir andra i Medelhavet. Den verkliga
bercimmelsenfiir Capri kom frin den
stund kejsar Augustus ir 29 f Kr fcirsta
gingen landstegpi dn. Diir byggde han
sig ett residens.Fcir Augustus eftertrddare,den gamle misantropen
Tiberius, som till sin natur var tystliten
och misstrogen,utdvade Capri en
siirskild fdrtrollning som blev honom
oemotstindlig. Han l6t bygga tolv villor
pi dn. Ruinen av det strirstapalatsetpi
klippan i nordost mot Sorrentolandet,
tillhOr idag en av cins friimsta turistmil.

Vaktel- en ging envanligflyttf&gelpi Capri
somskattades
i storamiingder.
Figelfangsten har urildriga traditioner.
Redan fran 900talet iir det bekant, att
biskopen av Capri fick sin lcin i form av
tionde av figelffrngsten, vid vilken
vaktlama var det viktigaste fangstobjektet. "Il vescovo delle quaglie",
valcelbiskopen kallades innehavaren
lite f6raktfullt i Rom. Annu pi 1880talet siindesfran Capri irligen kring 50
000 vaktlar till restaurangernai Rom,

Marseille och Paris. Ar 1887 levererades enbart till en av de minga uppkdparna i Neapel I I 000 vaktlar i maj
och 10 000 i september.Nigot som
verkar helt osannolikt idag. Det verkar
ocksf,.som om det skett en nedging i
bestSndet,vilket observeratspe Capri i
sambandmed derasflyttning mellan
Europa och Afrika.
Axel Munthes testamente
Axel Munthe avled en rakall och
dimmig februaridag 1949.I sitt testamente erbjdd han Svenska staten Villa
San Michele som museum och de kringliggande husensom hem fdr konstniirer
av olika slag och till friimjande av de
kulturella fcirbindelserna mellan Sverige
och Italien. Vid dennatid var byggnader
och triidgirden forfallna, efter att i
manga ir ha stitt iivergivna av sin
iigare.
Nu behdvde San Michele omgaendeen
ftirestindare. Valet ftjll pfl Josef Oliv
som redan i april 1930 hade kommit till
Rom och diir feft h<iraatt drottning
Viktoria lig fiir diiden i Villa Svezia.
Oliv tog kontakt med doktor Munthe,
som blev frirtjust i honom diirfcjr att han
talade smiliindska, precis som han sjiilv.
Niir dodsfallet sedanintriiffade, ringde
Munthe till Oliv och gav honom viirldsnyheten om drottningens franf?ille.
San Micheles ftirste intendent
Mycket var slump och tillfiilligheter i
Josef Olivs liv. Han var ett unikum. Den
mingkunnige Oliv var inte bara virdare

I

av San Michele 1950 - 1967,han var
ocksi murare och byggmiistare, journalist, fOrfattare och poet, vicekonsul
och skicklig medelsanskaffare och dess
fdrsta intendent och nyskapare.

havarens blodbad pe flytffeglarna.
Berget ?igdesav en f d slaktare fr6n
fastlandet som vru en mdstare pe att
sticka ut dgonenpi figlama -',min
enda fiende i Anacapri med undantag av
doklom", skriver Munthe. Hans skildring av hur han liinge fiirsdkte fi ktipa
Barbarossa av slaktaren och hur han till
slut lyckadesefter viss utpressningoch
bistind av en lungsiicksinfl ammation
som helt liigligt drabbat den grymme
mannen,iir en historia som inte saknar
polinger.
Flyttfiglarnas berg
Viren 1950 undersiikte den unge figelentusiastenCarl Edelstamfrdn Sverises
Ornitologiska Fiirening Barbarossabergets liimplighet som svensk fegelforskningsstation. Rapporten frin detta
fOrstabesdk blev i hiig grad positiv.
Fiirslaget var att f0rlAgga verksamheten
till det lilla medeltidsf?istetCastello di
Barbarossa,uppkallat efter den beryktade kapaxekaptenenpiraten Kair-Eddin
Barbarossap6 1500+alet.

