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Ledaren
Medlemsbladet uppmiirksammar i detta nummer Bengt Jangfeldts bok om "Axel Munthe, en
osalig ande". Den har vlickt en gliidjande uppm?irksarrhet. Det finns [ven anledning plminna
orl tidrgare filmexpeditioner som ijkat intresset fdr Axel Munthe och San Michele.

Den klassiska filmen lir Lennart
Ell-enborgs svarlvita "San Michele
1957" sorn gjordes i anslutning till
100- irsminnet av Munthes fcidelse.
Den zir fortfalande mycket sevard.
Den var resultatet av svensk tele-
vis ions f6rsta filmexpedition utanfdr
Norden. I den beriittar och samtalar
den legendariske San Michele-
eldsjiilen Josef Oliv och den likaledes
legendariske radiomannen Karl Axel
Arvidsson. Pi den tiden fostrades
radiofolket till ett folkbildaransvar
som ilr pitagligt i filmen. Man fAr veta
mycket om det som hande efter den
dag Axel Munthe frirsta gingen gick
de 1'71 trappstegen frfln Capri till
Anacapd. Det historiska kulturintres-
set vliger tyngle an ftu'iststrdmmen.
Stillheten gir fdre rOrelsen i filmen.
Marianne Molls TV-film f6r ett
NlKE-programl99l :ir i flirg. Hlir
dominerar rcirelsen, nuklinslan. Man
mdter det myllrande folklivet redan i
ankomsthamnen, Marina Grande.
Turister tr?ings bflde i San Micheles
pergola och pi gatorna utanfdr. Upp-
levelserna speglas i olika tempera-
ment. San Micheles stipendiater
avsldjar att de inte vill ika hem.
"Gossen han gflr i ringen" exekveras
av svenska kdrs5ngare. Teet lir
uppdukat fdr en morgonpigg Axel
Munthe.
Karin Lorenz vackra Tv-film 2003
om Axel Munthes morgongflva
Hildasholm (Stengflrden) i Leksand

till sin unga engelska hustru, Hilda
Pennington, rir en blandning av rcirelse
och stillnad efterlanke. Den vackra
Hilda skapade medvetet eller
omedvetet en egen bercimmelse, skild
frin Axels. Filmen skildrar Hildas och
de tvfr scinerna Malcolms och Peters
familjeliv. S6nerna sydde
marionettdockor och scenkliider till
olika teateruppsiitfiringar med Hilda
som regisscir och bygdens folk som
aktrirer. Malcolms dotter Katriona
berlittar levande och gl?idjefyllt om
sorffarnas hiistutflykter och middagar
i det grcina. Det Zir en dokumentl,ir som
pfr ett omistbart siitt kompletterar Axel
Munthes eget liv.
I samband med Hildasholmssympo-
siet, sidan 7, gjorde Maarja Talgre ett
fint program f6r radions bokfcinster
d?ir bland annat psykiatern Johan
Cullberg ger en intressant belysning
av Munthes psykiska sviingningar och
den egocentricitet som stlillde honom
utanfdr normalt familjeliv.

I somras gjode Ingalill Snitt, hon med de
vidundelligt skdna bilderna i boken
"Drdmmen om San Michele" (Medlemsblad
nr 6), i spetsen fdr ett niomannateam en
dramadokumentiir med den holliindske
skldespelaren Marc van Eeuwen som Axel
Munthe. Den kommer i SVT. Axel Munthe
var tidigt en rubrikernas man, inte shllan
negativt, men det positiva dverviigde. Han
sysselsAttei'forlfarande, 55 fir efter sin ddd,
rubriksittarna. Det lir siillsamt tidliist.

Sfyrelsen



Gemenskap med mersmak
Det gemensamma hostsymposiet for de
fyra viinftireningarna (Pro Venezia, Rom,
San Michele, Societa Dante) som avi-
serades i fdrra numret, lockade si minga
deltagare att det miste dubbleras. Ftjrre
biskopen Henrik Svenungsson hade fOr
sin del inte upplevt en liknande tillstr6m-
ning under sina mAnga ir som Ronr
vannernas ordfdrande. Av samtalen under
pauserna framgick att deltagarna vlil-
komnade fl era samordnade aktiviteter
med denna bredare upplliggning.

Ambassadtiren Torsten Orn inledde med
att stalla frAgan om Venedig hdll pi att
d6. Hans historiska tillbakablick visade
att den gamla handels- och sjofartsstaden
6verlevt minga kritiska nedgingsperio-
der'. Problemet just nu iir att den f0rfllG
rade infrastrukturen gdr det svert att f6r-
ena gammalt och nytt pi ett onskv?irt s[tt.
Men medvetandet om svirigheterna ar ett
lovande steg mot en balanserad fdrnyelse.

Den dominerande grekiska konsten hos
romarna utreddes av radio- och TV-
mannen, historikern Hans Furuhagen. En
lAng tladition ligger bakom. Romerska
krigsherar fick inte behilla kligsbyter f6r
egen del. Det tillhtirde staten. Rika
romare var viktiga best?illare hos grekiska
konstniirer. Diirftjr har grekisk konst
kommit att prigla bade palatsen och det
offentliga rummet.

Litteraturprofessorn Jane Nystedt port-
r?it terade Primo Levi (1919-1987), en av
Italiens stdrsta efterkrigsfdrfattare. Som
jude deporterades han till Auschwitz diir
de moraliska frigorna stlilldes pi sin
spets. Han har kallats vir tids Dante.

Det stdrsta dragplAstret, forskaren och
fdlfattaren Bengt Jangfeldt, berlittade om

sin senaste bok "Axel Munthe, en osalig
ande". Den recenseras pi s. 9. Han gav en
lAttsam beskrivning av modern folsk-
ningsmetodik. I materialinsamlingen hade
han haft stor nytta av IT. Varje nanm som
dykt upp under arbetets ging, och de var
oiindligt minga, hade varit ett s6kord. I
sin rekonstruktion av de individbundna
och sociala sammanhangen hade han
hillit sig till det som kunnat dokumen-
teras. Ibland rolde det sig om lappar med
tilHA[igt nedkastade minnesanteckningar.
Efter detta detektivarbete och pussel-
liiggande framtrlder ur dimmor och
tocken en bild av Axel Munthe som
pr?iglas av vetenskaplig sklirpa och
osentimental slutgiltighet.

