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Ny redaktion
Med detta nunlmer tar GciranZachrison 6ver
redaktdrskapetfor medlemsbladet.Det tir ett
gliidjande tillskott for oss alla. Goran tir inte
bara en erfarenjournalist, han vet iiven det
mestaom tidningsmakeri.
Niir jag 1997 togupp frigan om ett medlemsblad brivadestyrelsenf6r kostnaderna.Det
mdjliga direkta st<ldettill Villan fick inte
p6verkasnegativt. En 6terkommandeinformation pi nigra sidor till medlemmarnakunde
emellertidfdrsvaras.
Antalet sidor har efterhandvtisentligt utokats
och dettatill en totalkostnadsom endast

obetydligt Overskriditutgifterna for papper och
porton. Frivilliga och uth6lliga krafter har
mojliggjort detta.Att vi varit pi riftr viig har
l2isekretsensuppmuntrandetillrop bekriiftat.
Tack a1lts6,ni alla,
skrivare, administratdrer, liisare!Och en
god fortsiittning
onskar er

{*r-, t^tU.-

GideonGerhardsson,
avgienderedaktdr.

Tack
En guldpeng borde du ffi, Gideon, fcir allt
oegennyttigt arbetedu lagt ned pi detta medlemsblad alltsedandu var med och startadedet

och lyckats fE dem med i b6ten.Det iir
beundransvdrt.Ja, du borde faktiskt fb medalj,
Gideon.

r9 98.
Envis lik tjargaddeni ditt viisterbottniska
hemland har du 5r efter 5r uppvaktat skribenter
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Ledaren
"Meningen med livet iir att man skall vara
lycklig", skrev Hjalmar Soderbergen g6ng.
Det iir ocks6 andemeningen- n6gon av
andemeningarna!- i Lars Gyllenstensbok
"Lotus i Hades" som Goteborgsdocenten
Hans-Erik Johannesson
i dettamedlemsblad
forbinder med Capri
Blir man lycklig pi Capri, ndrmarebestiimt i
Villa SanMichele?
Det beror naturligfvis p6. Men itminstone ett
bra lyckofundament finns diir: den geniala
konstruktionen med ett antal enskilda,viil
etskilda hus - och mitt bland dem allas
museitriidgArdoch det gemensammahuset,det
som fram till mitten av 1950-taletvar
Capribiskoparnassommarbostad: Foresterian.
Vad iir det for genialt med detta?

Jo, det iir genialt diirftr att den forskare,
konstndr,ftirfattare eller filosof som vill sviiva
ensami sin rymd, som inte vill tala med en
endastemiinniska,som baravill stinkasig
djupt ner i sitt eget storauppdrag- faktiskt kan
gorajust dettai sin egenboning!
Och lika genialt iir det att en annansom visserligen vill forska, mhIa,skriva eller filosofera i
ensamhetoch stillhet, men som efter forskandet, skrivandet,mfllandeteller hlosoferandet
liingtar efter att triiffa andraskapandemiinniskor, atttala med, att ordna knytkalas med,
attbyla id6er med - ja, f6r en s6danSan
Michele-giist iir det ocksi mycket viil ordnat,
tack vare gemensamhetshuset
Foresterian!
Det finns chanseratt bli lycklig i Villa San
Michele.
Styrelsen
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Lotus i Hadesoch "trolosheten"- reflexionerpe Capri
av Hans-Erik Johannesson
Villa SanMichele den 29 juni 2005.

huvudpersoneni Homeros' antika eposom
hemliingtanoch om hemkomstefter veder"Allt rir skdntpd vdrfirirran kust,
modor i ett lingvangt, eliindigt krig, denne
allt cir blott lyx och lugn och lust."
Odysseussom spelathuvudrolleni si
minga dikter och romanergenom tiderna,
Nigra rader ur Baudelairesdikt "Inbjudan
han har ocksi en viktig funktion r Lotus i
till resa" kommer stiindigtfor mig niir jag
iir pi Capri. I den dikten finner jag en stiim- Hades. Och minga av Odysseusdventyr
ning och ett kiinsloliige,som civerensstdm- och strapatserhar utspelatsi omridena och
mer med mina minnen frin dennavackra o vattnenkring Caprr,stigertraditionen.
i havet utanfor Neapel. Baudelairesdikt
avservisserligenhelt andraplatseriin
Capri, men det bekymrar mig inte. En dikt
iir ju inte bara ett uttryck for forfattarens
egnatankar och kiinslor, den oppnar sig
ocksi for liisarenstolkning och inkiinning.
Kiinsloinnehillet i "Inbjudan till resa"
reflekteras6veni Lars Gyllenstensprosalyriska diktverk Lotus i Hades, som har
ovanstiendecitat som motto.I Lotus i
Hades skildrasrenodlatestetiskalivsformer, pi gott och ont. I korta prosastycken ges glimtar av olika uttryck for ett
uppgflendei nuet, i erotisknjutning, en
carpediem-stiimning, Svensvindlande
ogonblick av ndrmastreligios helhetskrinsla,eptfuni,glomsk av allt annat5n
nuet; det forflutna och det kommandefinns
inte fdr dennakiinsla. Nuet iir evigt.