JosefOliv tog initiativet till figelstationens
upprattandeoch har gjort mer iin nflgon annan
fdr att ltisa de minga praktiskaproblemeni
sambandmed dessverksamhet.Axel Munthe
lade grundenoch gav stofftill legendenSan
Michele. JosefOliv fdrverkligadeden, som
blev hanslivs inneh6ll,hiir i samsprik med
Carmelina,en av de duktiga hantlangerskoma
vid byggnadsarbetena
pe SanMichele.
Foto: Boris Engstrtim,19 maj 1958
I bcirjan av 1900-talet inkripte Axel
Munthe hela den branta sluttningen frin
San Micheles triidgirdar upp mot
borgen fdr att stoppa den ditida inne-

Restaureringenav den nedgingna borgruinen till bostadfrir omitologema, som
Josef Oliv p6brirjade,var inget liitt
arbete. En smal slingrande stig rdjdes
genom de tiita och taggiga sniren och
stensattesupp till borgen. Byggnadsmaterial fraktades upp med isnor. NZir
skyddsriicket mot det lodriita stupet
skulle reparerasmurade Josef Oliv sjlilv
de utviindiga fiirstiirkningarna hiingande
i lina 6ver avgrunden.Han motiverade
det farliga arbetet med att: "mina
arbetareiir unga och har familj, si det
vore synd om de skulle ramla ner".
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Ringmiirkning piglrl Lars Broberg ringmdrker en av stationensover 400 fingade
turtirduvor, .eaan Vanja Engstrombokfor och i handenhiller en minervauggla'i de
svarta fingstkassarnaviintar fler frglar pA att bli miirkta, som mest ringmerktes 140
per timme.
Foto: Boris Engstrdm,14 maj 1960

Capri fflgelstation
av Boris Engstrcim
Frin att ha varit flyttfiglamas infemo
fdrvandlades nu Barbarossabergettill
derasfristad. Viren 1956 blev det
miijligt att starta striickobservationer
och ringmiirkningsverksamhet. Numera
ringmiirks, mtits och viigs figlama med
varsamma hiinder och sliipps fria igen.
Barbarossabergetsstrategiskaliige,
siirskilt under virstracket, har alltmer
kommit att bef?istas.
er tgSA var det dags fti,r mitt fiirsta bescik, tillsammans med ftistmii att tj?instgdra pi Capri figelstation. Vi anliinde
pi Valborgsmiissoaftonoch togs emot
och viilkomnades av intendenten Josef
Oliv pi San Michele. Nedtyngda av
bagage fotvandrade vi upp till borgen,
vir blivande a$etsplats. Utmed stigen i
de risiga sni.ren htirde och sflg vi ftir
fdrsta gingen en sammetshAftasjunga.
En helt ny upplevelse.Vilken lycka!

Sammetshattan
iir karaktiirsfAgel
kring
Medelhavet.
378harblivit ringmiirktapi
Ca p ri to m 1990.
Redan tidigt i gryningen dagen diirpi
tog arbetet vid. Det giillde att s2ittaupp
de sex meter langajapanska sltijniiten i

och kring borgtriidgirden fdr fangst av
figlar. Det fiirsta vi fdngade var en
italiensk sparv, en hane. Enligt dagboken: "klockan 07.30 skriimmer iv6g
en jiigare fran trAdgerden- pfl tjuvjakt!',
Frin den fjiirde maj noteras "fullt med
tjuvskyttar inne pi virt omride,
skriimde iviig minst tre stycken. En av
dem sliinger den skjutna figeln pi
backen". Att vert omrflde iir hiignat med
Gunnebostiingsel hjiilper tydligen inte.
Dagama och veckorna gick med l6nga
arbetsdagar.Fdrsta frigelrundan giordes
klockan fem frir att sedanupprepas
varje timme fram till klockan sju pi
kviillen. Fcirviintan vad som kunde fastna i ndten eller ses frin denna betagande
plats var alltid lika stor. En vidunderlig
utsikt 405 meter iiver Neapelgolfen bort
mot Sorrentobergenoch Vesuvius
hotande kiigla ofta insvept i ett bligritt
tdcken. Vid klart viider syntes Ischia,
Procida och vid gynnsarnma tillfiillen
6ven de avliigsna ciarnaPonza och
Ventone. Andra dagar kunde Barbarossabergetvara insvept i tiita moln som
dolde havet och liigre delar av Capri och
endast de hdgre toppama stack upp,
som isolerade tiar genom molntiicket.
Den starkt inrutade dagsrutinen tilliit
inga nattliga utsviivningar. Endast den
obligatoriska veckohandlingen av matvaror nere hos Maria vidpiazzan- efter
avslutat arbete.
Efter sex veckor avslutades vdrens verksamhet.Di hade 3296fkelar av 4l arrer
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ringmiirkts varav tiver 1200 triidgirdssingare pfl sin flyttning mot Norden.