GG

Frfrgvisa deltagare fdrkortade Bengt
Iangfeldts kaffepaus. Bild GG
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Axel Munthe och Dalarna 2
av Anders Lindstrdm (forts?ittning frin fciregiende medlemsblad)

Timmerhuset i Tiillberg! mor fdrestlillande en iildre dam i lrksands-
I f6ra numret av Medlemsbladet skildes vi dllikt och beriittar fdrtjust om driikttradi
frfln Axel som kommit till Molde i Norge via tionen runt Siljan. Axel som sedan 1903 iir
Dalama fdr att hiilsa pi fdrfattaren Bjdrn- livmedikus, gcir ganska snart bedomningen
stjelne Bjornson. I Rattvik hade han stdtt att det nog blir blittre f<ti Hilda, i egenskap av
.i*un med poeten, akademiledamoten Carl hustru och mol, att ha ett eget hus i Dalama
Snoilsky som tillsammans med sin nya n?ir hon vistas i sverige i stiillet f6f att
kvinna, grevinnan Ebba Piper vandrar i behdva bo med honom p[ Naset, den bostad
"Dalom'; och bl a benlimner Rhttvik som han tiildelats anviinda n?ir drottning Victoria
"Dalames perla". Paret Snoilsky hade vistas pi Tullgarn. 1908 fdrsoker Axel ocks&
nyligen kommit tillbaka till Sverige efter en fbrma sin sjuklige granneafl_Capri, Wiveca
"skiljsmassoskandal" som i princip tvingat Ankarcrona, att flytta till Dalama, men mrss-
dem bada i "landsflykt". Vi kan fdrstft att lyckas med detta trots att hon erbjuds lan till
Axel har mycket atf plata med Carl om under omkostnaderna. 1909 kdper Axel siledes en
vanclringama i Dalarna, bflde sin egen tomt p6L Blantberget i Tallberg, granne med
familjesituation och hven Carls. Axels matematikprofessorn Gdsta Mittag-Leffler
relatitn till sin egen fru llltima knakar (numera Dalecarlia Hotell) och paret Hugo
oldentiigt i fogarna den hiir tiden. vlinnen Alfv6nAvlarie Kroyer (Alfv6ngarden r
Snoilsky lir ocksa en sfldan person som Axel Tallberg) samt violinisten Gdsta Bj6rk. Axel
kan anfdltro sig it. Ja, liven hyllaren av ktiper ocksfl timmer frln ett iildre hus, vilket
kvinnoemancipationen, ftirfattaren Anne iir vanligt fdrfarande denna tid i Dalama'
Charlotte Leffler, vhn till bide Axel och Carl, Ritningar gors upp av arkitekten Lars Israel
vars bror haller p6 att etablera sig i Tallberg, wahlman, f 6 den arkitekt som i samma
fflr ta clel av Axets iiktenskapsproblem. Men period tecknar Engelbrektskyrkan i
hiir i "Dalom" giiller iiven vandrings- Stockholm (1910-14). Wahlman iir ocksfl
vannemas .yn pe Ddurrru. Call skrivel till kiind som arkitekt fdr familjen Dixons slott
Anne Charlotte den I aug 1885 "Hcir finns Tjoltiholrn i Halland. Ett par andra byggnader
sista tfierstoclen av folklig egendontlighet I i Dalama kan ocksl namnas: Villa Nofiaga i
skick och driikt. Detta enklafotkhar thmu Hinsnoret utanfcir Falun, Trevnan och Trotz-

fiirg och stil i sift upptriidrlnde, Manf&r gd g&rden i Hedemora. Munthe tar aven kontakt
-Europa 

i kring fdr att leta upp ntotstycket". med konstniiren Gustaf Theodor Wall6n samt
Det dr ocksfl i detta sammanhang snoilskys timmerbyggmlistalen Daniel Skoglund i
dikt, ,,I Rattvik" kommer till. Leksand. I ett brev till arkitekt wahlman

Ett antal flr senare mztuker vi att det skriver Axel: " Jag vill.gtima ha stL tiockt

Muntheska sinnelaget to,trurln#i. .ittut tinu'xer som mdiligt - iag har en speciell

mot Dalama o"t I 
"nligt "t 

?'1i"i##il""o tl::!::t i tjocka stockar och viII giirna ha

beslurar Axel att bygga ett ;#th#t"""" !::::au- 
srbvstet mdiliga kaliber vilket gliider

Tallberg. Vi k?inner t 
"", "ngoTrirr"tri""", 

mitt bga att se och min hand att vidriira"'

kring detta sen tidigare. Den 16 maj 1907 I svaret, som enligt en otllig och irriterad
hade Axei gift om sig. Denna gang i London Munthe drdjer alldeles fdr llinge,. rcdogdr
med den 2i hr yngreHilda Pennington wahlman fdr valet av timmer och golvplank
Mellor frfln en brittisk, aristokratisk familj och kommer med ett kostnadsfdrslag:
fcidd i Frankrike. Via Kdpenh,amn-Stockholm Kosttndsfdrslag till Lifmedikus Munthes
reser paret till Dalarna ph brbllopsresa,_ 

- Stuga i TiiUbei i enlighet med ritning oc,
narmare bestlimt Leksand, Riittvik och Mora' arbetsbeskrivnhry.
Den 4 juli skickar Hilda ett vykofl till sin



Upptimring
Inlriggning av bjtilklag och takdsar
Taklci g gnin g inb e r ciknat t o n
Mumingsarbete inberiiknat sand o. KaIk
Inredningsarbete
Wirke och arbete med trappor
Fiinster och diirrar
Tak 6ver Svalg&ngen
Trossbottenfyllning
Uppsrittning av kakelugnar inberiiknat material utom kakel
Spik och jiirn
Kronor

Stengrunden liiggs, men, plcttsligt, dver en
natt, avbryter Munthe sitt projektl Troligtvis
har han undel sin nya hustru, Hilda
PenningtorrMellor's piverkan, kommit till
insikt om att den "dala-timmer-hus-kultur"
som hiLller pA att vaxa fram i Tiillberg inte
star i paritet med vad de egentligen dnskar,
eller i vilket fall inte med det somHilda, i
egenskap av hdgaristokatisk, ung brittisk
dam thnker sig.

