
Siillskapet
San Micheles Vdnner

Pi toppen av Monte Barbarossa i den gamla sjrinivarborgen ligger den svensk-
italienska figelstationen. H0gt ovanfcir San Michele med en hlinfiirande utsikt
405 meter iiver Neapelgolfen. I bakgrunden vulkanen Vesuvius.

Tuschteckning av Gunnar Brusewitz, den2l april 1986.
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Ledaren
Lavanda, Salvia

I Foresterians ombonade bibliotek pi
San Michele iir det numera Htt att hitta
6ven svirtillg?ingliga skrifter. Av dem
liir man sig mycket, inie minst om
grannkommunemas liv och leverne.
Under medeltiden drog den berdmda
medicinska hdgskolan i Salemo till sig
studenter fran hela den di kiinda viirl-
den. Tillbaka fiirde de utexaminerade
liikama med sig lZirobiicker, plantor och
frOn som behOvdes fdr medicineringen.
Salernoskolans mest citerade liike-
medelsbok var Circa instans, si
beniimnd efter inledningsorden.

San Micheles giistliigenheter biir
fantasifulla, eggande namn, de flesta iir
hiimtade fr6.n viixtemas viirld. Till dem
hOr Lavendel (Lavanda) och Salvia.
BAda namnen har stor tYngd i Circa
instans. Halvbusken Lavendel ftirfdrde
och botade. Den likaledes ligviixande
Salviabusken helade och fiirnyade. "Det
biista pi jorden iir kvinnor och viil-
dofter" var ett sinneshdjande talesdtt-
Lavendeloljan blev ett "miiktigt vapen i
k?irlekens tjiinst".
Men inte ens kiirleken kunde fOrhindra
olika sjukdomar. Lavendel blev, ibland i
blandning med annat, ett llikemedel mot
det mesta frin vdderspiinningar, briinn-
sir och insektsbett till migriin, hjiirtrubb-
ningar och sinnessjukdom. Niir Laven-
del inte hjiilpte tog man Salvia som "var
ett verksamt medel mot miinniskans
mesta ellinde". Salvia doserades enligt
sZirskilda recept fdr tjugosju olika sjuk-
domar. Mytbildningen var livaktig. Niir
Jungfru Maria flydde med Jesusbarnet
undan Herodes knektar, gOmde Salvian

dem i ett kritiskt liige. Niir faran var 6ver
sa Maria till Salvian; "fritr och med nu
och i all evighet skall du vara miinni-
skans iilskliga viixt och riidda dem fran
d0den, som du riiddade mitt bam".
Salvian s[gs vara fOrebilden till judamas
sjuarmade ljusstake som i sin tur hade
Gud sjiilv som designer. Pi Sinai berg
gav Herren Gud profeten Moses mycket
detaljerade ftireskrifter om hur taber-
naklet, skidebrddsbordet och ljusstaken
skulle se ut. Om man vinklar tvi salvia-
grenar framtriider ljusstaken i alla dessa
detaljer iinda tilt knopparna och enligt
Guds ordagranna beskrivning i
2.Mos.25:3 I och 37 :l '1.

Och si hiir talar Circa instans:
"Varf<ir skall miinniskan dit,
i vars triidgird salvia viixer? Emot
dddens makt
finns ej nigot tradgirdsmedel.
Men salvian nerverna stiirker,
Avliigsnar hiindernas darrning' Med dess
hjlilp fOrjagas
Den hiiftigt briinnande febern".

Pi sidan 2ber6thar
professorn i littera-
turvetenskap
Anders Palm om de
sinnesupplevelser
en nutida giist i
Salvialiigenheten
kan fi vara med
om.

