Siillskapet
SanMichelesViinner

"Fjiirilarna fdrtj?inarvflrt beskydd"
Fj?irilskriigarenDan Kumlin ber2ittarom en
unik krog pi SanMichele d?irfjiirilar iir finsmakare
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Ledaren
Hdstensbegivenhetervar flera. Intendentparet Ann-Marie Kjellander och
AlessandroPanini Finotti besdlle
Viinnerna en kviill pi Italienska
Kulturinstitutet. Ann-Marie beriittade
om arbetet pi San Michele sen tilltriidet 1995. Ett lyckokast var att
inbjuda journalister till Villan. Det
avsatte ett antal artiklar som gjorde
San Michele mera klint iiven ute i
periferin. Numera iir det svirt att fi
komma tillbaka som glist. Over 600
stiker varje fu och med inbjudna
artister klarar sig ca25O igenom ni'lstigat. Ann-Marie niimnde ett antal
giister som i giistboken berAftat om
sina framgingsrika, produktiva mddor.
Inte siillan ser nya uppslag och id6er
dagensljus i den dagliga samvaron.
Anliiggningen iir stor och klimatet
kiirvt. Underhill, kompletteringar,
fdmyelse, kr?iver kontinuitet och
stiindig uppmiirksarrhet som olika
exempel bekriiftade. Ann-Marie
prisade den engageradepersonalen.
Det tidigare intendentparet Marilir och
Levente Erdeiis fick en eloge fdr sin
fOrmiga att fanga in goda medarbetare. Av de stora investeringarna iir
barbarossaprojektet numera godk?int
men pengar saknasftir finansieringen.
Biblioteket iir upprustatoch notbiblioteket tilldrar sig stort intresse.Ftirsiiljningsdelenhar blivit st0rre.Den stora
utomhusscenenpfl det som en ging
kallades tennisbanan iir en stor framging. Med de minga timmar
Alessandroiignat den kunde den med
all rlitt kallas Alessandroplats.Villa

San Michele har ambitionen att vara
Sverigessktjnasteskyltfiinster mot
viirlden och varje dag fdrsvarar man
det milet.
Kviillen slutade med Yvonne
Frykbergs oslagbara buff6 och Trio
Grandes( presenteradi nr 5) musikaliska striivtig bland landmiin och sjOmdn. Till deras miirgfulla ackompanjemang sjtings slutligen Gustaf
Ekbergs Sangenom San Michele som
iterges hiirintill.
Strax fdre jul presenteradefdrfattaren
Gtiran B0rge sin nya bok, Hemma pi
Capri, pi Italienska Kulturinstitutet.
Bdrge har bestikt Capri i flera tidigare
bOcker. Nu visar han vad Capri kan
erbjuda resenlren under ligsiisong, niir
turisterna Zirborta och aff?irerna
stiingda. Och det iir inte litet det. Stigar
och stup, grottor, iir levande, dramatisk
historia sen ftire kejsartiden. Capri iir
figlarnas 0. Frin viirldens fyra htirn
har figlarna samlat en unik flora med
850 arter och 130 varianter, den ena
miirkviirdigare [n den andra. Capri
befolkas inte bara av inflyttade utl?inningar. Fortfarande finns hiir
capresiskadbor, btjnder, herdar,
fiskare, vinodlare som aldrig nedlitit
sig till att bestjkafastlandet.Boken
illustreras med hiirliga fotografier.
Fdrfattarenftirs6kte visa n6gra av
dem. Men husetssen liinge pensionsfiirdiga diaapparatvar dennakviill pi
osedvanligtdiligt humtir.
Stvrelsen
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Sangenom SanMichele
^

Text och musik Carl Gustaf Ekbere

Det finns en ti i friimmande land,
som har satt minga hjiirtan i brand
dess viirld tir vild med klippor och stup,
frin hdga berg till avgrundersdjup.
En yngling kom en dag pi besdk,
till vingirdsbondens torftiga kOk
han fann ruinen av ett kapell,
den synen gjorde honom si siill.
Han pliitsligt fick en hiiftig vision,
av tanken fick han inspiration
ruinen skulle man byggh opp,
med ljus arkad mot bergsstupetstopp.
En drtim att bo bland rymd, ljus och luft,
en drtim helt bortom varje fiirnuft?
Hur skulle han fi pengar dAftil?
Den fr,flgan glirna liisa han vill.

