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Viilkommen till Medlemsbladetl
Szillskapet San Micheles mer dn
250 Yanner iterfinns over hela
landet. Vzinnernas antal okar Ph
ett glddjande sZitt. Styrelsen har
ofta anledning Phminna sig
personligheterna bakom namnen i
medlernsforteckningen. San
Michele, Capri, ia hela Italien
famnas av mhnga olika erfaren-
heter, temperament och uttrYcks-
former. Foljdfrigan blir di hur
denna unika resurs ph bdsta sdtt
ska kunna forvaltas.

Det getnensamma dr grogrund for
stimulerande och skapande glddje.
Man dr mans Samman, sdger
Havamal. Mcn i det massmediala
bruset blir dct allt svhrare att
utskilja det sorll forenar. Man
mAste anstrzinga sig bAde ndt man
talar och ndr man lyssnar och
Vdnnerna behover bli rner synliga.

Framfor dig ligger nu forsta
numret av Viinnernas nYstartade
medlemsblad. I fortsdttningen
kommer det att nh dig Atminstone
tvi gilnger om aret. t'orhoPP-
ningen ar att du ska oPPna varie
nytt nummer med forvhntan.

Det finns Atskilligt att berdlta om.
I Stockhohn ordnar Vdnnerna
vafie hr sex till htta samman-

kornster med italiensk anknytning
dar bhde sjrilen och gommen fhr
sitt. Exempel ptt storre begiven-
heter dr forra 6rets ltundta-
dLrsfirande av Villa San Micheles
tillkomst med en konstutstillning
ddr mingsidiga Capristipendiater
visade sig p6 styva linan. Detta ht
firas Vdnnernas trettioiriga
tillvaro och i borjan Ph ndsta hr
uppmirksamlnas halvsekeldagen
av Axel Munthes dod. Sidant
foranleder bhde kulturella och
konstniirliga utblickar och djup-
dykningar.

Medlemsbladet vill bidra till att
oka gemenskapen medlemmar
emellan oberoende av bostadsort.
Den ambitionen forutszitter
m6ngas medverkan. Diirfor ser vi
fram mot bidrag. Pa arbets-
platserna fu det vanligt med
siirskilda forslagslidor. Vi kom-
mer att snickra en sAdan for
medlemsbladets rdkning. Till den
vdlkomnar vi alla slags bidrag inte
minst forslag till regionala aktivi-
teter som kan upPmdrksamma
och stodja verksamheten Pi Villa
San Michele nere i vackra
Anacapri.

Styrelsen



Varf<ir och Hur bildades Siillskapet San Micheles Vrinner?
av Gunnar Strokirk

Ett exemplar av Axel Munthes
"Boken om San Michele" fthn
1930 stod i en bokhylla i mitt
foraldrahem. Mamma Kerstin
berdltade for sin knappt lZis-
kunnige men vetgirige son om den
mrirklige doktorn och hans ska-
pelse pi Capri - San Michele -
som han kallade "den skonaste
platsen pi jorden".

Niir jag kom upp i tonAren och
sjiilv kunde ldsa, trollbands jag av
Axel Munthes fdngslande berdt-
tarkonst och den mystik, som
forde mi8 in i en viirld dar
grdnserna suddades ut mellan dikt
och verklighet. Langtan att nhgon
ghng fh komma till denna sagoo
lhg latent. Mitt musikintresse sik-
tade in sig pi att studera den
capresiska folkmusiken.

Men sA nigon ghng ph 60-talet
antrdddes den forsta resan. Resan
var exakt sh underbar som jag
hade dromt om. Denna fantastiska
utsikt over Neapel-golfen, sfinxen,
Medusahuvudet som Munthe fann
pA havsbotten vid Bagni di Tiberio.
Yar det dikt eller verklighet - jo
exakt pi grrinsen mellan alt vara
och att dromma.

Varje eftermiddag, vid femtiden,
samlades den svenska kolonin
utanfor Forestcrian. Dzir holl Josef
Oliv hov. Han hade avgAtt som

intendent och eftertriitts av Pierre
Berggren men han bodde kvar i
Villan. Det dr Josef Oliv vi har att
tacka for att han skapat detta hem
for svenska forf attarc, konstndrer,
musiker och vetenskapsmdn. Och
som han berdttade - de som lzist
hans bok Viigen till San Michele
forstAr vad jagmenar. Hans berrit-
tarformhga stod i paritet med hans
liitthet att skriva och han trollband
oss med sina historier - dven de i
griinsomr6det mellan dikt och
verklighet.