Styrelsen



2

Utsikt frin Salvia
Av Anders Palm

Nlstan som pi taket till Villa San
Michele. niira himlen svdvar en liten bo-
stad som kallas Salvia. Man kan smaka
sakta pi ordet - Salvia - och kiinna en
doft frin dess ursprungliga betydelse,
v?igen till liikedom, viilbefinnande.
Redan i den antika myten om Orfeus
figurerar Salvia som hiilsodrt, och sjiilva
ordet 2ir niirbesliiktat med det latinska
spr6kets vanligaste h?ilsningsfras -
Salve! - var hiilsad, var viilkommen.
Det iir sf, man kiinner sig niir man som
giist stiger dver trtiskeln till forskarbosta-
den hOgst upp i den fristad fOr skapande
verksamhet som heter Villa San Michele.
Salvia iir allt - har allt - man behdver: ett
litet kttk och wi smi rum. Liigenheten
omges av terrasser i tre viiderstreck.
Frukosttenassen vetter flt villan och
soluppgingen, som liksom rinner ner
frin berget Barbarossa, ftirmiddags-
terrassen 6t k6kstriidgirden och Atelj6n,
och eftermiddags- och kviillsterrassen ut
6ver pinjekronor, tegeltak och den
vidaste havshorisont som skidats, med
Ischias viilvda bergsbige som en mrirk
hiigring i en rymd av blitt och guld.
Salvia ligger dAr fridfullt och stilla. Diir
kan forskaren njuta ett osttirt arbete eller
en produktiv vila niir som helst pi dagen,
ute eller inne, i sol eller skugga.
Turistbruset fran Viale Axel Munthe
eller frin visningarna i villans tradgird
nir inte riktigt hit upp, ens niir det iir som
sttirst tillstrtimning. Istiillet sitter man
som i en o?indlig figelbur: allt ens arbete
frin gryning till solnedgang iir
ackompanjerat av figelsing, intensivast
under morgonpasset 6-8, vackrast under

den korta bl6 timmen, niir ndktergalarna
stir fiir huvudstiimman i kviillsserena-
den. Om viidret tilliter - och det gtir det
fOr det mesta - kan alla miltider intas
"terrasserat". Solljuset giir alltid matens
fiirger vackrare och vinet niistan si
skimrande som havet.
Arbetsplatsen inomhus iir ett litet blitt
skrivbord med en lika bl6 bokhylla -
bida iir samstiimda med himlen diirutan-
fOr - husets hjiimcentral vid frinstret med
plats fOr dator och skrivare och det
medhavda minibiblioteket. Niir tankarna
gir i sti, vdntar utsikten med sina dr6m-
merier frfln terrassd0nens fonster, diir
himmel och hav flyter samman i stiindigt
skiftande konstellationer - vattnets rd-
relser och molnens - solens ljus, sdiir-
norna och mi.nens - allt Ar egentligen ett
vackert men mycket nyckfullt regisserat
himlaspel alla tider pi dygnet.
Sd sovrummet - diir det saknas ftinster
direkt mot solen ftir att bevara svalkan
bakom den halvmetertjocka stenviiggen.
Siingen viinder sig mot en triilucka i
vliggmuren. Niir luckan dppnas ser man
genom en fastmurad glasruta rakt ut i det
bl6, som kan vara himmel eller hav, eller
bidadera. Denna lucka i liigenhetens
sovkajuta, ut mot det fria lufthavet, iir en
praktisk installation som ger ett behagligt
ljus fOr den nymornade men samtidigt en
konstruktion med symbolisk innebtird:
denna bostad med sin arbetscell och sin
sovcell kan dverallt dppnas mot det
solljus som den bliindade och
fdrblindade Axel Munthe trots sitt iide
sig som det mest gudagivna
himlatecknet.



Dagens flyttfigelforskning pi Capn
av Christian Hjort

Niir den svenska flyttfigelforskningen
efter nflgra irs uppehill eterupptogs
1986 var det i regi av Ottenby Figel-
station pi 6UnA och med dess ming-
irige chef Jan Pettersson som ansvarig
(Pettersson 1986). De f6rsta irenbe-
drevs arbetet uppe i Castello Barbarossa
ihop med den italienska figelskydds-
organisationen LIPU. Under senare flr
har vi samarbetat direkt med den
italienska ringmiirkningscentralen i
Bologna, med Fernando Spina som chef
och med Alessandro Montemaggiori
som ansvarig pi Capri. Arbetet pi Capri
har ingitt i det stora italienska ringmiirk-
ningsprogrammet "Progetto Piccole
Isole", som under ca en minad varje vir
genomfdrs pi ett antal smibar utanfiir de
italienska kusterna.

