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Ledaren

Solnedgingens konserter pi Villa San
Michele var denna sommar tretton.
Barbara Hendricks inledde och

Operaskolan i Gtiteborg avslutade.
"Vdrldens vackraste terrass" drog folk

iiven frin fastlandet trots att de miste

dvernatta. Ekon frin tiljans fest, espri
och singargliidje kunde fomimmas i

det sociala livet. Den svenska mans-
ktjren "8 Herlz" utldste en singar-
tAvling pi krogen Le Arcate som det
tog svenskarna tre timmar att vinna.

Niir tionde batalj onens karabinjiirer

med blisare, bliinkande bleck och rdda

revdrer eldade pi besvarade bergs-
sidans niiktergalar trumpetstdtama. De
ville piminna om att Capri iir de
lyriska niiktergalarnas 6.

I Foresterian har forsta delen av Per

Wdstbergs dagbok - fran tolfte till

sextonde 6Lret - lockat till liisning. Per

btirjade skiva pi allvar niir han var

nio 5r. Hans lorsta bok kom niir han

var sexton. Hans egen bokkonsumtion
var obegrdnsad. I hemmet umgicks

han med kultureliten. Blivande nobel-
pristagare behandlade honom som
j iimlike. Nollittornas litteriira gymna-

siefiireningar var htigbrynta. Diir var

han en striing domare. Endast ett frtal

blivande skrivare fann nid. Ett
inflytelserikt namn var gymnasisten
Lennart Levi, redaktdr for Unga
Rdster i Stockholmstidningen. Ute i

landsorten fanns inte mYcket att

hdmta. Frin den norrona tundran hade

emellertid den unge skalden Folke
Isaksson mellanlandat i Uppsala. Per
noterar att den debuterande stock-

holmsynglingen Hans Bjdrkegren gir i
ett saligt rus sedan Folke Isaksson i sin
recension berdmt honom som filosof.

Folke Isaksson blev inte bara en folk-
kiir diktare. Han giorde reportage och
debatterade, skrev om politik, film,
arbetsliv; reste i minga liinder. Radio
och TV blev viktiga medier. Som
beriittare i TV-serien Poesivandringar
nidde han en stor publik. I detta num-
mer beriittar han bl a om nyttan av att
medlora en anteckningsbok pA ftirden.

Lennart Levi blev liikare och veten-
skapsman, stressforskare av viirlds-
format. Han gav begreppet arbets-
gliidje nya dimensioner. Vis av
erfarenheten frin Unga Rdster liit han
inte de nya kunskaperna multna i
arkiven. Han <iversatte dem till
vardagssprik och forde ut dem till
praktisk tilliimpning 6ver de mass-
mediala arenorna. I detta nummer
Aterupplivar han de Nobelsymposier
som htills pi San Michele i slutet pA

1960-talet.

I viixandets centrum befinner sig San
Micheles oskattbare triidgirdsmiistare
Raffaele Scarpato. Denna sommar
anliigger han med bistind av fiiirils-
forskaren Dan Kumlin en fiiirilstrdd-
gird. Den ska locka till sig griiddan av
Capris fi iirilsviirld, besdkaren till
forh<ijd gliidje. Vi iterkommer till
Makaon. Amiral och de andra

fi2irilarna.

Styrelsen



Niiktergalslunden
av Folke Isaksson

Det var sommarens fullkomning
och mitt sinnes iterfiirening av oro och frid,
som vi firade i lunden; dit fann vira fdtter
en led genom griiset. Diir seglade solen, vfu vtin
pi det grdna niiset. Vilken spelande trakt,
vilken lycklig stund! Se, de vajande kronor,
deras ljus, deras susande tal. Griiset
som vflgor, pfl hdjder, i dal.
Himlen som vaggar som griis,
utan grtins.

Sommarens fullbordan
Rymden och griiset, sinnenas rum: vir fiirenings
stund. Bakom skylande l6v stod havet, sig vi
hamnar och sund. Vad r6rde oss himlar och hav?
Grtiset och byn lflg stilla, under ekamas sky.

En hund, lfrngt borta, som skiillde pi niiktergalen.
Och trastar i skogen; de gniiggade som hiistar.
Eller riktiga hlstar i skymmande gr[s?
En bliis som rider vid havets rand?
Vad rdrde oss hav eller grav i denna stund.
Denna lund, denna holme av sing mitt i sommarens sj6!

Ur Det griina 6ret (1954)
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Varfiir reser du?