Vi blev si sammansvetsade, att vi
alla kom overens om att trdffas
igen ndr vi kom hem. Det var
forsta froet till vAr forening. Det
andra froet var flygeln (pianot) i
kapellet. Alla pianister, som varit
ddr, utdiimde instrumentet som
obrukbart. Men hur skaffa ett
nytt? Stiftelsen hade inga pengar
for detta dndamhl. Men eftersom
jag sjalv zilskar musik lhg det mig
varmt om hjartat att fh en ny
flygel till kapellet.

Jag talade med Pierre och foreslog
att vi skulle bilda cn vzinforenihg.
Jag fick listor pA gdster frhn de
senaste 6ren och skrev ett upprop
och foreslog att vi under
angendma former skulle samlas i
Von der Lindeska Valven i Gamla
Stan den l5 september 1968. Det
kom ett 60-tal glada mdnniskor
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och vi hade kolossalt roligt. Efter
nhgra glas vin slzippte nlitra
hdmningar.

Jag frhgade om vi skulle bilda
Siillskapet San Micheles Vdnner.
Svaret blev ett rungande "Jaaa".
Efter att beslutet klubbats sade jag
att vAr forsta uppgift v^t att
inkopa en ny flygel till San
Michele. Vill ni hjalpa till med
det? frhgade iag.Det blev ett nYtt
"laaa".

Jag hade samrAtt med Berggren
och kunde prnesentera ett forslag
till styrelse. Forslaget bestod av
Stina Siberg, Bertil Heddelin och
Holger Frykenstedt. Sjiilv valdes
ia1 till ordforande - och min
fudmsta merit kanske vat min
eldsjZil.

Hur gick det med flygeln? Jo, efter
drygt ett 6r skickade vi ca 35 OO0
kronor till Pierre Berggren som
hade hittat ett bra begagnat in-
strument i Neapel. Flygeln koPtes
och transporterades till kapellet.
Och musiklivet kunde blomstra
upp. Och kapellets konserter
betydde mycket for samvaron med
den fasta befolkningen. Det var
mhnga italienarc, som kom och
lyssnade. Jag minrrs en ghng ndr

det gick snett. For att gladja italie-
narn spelade vi som extra-
nummer ett stycke av G. Puccini "l
Crisantemi". I stzillet for att app-
lhdera reste sig samtliga italienare
och ldmnade kapellet under tyst-
nad. EfterAt fick jag hora att
Crisantemi (krysantemum) dr
italienarnas begravningsblomma.
SA kan det git och vi gforde aldrig
om forsoket.

Vi hade roligt pA vAra moten. En
ghng visade oss hovfotograf
Bentsson pd Kungliga Slottet sina
bilder frhn de kungliga besoken
ph Capri, en annan ghngbefitttade
lnga och Curt Munthe sina
minnen. Holger Frykenstedt be-
rdttade ph ett av vhra moten om
Ehrensvdrds resor i ltalien m.m.

Efter 2l ir som ordforande efter-
tr?iddes jag av Hans Irpp, som
blev den forste ordforande som
behiirskade det italienska sprAket
och han var i ovrigt mycket
ldmpad att leda foreningen.

Avslutningsvis vill jag vadia tlll er
alla att komma ph vhra moten och
engagera er aktivt. Vi har ett ena-
stAende arv aft forvalta.



En hiilsning fran Capri
och San Michele
Kdra vinner.
NAr dess rader skrivs har vi av-
verkat nio av vAra tolv sommar-
konserter, augustihettan ligger
tung over oss och inte ens mina
morgondopp klockan sju i Marina
Grande kiinns uppfriskande. I
morse var Srra ur Spaghettioperans
ensemble med mig nere och
smakade pA denna exklusivitet. De
giorde en fantastiskt uppskattad
forestAllning for f 8O sittande och
iitande giister i fredags kvall.
(Europa Palace Hotel stod for
pastan som var bide varm och al
dente for alla . En jiitteinsats med
lqrpare och kylskAp och spis och
allt annat uppburet!)