fdrsettsmedring och iterfitt friheten
till gagnfOrflyttfigelsforskningen.

Verksamheten utiikas
Siisongen 1959 uttikadesverksamheten
med nigra hOstveckor. Den femte september intriiffade en dramatisk hiindelse, ehuru inte av omitologiskt slag. En
orkan - en av de kraftigaste i dessa
trakterunder 1900+alet sveptein 6ver
Capri och villade stor ftirOdelse. I
borgen spriicktes fOnster och regnet
skiiljde in Over golven. Murar stijrtade
samman ... Pi San Michele kniicktes ett
flertal kolonner och av blomsterpergolan iterstod bara spillror.

Ny forskning
Efter nagrairs uppehill iterupptogsden
611986nu i
framtidaverksamheten
samarbete
meddenitalienskafigelLIPU (LegaItaliano
skyddsftireningen
ProtezioneUccelli), numerasom
svensk-italienskfigelstation.

Fflngstviren 1960
Aret diirpi var vi flter pi plats och ringmiirkning bedrevs under siviil vtr som
htist. Virsh?icket var som under tidigare
ir riitt ojiimnt. Det kulminerade kring
mitten av maj varefter det hastigt avtog.
V6.renstoppdag inftill den elfte maj.
"Redan klockan fem var det gott om
f6gel i borgtrlidgirden vilkethtill i sig
lAngt in pi eftermiddagen. Nytt dagsrekord med 715 fangadefiglar." Vilket
stir sig iin i dag! Virens dominerande
art var som tidigare ir triidgdrdssingare
med drygt 1300 m?irkta. I fyrtioitta
sliijniit fingades och miirliles drygt 7000
figlar av 68 arter under iret. Iakttagna
arter var 94. I jiimf6relse kan niimnas att
den lokala figeHaunan inte riiknar mer
iin omkring trettio hiickande arter.
Verksamheten avtar
I slutet av sjuttiotalet avtog verksamheten friimst i brist pi att medel saknades. Intendent Carl Edelstam fortsatte
att hilla i arbetet men di ftir Ringmiirkningscentralen pi Naturhistoriska
riksmuseet fram till och med 1982.
Sedan starten hade di runt 60 000 figlar