Henri Matisse: Luxe, calme et voluptd

Niir vi kom till Capri forsta gfingenblev jag
forbluffad over hur talrika de odysseiska
sp6reniir. Capri iir ju sirenernasciNorman Douglas har skrivit om det i sin
bok Siren Land - sirenernasom gjorde
Odysseusgalen av Ffirhmed sin vackra
Lotus i Hades ger en gnistrandegenial
sing. Men beriittelsenom sirenernamiste
framstiillningav dessaliv i det estetiska.
ocks6ha varit siirskilt populiir i dessa
Diir kommer mytiska gestaltertill tals,
trakter eftersomsirenernatillskrivs boplats
bland and.raforforaren Don Juan,med
pi flera stiillen i niirheten,till exempel
kommentarertill sina erotiska ercivringar.
Faraglioni vid Capri eller skiirenutanfrir
Diir iir Romeosoch Giuliettaskiirlekslycka,
Positanooch andrahotanderev utefter den
men diir 2irocks6brodermordarenKain,
vackra men farliga Amalfikusten. For
piminnande om det destruktivai att ge sig
Odysseusinnebiirde en lockelsetill njuthiin, i Kains fall 6t avundsjukaoch hat,
ning och viillust, nigot som han i Homeros'
ocksi det ett uttryck for estetisktliv.
dikt inte fbr ge efter for. Han har ju en uppMen det som for mig siirskilt forenarLotus gift, en liingtan och en plikt att iterviinda
i Hadesmed Capri iir dessmycket speciella hem till hustru och barn pi hemdn Ithaka.
variant av Odysseusmyten.
Odysseus,
Forts.
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Andra frestelsermciterOdysseusoch hans
miin hos lotofagerna,som lockar dem att
dtaav lotusblomman,vilken skiinkerglomska och eff passivtliv i njutning. Ytterligare
lockelserinnebiirde skonakvinnor, som
med lock och pock fordrojerOdysseus'
hemkomst,friimst gudinnanKalypso, som
enligt dikten "6tridde honomtill make".
Kalypsosgrottahar i traditionenforlagtstill
minga olika platser,fr6n den lilla maltesiskaon Gozo till en miingd andradar,
diiribland Capri med sina spiinnande
grottor.
Men i Lotus i Hades spelarOdysseusen
helt ny ro11,genomen omtolkningav
myten. Om han hos Homerosdr den krigstrotte hemviindarenblir Odysseusi Gyllenstensversioni stiilletupptiickaren,den
frihetsl2ingtande,
den som stiindigtbryter
upp till nya eiventyr:
En odysse- inte hem,nejfcirden leder
runt i ingenting, i civenerensfriaftlt!
/---/

Krigets ldnga dr bdrjade blekna, multna i
minnet och ge nciring dt korta sdnger,
sagor, anekdoter.Dd knoppadesenfagrare blomstring ur sddant som var borta,
tdmt och tomt.A'.venQret
stod upp i en
och
rikare
vcixtlighetcin verkligfriare
hetensbelcitenhade mciktotrymmo,
Det vi ser 6r en "trolos" Odysseus.Gyllensten fornyar alltsi den litteriira traditionen
genom attllfiaberiittelsenom Odysseusbli
ett inliigg i 1960-taletstroloshetsdebatt,
dennadebattsom Gyllenstensjiilv initierat
med artiklar och bocker,diir han kritiserat
rigida forestiillningari moralfrigor och ideologiskafrigor. Man kan siigaatt Odysseus
styr undan frin de bida blindskiiren estetisk
narcissismoch ideologiskblockeringoch i
stiilletnavigerarmot ett tredje,mot Sventyret, den fortlopandeomprdvningenav alla