Nigra ir efter nystarten av den svenska
verksamheten diirnere publicerades den
s k "Gula Rapporten', en sammanstiill-
ning av fangstdata och iterfynd fran hela
perioden sedan starten 1956 och till och
med 1990 (Pettersson m fl 1990). I det
arbetet illustrerades ocksi tigordningen
(tidpunkten fiir passagen av olika arter,
samt fOr olika kiins- och ildersgrupper)
under virstrdcket. Fdr manga arter redo-
visades ocksi dversikter av insamlade
biometriska data, t ex olika mitt Ol a
vingliingder), figlarnas vikter och deras
fettgrader. Det senare, en visuell skatt-
ning enligt en 7-gradig skala, visar hur
mycket fett (=brdnsle) de har kvar efter
den langa resan civer Sahara och Medel-
havet. Dessa biometriska data, samt
informationen om tigordningen,
baserades dock enbart pA material frin

iren 1986-1990, vilket insamlats enligt
ett modernare och mer enhetligt koncept
iin under den "gamla tiden".

Det har pi senare ir ocksi giorts orien-
teringsfdrsiik med vissa arter, fOr att fi
iikad information om i vilken riktning de
iir pi viig. Ringmiirkningsflterfynden iir
ju si fi att de ftir mflnga arter dessviirre
endast ger en grov och delvis slumpartad
kunskap om striickviigar, hiickplatser
och vinterkvarter. Orienteringsf0rsdken
tillgir si att ett mindre antal infangade
figlar i kviillningen placeras i en siir-
skild slags bur, vari registreras i vilka
ritningar de riir sig. Normalt riir de sig
niimligen (hoppar) i huvudsak it det h&ll
de tiinker flytta. Man kan pi det hiir
viset ocksi studera fflglarnas utnyttjande
av Jordens magnetf?ilt fiir orienteringen'
Om man pi konstgiord viig vrider mag-
netfiiltet runt burama iindrar figlama
nlimligen i stor utstriickning ocksi sin
registrerade "flygriktning".

Numera mest fiiltarbete Pd hdsten
Frin och med 1994 Overgick vi fran
Sveriges och Ottenbys sida till att arbeta
pi hOsten pi Capri, vilket di inte gjorts
pi niistan 30 ir (Jonz6n 1995). Hiisr
strAcket ijver Medelhavet iir niimligen
mycket siimre dokumenterat dn det
numera relativt viilstuderade virstriicket.
Viren tar v6ra italienska kolleger idag
helt och hillet hand om, dven pi Capri,
allt som en del av deras ovan omtalade
tiprojekt.

Hoststriicket inleds i augusti minad,
delvis faktiskt redan sent i juli. FOrst 6r



det en del rent mediterrana arter, som
rtidstrupig singare och medelhavs-
stenskveth, som b6rjar liimna det allt-
mer uttorkade Medelhavsomridet ftir
rikare ftidosiiksomriden sdder om
Sahara, diir regnperioden di gflr mot sitt
slut och det finns mycket att Ata. Stora
miingder seglare ("tornsvalor") fiyttar
ocksi siiderut di. Sedan fiiljer efterhand
dvriga tropikflyttare, arter som alla
iivervintrar i Afrika stider om Sahara,
ofta langt scider om Sahara - t ex
triidpipliirkor, lovsingare, triidgirds-
sdngare och svartvita flugsnappare. En
del rovfiglar flyttar ocksi sciderut 6ver
Capri (Jonz6n & Pettersson 1999). Kring
mitten av oktober har "kdn" av tropik-
flyttama passerat och nu btidar istiillet
vintergiisterna frin norr anliinda. Manga
nordiska rOdhakar iivervintrar pi Capri,
diir deras viilbekanta sing fran oktober
och framit htjrs frin vingirdar och
skogsdungar. De hdller nfimligen revir
(territorier) iiven pi vintem, en effekt av
konkurrensen om maten, och s&ngen
annonserar att vingirden redan iir upp-
tagen tiver vintern.