Si tiden gick och iter en dag,
till Capris vackra arkipelag
kom doktor Axel Munthe, minsann,
vir yngling blivit viilbiirgad man.
Nu kan han skapadriimhuset sitt,
diir varje mur skall lysa i vitt
han bygger i sitt anletes svett,
en dnim vars make man aldrig sett.
En villa fylld av konstverk med smak,
intill skulpturgalleri under tak
en vy frin kejsar Augustus gemak,
och ijnskesfinx med omklappad bak.
O, San Michele. ljuvliga plats,
ett mil f6r miinniskomas seglats
Din siilla skiinhet g0r en besan,
Du utg6r jordens vackraste skatt.

Det bristeren striinghrirnere...
Vir mangariga sekreterare Maj Hagetoft har liimnat oss efter en tiligt buren cancer.
Maj var fiidd 1925 ochhon kom tidigt in i Viinfijreningens styrelse.Det var de
divarande ledamdtema Tatjana Angelini och Matts carlgren som iivertaladehenne
att bli sekreterare och pi den viigen blev det.
Maj kiinde starkt fdr San Michele och triidgdrden blev hennes siirskilda skdtebam.
Hon hade sjiilv grtina fingrar. Pi hennes och makens Lennarts sommarstiille i
Smiland fick hon t.o.m. gristenen att blomma. En sommarmorgoni San Micheles
tradgird var h6jden av lycka. Hiir tippnade sig :iven det finstilta i naturens stora bok.
Lavendel och rosmarin blev minnenas och viinskapens ombud, niiktergal och
appollofjiiril det spontanalivets fdrvaltare.
Hos en sekreterare samlas det mesta av verksamheten. Alla viinfOreningens
medlemmar har pi olika siift mOtt Maj. Vir tacksamhet iir stor iiver vad hon utriittat
och vi delar Lennarts sorg.
GG

Fjaril vingad synspfl SanMichele
av fiiirilskrtigaren Dan Kumlin
Finsmakare

Amiralsfjiiril
Jag kallar mig fj?irilskriigare och har
specialiserat mig pi att rita och anliigga
s k biotoper, fjiirilsrestauranger. Dessa
fcirser hungriga larver och fiiirilar med
nektarrika blomsterbuff6er.
Det iir viktigt att viima om fi?irilarna, de
iir gliidjebiirare som lyser upp vir vardag. Fjiirilarna utgdr en viktig del av
virt ekosystem men mflnga lever idag
ett tufft liv och iir niira utrotningshotade. Dag- och nattfjiirilama iir de
mest populiira medlemmarna i insektsviirlden. De omfattar totalt ca 165 000
beskrivna arter varav mer iin 5 000
fOrekommer i Europa.
1999 fickjag det trevliga uppdraget av
intendent Ann-Marie Kjellander att rita
ett ftirslag till fjiirilstrAdgird pi San
Michele. Jag fiireslog platsenintill
teaterterrassen,ett lugnt och skyddat
liige. Det iir en viktig ftirutsiittning
eftersom fjiirilarna och iiven desslarver
behdver lugn och ro.