Ar tgg6 bestiktemin hustruVanjaoch
jag iter vflr gamlaarbetsplatsunder
pigick
nigra majdagar.Verksamheten
ftir fullt medfflngstoch ringmiirkning,
mennu kompletteradmednya
forskningsuppgifter.
Om dettaskriverChristianHjort, idag
pi Capri
ansvarigfdr verksamheten
figelstation, i niistanummerav
Medlemsbladet.
K?illor och litteratur
Anteckningari dagbticker1958-1986samt
tidningsartiklar1956-1997.
Edelstam,C., Broberg,L., Engstr0m,8.,
Jenning,W. & Lundberg,S. 1963.
Den svenskaFigelstationenpi Capri och dess
verksamhet1956-61.
Vir fieelvarld 22 (1963)
Erdeiis.L. 1998.Boken om Axel MunthesSan
Michele,
Munthe, A. 1929.The Story of SanMichele,
Iohn Murray, l,ondon.
Oliv,L t972. Vligen till SanMichele
Pettersson,J. Ater svenskflyttfigelforskning
pi Capri i Italien. Vir Figelviirld 45 (1986)
Pettersson,J., Hjort, C., Gezelius,L.,
Johansson,J. 1990.SorineMigration of Birds
on Caori. An overviewof the activities 19561990.
Sadolin,E., 1959.Pi vandringi Syditalien.
Boris Engstrdm var ringmiirlmre och
stationschef pd Ottenby och Capri
fdgelstation i flera omgdngar under
1940 och 60-talen.
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mellanskiftningar
vi fdr uppleva.Det kiinns
somett extremtsattatt uppenbaraSan
Michelesbetydelseoch magi.
Iblanduppstlr fantastiskakorsbefruktningar
mellanvira gasbr,somi viras niir en konstniirs tavlablev bide inspirationfrir en glaskonstnlirsomville gdraden i skulpturform
och f<iren f<irfattaresomville ha motivetpi
omslagettill en bok hanhiill pi att skriva
hiir. Sint rcirett intendenthjiirta
pi djupet,ja
jag fick faktiskt tirar i <igoneninte baraniir
manberattadedetfdr mig utanocksi niir jag
berattadedet vidare.
San Michele i augusti 2000
Manga frigar mig om jag inte tycker det blir
langsamtatt bo pi en si liten platssom
Capri, ja enforrnigt fruktar de. O alls inte.
Capri :ir till ytan liten men till vyernaotroligt rik och skiftande.Det iir varje dag, varje
timma, nya skiftningar framfiir vi.ra iigon, ut
genom de fantastiskakOksfdnsfreni vir
bostadliksom genomvalveni blomsterpergolan.Man slutar aldrig att f<irvinas tjver
det fantastiskt varierandeskidespelsom
uppenbararsig fiir oss vid olika timmar och
tider.
Eller olika klimat. Man gir tjugo minuter
fran SanMichele pi vintern och kommer till
sommareni Marina Piccola,som lir att
undvika pl den riktiga sommarenf6r di ?ir
det fdr varmt. Pi viren och i septemberiir
Faro underbar,pi sommarenftir varm utom
tidig morgon eller seneftermiddag.Detta
viixlingsspel iir mycket stimulerande.Det
grir Capri otroligt rikt.
JaguppleversammasakblandSanMicheles
gesbr. Stundtalskommerdet glistersom
lever ett intensivtliv tillsammans.somde i
maj vilka t o m hadeyogaihop varje
morgon. Sedankommer det giistersom lever
var och en f<ir sig med olika rytmer och
behov.Ett i allra h0gstagradenskiltliv. De
iir underbarabiiggevariantern

Man blir rdrd av SanMichelesmagi.
Vi har hittills haft 8 konserter- nit detta
skrivs iir fyra kvar och ett internationellt
seminariumom pianotstrehundrairiga
tillvaro. Det hette"Trehundra6r .. . mendet
miirks inte". Ofta har musikkviillarna filljts
av middagi ForesterianstrAdgird.
Sedani maj har vi hjiilp av Agneta Nordgren, viinf,dreningensvice ordfdrande,hon
fir rycka in med allt miijligt och kommer att
gestaltaDrottning Victoria i sekelskiftesparadsom Anacaprifiirbereder till irets
"Settembrata".
Vi har skiinkt ytterligareen badtrappa.
Dennag6ngentill G:andola.Det finnsju tvi
allmiinnabadplatserinom Anacapris
kommun och det var orlittvist att barade
som gir till Faro skulle gynnasav stiftelsen.
En riktigt stor sommarclouvar det i sdndags
niir vi uppliit vir storavaikra musikterrass
till ett napoletanskt
skidespel.Fullt av kiirlek och humor tilldrog detta sig direkt i paradiset, uppfdrt av de fdrstindshandikappadei
vir by tillsammansmed glada och skickliga
amatiirskidespelare.I en underbartkiirleksfull blandningoch ledningav frivilliga
krafter i Anacapri.Och var passarparadiset
bbttre:inpe SanMichele?
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Lustfylld resa
Underledning av Trio Grandeftiretog
irsmiitet 2000en vihldsomseglingi ord
och ton.