V?innernas marsmOte pi den genuina

italienska krogen il Punto i Stock-
holm hade temat resor. Ftirfattaren
Folke Isaksson beriittade om inre och
yttre resor, om ensamma resor och
resor i gemenskap. Att resa i tanke
och fantasi under uppviixtiren var
ensamma resof. Att som vuxen resa

till San Michele var en resa till
gemenskap.

Folke fick omedelbart en ndra
kontakt med publiken och han
beriittade mycket roande om sitt
siikande efter det exakta uttrycket
och om den nytta man kan ha av en
anteckningsbok. Den finslipade
dikten fiirtiitar sig lingsamt. Han
berdttade om andra skrivares kamP
fbr nyanserna. Den var sEllan
l6ttvunnen. Han kiinde en glddje

blandad med avund niir han ldste en
tiverldgsen formulering. Nigra
sidana citat flr sammanfatta de
tankar han ville ftirmedla.

Om rastkisheten."lcke skulle jag

resa om jag iigde en rot, icke om det

fanns bide oro och oros bot, en god

vind i grenama, f[ste till skydd mot

vinden... (Folke Isaksson)

Lcis arens fi)rv rintan: "Y drlden iir inte

siffror. Kiinslor kan inte m[tas. Jag
vill ha n?irhet och vidd i det jag liiser
om det friimmande och avl?igsna' Jag

vill ha nigon att gi bredvid i den

tona flodbiidden medan molnen

brinner 6ver iiknen i solnedg6ngen.
Jag vill se mdnniskoma, k?inna
vihmen, hiira gnisslet... (Tomas
Ldfstriim)

ResAntjrens utsqttheti " Men vir tro,
de vittbefarnas fromhet iir ensam. De
av den gamla tron vill inte vara vlra
anhdngare, och vtrldens strtimdrag
gir langt fiirbi vdra 6ar". (Herman
Hesse)

Anteckningsboken: " De kreativa
iigonblicken tir i regel mycket korta,
de far fiirbi i en svindlande fart och
det giiller att gxeppa dem ilsnabbt.
Sedan kan nigonting grupperas kring
dessa smi flygande kEimor". (Folke
Isaksson)

En annan vlirldsresendr, Bruce
Chatwin, har beriittat om olika
ftirfattares skivamrm: den
biblioteksbundne Flaubert, den
kringfl ackande Dostoj evskij. Axel
Munthes San Michele har han
beskrivit under den vanvtirdiga titeln
"Egenkirlek bland ruinerna". Hans
egen definition pi ett skrivamtm var

"en plats diir man kunde hiinga sin
hatt" Fdrfattaren och konstkiinnaren
Bruce Chatwin dog 1989,49 ir
gammal. Hans kyliga kommentarer
framfor allt om konsten, finns det
anledning fiterkomma till.

GG



Viilbefinnandet 6ter tema pi Villa San Michele

Det var drtimmen om viilbefinnandet
soln en gang inspirerade den unge Axel
Munthe att skapa Villa San Michele.
Lyssna hiir: "Framftir mig dansade den
15-iriga Gioia pA nakna fotter , med en
krans blommor i hiret, som en backan-
tinna. Hennes blanka, svarta 6gon
gnistrade av ungdom, hennes liippar
var roda som korallerna kring hennes
hals, de starka vita tiindema glimmade
som pdrlor dA hon skrattade. - Mitt
huvud var fyllt av hiinryckning, mitt
hjiirta fyllt av livsgliidje, viirlden var
sk6n ochjag var l8 ir."

Steget frin detta vdlbefinnande till det
som ing6r soln en central komponent i
FNs viirldshiilsoorganisations (WHO)
hiilsobegrepp kan synas langt. Men
enligt detta begrepp iir hiilsa "inte bara
fr6nvaro av sjukdom eller lyte" utan
oc ks d " ett tillstAnd av kroppsligt,
psykiskt och socialt viilbefinnande".

Menhur frcimjar man detta viilbefin-
nande? Vilka Zir mdjligheterna ? Vilka
iir hindren? Hur kan dessa dvervinnas?
Kring dessa frigor samlade WHO,
Karolinska institutet och Stiftelsen
Axel Munthes Villa San Michele, med
stdd frAn AstraZeneca, ett 20-tal
forskare och beslutsfattare frin m6nga
llinder och samhiillssektorer till en
workshop just pi Villa San Michele,
Capri den 2-5 september 2000.