MAnskiiran over terrassen, den
upplysta Barbarossaborgen, dun-
kla slryar efter rodskimrande sol-
nedgAng 6ver Ischia $orde inte
stAmningen simre. Ja, i Ar har vi
vAra konserter uppe pi det som en
gAng kallades "tennisbanan", en
terrass nedanfor den stora cister-
nen som forwandlats till en fantas-
tisk utomhusscen med magnifik
utsikt, 26O sittplatser $rllda varje
fredag sedan borjan av juni. Vi ser
fram emot konsert med l,oa Falk-
man och Bengt Ake Lundin niista
fredag och sA har vi ytterligare en
svensk kvall i slutet av augusti med
Kjell Fageus, MariAnne Hiiggander
och Kerstin Nylander som avslut-
ning pA en lAng och oerhort upp-
skattad konsertsAsong.

Utanfor mitt
' fonster bankar

muraren
Alfredo lite.
han skAr till

marrnorn som ska bli golv i vAra
nya museitoaletter vilket gamla
snickarboden hiir utanfor forvand-
lats till. Det var bedrovliga koer till
de gamla toaletterna och nu
dubblar vi tillgAngen.

I liigenheten under vArt kok huse-
rar italienska WWF - som d.ven
leder didaktiska vandringar pA Bar-
barossaberget och i augusti ska de
har en stjArntittarkvall - just ndr
det brukar vara som mest stjArnfall
dvs San lnrenzo-natten den lO
augusti. Och l,aura kan varje dag
siitta in nya friska blommor i
mus6et for vi har skaffat oss en
"cut flower garden" som ger oss
riklig beloning for omsorgerna. Den
ligger pA solig, avskild plats.

TrAdgArdsmAstaren Antonio - som
fick medalj av HM Konungen i hos-
tas - har gAtt i pension och ersatts
med en brorson Raffaele som sko-
lats av Antonio. Vi har all fortros-
tan. I vAras var vi utsedda till en av
Italiens tio vackraste tradgardar av
trAdgArdstidningen Gardenia.
Vilkomna ner och se om ni delar
betyget!!!!

Er

n*'l) anl4/t"'''a-

Sin&ticl:utc
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Tjugo flr med San Michele
av Professor Ingvar Holm

ldag ndr jag vet nAgot om CaPri
och San Michele ar jag heiPen
(och kanske lite skamsen) over att
det drojde sA kinge. 1975 var
forsta gdngen. "Det var ph CaPri
vi motte varartdra", hdngde som
en lykta for forbjuden infart. Jag
sag Capris puckliga rygg frhn
Neapels redd, horde talas om Josef
Oliv och fick rapporter om ett
egendomligt kulturreservat, men
kom aldrig dit.

Ar 1975 befiitade Claes Schaar -
mitt livs mest ovulgdre viin - om
de unika arbetsforhAllanden, som
han hade mott pi San Michele.
Det lZit betryggande.Jag packade
genast. f)ct var samma Ar som
Marilu och kvetrte Erdeos kom
dit som hnsmor och itrtendent. Sen
dess har jag arbelat ph San
Michele ett antal mhnader. Itrgen
bok eller forskningsrapport har
tillkommit under de tjugo 6ren,
som inte i vAsentliga delar har
skrivits ph Capri. Att San Michele
for mig dr en livsstil, outbytbar
som arbetsplals, dr Marilus och
Irventes fortjzinst.

Pi San Michele lever man i den
svenskaste av miljoer, framvuxet
ur det svenska nittiotalet med allt
vad ArtiondcL hade av storsvetrska
gester, historiens skronor och
munter cxotism. Puck Munthe var
nrislan Arsbartr med alla de sven-

ska nittiotalsdiktarna. Det bygge
som han skzinkte svenska folket rir
Hans Alienus hus. Men samtidigt
6r grunden lagd ph Capri, den
mest internationella av oar, ddr
under irtusenden ett ordknat an-
tal drommarc, diktare och dag-
drivare frhn v'drldens lzinder levt
sig till rus, lycka och samvetskval.

Pi San Michele dr det aldrig ofint
att stdnga dorren omkring sitt
skrivbord. Och niir man en dag,
en timme eller en vecka senare
kdnner alt nu bchover man m[n-
niskor, si finns de ddr, snabba
samtal finns om hornet, precis
som vid Roms fontziner. Man
moter medghster pd terrasserna
och i vinodlingen och erfar att
man inte dr ensam om att det just
idag dr svArt att skriva eller mila.
Man smiter in ph en konsert i
kapellet ddr el vandrande virlds-
namn lfitckar med sin cembalo.
Och smiter ut igen for man
kommer ph nhgot, som man inte
vill undanhilla sitt manuskript.