Fjiirilama iir finsmakare och lever av
nektar fran vissa doft- ocbl?hgrika
viixter. Dessaviixter har ofta lockande
starka f?irger som riitt, purpur, gult och
orange. Ett miste pi San Michele var
Buddleia Davidii - syrenbuddleja
fjiirilarnas absoluta favorit med sina
tungt doftande lila blomklasar.
Budlejan klarar sig fint pi Capri men
hiirhemma tfll den ej vintem utom i de
sOdradelarna av landet.
Andra bra viixter i en fiiiriltradgird kan
vara m0rkt lila heliotrop - Heliotropium
europaeum, rdd hampfl ockel Eupatorium cannabinum, olika sorters
krisslor - Inula, kaprifol - Lonicera
caprtfolium, och framfOr allt krydddrter
av olika slag som t ex oregano, timjan ,
salvia. rosmarin och lavendel. Det
giiller att 16tadessagi i blom sfl
fjiirilarna kommer 6t sin livsdryck. Till
detta kr[vs ftirstis sol itminstone
nigon del av dagen.
Restaurangernager ?ivenviktig ftida 6t
fjiirilslarver. Dessaviixter kallas
viirdviixter och kan t ex bestfl av
briinniisslor, olika sortersgriis, tistlar,
klOver, takliik och fetknopp.
Med andra ord iir det viktigt att ej rensa
bort allt ogriis.
De besdkarejag mdtte i somrasn?irjag
var vid min tiippa var bland annat
amiral - Vanessaatalanta.
Tvi arter var extra roliga att triiffa pi,
di de ej flyger pi vira breddgrader;
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orange cirtronfjiiril - Gonepteryx
cleopatra samt marockansk aurorafjiiril
- Anthocharis belia.Honan ar vit pe
dversidan med en karaktiiristisk smal
orange vingspets,samt gul och vit
under.
KahjAril - Pieris brassicae fanns det
gott om. Lugna dagar syntes den
stitliga makaonen - Papilio machaon.
Aven den i Sverige s?illsynta,kolibriliknande dagsviirmaren - Macroglossumstellatarum, sig jag kalasapi
den rtidorangefl ammande eldkronan Lantana c&mar&.
Kort om Capris flora
Capris flora omfattar 850 arter. Imponerande pi en si begriinsad yta. Sju
arter lir endemiska d v s f0rekommer
endast i dessatrakter (iiven Sorrentohalviin och delvis Syditalien).

Mycket siillsynt iir dvlirgpalmen Chamaeropshumilis.
Den lockar dock ej till sig fiiirilar men
andra mer vanligt fcirekommande
viixter som de tycker om iir valeriana Valeriana fficinalis, pipiirt Centranthus ruber, olika klintarter Centaurera spp., strandkrassingLobularia maritima samt verbenaarter Verbenaspp.
Niir jag liimnade San Michele i btirjan
av november btirjade ogrAsetta fart
igen. Nigon hade niimligen varit diir
och rensat lite ftir mycket!
Diir "planterade" jag in fjiirilslarver
samt sl[ppte ut en omhiindertagen
vingskadad amiml. Den sig mycket
lycklig ut niir den fick dricka nektar
frin en novemberblommande heliotrop.
Fjiirilarna fdrtjiinar vflrt beskydd!

$tirilskrogen pfl SanMichele (Foto Dan Kumlin)
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Veirldensvackrasteutsikt
Viirldens vackraste utsikt? Det lir ju
en omiijlig friga men panoramat frin
terrassenOver San Micheles si kallade
tenniscistern kan stiilla upp i tiivlan.
Drottning Victoria skulle inte inst6mma, fdr henne var den lilla terrassen
pi klippan nedanfrir kapellet iilsklingsplatsenmed Neapelgolfensbl6
yta325 rir rakt under stupet och den
viildiga vyn mot fastlandet med
Vesuvius som klimax.
Jag vill pliidera fiir tennisterrassen sfl
kallad sedan Munthe litit giira den i
ordning fOr att duga som tennisplan
fiir Gustaf V om han besdkte sin
hustru, det skeddevisst bara en ging.
Den ligger litet avsidesoch helt utanfdr turistemas besdksvlg och lir avstiingd frin turiststriket genom villans
tr?idgird. Viigen dit var och kanske iir
ocksi idag litet skriipig och obekviim
men besviiret ger en befriande bel6ning. H?ir iir stilla och tyst och synen
6ver pinjetoppama Overde vida vattnen bort mot Ischia som skimrar i soldiset biir man med sig livet igenom.
Platsen har knappast utnyttjats fdrriin
under allra senastetid. Den upplevdes
frfln ftjrsta stundjag sig den som ett
privat reservat.Det var oundvikligt att
fundera 6ver outnyttjade mtijligheter.
Vilken enastiendefestplats,vilken