Flyttnings strdket Ottenby - Capri -
Tchadsjdn
Kring mitten av 1990-talet startade
European Science Foundation (ESF) i
Strasbourg (en samorganisation av
europeiska nationella forskningsrid) ett
forskningsprogram kring figelflytt-
ningen mellan hiickplatserna i Europa
och vinterkvarteren i Afrika. Ottenby
Figelstation och Capri ingick frin
btirjan i detta program, och virt folk
arbetade ocksi under tre virar i Gambia.
Som en uppf<iljning av detta ESF projekt
driver vi fiir niirvarande en figelstation i
nordtistligaste Nigeria, vid Tchadsjrin,
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bl a ihop med tyskar och italienare.
Tchadsjiin ligger rakt sdder om Capri
och m6.nga av de figlar som pi virarna
laddar upp diimere infiir iikenpassagen,
bl a genom att ?ita sig feta pfl biir fran
saltbusken (Salvadora p ersica), passemr
nomrt via ltalien. Aven om vi vet att
slutstationen (hflckplatserna) ftir minga
av dem som passerar Capri ligger nigot
rister om Ostersjdn, si visar tterfynden
att det ocksi iir en del Skandinaviska
figlar involverade.

Vi och v8ra italienska kolleger studerar
alltsfl hela vA.rstriicksfOrloppet fiir minga
arter, frin startpunkten i Afrika, med en
kontroll ungefiir halvvdgs upp till
Skandinavien (pfr Capri, dit figlama
anl[nder direkt efter den kriivande
passagen 0ver Sahara och Medelhavet),
samt pfl en plats niira milomridet, vid
Ottenby. Detta liir oss mycket om striic-
kets hastighet fiir olika arter, och fOr
olika kiins- och ildersgrupper. Hanarna,
siirskilt gamla hanar, drar t ex pi mer iin
honor och yngre figlar, fdr att komma
snabbt fram och muta in de bfista h?ick-
ningsplatsema. Vi <ikar ocksfl vir kun-
skap om energiitgangen, under t ex den
linga passagen utan mat eller vatten
Over Sahara, och ofta direkt vidare iiver
Medelhavet. En ldvsingare kan troligt-
vis flyga 3000 km utan att "tanka".
Dessa empiriska f?iltstudier kombineras
ocksi med rena "laboratoriefdrsciK', diir
figlar flyger under helt kontrollerade
f0rhillanden (vad giiller energiitging,
vindstyrka mm) i en s k Vindtunnel vid
Lunds Universitet.

Arbetet pi Capri om hcistarna ger oss
information om "take-off' tider och
"brdnslestatus" infdr striicket sciderut



5

iiver Medelhavet och 6knen, hos de
figlar vi nigra veckor senare mciter nere
vid Tchadsj0n. Diirnere rastar de och
iiter upp sig under nigra veckor, innan
de i manga fall fortsiitter mot vinter-
kvarter tinnu liingre stiderut i Afrika. Det
finns t ex flera iterfynd av Caprimiirkta
gri flugsnappare och trddgirdssingare
iinda nere frin Kongo, och en del av de
svalor sombrukar sli nigra varv runt
Barbarossaborgen pi sin viig sdderut
flyttar saikert iinnu lAngre.