viirden.Ar 1966var dennaattityd en hiiftig
provokationfor minga, inte minst for den
nya vdnstern.
Titeln pi Gyllenstensbok, Lotus i Hades,
antyderen spiinningmellan tvi poler, 6 ena
sidanett viillustigt lotusiitandepi Lycksalighetenso, nigot som ger identitetsupplosandeglomska,och i andrasidanett
olyckligt skuggliv i en underjordisktillvaro. Bida polernaar vatianterav den "trolclshet",som sattei ging en hetsigkulturdebatti Sverigei mitten av 1960-talet,
utlost framfor allt av Gyllenstensprovokativa fciresprikandeav 'trolcishet'.I det
tidiga 60-taletsdebattpredikadesp& minga
h6ll iippenhet,obundenhet,frig6relsefrin
moraliska,religiosaoch politiskaband,
liberalismpi flera omriden, sex,religion
mm, pi gott och ont och mojligt att med
Gyllenstenbeskrivasom esteticism,narcissism,"troloshet"."Trolosheten"kunde
alltsi framstiillassom nigot gott, men den
kundeocks6innebiiraen krympning eller
stympningav mdnniskantill nigot alltfor
privat och hillninglost, en reduceringav
individen till en samlingspunktfor flyktiga,
fragmentariskaupplevelseroch kiinslor,till
intet forpliktigande.Pi si siitt inte bara en
hringivelse6t den goda sidanav "lyx, lugn
och viillust" utan ocks6en oppenhetfor de
mcirka,livsforstorandekrafternainom oss.
Si ger Gyllenstenen mingstiimmig bild av
ett 'trolost' liv i lyx, lugn och vdllust, en
bild som for mig fltt sin geografiska
forankring i Capri - en vacker sinnebild for
sensualism,hiingivelsepA gott och ont men framfor allt for skapandefrihet.
Hans-Erik Johannessondisputerade1973
pi den forstasvenskaGyllenstenavhandlingen, "Studier i Lars Gyllenstensestetik".
Han arbetarf n pi en bok om just"Lotus i
Hades".
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Lars Gyllensten:
Beriittelsenom Guiliettaoch Romeour "Lofus i Hades".
'Vem iir Odysseusiblander, gossar?
OdysseusNilsson- han hette s3,
folkskolldrarns
dldsteson. Namnetvar
hans lyte, ett 5rr efter fadernsstolta
ldrdo m .
OdysseusNilsson- han tecknadesig
aldr i ga n n a t 6 n O . N i l s s on.
Det drjag som 5r Odysseus!
Bevisadet! Sdg, hur l6d orden i
Sirenernass8ng, hur serveradesLotusi
Lotofagernas
land, hur m8ngavSrar
kunde Nausikaardkna,och n6r tog
Penelopener sin vdv ur stolen?
Inte vet jag - men hennesnamn var
GiuliettaCappelletti,och hon var L4 3r,
nej L2, eller 16 - ja, och en liten skdrva
hade splittratsur en framtand,p3 en
grusbit i en kopp med smultronnSgon
glng, tror jag. Mens8g det inte, men
ndr vi kyssteskdndejag en liten kniv i
hennesmun; det stacks3 nEittmot
tung a n , n Sg o ng8ng. K ans k eL4 3r,

eller 12; men bettet i tungan, bettet i
t u n g a nd r a llt ja g m in n sa v h e n n e .
Smultron- doftenav smultroni vin, de
sm8 kornenndr de knastrarmellan
t d n d e r n a .Ho n b lu n d a d e m
, e n in t e h e l t
- det minnsjag ocks8mycketvdl ogonlockenvar aldrig riktigt slutna,de
l6mnadeen mdrkt gldnsandeklyfta
oppen,ddr s8g hon ut - tdnkte jag mig
- bespejademig i hemlighet,nyfikenpE
allvaret i mina kyssar, lysten efter min
e g e n n ju t n in g
De t m in n sja g , a llt , a llt s a m m a n sM
! en
alltsammansvar blott: den skarpa
brilliantensom satt infattadi tanden,
den svartaglupskablickenunder
henneskrdkta ogonfransar.O Heliga
Jungfru,hur ldckerhon var! Baradessa
t v 8 : 6 9 a t , t a n d e n ;o c h e n s e k u n d !D e t
v a r m it t liv , s o m ja g k a n m in n a s :en
s e k u n d!
N6r svalanviinder - sB lSngtid rdckte
hela mitt liv! Hur rikt det varl"

Som svar pi lorfrigan huruvida vi fick iterge ett kapitel ur Lotus i Hades kom foljande
rader:
Biiste Goran Zachison,
Tack for Ditt vtinliga brev med de goda
omdomen,som Du begivar mig med! Som
m6ngaforfattare hiller jag stort p5 mina
tidigt fodda avkomlingar -niiJa, stort och
stort!
Visst serjag garnaatt Du l6ter ett eller
annatur "Lotus i Hades" iteruppsti p5 det
sdtt, som Du sjiilv viiljer. Och onskarlycka
pi f?irden!
Viinliga hiilsningar
,

LA.*t

.

Lars Gvllensten

-

Tvingadetill tystnad
av Ami Ldnnroth
N6gra dagartidigare hadevi vandratpi de fina
promenadvdgnna pi Capri ltings blommande
triidgirdar upp till ruinerna av den romerske
kejsarenTiberiuspalats,Villa Jovis,anlagd
ungefiir vid tiden for Kristi fodelse och utgrtivd
forst i modern tid. Vi hade forfasat oss 6ver
Tiberius grymhet niir vi tittade pi den hogt
beltignaklippan, i guidebdckernakallad
Tiberius' Jumping-off point, frin vilken han
kastadeut dem som fallit i onid. Suetonius,
den romerskehistorikern, beskrevnigra
hundra 6r senarehur det gick till: "Pi Capri
visar de fortfarandeplatsenfdr avriittningarna.
Efter 16ngoch raffinerad tortyr, kastadesde
ddmda ut frin klippan framftir kejsarensogon.
Nedanfor vtintadeen grupp sj6miin med 6ror
och harpunerfor att slita sdnderderaskroppar
och ftirsiikra sig om att det inte fanns kvar
tillstymmelsentill liv."
Vi ltimnadeVilla Jovis, skakadeav oss fasan
river gingna tiders grymhet och iterviinde till
SanMichele pA Anacapri.
Och nu satt vi runt bordet i giisthemmetfor att
lyssnapi veckansforedrag. Denna gflng skulle
av Kaa Eneberg,DN-journalisten
det h611as
som numera ar fdrfattare och i f?irdmed att
skriva sin tredje bok om de svenskakommunisternasom gav sig av till Sovjetpi 20- och
3O-taleni hopp om ett gott och riittvist liv. Och
iterigen var det som att f;irdas frAn solig idyll
till grymmastetortyr.