foaj6 i det fria anslutentill en "aula"
som redan amiralen Wetter saknade
och fdrsdkte istadkomma nere i Villa
Rosa.
Varfdr inte utnyttja Josef Olivs viildiga stora cistern med 6 meter i tak,
visserligen bara 5 meter djup men 40
meter ling. Dess nyttouppgift iir idag i
stort sett tiverspelad. Diir viintade en
viildig volym pi ett levandeinnehflll.
Jag ritade under mina sista dagar
under mitt San Michele engagemang
en skisseradframtidsdriim om en San
Micheles aula byggd av Josef Oliv
men iippnad mot "vtildens vackraste
utsilit" och med tenniscisternens tak
som foaj6golv. Pi senastetid har
terrassensenast6endemtijligheter
viirderats efter fiirtjiinst. Den solenna
premiiiren under bli caprihimmel ftir
festlighetemavid villans 100-6rsjubileum fdna 6ret utspelades diir med
kungaparetsom hedersgiister.Men
aulan fir nog vanh. Jag lZitkostnadsberiikna mina skisser,1,2 miljoner
kronor, inte lire, skulle den kosta. Och
diirvid har det blivit.
Ur Jan Wallinder: Minnen frin San
Michele (1998)

Bdckersokes
Axel Munthe:Frin Napoli.Smi skizzer.Letterfrom a mourningcity.
Brev och skizzersamtRedCrossandIron Cross- giirnafdrstaupplagor.
All Munthe-ochCaprilittera$rArav intresse.
KontaktaDan Kumlin, telefon08-65793 4'1,mal^ll.dan.kumlin@swipnet.se

?'81&a
valv. i nattenstimma
O, l6,taningensfacklor glimma!"
(C.W.Bdttiger)
I stockholmsvinternsviilmatade konstutbud utmiirkte sig wi utstillningar
med ftirbluffande aktuell sl?iktskap
trots 6.{dersskillnaderna:
W. Kandinsky,
f. 1866, pi Millesg&rden och v&r medlem Ann Nystr6m-Crundell, f. 1942,plt
Galleri Lucidor. Kandinsky omtolkade
naturen till subjektiva sinneserfarenheter. Inom den avbildandekonsten var
defta viirre an att svfua i kyrkan. Men
han brOt ny mark. Han anv?indegiima
musikaliska termer ftir att beskriva
flirgtonernas kiinslovlirden. "Fiirgen iir
tangenten, 6gat iir hammaren, sjiilen iir
pianots staingar". Nu har det gitt n8gra
6r. Och Ann Nystrom-Gmndell avbildar helst inte. Hon upplever landskapet - och starkast i griinsen mellan
land och hav - som sinnestillstS.nd.som
en inre verklighet. "Vatten antar den
form man ger det. Hav, himmel, stlider
byter plats och fiirg. Nigot liter sig

fangasur kaosoch f6rsvinner
fdrkliitt...".
Somkompositcjrernumrerar
Kandinskyoch Nystrom-Grundell
giimasinaverk: i "AnacapriSan
Michele III, 1999",iterkallar Ann en
produktiv sommari Villan. I "Lidingti
Lofoten Capri I" har flera inspirationer
fitt smiiltasammantill en sinnenasfest
poesinstecken.
i denkontrapunktiska
Capri iir en 6 medstarkaf?irg-och ljuskontraster.De sjiilenslandskapdadfren
somAnn Nystrtim-Grundellf6rmedlar
iir utflyktermednyadimensioner,
mycketberikandef6r varje capriviin.
Utst?illningeni tvi etagervar en symfoni i blitt, en "Rhapsodyin blue" f6r
att anknytatill Gershwinsupplevelsestarkaoch milerinskt skimrande
tonm8lning.
GG

Ann Nystr6m-Grundell: "Nigot l6ter sig f&ngasur kaos ..."