M<itet var byggt kring fyra huvudanftir-
anden. Richard G. Wilkinson (UK)
presenterade data om socioekonomiska
bestiimningsfaktorer for folkhiilsan,

Professor Lennart Levi

med speciell betoning av ojiimlikhetens
hiilsoeffekter. Giovanni Andrea Cornia
(I-JNICEF) redovisade sina studier av
de sociopolitiska omviilvningama i det
fd sovjetblockets liinder och deras dra-
matiska effekter pi hiilsan hos befolk-
ningarna i dessa liinder. Undertecknad
(SE) redogiorde for mcijligheter och
svirigheter att lorbettra hiilsan pA
arbetsplatserna i de 15 EU-kinderna-
Och Erio Ziglio (WHO) bertittade om
sin organisations planer att ftirm6
europaregionens 51 medlemsliinder att
investera i samordnade itgarder ftir
social, ekonomisk och heilsoutveckling,
utifrin en helhetssyn.

Allt detta granskades och diskuterades
av bl a statsriden Ingela Thaldn och
Mona Sahlin och numera statsseke-
teraren Asneta Karlsson tillsammans

Forts.
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med ftirste vice riksbankschefen Lars
Heikensten, generaldirektdr Inger
Ohlsson, professorerna Gunn
Johansson, Michael A. Kamm, Lowell
S. Levin, David F. Marks, IGistina
Orth-Gom6r och Ingela Wiklund,
AstraZenecas Hans Glise, Luigi
Bertinato, WHO, m fl.

Axel Munthe hade siikert giirna deltagit
i iiverliiggningarna. Det giorde han nu
indirekt genom att hans fantastiska
Villa San Michele erbjiid mOtet en lika
ljuvlig som inspirerande milj6. Resul-

tatet kommer att publiceras i bokform
av WHO med stiid frin Signe och Ane
Gyllenbergs Stiftelse, Helsingfors,
senare i 6r, i redaktion av Lowell S.
Levin och Eraka Bath. Inger Levi
organiserade m6tet i samarbete med
Karin Wiberger. Villa San Micheles
Ann-Marie K,iellander och Alessandro
Panini Finotti visade stor gesfrihet.
Solen sken, citrontriiden blommade.
Jag iir s?iker pi att Axel Munthe myste i
sin himmel.

Lennart Levi

Det var pi Capri
av Griran Zachrison

En dag tog jag fiirjan till Neapel. Diir
ska man passa sig for ficktjuvar, har
jag h6rt. Jag placerade diirfor reskassan
i innerfickan och kniippte kavajens alla
knappar.

Vid hamnen steg jag pi spirvagn nr
uno ftir att ika tillPiazza Garibaldi.
Det var fangt pi vagnen och tr?ingre
blev det. Fem miin stiillde sig i cirkel
omkring mig. En av dem kniippte upp
ett lis i min ryggsdck.

- Ge faen i min ryggsiick, sa jag och
flyttade den fr6n ryggen till magen.
- Controllo, controllo, sa di de fem och
htill upp sina biljetter.

Men inte var de nigra kontrollanter,
inte. D?iremot fick de mig att r6'ra mig
igen ftir att leta upp sm6pengar ur
byxfickan. I det iigonblicket lyckades
dverstepriisten bland de fem ta sig in i
min kavajs innerficka och sno det
mesta av ftirmdgenheten diir.

Jag miirkte ingenting forriin jag steg av
vidPiazza Garibaldi. Kiinde mig lite
dum. Men istiillet ftir att s6rja bad jag
portiern pi ett hotell vid Piazzan att
ringa San Michele. Ann-Marie
Kjellander bad hotellportieren att lina
mig en hacka till fiirjeresa hem till
Capri, vilket han giorde. SA allt slutade
lyckligt.



Litteriir kviill med Katriona

I kapellet pl San Michele betraktas
man frin ovan av den gyllenvingade
iirkeiingeln Mikael och den hedniskt
mtirke Horustalken. Den egyptiske
Horus var solens son men hrir har han
en hird och sarkastisk utstrilning.
Axel Munthe forklarade det med att
han "under 4000 6r tvingats blicka ut
dver en alltrner lbrdummad mrinsk-
lighet".