Matematikern, mhngmiljoniiren Mittag-
I-effler frfln Djursholm iir, som niimnts, ocksi
i ftird med att uppftjra ett hus, en alpinspire-
lad "Tlillgird" (numera Dalecarlia Hotell).
Han kOpel upp och arrenderar ca 17 hektar
mark i omrfldet, och har stora planer pfi att
skapa ett jordbruk samt en flyghamn vid
Siljans strand, ett projekt som dock miss-
iyckas. Av en trAta, vid en bystlimma, om ett
tomtstycke med tonsZittaren Hugo Alfvdn,
som ocks6 bygger i omriLdet, framgir att
Mittagleffler inte lir intresserad av att ffl
alltfdr niira grannar. Axels frostiga relation
till Alfv6n, samt problem med viigdragningen
gdr att han nu, aven pi grund av dessa anled-
ningar, dvervliger flytta sirt husprojekt till
annan plats. Att kornrna niirmare Siljans
vatten visar sig kanske vata friimsta skiilet till
att paret Munthe beslutar sig frir att byta liige
fdr sitt sommarhus.

I sammanhanget vliljer Axel Aven att byta
arkitekt: Torben Grut, den arkitekt som 1903-
1906 i samrfld med Munthe ritat klon-
prinsessan Victorias Villa Solliden efter Villa
San Michele pi Capri, f&r nu i uppdrag arr
rita ett stenhus i Leksandsnoret. Siiilvfallet
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har arkitekt Grut's tidigare anknytning till
Munthe, dlottning Victoria och Solliden pi
Oland, stor betydelse f6r Axel i hans
drastiska val: Tomtenissens timmerstuga i
Tiillbergsskogen byts mot Hildas Stengflrd
"Mansion" pi Leksandsnoret. Torben Grut lir
ocks8, fcirmodligen mer 2in nigon av de andla
unga arkitekterna p[ modet, influerad av den
engelska Arts and Claftsrdrelsen som hyllar
en konstniirligt hdgtstlende vi]lakultur. Grut
har ocks6 gjort sig klind som societetsarkitekt
fdr villor, inte minst i Djursholm utanfdr
Stockholm och pfl Sarti i Gdtebolg. Mest
kiind har han dock blivit ftir sitt arldtekt-
upp&ag med Stockholms Stadion.
I den nationellt, regionala byggnadstradi-
tionen, inte minst i Leksand och Tiillberg
finns denna tid ocksA konstniiren, hembygds-
mannen Gustaf Ankarcrona inflyttad och
verksam. Ankarcrona ritar flera hus i omridet
bl a Tingshuset (numera konsthall) och fijr-
samlingshemmet i Leksand samt Bj6rk-
backen i Tlillberg. Han utfiir planlliggningen
av Karlfeldtsgirden i Sjugare och liksom
Zorn, Larsson och Alfv6n flker han pi
"uppkdpsrundor" i byama kring Tiillberg och
"ropar in" gamla timmerstugor som sarnman-
stiills till g6rdar', dliribland hans egen, Holen i
Tiillberg. Ankarcrona iir ocksA mycket god
vlin med arkitekt Wahlma4 vilken bl a hjalpt
denne att arrangera hemslcijdsutstliilningen
1904. Kanske iir detta en anledning till Axels
arkitektbyte, inget tyder ntimligen p[ att
familjen Munthe skulle ha haft nigot med
Ankarcrona att gtjra. I Stengfrrden (Hildas-

Fofis.
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holm) finns inga som helst tecken piL den
hembygds- eller dalakultur som Ankarcrona
ger sig ut fdr att reprcsentera. Av olika
orivata skiil finner man ockse att Hilda
Munthe tar avstind frfln honom.

Allt som hiil anfdls bidrar till fdrkladngen att
paret Muntlr si pldtsligt byter bflde plats och
arkitekt fdr sitt sommarhus i Siljansbygden. I
Artes 4, 1999 skriver Sune Bjiirkldf:
" Makarna Munthe var b&da exponetxter fbr
en europeisk i)vre medelklass, fdr vilken valet
var oproblem.atiskt. Hdgre st&nd bor i sten'

hus. AxeI hade fdrinat sig en smula pd en
sko g s p romenad men v ar &t e r hemma."
(Stengrunden till Axel Munthes "stuga' i
Tlillberg, finns fortfarande kvar i skogen p6L
Brantberget, men iir mycket svAr att finna
p g a det sv8rtillgengliga liiget; utan nAgon
som helst viig eller stig som leder fram till
platsen. Malcolm, Axels son, har dock gort
en v?igbeskrivning, "Tiillberg Forest" som
underl?ittar fOr den som vill se platsen och
som tir hemmastad i omridet).

FortsAttning i nhsta nummer: Hildasholm.

Viril amiral och trott blivinge gtr ph krog
av Dan Kumlin

Tidigt pi Luciadagen 2003 begav jag mig
upp till tlppan fdr att se om nigra fjlirilar
mOjligen kvicknat till. Sommaren var
mycket het och det satte sina spir liven i
teppan. Under hOsten iterhZimtade sig
buddlejan fint. Rosenskhra, krasse och
eldkrona var i full blom denna ovanligt
vackra, ja nlistan sommarlika
decembermorgon.

Pltrtsligt sig jag en amiral komma
sviivande i jakt pi mat. Den landade pi
rosenskliran, ett bra val. Snokdrten och
honungsfacelian som jag sidde i mars,
hade triittnat fdr i ir - tom pi den mycket
eftertraktade nektaren. Amiralen fick
shllskap av en liten tr0tt blivinge, den lir
mer skygg, och fl6g iviig si fort hon fick
syn pi mig.

Jag fortsatte sedan min promenad upp till
Barbarossa, dlir bl a ginst, valeriana,
kaprifol och Capris blfl blomma stod i full
blom. Nar jag sig alla tomhylsor efter
jligarna som tyviirr skjuter smifiglar'
kom jag att tanka Pi hur Axel Munthe
skriver i sitt resebrev frin Napoli' 1885:

"Jag behdvde andas fritt ut ofvanpi allt
det der - jag hade gitt och blifvit si bitter
der inne i de fdrtrycktas boning och si

nedstlmd 6fver all den sorg, man skall fi
se hhr i verlden och som man ingenting
kan gdra fdr att mildra. Jag tog mig en
promenad fram till Resina och gick si till
fots hit hern Och under vligen gick jag
och funderade pi, om den dock skulle
kunna vara sann, den der sagan om att vi
en ging alla skola komma att trliffa
samman pi en annan planet i ett slags
omvind sjllavandring, der rollerna skola
vara utbytbara; der de som vore olyckliga
h?ir nere skola vara lyckliga, der de fattige
hiir skole fira fester, medan de rike sti
och se pi, der hvad som fick stryk hlir pi
jorden deruppe skall hi'lla i piskskaftet'
der denna lifsforms hirdhjertade
fingvaktare di skola sitta i cell och de
forna fingarne fara kring och inspekteral
Och i det fdrlovade landet skola ocksi
djuren gi ikring och vara elaka mot
menskorna, vir jords alla smAfoglar och
fj[rilar skola pfl fria vingar flyga kring
och se pi huru alla vira sdndagsj[gare
sitta uppstoppade i enorma glasskAp, och
alla fjlringsfingarne i linga rader sitta
upptriidda pi vlildiga knappnilar och
sprattla med benen.