Nigra fAgelaner som ringnarkts pn capri
1956-8t ired sommrercrfynd i dstcrsjdomrAder. Fy[d
svan ring : lovsen$re, ofylld rlng = gr6nsingarg fylld
ring med stjerna = gri flugsnappare, svart trimgel :
harmsangarc, fylld stjama = rodstjiirt samt ofyud stjar-
na : tornsAngare

Inte bara fdglarna flyttar
Vissa virdagar, t ex, niir svalorna
striicker fdrbi som biist i maj, kan
Barbarossaborgen pldtsligt vara helt
omsviirmad av fjiirilar, av hundratals
amiraler och tistelfjeirilar. De iir pi v?ig
nomrt frfur Afrika och Sicilien, utnytt-
jande de varma sydliga vindama. Pi
viren iir de oftast magra efter flyttningen
6ver havet, d v s de har tunn bakkroPP,
medan dem man fangar pi htisten, i
september och okftober, istiillet har
viilmatade, feta bakkroppar. Fulltankade
infdr resan sdderut!

Aven nflgra arter trollsliindor flyttar
ftirbi Capri, itminstone vissa ir. Den
vandrade mosaiksliindan kommer som
de flesta av figlama di fran lAngt sdder
om Sahara, och enstaka exemplar har
nitt iinda upp till Ottenby! Vissa flr iir de
fruktade Okengriishoppoma - Egyptens
gissel enligt Bibeln - inte heller direkt
ovanliga pi Capri. Vi hittar dem ibland
hiingande i vira fingstniit.

Fdgelmusdet Olivetum
Mer om figelflyttningen och dess
historiska bakgrund pi CaPri, t ex om
vaktelfangstens ekonomiska betydelse,
och dven om Capris fiiirilar, kan man
liira sig i f6gelmus6et Olivetum, beliiget
i Villa San Micheles tradgerd. Mus6et
var en id6 av fOrre San Michele-
intendenten Levente Erdeds, som ocksi
ritade grundskissen till huset och sedan,
i samarbete med figelstationen, Riks-
utstiillningar och konstnairen Bengt
Brickman tog fram utstiillningen. Musdet
fick faktiskt ett fint italienskt kulturpris
strax efter det hade OpPnats!
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Christian Hjort iir sekreterare i Sveriges
Ornitologiska Fdrenings Ottenby-
kommitt6 och ansvarig fOr Ottenby
Figelstations utlandsverksamhet,
inklusive arbetet pfl Capri. Till vardags
geolog, specialiserad pf, Polartrakternas
glaciations- och klimathistoria.

Fflgelteckningama iir av Vesa Jussila

Den svarwita flugsnapparen flyttar <iver
Capri bide vir och htist. Niirmare 6000 har
ringmiirkts (1956-90) men endast sju
iterfynd har rapporterats.

Trojan i tradets klyka
av Mia Berner

Niir han har jobbat nan timme i berget
sliinger han trtijan fran sig
precis si att den fastnar i triidets klyka
Visst iir hiir regnigt och blisigt
niistan fiir jiimnan nu niir hiir rider vinter
som de kallar det nere i byn
Men inte iir hiir viil kailt ande
denna novemberminad pi 0n.
Och inte har mannen som hugger i
berget
skiinkt en tanke 6t vad som hiinder
niir jag stir i trappan och ser vad jag ser.
Att trtijan iir lila och hiinger i ett
olivtriid.

En stdt av lycka it f?irgernas
kontrastspel
korgama med jord och sand, och spaden
som vilar mot triidet, formad som ett
hjiirta

Hans uppgift iir att hugga och grdva
en kavitet i berget, ge plats fdr en cistern
Min att obseryera:

Trdjan i solblekl mellanmdrkt lila
iir vacker diir den hiinger
i triidklykans grisilverskimmer

Basta cbsi!

Mia Bemer iir fiirfattare, tiversiittare och
kulturioumalist.