En kviill ulanfor favoritkrogen
kom Marilu ut i trappan och utrd-
rade om vi inte villc komma in.
Ddr satt en hidalgo frAn Spanien,
tidigare profcssor i Madrid, han
hade rymt frArr Francoregimen.
Jag k|nde myckct viil hans nalnn
och hadc ldst flcra av hztns bocker.
Det var den tidens mest klarvaktre



ldsare av Don Quijote. Han hade
hus och vingird i Caprile. En
annan kvzill fanns ddr en briljant
konversator. Hans imponerande
humanistiska bildning bar han ldtt
som en fjader. Ingen kunde pA
diktionen avgora vilket av viirlds-
spriken som var hans modersmdl.
Om honom sades det att han hade
en syster som var kulturminister i
ett osteuropeiskt land och atI han
sj?ilv troligen var ett stort namn
inom internationell v apenhandel.

Ph Caprl skrev jag Industrialis-
mens scen - ur revolutionernas
och varumdssornas teaterhistoria.
Jag redigerade de tvA loggbocker-
na Miranda - pd ktyss genom
Ostersjdkulturen och Hdxan
Sycorax - sdngen om Viisterhavet
som i samlad upplaga heter Segla
med Stormen.lnckad av distansen
till foremAlet skrev jag min Ostcr-
lenbok - om vackra stenar och
andra szillsamma ting. Och sedan
forskningen lh9 redovisad ptt
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disketter utformade jag diir nere
viktiga delar av Politik som teater
och Sdsom i en spegel - diktare
som miilar. Dzirtill kommer upp-
satser, publicerade pA olika hill
och en fortlopande forskning i
Capris egna arkiv om de ryska
emigranternas lilla revolution Aret
1910 mot vdnnerr och revolu-
tiondren Lenin.

Under dessa irtionden har San
Michele varit ett'aventyr, ett hem-
lighetsfullt bollspel utan skrivna
regler. Blott en riktlinje har varit
given: Man skall alltid spela med
hoga lyror. Atmosfdren var shdan
att man anvdnde nittio procent av
sin vakna tid vid arbetsbordet och
efterAt mindes man det hela blott
som en lycklig dag under ett
skollov om sommaren.

Ur Gideon Gerhardsson och
Ingvar Holm: Vhnbok till Marilu
och Levente Erdeos (1995)



Promenad i Minnenas Tradghtd
av forfattaren TeddY Gummerus

Jag var sjutton ht, det var i mitten
av femtiotalet, solen stod het over
Neapelgolfen, nere vid kajen vred
sig de vita Capri-bhtarna i sina
fortojningar ndr havels tunga loja
dyningar rullade in mot kaj-
skoningen.

Vi hade tagit 24O:ans buss ner
fr6n Posillipos pinjekronta hojder,
min far och jag, for att gora resan
ut till Capri. For mig den forsta av
mhnga resor ut till den fortrol-
landc sagoon.

Ur soldiset framtrddde ons kliP-
piga formationer. Jag stod dar Ph
diick med mitt aruanciataglas i
handen och tankarna gick till min
morfar som kom hit for attbosdtta
sig i Positano for mAnga ht sedan.
Och jagkzinde en saknad efter den
ryske patriarken Don Michele som
ja1 aldrig tillatits gladjen att
trdffa.

Capri-kajens mYller av hotell-
chaufforer, forsziljare och fiskar-
guider som ville locka till ett besok
i BIA Grottan, ldmnade vi snart
bakom oss. Den lilla blh bussen
sokte sig i mitt tycke alltfor snabbt
oclr ivrigt signalerande uPPfor
den slingrande vdgen med sina
hissnande avgrundet, UPP mot
Anacapri.

For mig var den korta Prome-
,naden frhn piazzan till San
Michele som att gh i en drom, en
blomsterdraperad, palmsusande
overklighet diir ocksA de jamande
katterna tycktes mig hora till Alice
i Underlandets miirkliga vdtld. I
foresterian togs vi emot av Josef
Oliv, Katarina och Ulrika, som dA
var nhgot av San Micheles mdnsk-
ligt varmt klappande hiartan.
Ensam strovade iaS Senom
museets fantasieggande rum, ut i
trddghrden och vid Sfinxen blev
jag stAende och ddr shg jag den
medelhavssnabba natlen sdnka sitt
sammetssvarta dok over Vesuvius,
Sorrentohalvon och de glittrande
ljusen i Neapel. Vira strovtig runt
on var mhnga, rbland modosamt
kldttrande och ofta avslutade Ph
ndgon av Anacaptis restauranger.