- Minne de skola taga sig lika bra ut som
deras forna offer fj?irilerne gjorde?"



Nattligt samtal med Axel Munthe
av Maarja Talgre

Villa San Michele iir en magisk plats. Det
vet vi som varit dlir. Ovlintade saker
hiinder och man visar sig vara mer begfl-
vad ?in man trodde. I juli 2000 medan jag
skrev pi min bok "Leos dotter" sig jag
Axel Munthe en natt. Jo, det iir sant! Jag
vaknade i min lligenhet i Casa di Sant
Angelo av att minen lyste mig i 6gonen.
Vid skrivbordet satt Axel Munthe och
liste det jag med.stor mdda istadkommit
under dagen. Han sig missnttjd ut.
- Jag hade vantat mig mer av dig
- Jamen, det lir si svirt! SvArt att erkiinna
att jag varit ett flyktingbarn. Smiirtsamt
att beskriva fdrlusten av Estland, min far,
mormor och alla andra sliiktingar.
- Det skulle du ffinkt pi innan du kom hit!
Jag kunde inte se hans blick bakom de
miirka glasdgonen men jag klinde den i
all dess obarmhlirtighet.
- Hu ska jag skriva si att folk vill llisa
den? Folk villju ha roligt. Inte tlnka pi
mord och deportationer och landsflykt.
Jag klnde att Axel Munthes strlinga blick
veknade nlir han sa:
- Du ska gtira somjag. Skriv precis som
du sjlilv vill utan att snegla pi nflgon.
Han hade en mycket vacker riist, en mjuk
baryton och jag miste ha somnat. Nar jag
vaknade var fdnsterluckorna stlingda och
de andra gastema pistod att minen inte
visat sig den natten. Men jag laste Boken
om San Michele och gjorde som Munthe
sagt. Och min bok blev klar och kom ut i
augusti 2003.

En av de andra stipendiaterna det Aret var
Ilon Wikland. Hon arbetade med en
bilderbok om hunden Sammeli. En
barnbok.
- Det kommer minga familjer till musdet,
men det finns ingenting fdr barnen i
museibutiken, sa Ilon upprdrt.

- Nu gdr vi en barnbok om Axel Munthe.
Jag ritar och du skriver.

Och si blev det. Vi Ankte oss en hund-
valp som sprungit in i tradgarden och
villan och gdmt sig. Vi fdljde i dess spir
tillsammans med Axel Munthe och tvfl
italienska barn. Munthes alkoholiserade
babian Billy envisades med att fdlja med.
Billy stallde till bide det ena och det
andra precis som han glofi pa Munthes tid
- om man nu ska tro vad han sjiilv skriver
i Boken om San Michele. Billy slogs med
hundarna, bet triidgirdsmlistaren i benet
och kastade en morot i huvudet pi pr[s-
ten. Han stal doktorns sprit. Vi kunde inte
hejda honom, men vi sig palmen han
klattrat upp i med doktorns viiska. Vi
spanade efter valpen och fijrstod var den
g6mt sig. Och vi talade med sfinxen och
undvek medusans dystra blick. Vi be-
stlimde var doktorn hade suttit niir barnen
kom springande och hundar4a skiillde.

Sedan gickjag till Lavanda och skrev
medan Ilon ritade i Limone. Beriittelsen
viixte fram samtidigt i ord och bild. Vi
sig allt framfcir oss, ja vi bdrjade tro att
det verkligen hAnt. Och det har det ocksi
i "Babianen i Munthes tr?idgird". En
bilderbok som kom i november 2002. Se
hade jag helt ovantat fAtt privilegiet att
gdra en bilderbok tillsammans med Ilon
Wikland. Allt tack vare Axel Munthe. Jag
kanner att hans blick iir mindre strhng nu.

Villa San Michele lir en magisk plats. Dlir
viixer vi och dverraskar oss sihlva. Undra
pi att vi l?ingtar dit!

Maarja Talgre 5r f6rfattare och journalist
vid Sveriges Radios Kulturredaktion. De
bdcker hon namner Ar Leos dotter, Albert
Bonniers Forlag 2003 samt Babianen i
Munthes tr6dqard. Bromberqs 2002.



Axel Munthe flterbesdker Hildasholm
av Pia Thunl-rohn

I september 2003 arrangerade Stiftelsen
Hilclasholm i samarbete med Stiftelsen San
Micheie ett symposium om Axel Munthe.
Stiftelsen Hildasholms familjerepresentant
och tillika Axel Munthes barnbam Katdona
Munthe-Lindgren planerade det intematio-
nella symposiet som en fofisdttning pfl det
tidigare symposiet om Axel Munthe som
iigde rum i Stockholm och Leksand ir 1999
En fast punkt i sammanhanget var Bengt
Jangfeldts just utkomna biografi om Axel
Munthe, "En osalig ande".

Katriona Munthe-Lindgren kontaktade
forskare fi'fln USA, Italien, England och
Sverige att frireliisa om sina senaste rdn om
fddattarcn och liikaren Axel Munthe. En
japansk medicine doktor, som valit gast-
forskare vid Karolinska Institutet och besdkt
Hildasholm under vintem anmlilde sitt
intrcsse av att deltaga och redogdra fdr sina
iakttagelser kdng Axel Munthe som liikare'
Vi val omkring ett femtiotal personer som
samlades i salongen pi Hildasholm ldrdagen
den 13 september.

Symposiet inleddes med Katriona Munthe-
Lindgrens vlilkomsthlilsning. Hon var glad
6ver att fi 12isa upp ett telegram med lyck-
dnskningal fifrn borgmhstarcn i Anacapd
Francisco Cerotta. Katriona Munthe fortsatte
med en introduktion till symposiet tillsarr
mans med undeftecknad. Tidigale interr
denten, arldtekt SAR Levente Erdeds, vat
programmets fdlste fdrellisare. Dennes
fdredrag behandlade Axel Munthes ftirhfrLl
lande till sin samtidskonst "The Makings of
Villa San Michele, some Connections to
Contemporary Art and Thinking". Levente
Erdetjs fijrdjupade sig i vilka konstniirer Axel
Munthe intresserat sig ftir under 1890-talet
och orsakerna bakom hans dragning till just
dem. Bland konstndrsnamn som intt'esserat
Munthe nlimndes nyromantikem och sym-
bolisten Arnold Bdcklin, Knopf och Aristide
Sartorio. B0cklins hogtidliga och ddesmht-
tade stlimningsbilder har tilltalat Munthe
liksom flela i hans samtid. (Bbcklins m&lning

"Villa vid havet", 1864 ar nastan som en bild
av Villa Sam Micheie.)