Om den mtirka minaden november
siiger Bondepraktikan :
- Och vilja gisen med Mirten iita.
Helgon alle komma med mycken gHdje.
Brixius Biskop skitnker vin,
och beder till giist Mariam sin, -

I denna minad, niirmare besttimt den
femtonde, hade den kiinde kyrkoorga-
nisten och vi.r viirderade medlem Per
Thunarf bjudit Viinnema till Klara
Kyrka som ligger ett stenkast frfln
Stockholms central. Per fdrde oss
tillbaka genom seklerna, beriittade och
spelade. Vid sin sida hade han hustru
Ann-Kristina som omtiinksam viirdinna.
PA den nuvarande kyrkogdrden med sina
skaldegravar och benhusliingor lig,
innan Gustav Vasa mtiblerade om,
klarissinomas nunnekloster. Guds spele-
man, den helige Franciscus av Assisi
hade skrivit klosterreglema. Magnus
Ladul5s dotter Rikissa var en av de be-
rdmda abbedissorna. Aren har utplanat
det mesta men den nuvarande kyrkan
riiknar byggelement fran 1500-talet. Agi
Lindegrens orgelliiktare tillhdr de senare
attraktionerna liksom Olle Hjortbergs
valv- och takmil ningar.

Orgelns djupaste pedalstiimma, kontra-
basen 32'har pipor fran 1761. Carl
Jonas Love Almqvist beriittar om den
odiipta Tintomaras fOrsta bes0k i Klara
kyrka. Man kan tiinka sig Per vid orgeln:
"Predikan var slutad och orgelns
miiktiga, fullstiimmiga toner, sviivade i
osynliga iinglakdrer omkring i kyrkans
hdga valv, siinkte sig ned till dhrirarna
och ingingo varmt i deras hjiirtan".

Samma kan siigas om Pers italienska
konsert. Den italienska musikens hiss-
nande djup och svindlande himmels-
f?Ader dverviildigade oss fr6,n orgel-
virtuosen Enrico Bossi dver Vincenzo
Petrali och Remo Giazotti till den rtide
prAsten Antonio Vivaldi som bl a i sina
0ver fyra hundra "konsertef' gett ton
och stiimma et miinniskolivets viildiga
register av kval och siillhet.
Det fran Capri inresta tidigare intendent-
paret MarilU och Levente Erde0s fick
m6ta gamla medarbetare och giister. Det
var ett ktirt iterseende. Och alla Vitnner
hade anledning piminna sig att i denna
kyrka, S:ta Clara kyrka av Assisi, vigdes
den24 november 1880 den knappt 23-
irige Axel Munthe med den l9-flriga
apotekardottem Ultima Hornberg fran
Ornsktildsvik. Till svensexan hade Carl
Larsson fiirevigat olika eskapader
hiimtade frin brudgummens tidigare liv.
Nog var det en oftirgldmlig kviill alltid
som Per och Ann-Kristina si generrist
bjiid pn.

Gideon Gerhardsson

Minga nordiska r6dhakar dvervintrar pi Capri,
diir deras viilbekanta sing frin oktober och
framit hdrs fran vingflrdar och skogsdungar.



Att samla pi erdwingar
av Gideon Gerhardsson

Viinnemas septembermtite pi Italienska
kulturhuset fyllde stora hdrsalen. Ftirfat-
taren och forskaren Bengt Jangfeldt be-
riittade om Drdmmen om San Michele
(Bonniers 2000), sin och stjiirnfotogra-
fen Ingalill Snitts nya gemensamma bok.
Det lir en andldst vacker volym diir text
och bild ingitt en eskalerande symbios.
Bengt Jangfeldt blev Augustpristagare
1998 ftir boken Svenska viigar till S:t
Petersburg. Ftir den nya boken har han
bl a tilldelats Widdingpriset. Den iir ett
elegant exempel pi hans fiirmiga att
levandegdra historiska skeenden och
tritnga under skinnet pi aktdrerna. Spalt-
mil har skrivits om Axel Munthe, men
Jangfeldt visar att mycket iterstir.
Framf0rallt giiller det drivkrafterna.
Munthes omfattande korrespondens blir
viktigt basmaterial i Jangfeldts kom-
mande bok om miinniskan Axel Munthe.
Den klippa Axel Munthe med begriinsad
framging f0rs0kte bryta sig ur var en
existentiell kiinsla av ofrihet. Den fdr-
klarar minga av hans ungdoms ov?intade
infall och hans mannaf,.lders mera sofis-
tikerade manifestationer. Tidigt upp-
teckte han den karismatiska. ibland
demoniska. makt han hade Over andra:
"Jag har d?ir ett vapen i min hand men
det iir inte utan att det ibland oroar mis
sjZilv". Aterkommande depressioner
kunde fiirskjuta tyngdpunkten bide i
hans sjiilwpptagna hypokondrier och i
hans sjiilvutgivande plikter. Spiinnings-
fiiltet mellan ofrihet och makt gdr sig
alltid pimint i de roller han gestaltade.
Ett av Munthes sprikrdr iir isnan Rosita
som iir fast i ett trdstliist isneliv diir