"Titta medegnaogonoch hdpna..."
Som ung konstfackselevstipendierade
vir medlem Martha Htigstr0m pi San
Michele. Intrycken dverviildigade.
Ofiirgltimliga blev iiven olika utflyktsm6l, diir Toscanasenareblev siirskilt
iterkommande. Det ledde till boken
Toscana 1988 och tillkomsten ay resebyrin Tema Toscananigot senare.
Boken iir nu ute i sin fjiirde upplaga
(Tema Toscana2001) och den iir en
daggfrisk liisupplevelse.Hiir mOter
man landsbygden med figelkvitter,
friisch svalka och markens alla doftande safter. Hiir har byboma en
observant ftiljeslagare i arbete och
fest. Men iiven stiiderna ryrnmer
makaliisa upplevelser.I munkapoteken frin 1600{alet siiljs ett par
hundra salvor, tinkturer, kriimer fOr
bide skrinhet och hiilsa.
Niirmare hiilften av viirldens konstskatter iterfinns i ltalien. Florens,
stiidemas stad, heter ett elektrifierande
kapitel. I det stora tavelmuseet
Uffiziema dansar Sandro Botticellos
Viren river iingarna sen fem hundra ir.

Fyra timmar iir ett minimum fdr att
leva sig in i hela tavlan med de
femhundra blommande och
tvahundrafyrtio icke blommande
viixterna.
Till Sant'Andreain Percussina,strax
siider om Florens,fiirvisades statsmannenNiccolo Machiavelli er 1512.
Hlir skrev han Il Principe, Fursten, den
ber0mda boken om konsten att erdvra
och hilla sig kvar vid makten. I det
spelet iir alla medel tillfltna och privat
etik ett hinder. Maktmiinniskan lovar
ftir att bedra utan avsikt att hilla sina
ord. Huset med hans manuskript iir nu
museum.Snett iiver bygatan har man
Taverna Machiavelli med genuina
toscanska riitter, fiinkfl lskorv, leverrtira, fliiskkotletter, bdnor, ost och
piiron, mandelkakor. Rtidvinet har
som sig biir Machiavelli p6 etiketten.
Boken om Toscanaiir skriven i stor
kiirlek till ltalien, med sensuellinlevelse och siiker blick fcir vad som kan
ge reseniirenuppslagtill egna upptiickter. Den ger nukiinsla liven it det

Trottoarservering med bl a komage, trippa (Teckning av Martha Hiigstrdm)

fdrgingna och liimnar massorav
praktiska uppgifter. De genertisa
bildema, egna teckningar och
fotografier, ftirst2irker texten. Boken
iir ett gliidjefyllt siillskap bide i San
Micheles pergola och i varje Enoteca
fiir avnjutande av traktens viner. Eller
varfrir inte i den uppitgiende solen pi
parkbiinken i det suktande landet
Sverige?
GG
Michelangelos
kokerska
kundeinteliisa.
Diirfiir tecknadehanmatsedeln.
Hiir bredvid
ettexempelfrin1517.
Oversattblir det:tvi brdd,enkaraffvin, en
sill ochravioli(pastamedinbakadricotta
och spenat),en sallad,fyra br6d, en karaff
med runt och fylligt vin och en kvarts
"brusco" (ett syrligt vin), en liten tallrik
spenat,fyra ansjovisaroch ravioli, sex br6d,
2 tallrikar ftinkilssoppa,en sill, en karaff
med runt och fylligt vin.

Miinniska, milj o, arkitektur
Levente A.S. Erdetis'bok Miinniskor i azurblitt landskaplir nu pi viig ut i
bokhandeln. Den har undertiteln Folk, miljtier och arkitektur pi capri. Boken
ber?ittarom aventyrare, konstniirer, fOrfattare som priglat kulturlivet. Ftirfattaren
har under sina 26-iriga studier pi capri trangt djupt in i 6mnet.Han har kommit
miinniskorna niira. Han vet det mestaom livsvillkoren och om arkitekturer som
miinskliga yttringar; fran den enkla, spontanatill den pikostade och depraverade.
Fiir den tillfiillige besdkaren?irboken en guldgruva. Boken som iir pi caz20
sidor och inbunden kostar i bokhandeln 320fu. viinfrireningens medlemmarkan
kdpa den ffir 240 kr pi Carlssonsbokfdrlag, Stora Nygatan 3l , 1ll 27
Stockholm.Tel08 - 4ll23 49.

ningar, vatten, avlopp. Ibland Over,
ibland under. Det iir mardrtimmar. Och
si fflr man lektioner fr6n vetenskapare
som talar om ftir en att man inte skall ha
lappverk av ledningar utan byter man ut
en bit si skall man byta ut det hela fiir
dfl vet man vad man har. Jovisst liter
det klokt. Om man bara kunde komma
it alla ledningarna. Men det kan vi inte
just nu. Inte dem under virt hus. Det
finns ingen mtijlighet.