Professor Alden Smith frln Bayloruniversi
tetet i Waco, Texas, USA vars specialitet iit'
klassisk fornkunskap belyste hur fddattaren
Munthe anviint den antika mytologin som
inspirationskiil.la ndr han byggt upp sina
historier i "Boken om San Mrchele".
Fdredragets rublik var "The Inspiration of
the Classical world". Katriona Munthe-
Lindgren, som tu konsulterande psyko-
analytiker resonerade kring begreppet terapl
som en helande andlig pl'ocess. L?ikarens loll
iir att hjiiipa men ocksi att dvertyga och
fdrfdla. Kattiona Munthe-Lindgren tog upp
paralleller ur den antika mytologien.

Som riveraskning fick vi hdra en inspelad
bandupptagning frfrn BBC med Axel
Munthe. Han berlittade med klar och tydlig
rdst. Humodstiskt och med sjiilvdistans
undrade han varfdr media var siL intrcsserade
av honom. Niista roll jag fflr blir vlil i nflgon
Hollywoodfilm konstaterade Munthe tonl.

Doktor Takashi Murata, frln univelsitetet i
Osaka, har studerat Munthe som lhkare och
konstaterat att nal Munthe beskriver
medicinska fdreteelser i "Boken om San
Michele" lir de medicinskt korrekta. Takashi
Murata vill mena att Axel Munthe banat vag
fdr den nya llikekonsten och kallade sitt
fdredrag "Dr. Munthe as a Witness of the
Rise of a New Medicine". Murata gav oss en
klinsla fclr hur Salpetridresjukhuset i Paris slg
ut pfl Munthes tid i en diabildsvisning

Fdrmiddagehs sista inslag var en fdreliisning
av professor Ian McDonald, bibliotekade
frfrn Royal College of Physicians i London.
Han resonerade kring Axel Munthes proble-
matiska fdrhillande till den franske llikarcn
Jean-Martin Charcot vid SalpetriEre-sjuk-
huset i Paris. Charcot var en miLngsidigt
beglvad person och frtn1dt mycket aktning i
sin samtid. Han undervisade i hypnos, ett
dmne som l5g niila Axel Munthes arbetsfiilt.
Enlist historien i "Boken om San Michele"



hade Munthe och Charcot en vildsam disovt
efter att Axel fiirstikt "frita" en av Charcots
kvinnliga patienter, som utsattes fcir hyp-
notiska experiment. Munthe fick liimna sjuk-
huset under fdrddmjukande former fdr att
aldrig 6Lterviinda.

Under lunchuppehillet med buffet fick vi
musikunderh6Llining av Alden Smiths bam
som med ungdomlig friskhet spelade
klassrska stycken tillsammans i shekkvartett.
Eftermiddagspasset inleddes med en redo-
gcirelse fdr Stiftelsen San Micheles verk-
samhet av dess skattmastare Mirten
Lindstflhl. Vi fick h6ra en kort historik civer
Villa SanMicheles tillkomst, syftet att friimja
det kulturella utbytet mellan Italien och
Sverige samt fakta om organisationen och
ekonomi.

Den nytilltriidde intendenten fdr Villa San
Michele p6 Capri, Peter Cottino, presenterade
de som han s&g som de stora uppgifterna i sitt
nya arbete. Till dem hcjrde att vflrda Axel
Munthes minne, underhfllla byggnaden och
museet, ta hand om omitologerna ph
Barbarossaberget, idka kulturutbyte och
ordna kulturella aktiviteter, t ex konserter,
samt sk6ta trlidgflrdarna. Eftermiddagens
sista inslag inleddes med att frirfattaren
Bengt Jangfeldt presenterade sin nyutkomna
biografi om Axel Munthe.
Vi var de fcirsta som fick ta del av bokens
innehill. (Hildasholm var frirst med att selia
boken fdre den officiella presentationen s;m
skulle iiga rum pfl Waldemarsudde i
Stockholm mindagen diirpi.) Efter Bengt
Jangfeldts resum6 samtalade han och
psykiater Johan Cullberg om Axel Munthes
personlighet. Samtalet leddes av fiirfattaren
och radioreportem Maarja Talgre, som
koncentrerade samtalet till iimnena kiirlek,
arbete och ddd. Bengt Jangfeldt tog upp olika
sidor och beteenden hos Axel Munthe som
Johan Cullberg analyserade. Professor
Cullbergs resonemang gick ut pA att Axel
Munthe hade narcissistiska problem och att
han hade svlrt att vara niira nigon annan
m?inniska fdr lhnge. Diirfdr fann han trygghet
i gifta kvinnor f<ir att inte hamna i en tvings-
miissig relation. Det kan ocksi vara fcirkla-

d

ringen till hans starka kiinsla fdr djur. Dem
kunde han iilska och fi kiirlek av villkorskist.
Johan Cullbergs konstaterande att Axel
Munthe meste haft en kluven personlighet
kiindes som en troviirdig fiirklaring till Axel
Munthes personlighet.

Katriona Munthe-Lindgren avrundade dagens
fdrellisningar, hlilsade alla vlilkomna till
kviillens konserl och till min visnine av huset
ftiljande morgon.
Konserten i Leksands kyrka hette "Musik i
Axel Munthes anda". Programmet hade satts
sarnman av kantom Henrik Alinder och
musikkonsulenten Anders Lindstriim, som
studerat Axel Munthes ftirhfrllande till
musiken. Konserten bjdd pi k6r- och
orgelmusik av Mozart, Mendelssohn,
Schubert, Widor, Stanford och Bossi samt
spelmansmusik friLn Leksand. Konserten var
<ippen fdr allmiinheten och blev v?ilbesdkt
och uppskattad.
Kv2illen avslutades med galamidag p[
niirliggande Hotell Korst?ippan. Ntista
morgon samlades ett 30-tal symposie-
deltagare fdr att vara med pi visningen i
huset. Triingseln var stor men stamningen var
glad och uppsluppen. M&nga var intresserade
och hade givande synpunkter pi det jag
visade och beriittade om, som t ex professol-
Ian McDonalds ftirundran iiver ett sammalt
dalaskfrp. Nigot liknande hade han aldr-ie
sett.