fiider och modrar dcitt en naturlig ddd. I sjiilva
verket blev de avrdttade,vilket hon har dokumenterat.Hon beriittadeom arrangerade
"trafikolyckor", hon'beriittadeom hela familjer
som svalt ihjal i Sibirien.Modosamthar hon
griivt fram fakta och intervjuat efterlevande.
Varf<irhar det varit si tyst om detta- iinda tills
Kaa Enebergskrev sina bclcker,"Tvingade till
tystnad" och "F6rnekelsensbarn"?
En f6rklaring 2iratt det varit politiskt kiinsligt.
Tage Erlandersregering liir ha manat till
tystnad: "Annars fbr vi inte ut Wallenberg." En
annanlir okunskap. 1955 skrev UD till minga
av de s k Kirunasvenskarnaoch erbjod dem
komma hem. Problemet varbara att flera av
dem avrrittadesredan 1938.En tredje forklaring heter skam. MAnga av de iterviindande
blev illa behandladeav sina partikamrateri
Norrboffen.De var ju det skamligabevisetpi
att Stalins Sovjet inte var det paradis som hade
utmilats. Niir en av de <iverlevandepA senare
5r f6rs6kt fE uppriittelsefr6n Viinsterpartiethar
det varit nobben frin kretsenrunt Lars Ohly.
Drdmmenom Sovjettycks alltsileva.

Denna artikel var publicerad i Ostg6tai november2005.
Correspondenten

De kom frin Hallstavik, frin Nacka och
Tumba och Kiruna,vdwade av Stalin. De var
minst femhundra,troligen fler, och de hamnade
i Karelen diir de nu skulle borja sina viilordnadeliv som goda Sovjetmedborgare.Men
verkligheten skulle visa sig vara en arulan.
Efter eliinde och umb?irandenlyckadesde
flesta av de femhundrata sig hem. Men atdra
hamnadei Gulag, minst ffrtio avriittadesoch
ytterligare ffrtio har inte gitt att spira.
Kaa Enebergberiittadeom falska dddsattester
som skulle dvertyga de efterlevandeatt deras

Ami Ldnnroth och Kaa Enebere
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Om stigenpi Anacapri
av AleksanderPerski
Josif Brodsky,poetensom tvingadesi exil
fr6n Rysslandoch kiimpademed sin
stressorsakadehj artsjukdom, tillbringade
over tjugo 6r i USA, diir han undervisadei
rysk litteratur och skrev sina dikter och
essder.Pi vintrarnavarhan ledig och fick
for vanaatt resatill Venedig,en stad
byggd pi vaffnetvilken enligt honombara
kunde overtriiffas av en stadbyggd i
luften. Av alla dessavintervistelserblev
si sminingom en liten bok "Vattenspeglar" - som ett dromlikt spir
dZiralla vistelserblev till en och n6gra
bilder fick sti for iratal av intryck. Tiink
er att glida fram nattetidi en gondol
genomden sovandestadeneller att ta en
morgonpromenadi en si tat
decemberdimmaatt kroppen ltimnar en
tunnel efter sig genomvilken man sedan
kan promeneratillbaka.

Ljus, ljus, ljus tiverallt
Axel Muntes egetmil blev att bygga ett
hus diir sjiilenfick tillriickligt stor plats.
Som han uttryckte det: "Mitt hem ska vara
oppetfor sol och vind och havetsroster,
liksom ett grekiskttempeloch ljus, ljus,
ljus 6verallt". Sjiilva huset- en stor
italienskvilla - iir inte specielltpi nigot
siitt. Men villan oppnarsig till en patio
som med sina kolonner,skulptureroch
vdxter inramar en rymd av ljus som
kommer frfrn en forening av hav och
himmel. Pationi sin tur ledertill en stor,
terrasseradmedelhavstriidgirdmed rosor,
citrustriidoch en 16ngcypressall6.Granne
med en st6tligpalm st6r en lika stitlig
bjork, som enligt triidgirdsmiistarenfick
acklimatiserassom plantai kylrummet om
somrarnainnan den blev mogen att klara
det tidvis hetaklimatet.

Mina egnapilgrimsftirder gir liingre
soderut- till Anacapri- och storadelarav
dennabok och dven dessuppdateringhar
skrivits under olika vistelserpi dennao.
Villa SanMichele, diir jagfar vistas,
ligger pi ett berg ovanfor stadenCapri.
Den var ett livsprojekt for doktor Axel
Munthe, som runt sekelskiftet1900tycks
ha hittat en fantastisktbra terapimetod
b6defor sig sjiilv och minga andra
formognasom led av 6ngest,somnloshet
och allehandakroppsligaikommor som
plflgadeundersysselsatta
dverklassmiinniskor.Metodenbestodi att for var
och en hitta ett projekt, ett m61i livet, som
skulle kunna gora tillvaron meningsfull
och livet mer betydelsefullt.Ofta kiinns
det som om den sortensterapi iir vad hela
virt samhiillejust nu behover!