Med blandadeklinslor spiinner
Alessandrooch jag vira iiron i morgonstunden,har viirmepannangAtt pi eller
har den inte? Det lilla pipet 2irsi viilkommet, si viilkommet annarsmAste
maken min i morgonrock plus ytterrock
gi ut och sAftapa den. Vilket numera
hiinder de flesta dagar. Sedanveckan
f0re jul lever vi i viirmeoro.
Oro kring pannanoch ledningama och
liickor och letande efter liickor och uppgriivningar och oro Overallt. Hiller trycket eller liicker den nigon annanstans?
Det iir vir stiindiga konversation, vira
blickar mtits i frigor kring ledningar
och parnan. Kring ljudet som hcirseller
inte hdrs.
Nu gir vintern mot sitt slut - hoppas vi solen skiner just nu utanftir mitt f6nster
sedanen griislig dimma liittat. Synd att
den inte liittade lite tidigare fdr di hade
jag nog tagit mig en snabbpromenad
bort till Migliera och sett pi de tiotusentals misar som likt ett stjiimtiicke roar
sig kring Faraglionis himlar och hav
och klippor.
Jo, gamla rrir som 96r under gamla
byggnader i mystiska riktningar i
obeskrivliga blandningar med elled-

Samtidigt iir vi inne i slutspurten fdr
renoveringenav Sant Angelo. M6largiinget under Vladimiro Belvederesledning hiller pi fOr fullt, om nigra dagar
iir inomhusmilningen klar. Alfredo, den
suverdnemurarmdstaren, har redan sitt
bakom sig. Jo, igir fick han rycka in
och siitta fast det stora altelj6ftinstret i
Bouganville. Det enormafdnstret som
vi bestiillt utan att vara riktigt siikra pfr
om vi skulle kunna fi in det. Det gick,
via taket, inte via ddrrama fdr de var fdr
smi.
Spektaklet iigde rum i gir. Fdnstret tir
fint. Ja. husetstak och alla ftinster har
fitt den lilla kanten av gritt tunt skiffer
som vi biidade liigga pi ftir att skydda
mot regnskador niir vi gjorde i ordning
taket pd kontorsbyggnadenftir en del ir
sedan.Det ser mycket elegant ut si
dennabyggnad, alltsfl Sant Angelo,
annars lite trist och klumpig, har nu fitt
en ny charm. Kul fiir kommande giister ,
det iir bara nigra veckor kvar tills
verksamheten tar fart igen. Och allt
skall sti fiirdigt.
San Michele februari 2002
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Vfllkomna till viinnernassammankomster
vflren 2002
19MARS
ItalienskaKulturinstitutef Gflrdesgatan14,klockan18.00
GunnarAdler-Karlsson
besiikerviinnema.
Amnetftir kviilleniir:
CAPRI - min ti i Universum
Buff6inkl. bordsvatten.
Ev.vin medtages,
dockej riitt.
Kostnad 140:-. Betalningen sker vid ankomsten.

24 APRIL
Italienska Kulturinstitutet Giirdesgatan l4rklockan 18.00
Kl. 18.00 SZtllskapets
flrsmiite
Kl. 18.15 FdrfattarenLeventeA S Erdetlsoch redaktOren
Jeanettevon Heidenstamsamtalarkring boken
Miinniskor i AzurbHtt Landskap.
Buff6 inH. bordsvatten.Ev. vin medtages,dock ej riitt.
Kostnad140:-Betalningenskervid ankomsten.
R0tt vin vill maninte serverapi ItalienskaKulturinstitutetmedtankepi
att golvenlir av vit marmoroch fliickar synsdirekt.
OBS! AnmAlanom deltagandeskersenasten vecka fiire miitet till
seketerarenGudrunDahlberg,telefon08 - 65041 51.