resignation och ftirakt viixlar. I liikar-
rollen iir patientens underkastelse
avgdrande fdr den medicinska fram-
g6ngen. Den stiirsta tillfredsstiillelsen
ger honom alla sorters ertiwingar: kon-
kurrenter, kvinnor, ting. Han iir glad
6ver sdnernas militiira framgingar men
det iir kiinslan av eget iigarskap som gtir
honom stolt. Munthe kunde ktinna ett
stort medlidande med bide djur och
miinniskor men i den ordningsftiljden. I
motsatsernas spel utnyttjade han skick-
ligt framkomstvtgarna. Stora pengar
rann genom hans hainder. Men han var
noga med att g0ra riitt ftir sig. Under
sina 6.r pfl Kungliga slottet betalade han
en ordentlig minadshyra.
Med Bengt Jangfeldts texter som nyck-
lar kan man gdra stimulerande nya upp-
tiickter i de dimmor och tcicken Munthe
avsiktligt dolde sig i. Den mytiske Axel
Munthe var makaliist framgingsrik men
innerst inne ensam, disharmonisk,
olycklig. Sjiilv kunde han beskriva sig
som det oinfriade lciftet, en som kunde
ha blivit.

Den gri flugsnapparen dvervintrar i tropiska
Afrika. Virstriicket mot norr kulminerar i
mitten av maj. Drygt l0 000 har ringmlirkts pi
Capri 1956 - 90.



San Michele 15-01-2001
I minga av de gratulationsbrev som jag fick
i samband med att vi fick ett nytt treirs-
mandat som intenden@ar pi San Michele
stod det att i fdrsta hand var stiftelsen att
gratulera till detta. Och f6rst i andra hand
vi. Det var onekligen ett trevligt satt att se
pi saken. Eftersom det var ganska minga
som skrev si kiinner vi oss smickrade.
Alessandro och jag.

Vi har inte f6r avsikt att minska tempot och
hoppas att fi mycket gjort innan vi i okto-
ber 2O04 packar ihop vira pinaler. Arbets-
uppgifter saknas minsann inte pi det hiir
stiillet. det vet ni alla som varit hiir och fitt
lite inblick i hur vi lever. PA vintern trorjag
alltid att det skall bli lite lugnare och attjag
skall fi ro att liisa lite av de dokument som
finns i virt arkiv och som jag aldrig far dd
att ftirdjupa mig i. Men det ser inte ut att bli
si den hiir vintern heller. Si jag hoppas
redan pi niista.
Till nyir fick vi bescik av Axel Munthes
barnbarnsbarn, han var diipt till Turi efter
lappen i "Boken om San Michele". En ung
man som var otroligt lik sin farfarsfar. Ja vi
ser alla ut si hiir i familjen, sa Turi, hos oss
spelar mtidernet inte sa stor roll fdr utseen-
det. Alla karlar Munthe blir likadana obero-