Och dennaplats for sjiilen iir sedanforbundenmed en bitvis brant stig som si
sminingom ledertill en annanplats for
sjiilen- Cetrella.Ddr,vid toppenav
berget,ligger bland pinjetriid en liten
kyrka med utsikt 6ver Capri, Sorrento,
Amalfi , Vesuvius,Neapolitanskabukten
och det b16havetsom aldrig tycks ta slut.
Och vid vziggen,just diir stigenviinder
mot en liten kyrka och utsiktenover hela
cin,kan man ldsa Rainer Maria Rilkes dikt
som dr ristad pi en sten.
I en fin nyoverstittningav Eva Adolfssonl
lyder texten:
1 Ur Skrifter frin Capri av R M Rilke, januari
1907.I fri oversiittningav Eva Adolfsson,Capri,
apnI2002.

"Solnedghng"(Capri)
Som blickar bkindande.som en varm
arena
av dogen befolkad,omgqvdig jorden;
tills slutligen strdlande, lik den gtllene
Pallas Athena
pdfdrberget stod den sjunkandesolen,
utspridd av havet i slcisandemtingd.
Dd kom det rymd i de ldngsamt sig
tdmmanderummen;
det blev tomt over dig, over husen;
tomt dver trrid, dver berg.
Och dit liv, befriadfrdn ljusets Qngder,
steg, sd ldngt det gavs rum, uppdt mot
rymden,
ochfullde den hastigt svalnande
vrirldens tomhet.
Tills det, stigande uppdt, i ett knappt
fattbartficirran
mjukt stdtte mot natten.Dcir defr)rsta
stjdrnorna,
som enJbljande verklighet, bjdd det sitt
motstdnd.

Hiir iir stigen!

Dennamandelformadestruktur (amygdala
betydermandelpi latin) tycks fungera som
ett centrum for emotionsstyrdareaktioner,
Att uppni ett tillstind diir sjiilen kiinner sig framfor aIIt t frhgaom ktinslor av hot och
fri och stilla iir ingen liitt uppgift for oss
riidslaeller fasa.Amygdala f6r stiindig
modernamiinniskor.
information frin vira sinnenom allt som
pigir omkring oss.Det iir tydligt att den
Viilsignadeamygdala
hiir lilla strukturenblixtsnabbt bearbetar
Vandringen liings stigen kan ha sina utinkomnadataoch kan urskilja bilder,
maningar.En morgon,straxinnanjag
toner,lukter eller smakersom tidigarevarit
nidde den punkt dzirman har utsikt over
associerade
med nigot mycket farligt. Det
hela on, fannjag mig helt plotsligt placerad
troliga ar att det sker en kontinuerlig anca tre meter frin stigen mitt i en rosmarinsamlingav emotionelltminne i amygdala.
buske.Efter en kort stundsforvirring fick
Det mestasom vi uppleveri livet lzimnar
jag en minnesbildav en ganskastor svart
sp6rdiir - specielltupplevelserav nigot
orrn som ringlat ner frfrn en soldriinkt sten
farofyllt.
precisframfor mina fotter. Forklaring?Jo,
i mellanhjdrnanbakom mina ogon sitter
Den snabbhetmed vilken dennastruktur
tack och lov, precissom hos alla andra
bearbetarnegativt kiinsloladdadinformamiinniskor, en liten struktur beniimnd
tion som tyder phfara, och det kiinsloamygdala som har formigan att avliigsna
minne som den forfogar over, har siikert
mig frin en fara utan medvetandets
varit till stor fordel fbr oss,trots att det
inblandning.
ibland orsakatfalsklarm.Pi den tid da
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miinniskolivetinte var srirskiltomviixlande hela.Men uppenbarligenklaradejag livoch de olika faror vi motte inte var si olikhankenoch beloningenkom pi min sista
artade,var systemetsiikerligenenastiende promenad.
effektivt. Det modernalivet, med sina
Det var ocksflen morgon,och efter att ha
stiindigaforiindringar och nya situationer
passeratalla djuren och dvende 6terkoppoch miljoer som vi inte tidigareupplevt,
lade schiifrarna,kom jag fram till ett stiille
kan hirdbelastaamygdalaoch ledaoss fel.
med tre smi pinjer somjag kallar "Tre
Men det finns ocksi andradjur vid denna
systrar" och moffe diir en iildre, vith6rig
stig, forutom snokar.Den forstadr en
herrepi viig nerit. Han sig ut som en
entusiastiskget som viilkomnar en med
typisk o-gubbemed skjortanutanpi korttillrop och blir siirskilt glad om den f6r
byxorna,sandaleroch en djup solbrdnna.
grenarmed gula blommor, som vdxer oniHan hiilsademig med ordet "Salve" och ett
bara for honom pfi andrasidan.Vid ett litet viinligt leende.Si stannadehan till och
kapell med den obligatoriskaMadonnan
rtickte fram en vacker kapp gford av tvi
st6r ofta en liten initvAnd 6snasom iir helt
sammanviixtagrenar- en som var rak och
upptagenav sitt tuggande.Slutligen,inte
en som slingradesig som en vinrankarunt
lika trevligt, tvh storaschiiferhundarsom
den raka. Sedangick han vidare.
koppladetill en st6ngbevakarbaksidanav
en villa och hotfullt skalleroch hopparupp Drir stodjag med kiippeni handenoch det
kiindessom om jag hadeblivit lite bAttre
mot staketetsAfort nigon kommer forbi.
Specielltpi mina morgonpromenader,
nuir rustadfor restenav livet. Eller hur skulle
dimman fortfarande169kvar, var passagen du, ldsare,tolka dennamiirkliga hiindelse?
Och kanskeen storre ft6ga: iir stigen pi
forbi hundarnaen prcivning- tiink om de
Anacapri speciell,eller Zirlivets stigar
en dag lyckadesslita sig loss.
alltid mrirkliga- om man tar sig tid att
Givan
uppmiirksammaalla detaljer?
Och en morgon hiinde det. Kviillen innan
liiste jag min favoritfdrfattare Stendhal,
som skrev si passmodernpsykologisk
litteraturvid bdrjan av 1800-taletatt han
riiknademed att bli forstidd forst 150 - 200
6r senare(vilket stiimde).I sitt forord till
boken "Lucien Leuwen" r6der Stendhalen
framtidaliisare"...se till att Ni inte iignar
Ert liv ht att hataoch attvararddd". Denna
morgon,efter att ha passeratgetenoch
6snan,serjag plotsligt l6ngt diir borta tv6
storaschiifrarsom sittermitt pi stigenoch
liksom invzintarden avgorandestriden efter
AleksanderPerski iir stressforskarevid
veckor av dagliga utskiillningar.
KarolinskaInstitutet.I host utkommerpi
Vad gora i det liiget?Lyda StendhalsuppBonnierfaktahansbok om stressoch
maning frin 61 1837 attlevautan fruktan
utmattningssyndrom"Ur balans" i ny
eller snararesparalite pi krafterna for att
omarbetadupplaga.
helskinnadavslutabokprojektet?Jag
Ovanstiendeskildrine kallar Perski"en
tiinker faktiskt inte beriitta hur jag loste det
usberiittelse"for liisareav den boken.
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Axel, Hilda och Hildasholm

