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Ledaren

Viilkommen Marita Jonsson!

Stiftelsens nya ordfcirande, Marita
Jonsson, iir viil rustad fcir uppgiften.
Hennes doktorsavhandling i konst-
historia, 1976, behandlade monument-
v6.rden i Rom i bdrjan av 1800-talet.I
flera senare arbeten har hon liimnat
viktiga bidrag till italienska restaurs
ringar. Hon iir styrelseledamot i Pro
Venezia och hon har skrivit ett par
bcicker om Venedig diir hon fdr dvrigt
har en liigenhet sen tiotalet flr. Inom
UNESCO fbreslir hon och viirderar sen
m6nga 6r forslag till viirldsmv. Hon
utviirderar och fdljer upp beslutade
restaureringar och nytillskott pi olika
platser. Under femton 6r arbetade Marika
Jonsson som ldnsantikvarie pfl Gotland.
De senaste fem 6ren har hon varit
verksam som fri fcirfattare och fotograf.
Hon har skrivit ett tjugotal faktabdcker
bl.a. om Carl von Linnd, triidgirdar,
miljtier, boningar. I serien svenska
viirldsarv har hon medverkat i volymerna
Visby vlirldsarv och viirldsarvet

Engelsbergs bruk (Byggfdrlaget). Hennes
senaste bok K0rsbiirsgirden (Forum)
omniimns pfl sidan 17. Siillskapet ser
fram emot ett givande samarbete. Som
framgflr av Marita Jonssons varmhjtirtade
hiilsning till Viinnerna, sidan 2, utreder
just nu kulturdepartementet det inter-
nationella kulturarbetet. Det kan stiirka
Villa San Micheles stbllning och 6ppna
nya kontaktytor och niitverk.

Ett ytterligare gliidjeiimne iir de fortsatta
framgingarna fcir Bengt Jangfeldts
Munthebok "En osalig ande". Svenska
Akademien har nyligen observerat boken
med det prestigefyllda Axel Hirsch-priset
pA 80 000 kronor. De forsta upplagoma
om vardera 25 000 ex blev snabbt
utsilda. En kartonnageutgiva pi 10 000
ex har just utkommit. Och i oktober
utkommer "Munthes Capri", en bild-
berdttelse byggd p6 gamla fotografier och
annan unik dokumentation som inte fick
plats i boken "En osalig ande". Bladet
har bett Bengt Jangfeldt att kommentera
den sistniimnda bokens mottasande si
l6ngt, sidan 3.

Nlir det giiller 8terviixten gldder sig
Slillskapet it sin stipendiat, Sara
Jangfeldt, ett mangsidigt lcifte inom
musikteatern. Vistelsen p6 Villa San
Michele bOr passa henne som hand i
handske.

I Ovrigt vill Blade pirninna om h0stens
aktivitet som aviseras pi sidan 18.

STYREI.SEN



Stiftelsens nya ordforande

En nytilltrlldd ordforande. Vad kommer
det att betyda fdr Stiftelsen San Michele
och fcir verksamheten i Axel Munthes
villa?
Mitt fdrsta uppdrag vid sidan av styrelse-
mOten, var atf svara pi en remiss frin
kulturdepartementet 6ver den I rtenn-
tionella kulturutredningen, ddr det fore-
sl6s inrzittande av Sveriges internationella
kultur- och forskningsinstitut, med
gemensamt niitverk, logotyp och hemsida
och diir de olika instituten iiven i fram-
tiden ska driva sina klirnverksamheter
men ges utrymme for allmiint kultur- och
Sverigefriimjande. Institutet i Paris lyfts
fram som fdrebild ochjag slogs av
tanken att Villa San Michele tycktes
miirkligt okiind av utredningen. Villan lir
unik som svensk kulturinstitution utom-
lands. Som giisthem frir kulturarbetare
som utfrir studier/forskning/skapande
projekt samt friimj ar svensk- italienska
kulturforbindelser. Under iren har
faktiskt mer dn 5000 svenska kultur-
aktcirer verkat och producerat pA Villa
San Michele; fcirfattare, musiker, filmare,
konstnzirer, journalister, forskare.
Museets koppling till Axel Munthe har
givit platsen internationell renomm6,
besciksantalet har under lins tid varit