San Michele kom med sin mYstik,
sina djupa stZimningar och sin
sdregna dramatik, att fh en sdr-
skild plats i mitt hjiirta. Jagvar en
romantisk yngling med mhnga
drommar och allt detta talade till
mig, sjong inom mig som en djuP
och vemodi g napolltansk canzone.
En s6ng som dnnu mer dn fYrtio ar
senare kan fh mitt inre att vibreru.

Och aldrig har jagglomt den heta
eftermiddagen ndr jag, sittande
vid ett bord ph CaPris Piazza fick
lyssna till min store forfattaridol



Graham Greens samtal med min
far, en forfattare vars bok
Brighton Roc'k gort ett outplAnligt
intryck pA mig.

Mhnga hr senare glr ja9 en
vhrdag under allen av knotiga
bjorkar mot en vit stenmur, kront
med svartglaserat tegel, snrides-
grindar och en vit huvudbyggnad
i tre vAningar, f"lankerad av tvh
ndstan rektanguldra flyglar. Jag
blir stdende ddr ph den stensatta
gArdsplanen till Hildasholm. Furor
och granar,hoga toppiga enar och
en stzimning som pAminner sd
starkt om den ph San Michele. Ett
San Michele inbaddat i det mest
svenska landskap av alla i
leksand, Dalarnas hjarta.
Nedanfor breder Siljan ut sig, med
vinterns is nyss uppbruten har

8

dcn ingcn likhet med Ncapcl-
golt 'en och AndA.. . .

Ett ogonblick blundar jag och
bland hdckar, vita Rugerosa rosor
och humleovervdxta spaljeer tror
jagmig hora det svaga sorlet av en
fontzin och f'or min inre blick
tycker jag mig se dcm vandra i
trddghrden En Erik Axel Karlt'eldt,
dr det inte Ottilia Adclborg som
sitter diir borta ph en stenbiink
och visst ar det viil Hugo Alfven
som gnolande hand i hand med
Marie Kroyer strosar bland de
prunkarrde rabatterna. Karin Lars-
son och Emma Zorn ghr arm i atm
i parasollets skupga medan ma-
karna Carl och Anders lappjar ph
sin punsch. Det knastrar i gruset,
trumpeter bldser fanfar och de
kungliga limousinerna kor fram.

Citat ur Ellen Lundberg-Nybloms bok "FrAn Fyrisin till Capris
klippor" drir hon skildrat sitt forsta besok pd Capri dr l ggg:

".....slutligen voro vi framme vid Capris harnn, och ddr stod
doktor Munthe och tog emot oss. Jag kdnde genast igen
hononr. . . .Och dArmed inleddes en niira mdnadslAng, underbar
solljrrstillvaro - antagligen likadan som rnAnga andia upplevat
pA denna trollska o, ddr man glcimmer livet, och dAr d,agarna
glida forbi likt prirlor pi ett skimrande silkessnore....,'
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Bokrecension
Boken Lady Victoria av Alf
Nordcryd (t'orlag Klippan, 1997)
iir en annorlunda och underhAl-
landc bok om Drottning Victoria
och Axel Munthe och om deras
fortroliga vdnskapsforhhllande ph
Capri.

Forfattarcn zir ocksA journalist och
under en vistelse pi Villa San
Miclrelc sig harr inskriptionen (ph
franska) Vilja Veta Kunna Tiga.
Di bestzimde han sig for att skriva
romanen som utspelar sig ph
Caprt under en trettiodrsperiod -
frin slutct av 18Oo-talet til l 1927-
28.

Mcd stor fantasirikedom skildrar
Alf Norderyd ibland mycket
initierat och detaljerat - intres-
santa aspckter och karaktiirsdrag i
sAvdl Drottning Victorias som Axel
Munthes pcrsonlighet. Vi lar
t.o.nr. kdnrta Munthes hundar ph
ett sympatiskt szitt. Vi fAr ta del av
Munthes barskhet och strdnga
formarringar nlen samtidigt den
varma fortrolighet som viixer
fram i cn djup vzinskap. Forsta
gAngcn Lady Victoria - vilket hon
kallas pzi Capri dven sedatr hon
blivit drottning - vistas pi Capri
blir de bunclsforvanter i bekZimp-
ningcn av smafi5leljakten som
phghr vdr och host pa Barbarossa-

berget. Omsesidig tillit med
mhnga bekdnnelser prdglar deras
djupa vzinskap men samtidigt
v arnar bhda om sin integritet.