I Falukuriren15, I7,20 och 28 december
2005 beriittadeMuntheforskarenAnders
Lindstrom den fascinerandearabeskartadehistorien om hur Axel Munthe
efter diverseinveckladeturer uppfdrde ett
hus till sin engelskfoddafru Hilda,
Stengirden,det hus som nu kallas
Hildasholm.

Axel Munthe besoktesiillanHildasholm
men hanshustru fanns dar varje sommar
med de tv6 pojkarna och fick stor
betydelsefor Siljansbygdenskulturliv.
Hilda PenningtonMellor, senarefru
Munthe, i unga flr.

Stengirden- Hildas morgonghva,ritad av StadionarkitektenTorben Grut.

tr 'ttr#s

Scinerna,Hilda och Axel vid ett av dennessiillsyntabesok.
HusanGunvor Ekmantoe bilden.

t iir mojligen 1934.

Hilda och scinernaskrevpjiiser,gjordedrtikteroch medverkaderiaiuu.
Hziri den vita driiktenHilda sjiilv.
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Pi konstvisningmed Carl-Gustafoch KerstinEkberg
Mfindagenden 28 februari2005 samladesett
tjugotal intresseradeSanMichele-viinnertill
en specialvisningav bronseroch silveralster
av makarnaCarl-Gustaf och Kerstin Ekberg i
VasakronanskonferensanltiggningPrimus pi
L:a Essingen.
C-G beriittadeunder en rundvandring om de
olika skulpturernai Primus-anliiggningen.De
flesta iir nonfigurativa och skall genom sina
narnnge betraktarenen positiv kick. I C-G:s
framtidsscenario ligger att forsoka intressera
kommuner och foretag for fcirstoradeskulpturer, som placerasutomhus si att de kan
betraktasav minga miinniskor. Ett f6r C-G
viktigt verk iir ett huvud i brons av Axel
Munthe, som sedan1999hnns i Villa San
Michelestriidgird pi Capri.

smyckenoch sitt "corpus". En av hennesid6er
med sitt arbete?irjust att fb fram ljuset och
lystern i silvret.
Hon beskrevkortfattat de olika momentenndr
man gor t ex en biigare och hur man kan
"drrva" eller "trtlcka" en sk6l eller "stomlcida".
Mellan varje omg6ngav hamring mot i sttidet
monterat "jam" med den riitta krdkningen,
m6steman gkidga (mjukgora) silvret och
dessutombada det i svavelsyrafor att ffi det
rent frAn stdrandehinnor. Si kommer det
tidsodandeslutarbetetmed att putsa,slipa och
polera silvret. Aven det kriiver en miingd olika
moment med kratsning och badning i svavelsyra eller motsvarande.