vAldigl kul ocksi ftir att Turi visade sig
ffots sina unga e$ - 24 Ar - vara mycket
kunnig i familjefrigor.
lnnan vA.rsiisongen siitter iglng ordentligt
hoppas jag att vi har fitt ner den fOrsta av
de sammanlagt sju figlar i Olivetum-
paviljongen som biir bytas ut. Vi vill inte ha
nigra uppstoppade figlar till utstZillningen
fiir de vlcker mycket otrevliga kommen-
tarer frfur djur?ilskande besdkare.
Vi fick i hdstas "brunnspengarna" frin
Hildasholms triidgArdsmiistare. Brunns-
pengama blev ftirsta grundpliten i detta
projekt som iiven Viinfdreningen har lovat
att bisti oss med. Vi skall l6ta alla de upp-
stoppade figlarna i Olivetum bytas ut mot
figlar av tra. Det finns redan nigra snidade
fflglar i paviljongen, men inte de smi, de iir
alla uppstoppade. Och lite illa medfarna.
Figelsnidaren som vi har funnit genom
Christian Hjorts ft rmedling heter Jan
Jiigsell och bor i N?issjd.
Vi tackar Hildasholm och Viinftireningen
och sAger att det finns nog plats fiir nigon
annan att stoppa in en slant. Vi har nu
pengar till tre f6glar, men vill byta ut sju.
Niir detta skrivs skiner en underbar sol.
Vincenzo beskiir vingirden utanfdr mitt
f<inster, vi harjust klarat oss igenom en
fruktansv?ird storm med bitstopp under ett
dygn, inga tidningar, massot med nedfallna
pinjekottar och smiirre grenar i triidgirden,
men inga skador. Vinden kom frfur norr och
den iir inte farlig som "lebeccion" som fOr-
stdrde si mycket fdrra vintern. Men jag kan
lova er att det verkade niist intill konstigt att
sfinxen kunde sitta kvar, st hirt drog vin-
den pi den sidan. Och regnet mot muren
piskades uppit. Det ni, regn nerifrin och
upp det kan man nog inte vara med om pi
minga st?illen. Men pi San Michele, ja.

ende av moderskap' 
:d en Axel ,f) 

. | ,rlla/r/t/3,"J"",il;x1fr'.1lHttr"XTfffrti* r.u, 
ilr* VI aN h^*
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Vlilkomna till viinnernas sammankomster viren 2001

6IVIARS

II Punto, Riddargatan 28, (observera tiden) 19.00
Ftirfattaren Folke Isaksson beriittar ftir oss. limnet lir: "Med anteckningsboken i
handen prf, resor och vid skrivbordef'.
Buff6 inkl. bordsvatten ingir, ev. vin medtages ftir den som si iinskar.
Kostnad 140:-

Anmlilan om deltagande senast en vecka fijre mOtet till
Maj Hagetoft. Telefon/fax 3874 38

17 APRIL

Arsmdte
Italienska Kulturinstitutet, Glirdesgrtan 14, (observera tiden ) 19.00.
Viinnernas stipendiat violinisten Anders Lagerqvist och pianisten Michael
Engstrtim spelar bl a Faure, Sgambati och Debussy.

Italiensk buff6 inH. bordsvatten, ev. vin medtages dock ej r0tt. Kostnad 140:-
Rtitt vin vill man undvika pfl lnstitutet eftersom fliickar pi det vita marmorgolvet
iir sv6.ra att fi bort.

fuimlilan sker som vanligt en vecka fiire m6tet till Maj Hagetoft.

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

Betalning sker vi ankomst till biigge miitena.



B Foreningspost

sArt-srlpers sTyRELSE FRAM rru Ansu0rer An zoot

08-661 4582
08 - 611 44 6t
08 - 38 74 38 ([ven fax)
08 -7651234
08 - 84 18 85 (ziven fax)
o4t4 -24000
08 - 6602293

08 - 66231 33
08 - 668 05 66

Barbro Liifgren
Agneta Nordgren
Maj Hagetoft
Hans Engman
Gideon Gerhardsson
IngvarHolm
Yvonne Frykberg

Wivi-Anne Nilsson
Ingalill Ekholm-Frank

Siillskapets adress:

ordfdrande
vice ordfdrande
sekreterare
kassdr

suppleant
suppleant

c/o Hagetoft
Maltesholmsv[gen 153
165 62 Hiisselby
postgiro: 259690 -6

Har du nigot trevligt minne frin San Michele eller nigot annat att
berdtta somkan intressera vira medlemmar - hdr av dig.

N?ista nummer utkommer i september minad.