Det endasombeklagasiir att inte
Siillskapetssamtligamedlerunarvar
medpi fiirden.

Trio Grandebeslir av Ingvar Jiirpeland,
riksspelmanpi silvernyckelha4ra,
GurmarNordlinger,riksspelmanpi
munspel,och Leif Siillqvist, miistarepi
italienskt dragspel.

GG

Kv?illenblev en lustfylld resamedde
klipperskeppenfrin
snabbseglande
hdjdpunkt.Sjiisegelfartygsepokens
kaptenenSigurdSternvallhar i singsamlingenSangoch Segel(1935)
sarnlatbide rytmiska arbetsvisorvid
tackel och t6g, ankarspeloch pumpar,
och nostalgiskafrivaktsvisordiir
kiirestanoch hemlandet,flaskanoch
ntistahamnffu fantasinatt blortma.
Stemvallsvissamlinggav Trio Grande
anledningtill poiingstarka,kulturella
utblickar. I radio senaredelgavGunnar
Nordlingerhela svenskafolket det vi
hiinf0rdesav pi Medelhavsmuseet.
Styrelsensofdrtkneliga klubbmiistare
YvonneFrykberghadef,tir sekletsfOrsta
irsmtite valt en buff6 fren den spanska
Miros. Italienska,spanska
restaurangen
hiijde
och mexikanskasmaksensationer
i snabbtakt stiimningen.Det blev mera
visor. MedlemmarnaCarl-Gustaf
vigade
Ekbergoch Arne Samuelsson
I en tidigare
sig pi soloupptriidanden.
inkarnationkan de mycketviil ha varit
shantysingare(fiirsingare) pi Ostindiska Kompanietsberdmda,lang"Stockholnr".
seglandel80O-talsklipper
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Viilkomna till viinnernassammankomsterhdsten 2000!
26SEPTEMBER
Italienska Kulturinstitutet, Girdesgatan 14, observera tiden 18.30
Bengt Jangfeldtkommer att presenterasin bok ttDriimmen om San Michele. En resa i
Axel Munthes fotspir."
En liitt miltid med bordsvattenserveras.Vin medtages,dock
ej rdtt.
Koshad 140:-.
Anmiilan om deltagandesenasten veckafdre mOtettill Maj Hagetoft
TeUfax:387438.

15NOVEMBER
Klara Kyrka, vid Centralstationen.
"S:ta Clara av Assissi och hennesforna kloster och nuvarande kvrka i
Stockholm". OrganistenPer Thunarf ger en historisk tillbakablick och avslutarmeden
konsertstundmed italiensk musik pi den unika orgelnfrin 1907.
Efter dennastundsamlasvi i S:ta Clararummetf<ir att inta en lett maltid"
Egetvin medtages.
Kostnad140:-.
Anmiilan sker som vanligt en veckafdre miitet till Maj Hagetoft.

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

Betalningvid ankomsttill samtligamdten.
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FRAMrrrl AnsuOrprARzoot
sTYRELSE
sAr.r.sraFETS
BarbroL<ifgren
AgnetaNordgren
Maj Hagetoft
HansEngman
GideonGerhardsson
IngvarHolm
YvonneFrykberg

ordfbrande
vice ordftirande
sekreterare
kassdr

suppleant
Wivi-AnneNilsson
suppleant
Ekholm-Frank
Ingalill

Siillskapetsadress:

08-66145 82
4461
08 -6 1 1
08-3874 38 (tivenfax)
08-765t234
08-8418 85 (iivenfax)
04t4-24000
08-6602293
08-6623t 33
08-66805 66

c/o Hagetoft
153
MaltesholmsvZtgen
16562 Hdsselby
postgiro:25 96 90 - 6

Har du nigot trevligt minnefrin SanMicheleeller nigot annatatt
- hdr av dig.
vira medlemmar
berdttasomkanintressera
Niistanummerutkommeri slutetavjanuari eller b6rjanav februari.
medloljer dettablad.
Medlemsmatrikeln