Det blev m6ngafrigor och nyfikenheten var
stor kring det lockandebordet efter Kerstins
Si var det dagsatt r6ra sig till Konferenssalen anfdrandeoch niir sorlet si sm6ningom
"Orrefors" diir Kerstin dukat upp sina vackra
minskat n6got kunde vi samlaskring en liicker
placerades
silveralster.Efter en snabbtitt
man
buffe och ett glas vin i samspriketsoch
pi stolar och Kerstin beriittadeom sina
gemytetstecken.

Smakrikspisfor bide sjiil och lekamen
En vacker septemberkval gick ett 60-tal
vrinner i samladtropp fr6n Lejonbackenvid
Slottetin till Bernadottebiblioteket.
Diir
vrilkomnadesvi av bibliotekschefenGoran
Alm som sedantog ossmed pi en intressant
och underhillanderesasenombockernas
viirld.
Det iir ovanligt med f6reliisare som ar sa till
den grad pAliistaoch fdrberedda att de med
liitthet en stund kan sliippa taget om beriittelsensr6da tr6d och iigna sig it spirituella utvikningar i mystiskaeller psykologisktintressanta griinsomrf,den- fdr att diirefter lika gracidst
ffinga beriittelsetriden igen. Sidan iir Goran
Alm.
Dessutomlyckades han med nigot som 6r
ganskasv6,rt:attpir en och samma ghngvara
bide varmt respektfull och nigot lite liittsinnigt respektlds.Till exempelntir han beriittade om drottning Louises och kung Gustaf VI
Adolfs boksamlingar. Drottningen hade

inhandlatoch liist metervisav sin tids svenska
skdnlitteratur:Eyvind Johnson,Fridegird,
Moberg och si vidare. I kungenshylla fanns
intet sidant, endastfackbocker.Kung Gustaf
sis inte for det som var
VI Adolf intresserade
pAhittat.
Bengt Jangfeldt,som vi redan klinner som
kunnig och pedagogisk,beriittadesedanom
Munthe pi Slottet, diir dennebodde under sina
sista5r. Han presenterade
ocksi sin bok
"Munthes Capri".
Se diir ett upplivandeslottsbesdk!
Och inte blev det mindre upplivande ntir ett
40-taIvdnner efter en kort promenadbiinkade
sig i ett av restaurangMichelangeloskiillarvalv. Hiir serveradesen pasta eller pizzamed
vin. I god andaavslutadeskvtillen med allsing
diir bide Birger SjcibergsLangtan till Italien,
Volare och andraitalienska orheinsen
trakterades.
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"Sjcilenbehrivermera utrymme cin kroppen"

BtistaSanMichelesvdnner!
Liksom tidigare skriverjag ifrin ett och
sammaav Axel Munthesforna observatorier, Villa SanMichele. Under loppetav
sitt liv samladeju Munthe pi sig bide
borgar och torn varifrin han i avskildhet
kunde observeraoch grunnaover egnaoch
andrasoden,verk och missverk.
Jag sitter ocksi och grunnar, den enda
likhet jag kan se med honom,men kring
frigor som dr mer prosaiskaoch betydligt
mindre existensiella.Vid 2006flrs borjan
kan jag konstateraatt de senastetre Arens
h6rda arbeteunder min ledning lett till
okadebesdkarsiffroroch intiikter.Denna
foriindring har skett parallellt med en
betydandeutveckling av det utetriktade
kulturella arbetetoch utbytet mellan
Sverigeoch Italien, vilket uppmiirksammatsi b6daltinderna.Sedan2003,
overgings6ret, har bilj ettforsriljningen och
besokarantalet
okat med drygt 6% medan
forsiiljningen i butiken med sina dryga 33%
okning totalt settbidrar till 2005 irs
forsliljningsrekord,det hogstasedan
museetoppnadesinaportar 1951.

E

Den nya verksamhetsgrenen
services for
reseryeradetillstzillningarhar utvecklats
under nddviindigabegriinsningarfor att
respekteraverksamhet,miljo och tradition,
men bidrar dven den till den allmiinna
ekonomiskaforbiittringen.Utdver dessa
exempelpfl framging har det ekonomiskt
starkt cikadeengagemangetfrin utomstiendeinstitutioneroch foretagklart och
tydligt visat pi en vdxandetilltro till Villa
SanMichelesutveckling som institution.
Trots att 2006tycks bli ett slagsviloir for
vira utitriktade kulturaktiviteter har jag
stor tilltro till att det nyviicktaintressetfor
Villa SanMichele och upptiicktenav dess
storautvecklingspotentialnu kommer att
besti etttagframciver.Ekonomisktsett dr
det bara att kiimpa vidare.
Det har varit tre omvzilvandeir, emellanit i
en skyttegravsliknande
situationoch med
plikten framfcirallt. Ur dennaposition har
vhtat, sornrar,hdstaroch vintrar strommat
forbi, men inte phparad,som man brukar
siiga.Arstidernatar sig ordentligtid pA
Capri. Som vissaburdusamen riittframma
viinner man inte alltid onskartriiffa omfamnarde en plotsligt i ett jiirngrepp.De
siittersig, ibland tillsammans,n6ra,tdtt
intill en for att "bjuda" pi sinaupplevelser,
mi de vara vackra,varmaoch skonaeller
blflsiga,kalla och h6rda.De bjuderpi sig
oavsettom man dnskardet eller ej och
minnet saittersig i hud och djupliggande
benknotor.Faktisktmesti de senare.p5
dennao finns ingen hyfs och ingen fason.
Inte konstigt att doktor Munthe faktiskt
trivdes.
Det iir pi en steni universum,som miinskligheteni sitt ju lilla format koncentrerat
tar sin plats.Mitt emellanoch varken
himmel ellerjord iir Capri en fristad och ett
fiingelse.Hiir h?irjadem:insklighetensalla
yttringar fritt, de biistasom de siimsta.De
korsadevarandrasvd,gar,deladeskepp,
Forts.