Stipendiater
Styrelsen fOr Stiftelsen San Michele har till 2002 irs stipendiater - resebidrag
och en mfrnads vistelse i Axel Munthes villa pi Capri - utsett fiiljande personer
ur Cederstnim-Wallengrens Stipendiefond.
kons0riirer: Hanns Karlewski och Ulla Viotti
tonsflttare/musiker: Gunnar Bucht och Janos Solyom
skriftstiillare/fiirfaffare: Eva Adolfsson, Kaa Eneberg, Bjtim Hikanson och
Frantisek Janouch
forskare: Ronny Ambjdrnsson och Klas E Ralf.
Frfln Stiftelsen San Michele:
konstniirer: Kicken Ericson, Bjtirn Krestesen och Torgny Larsson
skriftstiillare/fiirfaftare: Christine Falkenland och Annika Hellbom
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Viilkomna till viinnernassammankomster
vfrren2002
19 MARS
Italienska Kulturinstitutet, Giirdesgatan 14,klockan 18.00
GunnarAdler-Karlssonbesdkerviinnema.Amnetftir kviillen iir:
CAPRI-mindiUniversum
Buff6 inkl. bordsvatten.Ev. vin medtages,dock ej riift.
Kostnad140:-.Betalningenskervid ankomsten.
24 APRIL
Italienska Kulturinstitutet Giiritesgatan 14, klockan 18.00
Kl. 18.00 Siillskapets
drsmdte
Kl. 18.15 FtirfattarenI-eventeA S Erdetisoch redaktdren
Jeanettevon Heidenstamsamtalarkring boken
Mfirnniskor i AzurbHtt Landskap.
Buff6 inkl. bordsvatten.Ev. vin medtages,dock ej rtitt.
Kostnad140:-Betalningenskervid ankomsten.
ROttvin vill maninte serverapfl ItalienskaKulturinstitutetmedtankepi
att golven iir av vit mannoroch fliickar synsdirekt.
OBS! Anmelanorr deltagandeskersenasten vecka ftire miitet till
seketerarenGudmnDatrlberg,telefon08 - 65041 51.

Stipendiater
Styrelsenftir StiftelsenSanMichele har till2002 irs stipendiater- resebidrag
och en minads vistelsei Axel Munthesvilla pi Capri - utseftfOljandepersoner
ur Cederstrdm-Wallengrens
Stipendiefond.
konstniirer:HannsKarlewskioch Ulla Viotti
tonsflttare/musiker:
GunnarBucht och JanosSolyom
skriftstiillare/ftirfattare:Eva Adolfsson,Kaa Eneberg,Bjiirn Hakansonoch
FrantisekJanouch
forskare:RonnyAmbjdrnssonoch Klas E Ralf.
Frin StiftelsenSanMichele:
konsbriirer:Kicken Ericson,Bjtirn Krestesenoch,TorgnyLarsson
skriftstiillare/fiirfattare:ChristineFalkenlandoch Annika Hellbom

SALLSKAPETSSTYRELSEFRAM TILL ARSMOT T An zooz
Barbro Ltifgren
GideonGerhardsson
Ingalill Ekholm-Frank
Gudrun Dahlberg
Yvonne Frykberg
Vakant
Ingvar Holm

ordfdrande
vice ordfdrande
skattmiistare
sekreterare
klubbmiistare

Wivi-Anne Nilsson
GtiranZachrison

suppleant
suppleant

Siillskapetsadress:

c /o GudrunDahlberg
Arbetargatan23B
11245 Stockholm
postgiro:25 9690 - 6

0 8 -6 6 1 4 5 8 2
08 - 84 18 85 (iivenfax)
08 - 66805 66
08 - 65041 51
08 - 6602293
o4t4 -24000
08 - 6623733
0 8 -3 0 2 3 t 2

Har du nigot trevligt minne frin San Michele eller nigot annat att
beriitta som kan intresseravflra medlemmar - hiir av dig.
Ansvarigutgivare: BarbroLiifgren
Redaktiir;
GideonGerhardsson