Denna kviill dominerade emellertid
Munthes egna motmedei mot fdr-
durnningen. Ann-Marie Kjellander
liiste hans fiirgsprakande ordrnilning
av St Antoniusfesten. Sondottern
Katriona Munthe berdttade om hur
niira hon tyckte sig ha kommit sin
farfar i den bok som presenterades.
Han dog innan hon foddes. Den
lormedlande liinken var en italiensk
nytiversdttning av Axel Munthes
Djur och Miinniskor som fbrst utkom
I 888. Utgivare denna g6ng var
Capriftirlaget La Conchiglia och
Katriona hade skrivit fiirordet.

Medan campanilens klockor ringer
Ave Maria och dagen sakta sjunker i
havet beriittar Axel Munthe ljust och
medkiinnande om djur och
rniinniskor han fiist sig vid pi sina
olika hillplatser, siirskilt i Paris,
Rom, Neapel, pi Capri. Hdr visar han
en stor fiirstAelse for de miinniskans
Iivsltigner han med iren fick allt
svirare att fordra. Hiir blommar hans
kiirlek till djuren, hundar, apor,

ffiglar, som visar honom godhet och
trofasthet utan svek.

Katrionas varma framstiillning rorde
den litteriira publiken. Pi forsta biink
satt den vithirige Vittorio, Axel
Munthes medarbetare under minsa
ir. Annu en g&ng visade det sig ait
Munthes lyskraft 6verbryggar
generationer.

GG

Det m?irkliga motet mellan Katriona
och Vittorio

Foto: G. Gerhardsson



Tvi minnesviirda utstiillningar

Anacapris gamla kyrka, den beriimda
majolikakyrkan San Nicola, har en
sammanbyggd sal fiir konserter, ut-
stiillningar. Under sommaren
utstiillde tviL svenska konstndrer,
Solveig Norrman och Fatima Nadja.
De har bl a gjort Siljansfors
kvarnmuseum i Viirmland till ett
namn utanftir landets griinser.

H6r fylldes de sekelkrackelerade
viiggarna bide av ung h?inftirelse och
sensualitet och de mogna 6rens efter-
tiinksamma vemod. Man kunde gliid-
jas 6t blonda, svenska naturbilder och
bronshyade karaktiirsansikten fran
Mexiko. Hopp fiir framtiden gav
skolbarns v?ickta kreativitet. Mest
gripande var ljusa barnteckningar
fran det krigsmiirkta Makedonien.
Insatsen ftir bamen hade mtijliggjorts
av EU-medel.

De tv6 svenska eldsjiilarna avldstes
av en minnesutstiillning dver Douglas
Norman som i minga stycken repre-
senterade motsatsen. Denne skotsk-
tisterrikiske fiirfattare fiirde liinge ett
flackande liv, ofta pi flykt fran
obehagligheter. "Bum your old

boots" sa han ndr han miste iviig.
Han blev en liird, viilskrivande
hedonist. Tv6liinder fiiste han sig
siirskilt vid, Grekland och ltalien. Om
dem visste han med tiden allt. Mest
iilskade han Capri. Men diirifrin blev
han utvisad pA livstid som pederast.
Capris starke man Edwin Cerio
ordnade si att han fick komma
tillbaka fiir att dri. Han fick ny kraft
och levde liinge efter den hem-
komsten. Han utn?imndes till heders-
medborgare ftir den berdmmelse han
skiinkt Capri. Han dog 1952.

Hans ftirsta bok Siren Land, som
utkom l9l l, [r fortfarande en l!is-
upplevelse. Den utspelas till st<jrre
delen i Neapelomridet, siirskilt Capri.
Den iir en osannolik kombination av
stor liirdom, stark sinnlig upplevelse
och konversatdrens l?itta, eleganta
handlag med spriket. Sjdlv siiger han
att han undvikit det femhundra
reseniirer redan beriittat.

Utstdllningen dver hans hiindelserika
liv hade en iskidlighet som han
troligen skulle ha godk?int.

GG

Det var pi Capri... Nu var det 1934
av Gtiran Zachrison

Capri iir en grdn, lummig d, bed6van-
de vacker. Landskapet dr svirt att mila
- det blir Htt fitr sdtaktigt vackert.
Eller patetiskl dverdramatiskt: Marcus
Larsson - hiskligt. Men det iir en bra ri

att vandra pi, iiven ftir en som har
svindel: grdnskan skymmer ofta de
branta stupen.

I Villa San Micheles bibliotek fann vi



en bok att ha som utgingspunkt ftir
vira vandringar. Det var 1934, en
k?irleksroman av Alberto Moravia som
utspelas just pi Capri. Vi liiste och
ftiljde jagberiittaren och de tv6 unga
tyskor han siikte kontakt med, Beate
och Trude, till platser som ser likadana
ut idag som 1934, Marina piccola.
Hotell Caesar Augustus osv.