Scindagen avslutades med lunchbuffet
utomhus i mild septembersol. Deltagama fick
mdjligheter till diskussion och samtal; alla
tycktes mycket ncijda och tacksamma fdr sitt
deltagande i ett givande symposium.

Pia Thunholm dr intendent pA
Munthes Hildasholm.
Katriona Munthe-Lindgren planerar
att publicera fdredragen och
hoppas kunna organisera
Aterkommande internationella

ier pd Hildasholm.
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Bengt Jangfeldt. En osalig ande, 672 s., wahlsrrom & widstrand,2003
av Lars Lambert

Efter Dr0mmen om San Michele i samarbete
med fotografer Ingalill Snitt har Bengt
Jangfeldt nu iterkommit med vad som vzil
fOr dverskAdlig dd ar den definitiva biogra
fin 6ver Axel Munthe med den talande titeln
En osalig ande, en imponerande satsning pfr
612 sidor.

Ambitionen ar att inte bara skildra m?in-
niskan utan ocksi tiden och viirlden. Hlir
finns en dverviildigande rikedom av halr.t
bortglOmda gestalter, detaljer och bakgrund.
Ett hastjobb zir utfdrt med att leta fram och
gA igenom opublicerade brev och dagbdcker'
och lr '6ska igenom ganrJa biografier ' .  Aven
om bi lden av Munthe kanske inte ft i rdndrats,
sfl ar den med detta etskilligt nyanserad och
berikad, frigetecken har ratats ut eller fbr-
setts med plausibla forklaringar.

Fram trhder en mingsidig begivning, ut-
rustad med osedvanlig karisma och miin-
niskok:innedom, eller i varje fall insikt om
hur mlinniskor ska tas. "Ingen kunde leva i
dr Munthes niirhet utan att bli starkt influ
erad av hans person" iir en stlindig refriing i
brev och dagbdcker av kvinnliga patienter
eller bekantskaper. Inte bara kvinnor, liven
rrin blir intagna av honom. Men hlir mdter
ocksi en kluven och motshgelsefull karak-
tAr, en splittrad personlighet, ett slags ?ive n-
tyrare. Lika bra som han iir pi att ftjrste
andra, lika osriker kan han fdrefalla infbr de
egna problemen. Han lider av leda och
lingvariga deplessioner, siiker sig till och
verkar leva upp i dbdens nlrhet, som i
kolerans Neapel, jordblivningens Messina
eller pi Alpernas glaciiirer.

Draget av karrizirist, som stiindigt vet att ta
sig fram till nyckelpersoner, fdrstiirks.
Munthe finner tidigt en beskyddare och
sponsor i den norske diplomaten Sibbern,
som introducerar honom i Parissocieteten,
och han lyckas i Sorrento finga in den
enselske ambassaddren som blir lotsen in i

Roms Overklass. F0rmigan att ordna finan-
siering lir imponerande. Niir det ansenliga
fadersarvet lir ftjrbrukat rycker den iildre
brodern in. Sibbern liimnar startbidrag till
bostad och mottagning i Rom p[ hundra-
tusentals kronor i dagens penningvrirde, ett
underhAll som utstriickts under iratal och
som Munthe kvitterar med linga rapporter.
Ett slags vlilbetald korrespondens om man
vill vara cynisk.

Vad som vlil i vanlig oldning llir dla till sig
intresse iir forhillandet till kronprinsessan,
sedermera drottning Victoria. Jangfeldt kan
genom vad som finns kvar av dokument
bekrlfta att det rOrde sig om en omsesidig
passion, inledd i Venedig av alla strillen.
Den karismatiske doktorn fyllde den sexu-
ellt, emotionellt och intellektuellt frustrerade
klonprinsessans tornma liv med mening. Fdr
honom innebar hennes hoga stiillning, med
Jangfeldts ord, ett avsevart mfltt av magi. En
livslingt dubbelspel btirjade, diir pi slitt och
vis Boken om San Michele ingir. Den
uppges - som vi minns - handla om fdr-
fattarens liv, men hans hjiirtas dam lyser
med sin frinvaro, liksom hustrurna.

Gitfullheten kvarstAr trots mAngden av
fakta. Det ?ir sv6rt att frigdra sig frin in-
tlycket att man har att g6ra med en man som
i linga stycken spelar en roll, r'ollen som
llikare, som fijrfattare, som de fattigas
veilgbrare. Munthe fdrefaller vara en gita
ocksi fdr sig sjiilv, fbrvinas 6ver sin magi-
ska fdrmiga att leda och styra miinniskor.
Det paradoxala iir att denne man som i linga
stycken framstod som omodern niir han
levde av oss npplevs som markligt samtida
med sitt splittrade jag, sin lek med fakta och
fiktion, och en duperingsf6rmiga han ibland
tappar bort sig i.

Lars Lambert Ar fodattare och recen-
sent i bl a Uppsala Nya Tidning och

Fladio
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Peter Cottino vlilkomnas av Veinforeninsen
San Micheles nye intendent, Peter Cottino,
vhlkomlades av Viinnerna vid en kviillsfest i
oktober fOrra aret pi Italienska Kulturinsti-
tutet. Mera iin vad det efterfdljande italien-
ska vinet formidde, dppnade vir berdmda
konsertpianist Lucia Negro sinnena. Hon
hilnfdrde med Wilhelm Stenhammars (1871-
1927) soloverk Sensommantiif/er i all tless
nordiska liingtan och behlrskade prakt.
Stenhammar var sin generations friimste
pianist och Lucia Negro stod inte mastaren
efter i tolkningen.

upp och den 15 maj 1968 var fcireningen ett
faktum. Ett 6r senare kunde en flygel tiver-
llimnas till Villa San Michele fdr insamlade
medel.

I sittjungfrutal beriittade Peter Cottino om
sin bakgrund, sin familj, utbildning och sina
ambitioner. Svir [r avv?igningen mellan
olika intresseomriden. Under l6ng tid har
turistunderlaget minskat. Att i mOjligaste
mAn uppriitthilla inkomsterna frin turismen
riicker inte f6r att ge den kulturella verk-
samheten det utrymme den fOrtjiinar. Peter
Cottino sig hlir mojligheter att dka det eko-
nomiska underlaget med hjalp av sponsorer.
Nigra preliminf,ra kontakter hade varit
gynnsamma och han fortsiitter nu bearbet-
ningen. Hans mil ?ir att utveckla San
Michele till ett kraftfullt svenskt kultur-
center med sddra Europa och slirskilt
Medelhavsregionerna som primiira intresse-
omliden. Av hans spalt i detta nummer
framgflr.att verksamheten lir sjudande.