har ordet

civer 200 000. Kulturevenemangen ger
villan stor publik.
For niirvarande orienterar sig villan ge-
nom Peter Cottinos fdrtjAnst mot modern
konst, film, dans och triidg6rdskonst. San
Michele har under mer iin ett halvsekel
varit av storsta betydelse fcir svenska
kulturutovare som vill liira kiinna den
italienska kulturen, utveckla ett eget ska-
pande och knyta internationella kontak-
ter. Stiftelsen har varit av utomordentlist
stor betydelse for spridandet av svensk
konst och kultur i Italien ocksi f6r en
internationell publik. Villan har en stor
utvecklingspotential med dess medierela-
terade position och bakgrund pi Capri
och skulle kunna vara ett flaggskepp fcir
svenska kulturinstitut. Styrelsen har i
utredningen fdreslagit att Stiftelsen San
Michele f6r mdjligheter att utvecklas
vidare och av staten ges ett engAngs-
belopp fdr ncidvlindiga investeringar.
Jag var i maj pi Capri och mrittes av en
sjudande verksamhet pi Villa San
Michele och stor entusiasm hos oersonal
och projektanstallda. Trots storm och
regn fann jag en vdrma som iir siillsynt i
kulturinstitutioner idag.
San Michele har ekonomiska oroblem
bland annat pA grund av vikande besciks-
siffror frin framfor allt den internatio-
nella publiken men htir finns framtidstro
och uppfinningsrikedom. Jag iir glad och
stolt ha att blivit utsedd till dess styrelse-
ordfcirande och hoppas mycket pi Viin-
fdreningen i det kommande arbetet. Med
aktiva Viinner iir jag rivertygad om att
Villan gAr en ny vir till mcites!
Med viinliga hiilsningar till er alla.

Marita Jonssort



"Munthes personlighet framghr av hans sritt att yttra sig"
Av Bengt Jangfeldt

Medlemsbladets redaktor har bett mig
berzitta om reaktionernapd En osalig
ande.Det lir en mycket angenzim upp-
gift! Mottagandet har varit fantastiskt:
recensionerna positiva, fciniiljningen
civer fcirviintan och publikens reaktioner
overviildigande; En osalig ande ar en av
de mest utlinade brjckerna pi bibliote-
ken;jag har h511it ett otal fciredrag om
Munthe och fler iir inplanerade under
6ret...

Hur giima jag iin skulle vilja, kan jag inte
hiivda att detta lir frrimst min fortjhnst.
Framgingen bygger pi det kolossala
intresse f6r Munthe som, n6got 6verras-
kande b6de fdr mig och fdr mitt fdrlag,
finns i landet. Tiotusentals miinniskor
har liist och fascinerats av Boken om San
Michele, stiillt sig frigor om mannen
bakom verket och blivit nyfikna pi hur
Munthes liv gestaltade sig i verkligheten.

Reaktionema pfl boken speglar det in-
tresse och den viilvilja jag mOtte under
det 4-ariga arbetet pi boken. Alla som
jag kom i kontakt med - fr6n tyska prin-
sar till sliiktingar till familjen Munthes
husor och barnpigor - hade en enast6-
ende generos instiillning till mitt projekt
och stiillde upp med vad material de
hade. Alla hdll de, pi ett eller annat satt,
Munthe i levande minne och tyckte det
var roligt att nigon givit sig i kast med
att teckna den gitfulle mannens liv.

Recensionerna har, som sagt, varit
mycket positiva - med nigra fi undan-
tag. De kritiska rOsterna har niistan ute-
slutande vant sig mot att jag inte kommer
med n6gon "forklaring" till "gitan

Munthe". Man vill veta vem han egent-
ligen vn och har svirt att acceptera att
en person kan vara s6 sammansatt att han
inte ryms inom en enkel fdrklarings-
modell.

Pi denna inviindning villjag svara att det
aldrig varit min ambition att "forklara"
Munthe. Milsiittningen har varit att
presenterq honom, i all hans komplexi-
tet. Det iir diirfdr boken iir si rik pfl citat.
Det sammansatta i Munthes personlighet
framg6r med all dnskviird tydlighet av
hans slitt att uttrycka sig: det intressanta
iir ofta inte vad som siigs utan hrtr det
siigs. Kanske iir det just detta som iir
kiirnan i Munthes karaktiir - mingtydig-
heten, motsligelsefullheten, flyktigheten?
Kanske iir den enkla sanningen om
Munthe att han inte var en person utan
minga?

Drottning Victorias Villa Casa Caprile 1910.
Vykortet ur Boris och Vanja Engstroms
samlingar.