Men romanen 1934 visade sig ha
minga bottnar. Den handlade ocks6 om

Bussftird till Anacapri
av Elisabeth Darj

Vi trycker in oss i den lilla bussen,
minst dubbelt si minga som jag trodde
var mdjligt. Nlir bussen iir helt full,
finns det iindi plats ftir tvi till. Jag
kommer att tdnka pi att trycka tillbaka
tandkriimen i tuben av nigon anledning.
"Kan det h?ir vara till6tet?" ttinker jag
som ordentlig Medelsvensson.

Hur som helst, bussen startar och vi iir
pi vtig uppftir bergviiggen. Bussen
kr?inger och sviinger och vi med den.
Hiir finns inget utrymme ftir personlig
integritet. Baken, armar, ben 'you name
it' stdter emot andra svettiga miinniskor.
Hiir andas vi och svettas i takt, som om
vi vore synkroniserade.

Viigen iir verkligen smal och hur tv6
bussar kan mdtas samtidigt iir en gita,
eftersom det egentligen inte finns plats
fiir det. Viigen slingrar sig serpentin-
formatuppftir berget och ibland p6 en
byggd hylla 200-300 merer ovanfiir
havet! Chaufftiren kiir lugnt. Det iir
hisnande vackert, men pi nigot siitt lite
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det politiska ftirhillandet Italien_
Tyskland pi 1930-talet. Alois heter en
av de medverkande: han biir alltsi
Adolf Hitlers fars ft)mamn. Och allt-
sammans tar slut p6 den undersk<ina
platsen Migliara, strax efter De langa
knivarnas natt i Tyskland. Migliara
ligger fiir dvrigt strax intill den stora
tomt diir Gunnar Adler-Karlsson har ett
hus uti vilket han ger seminarier om
det nuvarande tillstandet i viirlden.

svirt att uppskattajust nu, niir det suger
i magen och hjiirtat bankar.

En amerikan med rutig skjorta, stor
mustasch och mage kniper ihop rigonen
och ropar g6ng pi g6ng: "Oh my God,
my God" och vi andra hoppas ocksi att
han iir med oss. Bussen kriinger till och
en iildre italiensk kvinna g0r korsteck-
net. Det g<ir mig verkligen orolig. Jag
tiinker pi Lisebergs och Gr6na Lunds
berg- och dalbanor samtidigt som svarta
tidningsrubriker "Lokalbuss i Italien
stdrtade i havet". Jag vill ocks6 ropa:
"Oh my God, vad hemskt!',, men jag iir
ju viiluppfostrad och uppviixt i
Norrland. Jag tycker i alla fall att ett,
6hh, kan vara pi plats, utan att pi ett
opassande sdtt riverdriva.

Bussen passerar hotell Caesar
Augustus, anletsdragen ftirsdker hitta
riitt plats igen ochjag undrar stordgt hur
den rutiga skjortan ska ta sig ner igen.

Elisabeth Darj ia docent, dverliikare och San
Michele-giist.



Neir detta skrivs har Per Anders
Palmqvist kommit tillbaks till San
Michele, sorgligt nog utan sin under-
bara Stina som gick bort i bdrjan av
juni. Men fiir Stina och for oss andra
s5 arbetar Per Anders intensivt med sitt
Cetreila projekt. Jag hetsar honorn en
del och seger att vi iorvdntar oss en
utstiillning i Chiostro di San Michele
till niista somlnar. Jaja, sdger Per
Anders. vi {ir viil se.

Palmqvists underbara teckningar frin
Vil la Lysis - Vil la Fersen har blivit
beromda och utstiillda pi flera stiillen i
Sverige och i ltalien. Nu jobbar han
med ett nytt Capri, tja faktiskt
Anacapri projekt ndmligen Cetrella,
den underbara vilda och fridfulla
dalgingen uppe ovanft!,r oss, diir bide
en skdn eremitkyrka ligger - frin vars
"baksida" man har utsikt dver Marina
Piccola - sarnt Compton Mackenzies
hus. Varje iordag samlas en grupp
frivilliga anacapresare i Cetrella och
arbetar med iordningstiillande av det
som ddr finns. Ni kan tro att deras

hantverkskunskaper renoverat med
6mhet dessa kiinsliga byggnader. Efter
jobbet iiter de middag tillsammans
uppe i Cetrella. Per Anders har blivit
en av dem. Un amico di Cetrella. (Jag
med fdrresten). .lag har fhtt se n&gra av
hans fijrsta Cetrella tavlor och jag

tycker han funnit en helt sagolik form.