Under Yvonne Frykbergs superba buff6-
middag utnyttjade minga medlemmar
mdjligheten att personligen bekanta sig med
den nye intendenten.

GG

Lucia Negro

Vzinnernas ordfdrande, Barbro Ldfgren, sig
framit i sitt hiilsningstal. San Michele har
minga potentiella utvecklingsmdjligheter.
Hon piminde om Viinftjreningens uppgift att
pi olika s?itt stddja verksamheten vid San
Michele.

Viinfdreningens grundare och fbrste ord-
forande under 21 6Lr, Gunnal Strokirk, gjorde
en historisk tillbakablick. Hans fdrsta besdk
pi Capri i bdrjan av 1960-talet glillde den
capresiska folkmusiken. Samvaron med
intendenterna Josef Oliv och Pierre
Berggren gav honom uppslaget till en viin-
fdrening. De var entusiastiska men tanken
togs inte viil upp av Stiftelsens divarande
ordforande. "Frigan har tidigare varit uppe i
Styrelsen att starta en vanforening men
Styrelsen fann icke att negot behov fdrelig.
D2irftjr, unge man, s?iger jag ett bestlimt nej.
Adj6." Gunnar Strokirk gav emellertid inte

Peter Cottino Gunnar Strokirk
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Ett vykort frfln Capri berzittar
av Boris Engstrdm

"Marina Grande Caprf'. En ci, ett
lockande mfll, alltifr6n sjdrdvartiden
till all vlirldens sentida resendrer. En
resa over haven och golfen som under
antiken ansigs vara havsgudens rike.
Dlir si mAnga satt ner sin fot pi stran-
den fdr forsta gingen genom flrhund-
raden.
Pi det hlir tecknade vykortet i flirg,
frin fdna sekelskiftet och fcire foto-
grafiska kort, fanns det linnu ingen
naturlig angciringsplats fcir stdrre bitar.
Fdrst i slutet av l92}talet byggdes
den vinklade hamnpiren som vAgbry-
tare fdr att ta emot alltfler giistande
turister bfltledes. Bebyggelsen var
sparsam efter stranden och upp i berg-
sluttningarna. Hdgt reser sig Barba-
rossaberget, den spetsiga klippan drygt
fyrahundra meter 6ver havet. Figlar-
nas berg, en "fristad" fdr flyttfflglarna,
inkdpt av dr Axel Munthe 1904. Dar-

uppe pi krcinet ligger medeitidsfiistet
Castello di Barbarossa och Stazione
Ornitologica, den svenska figelforsk-
ningsstationen sedan 1956. Dlir fAngas
figlar, som ringmlirks och sllipps pi
sin vidare flyttning mot Norden (se
Medlemsblad 5). Strax nedanfor till
hciger ligger Villa San Michele dold i
gronskan.
Vykortet lir postginget den 6 april
1903 och skrivet till "Hofmarskalken
Lillieho0k Stockholm Svezia". - Men
vem var dA avsiindaren frir hundra fl.r
sedan? I det vita ftiltet under bilden
stf,r skrivet i blyerts: "Onskar god
pAsk! Victoria". Och visst rir det kon-
prinsessans namnteckning, sedermera
Sveriges drottning 1907, hiir frfln en av
sina mflnga bescik pfl Capri.

Vykorret ur Boris och Vanja
Engstrcims Caprisamling.

. ii iri !x i,1;r :rl t;r;;lr ri e. r,igrr ( elBh ili,llkiilii dltriSliiitr l
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Britta Birnbaum. Mariamotiv
109 s. Proprius. 2003

Som i andra viilldsreligioner har bilden spelat
en viktig roll inom kristendomen. Bilden fijr-
tydligade Ordet, vilket var slirskilt angeliiget
neir lliskunnigheten var lflg. Men liven den
llisande miinniskan pfrverkas starkt av biiden.
Den nutida filmkonsten visar att slaekraften
bestir.
Klistendomens centlala budskap giiller friils-
ningsverket, Guds plan f6r att eteruppriitta den i
synd fallna m2inniskan. Vad denna bok krono-
logiskt berlittar om lir hur bilden av Guds-
modern, Maria, vuxit fram och fdrlindrats under
tidens gflng under piverkan av den ridande
tidsandan. Nlir evangelisten Johannes talar om
ordet som blev kdtt och tog sin boning ibland
oss tankte han p& det gudomliga ordets marts
niskoblivande i Jesus Kristus, Guds son.
Genom det av Eva orsakade syndafallet i Edens
lustg6rd hade synd och ddd drabbat miinniskan.
Jesu moder har kallats den andra Eva. Genom
henne upprlittade Gud ett nytt fdrbund med
miinniskan vilket innebar att Gud dppnade en
vlig frin synd och dtrd till ny fddelse och ett
itervunnet paradis. Detta viildiga friilsnings-
drama har inte bala engagerat tlinkare, fdr-
kunnare, tillbedjare utan aven de bildande
konsternas ftjretriidare, for att inte tala om
semene man.

Jesusbarnet hjAlper Maria med synda-
Vafien
Den som varit pA San Michele samtidigt med
stipendiaten Britta Bimbaum minns de fantasi
eggande bilder fr&n olika tidsildrar hon omgav

i konst, kyrka och folktro

sig med under arbetet med denna bok. Materi-
alet Zir enormt; att tydliggdra sammanhangen pi
109 sidor lir ingen sinekur. Vad Britta
Bimbaum piminner liisaren om lir att vi i virt
dagliga liv mdter minga motiv som har med
Maria att gdra. Ofta hr det omedvetet, aven om
Birgittaaret l?tmnat olika pflminnelser. Vem
fdrbinder maskrosen och myntan med Guds-
modern Maria?
De ftilsta vittnesmAlen om Maria lir trankilt
kortfattade. 50 ir efter krubban i Betlehem
begrlinsar sig Paulus i blevet trll galaterna till
att Jesus iir "ftidd av kvinna". Sen dess har
Maria i kult, legend och andra beriittelser frfln
teologi tiil folkliga fdlestlillningar fdrsetts med
minga ofta mycket detaljerade attribut.
Gudsmodem Maria stiLr genomgiende pi
miinniskans sida i kampen mot maktema. Den
nAderika Maria medlar och ftirmedlar mellan en
dtjmande Gud och en ofullkomlig mZtnniska.
Maria lir "den mystiska bro, som fdrenar jorden
med himlen"... "De himmelska jublar med
jorden, de jordiska dansar med himlarna." Vid
behov ingriper Maria mot djiivulen sjiilv.