Ett av deras gemerlsamma intres-
sen ir musiken som de njutor av
tillsammans. Ett annat dr Lady
Victorias hiilsa. Munthe kommer
hela tiden med formaningar och
glada tillrop for att hon skall skota
sin forsdmrade hdlsa. Hon fir inte
5;e efter och miste till exempel
dricka massor av citronvatten och
ghlhnga promenader.

Norderyd skildrar ocksA ph ett
fantasifullt sdtt hur Kejsar Tiberius
roade sig i grottorna. Vi fhr lara
kdnna Vladimir Uljanov, mer
kiind under hans revolutioneira
tdcknamn l,enin. Vi fir folja med i
Axel Munthes segeljakt "l,ady
Victoria" on runt med etr fvra-
mannabesdttning.

For alla Caprivdnner dr boken en
underhillande och trevlig liisning
nred en del overraskningar som
lockar till skratt. Den dr skriven
ph ett overtygande och troviirdigt
szitt och rekommcnderas k det
al l ra varmastc.

Agneta Nordgren
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Vi hiilsar er vzilkomna till foljande sammankomster
under hosten 1998:

5 srrrmnstR
Utflykt till Hildasholm i Leksand
- den vackra ghrden i Karolinerstil, som Dr Axel Munthe gav sin hustru Hilda
Pennington -Mellor i morgo nghv a. Huset har genorngdtt en fullstiindig
renovering och visas orort sedan familjen bodde dar om somrarna. Som San
Michele, ett levande hem med antikviteter och konst och med en vacker.
spdnnande parkanl2iggning.
Avresa kl. 08.30 frdn Odenplan (mitt emot kyrkan) med abonnerad buss,
berdknad hemkomst I 9- 1 9.3O.
Kostnad for bussresa 250:-, tillkommer kostnad for lunch. Det finns nlatser
kvarl

15 srvrEMsrn
3o-6rs-jubileum pi Italienska Kulturinstitutet kl. 18.00
Hdlsningsanfcirande
Siillskapets grundare, direktor Gun nar Stroki rk, ber dttar.
Musikalisk underhillning av Gunnar Strokirk, violin och Gustav Asplund,
piano.
"I Mastro Vincenzos vinghrd" uppliisning ur boken om San Michele av
Professor Pontus Hellstrom.
Italiensk buff6, inkl. bordsvatten, ev vin medtages, dock ej rott.
Kostnad I3O:-

1 nEcmnslR.
TCO:s restaurang, Grev Turegatan 33, kl. 18.00
ProfessorJan Wallinder, som, som ung arkitektstipendiat vid Rominstitutet fick
i uppdrag att mdta och gora ritningar av San Michele vid overtagandet,
berdltar tidiga minnen och visar bilder.
Italiensk buffe, inkl. bordsvatten. Ev vin medtages.
Kostnad 130:-
Bindande anmdlan om deltagande I5 september och 1 december gdrs senast
en vecka innan respektive mote till Maj Hagetoft. Betalning vid ankomsten.
Ndgon ytterligare inbjudan kommer inte att sdndas ut.

VARfuIT VA:,LKOMNAT



Siitlskapets styrelse fram till frrsmiitet i april 1999:

Barbro Lofgren ordforande 08-661 45 82
Agneta Nordgren vice ordfcirande 08-611 44 6l
Maj Hagetoft sekreterare 08-38 14 38 (iiven fax)
Hans Engman kasscir 08-765 12 34
Gideon Gerhardsson 08-84 18 85 (?iven fax)
Inez Hagbarth 08- 66219 68

Yvonne Frykberg suppleant 08-660 22 93
Hans Lepp suppleant 08-715 58 84

Siillskapets adress: c/o Hagetoft
Maltesholmsviigen 153
165 62 Hiisselbv

Har du nflgot trevligt minne frin San Michele eller nflgot annat
att beriitta som kan intressera vflra medlemmar sf, hcir av dig!

Nlista nummer utkommer i mitten av januari 1999.