Det iir alltid sprinnande ftir mig att hdra
om de arbeten som p6gir i vira giist-
liigenheter. Fdr bara nigra dagar sedan
reste Ilon Wikland och Maarja Talgre
hem till Sverige efter att under en
mi.nads intensivt arbete ha tecknat och
skrivit till en barnbok om Axel
Munthe, hans djur och San Michele.
Tidigt pA mornarna badade de pi Faro,
som ju ocksi var Axel Munthes
dagliga badplats, Sedan satt de och
jobbade p& Lavanda och Limone. Och
boken blev sA fiirdig att de beriittade
om den och visade Ilons teckningar vid
ett onsdagsmdte med giisterna innan de
for. Vid just det m6tet hade vi gliidjen
att ha med tre f d guideflickor frin 70-
talet varav en var gudbarn till forestin-
daren Erik Berggren. Hon var hiir ftir
attfira sin 50-6rsdag med familj och
vdnner, Capri hade satt sig fast i
hennes hjlirta. Vilket hiinder rned
m6nga. Det iir niistan rorande hur
gripna personer som rest mycket kan
bli av att fh liigga sina blickar <iver
Capris klippor. Jag iir en av dem, varje
dag glad civer det privilegium jag har
som fbr bo och jobba hiirl

San Michele i augusti 2001
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viilkomna till viinnernas sammankomster hosten 2001
Tyviirr blir det enbart ett m6te i h6st:

19 NOVEMBER
Italienska Kulturinstitutet, Gdrdesgatan 14, kt.f g.00
Tiden pa san MiOhele virvlar hastigt fiirbi, det var 6 6r sedan det b6riade...
Ann-Marie Kjellander, som just pib<irjat sitt tredje mandat som ftirestindare ser
tillbaka och framit. Dessutom bjuder vi pi lite musik.

Italiensk buff6 inkl. bordsvatten. Ev. vin medtages, dock ej r6tt med tanke pi
Institutets vita marmorgolv.
Kostnad 140:- Betalning sker vid ankomsten.

Anmiilan om deltagande sker sorn vanligt senast en vecka Rire mcitet till
sekreteraren Gudrun Dahlberg telefon 08-65 04 1 5 I .

I
Arets sttpendlater

Styrelsen ftir Stiftelsen San Michele har till 2001 Ars stipendiater utsen ftiliande
personer:

Konstndrerna Kristina Anshelm, Stina Eidem, Nils Ktilare samt Ake pallaro.

Tonsiittare/musiker Anders Bergcrantz, Helen Jahren samt Folke Rabe.
skriftstiillare/forfattare Torsten Ekbom, per Agne Erkelius, ole Hessler samt
Bjdmer Torsson.

Forskare Louise Ekelruril och professor Michael Meschke (Marionetteatem).

Delat stipendium tilldelades: skriftstiillarna Margareta Ekarv och Molly Johnson
samt skriftstiillare Sven Hamrell och konstniir Solja Lyttkens.

Nya fiirestindare
Amadeo Cottino frin Turin iir ny chef fiir Italienska kulturinstitutet i Stockholm.
Som kiminolog dr han en av vtirldens friimsta maffiaforskare. Han tiinker lansera
den italienska kulturen i sin helhet, iiven den folkloristiska.

Barbro Santillo Frizell, specialiserad pi antikens kultur, ?ir ny ftirestindare vid
Svenska Institutet i Rom. professor Frizell har tidigare arbetat vid de svenska
instituten i Aten och Rom samt vid universiteten i Lund och Uppsala.
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Ingalill Ekholm-Frank skattmZistare 08 - 668 05 66
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Yvonne Frykberg klubbmlstare 08 - 660 22 93
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Ingvar Holm 0414 - 240 00

Wivi-Anne Nilsson suppleant 08 - 662 31 33
G<iran Zachrison suppleant 08 - 30 23 12

Siillskapets adress: c /o Gudrun Dahlberg
Arbetargatan 23B
l12 45 Stockholm
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Har du n6got trevligt minne frin San Michele eller nigot annat att
beriitta som kan intressera vira medlemmar - h0r av dis.
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