Maria krossar Djdvulen
Brilta Birnbaum fdrenar stor liirdom och
tankeklarhet med en enkel, llittliist stil. Varje
ord tycks vligt pfl guldvig. Det generdsa
bildmaterialet hr omsorgsfullt valt. Sekulari-
seringen i landet verkar nu nArma sig vhgs linde
och man har anledning fr6ga sig vad vi fdrlorat
och fdrlorar av virt kulturarv. Hennes bok ilr i
det sammanhanget en tankevackande liisning.

l-E

GG
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Biista San Micheles Viinner,

iir betydligt mer korffattad i min
redogcirelse Zin vad jag hade cinskat
mig, men med vetskapen om att jag i
detta nummer lir i eminenta person-
ligheters slillskap kanjag bflde gladja
mig och andas ut. Jag vet med all
slikerhet att fltminstone deras bidrag
inte kommer att liimna nigon nyfiken
och kunskapstcirstig l?isare besviken.

Sjalv berjag att, under denna omvand-
lingens tid, fi flterkomma med rikare
och mer bestiimd information kring
Villans sjudande framtidsutsikter i
nAsta nummer av medlemsbladet.

Under tiden vill jag dock niimna att
2003 6rs verksamhetsresultat, med
tanke pfl de ekonomiskpolitiska
omstlindigheterna, kan beddmas
positiva. Verksamheten och aktivi-
teterna pA Villan har liven allmant gett
bra resultat i form av trivsel och
kvaut6, vilket inte alls var sililvklart

vid min pldtsliga start, och fcirviintas ir
2OO4 6ka och biittras lin mer.

Ambitionen med2004 fu:s verksamhet
?ir att den planerade synergin mellan
"vflr ekonomi" och "vir kultur" pi ett
smakfullt och konstruktivt slitt skall
viinda den negativa ekonomiska
trenden till Villans fcirdel och genom
ett mer varierat utbud Ster borja trygga
dess framtid.

Tills dess Villa San Michele inte fitt
sin riittmlitiga plats och sitt sanna
existensberiittigande inom svenskt
kulturliv, somkulturarv och som
levande kulturinstitution, beror den
helt och fullt p[ sin egen formflga att
hilla sig vid liv. Denna fOrmlga har
dlirfrir styrelsen beslutat slikerstlilla
genom att, vid sidan om de anrika
traditionerna som vi fdrvaltar, ge oss
som arbetar hZir mdjligheten att till
fullo utveckla Villans kapacitet, liven
och ncidviindigtvis ur ett ekonomiskt
perspektiv.

Mflnga berikande mdten har iigt rum,
mAnga trfrdar har spunnits och dverallt
har till min gllidje Villan pi sin viig
bemcitts av entusiasm. Di jag vet att
detta inte rlicker fdr att drcimmar och
visioner skall bli verklighet kanjag
lindi inte vara annat iin tacksam fdr det
och se det som ett gott tecken och en
vlilsignelse.

Tack fdr visat intresse.

V[nliga h?ilsningar
Peter Cottino.
Intendent
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Vzilkomna till v[nnernas sammankomster v6ren 2004

TISDAG 2 MARS
Restaurang Ostermakns Fisk & Pizza, Sibyllegatan}},kl 18:00
Fdrre intendenten vid Nationalmuseum Britta Birnbaum beriittar om sin nva bok
"Mariamotiv i konst, kyrka och folktro".
Pizzaeller pasta. Vin eller 61. Kostnad 150 kr. Betalning vid ankomsten.
OBS! Anmelan om deltagande ska ske snarast miijligttill Gudrun Dahlberg,
Telefon: 08 - 650 41 51.

TT,TANOEC 19 APRIL
Tlalienska Kulturinstitutet, Giirdesgatan 14, kl 18:00
Arsm0te. Professor Ingvar Holm beriittar om San Michele.
Pianomusik, Chopin och Grieg, av organist Per Thunarf.
Buff6 med bordsvatten. Vin medtages. Kosbrad 150 kr. Betalning vid
ankomsten.
Anmiilan senast en vecka i fdgvagdll Gudrun Dahlberg, tel650 41 51.

Styrelsen fOr Stiftelsen San Michele har ur makama Cedersfrcim-Wallengrens
Stipendiefond till 2004 flrs stipendiater - resebidrag och en minads vistelse i
Axel Munthes villa pi Capri - utsett fdljande personer:
Konstniirer: Magnus Berg, Beth Laurin och Ulrik Samuelson.
Tonsdttardmusiker: Sture Br[ndstr6m och Solveig Faringer.
Skriftstrillare/ft)rfattare: Carola Hansson-Boethius, Curt Bladh, Jonas Comell
delat med Skfrdespelare Agneta Ekmanner-Cornell, sanrt Ame Melberg delat
med Enel Melberg.
Oversiittare: Elena Samuelson delat med Bengt Samuelson.

TIPS!
Kommer ni frir sent till Napoli pfl kviillen och inte hinner med bflten Over till
Capri. Dfl kan ni ffl Bed & Breakfast, 5 minuter frfln Museo Nazionale. 35 Euro
per person i dubbelrum med TV (endast ftir 2 personer). Fiirmedlas per telefon
07 0 -3266604. (F0rmedlingsavgift 50i)
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Fdreningspost

SALLSKAPETS STYRELSE FRAM TILL

Barbro Lofgren
Gideon Gerhardsson
Gun Andr6asson
Gudrun Dahlberg
Yvonne Frykberg
Ingvar Holm
Gdran Zackrison

Wivi-Anne Nilsson
Per Thunarf

Siillskapets address:

ordforande
vice ordf6rande
skattmiistare
sekreterare
klubbm2istare

suppleant
suppleant

AnsuOrBT zoo4

08 - 661 45 82
08 - 84 18 85 (iiven fax)
08 - 779 32 90
08 -  650 41 51
08 -  6602293
04t4 - 240 00
08-302312

08 -  662 31 33
08-2197s8

c/o Gudrun Dahlberg
Arbetargatan23 B
Il2 45 Stockholm
postgiro: 25 96 90 - 6

Har du sjZilv n6got trevligt minne frin San Michele eller nAgot annat
att beratta som kan intressera vira medlemmar - hor av die.

Ansvarig utgivare: Barbro Ldfgren
Redaktdr: Gideon Gerhardsson