Axel Munthe och Dalarna 3
av Anders LindstrOm (fortsattning och slut)

Stengfrrden (Hildasholm)
Aret !ir' 1909. Paret Axel och Hilda Munthe har
dvergett timmerhusbygget "Tiillberg Forest"
och satsar i stlllet p6 ett stenhus i Leksands-
noret. Axel har inte "fririnat sig" i Dalarna "pA
en skogspromenad" som pistitts men fram till
nu har han fdljt sin ungdoms ingivelsel Som
nybliven familjefar tvingas han dock t[nka om;
Andra barnet iir pfr viig. Hilda, inte "kulla" men
vZil ung engelsk aristokratisk dam diirtill nybli-
ven mor viiljer civilisationen, ndra vatten och
bad, inte ett berg mitt i en skog. Och Axel,
begivad med ett rastlost sinnelag men pfl intet
siitt en "osalig ande", tvingas se en ny verklighet
i sitt liv. Han har nu en hustru som med deras
gemensamma barn ft)r dgonen stakar ut rikt-
linjen i handlandet.

Familjen, liis Hilda och barnen (Peter/Viking 1
il och fyra minader) och (Malcolm/Grane i sin
marnmas mage), har hyrt dverveningen i
Leksands komministergird hos komminister
Karlsson. Fdrhandlingar pig6r om att anendera
tomtmark i Leksandsnoret. Hilda siinder som
vanligt vykort till sin mor, nu med vy Over
kyrkan, komminister- och prostgirdarna, och
hon har "ringat in" komministergirden: "This is
the house we live in. The last righthand wiltdow
is my bathroom, then nvo windows of saloon,
then Viking's roonx, then the servant's room.
The lowest floor is all wasted as 'washing-
rooms' and tlrc top floor is the huge \o.ft" . Att
Axel inte vistas hos sin hustru i Leksand siirskilt
ofta finner vi av Hildas brevkommentar till sin
manma: " still with the royal" . Och " the royal"
tir, som vi vet, Victoria, en annan av kvinnorna i
hans liv.

Nlir Axel iir p& bescik i Visby skickar ett vykort
till Hilda i Leksand: "Go to )land tontorrow".
Han beriittar om det Burmeisterska huset och
avlutar med: "Love to yoLt + Viking - the Vikings
had a lot to do here."

Rastldsheten i Axels kiinslo- och sexualliv anar
vi m6hiinda iinnu tydligare efter att han triiffat
den 24-6riga engelskan Clare Sheridan, kusin

till Winston Churchill som iir pi besok pi
0land, Solliden. Axel bjuder henne att komma
till Capri vilket ocksfl sker.

I september 1909 samlas kyrkostiimman i
Leksand och beslutar om " utarrendering pd 50
dr till Fdrsta Livmedikus A Munthe av
nyttjatxderiittetx till viss tomtplats pd kyrko-
herdebostiillet". I december iir arbetet i full
glng med Stengflrden och bygget "96r liist" pA
ca 42 000 kr. Namnet "Stengirden" kommer
frin en egendom "The Stone Court" som Hildas
familj Pennington Mellor ?iger och det iir Hilda
ser till att gflrden fir detta namn.

Huset byggs i tre plan med kiillare och fir ytter-
mfltten 19 xl1 meter med symmetriska fasader
och huvudentr6 beltigen mitt pi lflngsidan.
Huvudbyggnaden fir centralviirme, vilket lir en
nymodighet, kompletterad med kakelugnar,
badrum och wc. Diiremot installelas inte elektri
citet. Fasaden fir grov puts med synliga ankar-
slutar och taket frirses med svart glaserat tegel.
Tvi flyglar byggs, 8x5 meter, gfrrdsplanen liiggs
med kullersten och mot 6ster och sdder byggs
en putsad, ca tv6 meter htig stenmur, pi kdnet
fdrsedd med sarnma sorts tegel som huvudbygg-
naden och flyglarna. Entrdpelarna i muren f6r
exakt samma utformning som pelarna vid stora
ingingen till Leksands kyrkogird. Mot Oster-
viken (Siljan) ?ir girden oppen och pi nona
sidan om huvudbyggnaden placeras ett hitbre,
stall och vagnslider. Grindarna utfcjrs i smide av
lokala hantverkare.