l3
eka, droska,ett bord, ett sistavarv vid
spelbordet,en sdngoch en god natts
somn eller en evig vila i graven.
Fattigdom och krig smektelikt vigornas
svall cinsbrantaklippor sedanevigheter.
Som plockadur Den Gudomliga
Komedinsparadis,skiirseldoch heta
djupa kretsarfostesmiinsklighetenihop
hiir, pi en och safirmaplats.Men for
mindre iin 100 6r sedanborjadedenna
siiregna6s kanskeegentligaforfall och
slutliga dodskamp.Evighetenhade
diskret dragit sig tillbaka for att liimna
plats 6t en alldelessiirskilt blomstrande
kommers av on. Spekulationengav alla
samhiilletsparterett ordentligtmfll mat
om dagen.Den allmtinnautforsdljningen
skipaderiitfvisa. Overdrifterna kimnade
plats for lagom och det sundafornuftet
prissatteallt. Pi bekostnadav platsens
dramatiskakaraktiir hade den vinnande
prdktiga mittfullheten berett plats for det
anstiindigtgingbara medan ons nu
m611osa
sjiil dolde sig i dessskugga.

triidgird, liings med giisthemmets
ortkantadegAngareller utmedberget
Barbarossas
vilda branterskall i alla fall
vi inte glommajust vad Axel Munthe
skrivit: "Sjdlen behcivermera utrymme
rin kroppen".
PeterCottino
Villa SanMichele, 15januari 2006
Intendent

Ett fbtal i avskildhet tillfr6gade invinare
menaratt sjiilen Zirdod och stiillerut dess
avbild till forsaljningi sina fonster.Men
di jag faktiskt skymtat den i villans

PonteItaha
I det forra medlemsbladetpresenterade
Agneta Nordgren sitt projekt att samlain
pengartill Villa SanMichele. Nu hiilsar
hon till alla i viinforeningen att hennes
nystartadeforetag heter Ponte Italia och
att hon huvudsakligenkommer aIt agna
sig 6t fundraisingfor Villa SanMicheles
verksamhetoch civerlevnadpi biistasiitt.
Kontonumret iir dessvdrreinte klart
dnnu.

Agneta hiilsar ocks6att hon har fatt
kontakt med Wi personersom giirnahyr
ut tvi liigenhetertill medlemmari viinforeningen.Den ena ligger mitt inne i
Anacapri och har siingplatserfor fora
personer.Den andraar lite strirre,max
sex personer,och ligger i utkantenav
Anacapri, 6t Grotta Azzuna-hillet. Ring
hennepi 08 - 611 44 6l for mer information.
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Vdlkommentill vdnnernassammankomster
v6ren 2006

ONSDAGENDEN 22FEBRUARIKLOCKAN 18.00
Restaurang Mich elangelo,Viisterlin ggarttn62
StiftelsensordfbrandeMarita Jonssoninlederkviillens sammankomstmed att tala om
sin bok "Abdikationen" som handlarom Drottning Christinastronavsdgelse.
Boken
kommer ocksi att finnastill forsAljning.
Efter foreliisningenserverasen italiensk m61tid,det kommer att finnas ett par tre
riitter attvalja mellan och till det serveraseff glas vin.
Kostnad: 160 kronor sombetalasvid ankomstentill restaurangen.
Bindandeanm6lansnarastmojligt till GudrunDahlberg,telefon 65041 51.

ONSDAGENDEN 5 APRIL KLOCKAN 18.00
Italienska Kultu rin stitutet, G:irdesg atan 14
Arsmote.Efter sedvanligairsmotesforhandlingartalar Kaj Afforps 6ver 6mnet
"Svenskakiirleksbrev,bl a Axel Munthes".Kaj Attorps utgav i borjan av 6retboken
"Svenskakiirleksbrev" som innehiller privatakiirleksbrev frin svenskaforfbttare.
bl a SelmaLagerlof, victoria Benediktssonoch - just Axel Munthe.
Per Thunarf konserterarefter foreliisningen.
Som vanligt serverasen enkelbuffe. Kostnad 160kronor.
Medtag dryck som vanligt.
Bindandeanmiilansenasten veckai forviig till GudrunDahlberg,telefon 65041 5I.
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