I Leksands Klockargird, som Axel fi.8n bdrjan
velat k<ipa men fitt nej till, bor organisten
Manfred Wallgren. Si smAningom flr denne i
uppgift att undervisa pojkarna Munthe i
svenska, och i prostgilden huserar prosten Erik
Lorents Peterson, kyrkoherde 1889- 1930.
Prosten Zir en ganska kritisk hene som senare
kallar Hilda "miljoniirskan" och inte alltfdr glad
6ver att fe gArden inpfl kyrkknutarna. Den 18
februari 1910 fdds Axels och Hildas andra son,
Malcolm (Grane) i London.

forts. nAsta sida
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Under fdljande var, 1910, far vi veta hur bygget
fortlclper. Arkitekten Torben Grut skriver den 10
april till Axel pi Capri si hiir:

"Herc Doktor Munthe.
Bygget i Leksantl gdr bra. I gdr kom en ritare
hem som jag srint dit upp dver en dag fdr att gd
igenom mdtteriema, och anmrilde, att alb iir
riktigt, och murarna i det ncirmaste frircliga. Om
tre veckor lriggs takteglet pd. Jag har ldtit
agenten fdr Ludowici Lykt siintla doktorn
avskrift av tlet anbud, han liimnade Per
Karlsson, sedan jag ackorderat ett par timmar
med honom. Prof. Argel finns htir och hos Per
Karlsson.
Om tre veckor far jag sjrilv upp och ser till
bygget. Sedan dr ju doktom snart hiir igen, dd
vi kan fnststiilla valten- och vdrme
ankiggningarna. Huset ltir icke se stoft Lrt pd
platsen.
Lars'Lars Olsson bad iag att siinda sin
slutriikning pd 200 kronor direkt till Anacapri.
Kontraktet med Per Karlsson Iigger, komplett,
underskrivet hcir hos mig. Emellertid befanns
det, att Lars Olsson synnerligen vdrdsldst lagt
igen det ltickdike, han utfdrt fdr tloktorn. Jag
erfor, att det kunde viintas dtal frdn
arrendatont, prost och klockare diirfdr.
Lars Olsson begiirde betalning fdr att gdra
frirtligt sitt arbete pdftihen. Han har tlock ntt
dtagit sig att kostnads.fritt gtjra ordentligt i

ordning efter sig dtirest pengama ej iir skickade
till honom, iir det kanske btist att innehdlla
ndgot.
Per Karlsson ska ha 5000 kr den 15 april och
5000 kr den 15 maj enligt den uppgdrelse
doktom trciffat med honom. Wall|rt har jag ej
hdrt av, sedan jag mefulelade honom, att jag
dtagit mig kontrollen.
Pd bygget var tlet en tlel smiirre misstag
begdngna, vilka tlock var liitta att riitta. Det
utfi)rtles omedelbart. Per Karlsson iir en bra
byggmtistare. Hans endafel tir att han sjiilv tir
ndgot ftr scillan pd. bygget. Jag mdste nog hdlla
efier honom lite i detta avseende.
Lars Olssons byggen ltir vara av den beskaffen-
heten att annan byggmtistare e.fier ndgot dr fdr
komplettera dem. - Grindstolparna cir
ttppsttillda.
Hcir allt viil - iinnu inget nytt. Min fru kry och
sdt som alltid. Vi har med stor gliidje
tillsammans liist doktorns sista bok. Napoli
breven,krinrle jag fdntt, men hade dubbel gliitlje
av att lcisa dem i tletta sammanhang.
Mycket fd mtinniskor har varit mig sd
synxpatiska som fdrfattaren till Bre.f o Skisser.
Med vdrdsam hiilsning, rillgivne

Torben Grut."

Dagen efter arkitekt Gruts brev, ffu'Axel en
riikning som ger oss en vink om vad saker och
tins kostar:

;Specifikation dver utfdrda arbeten och kdrningar fbr Livmedikus Munthes Byggnadsriikning 1909'
1910.
Nr 1 Vcigbyggnad kdming av virke och vtigfyllning den 4/11 -27/1 I 1909.
Nr 2 Byggt en materialbo(l och diverse arbeten den 1/12-8/12 1909.
Nr 3 Sndskottning och vtiglagning fdr tegel och timmerkdrning 1010.
Nr 4 Timmerktiming.ftdn byar och Olsntisviken upp tiII byggnadsplatsen.
Nr 5 Tegelki)rning.frdn Faludns Tegelbruk, 3'500 st.
Nr 6 Fbr Mmthes rtikning kdpt 3.500 st tegel a j5 kr per 1000.
Nr 7 Nermrirkning och rivning av hiirbre i Hetlen.
Nr 8 Kdrningar av htirbret frdn Heden upp till bySSarbetsplatsen.
Nr 9 Sandfi)r spismuming, 15 lass a L25 per lass.
Nr 10 Strillningspiror, 15 st a 1.00 per styck.
Nr I I Gnmden fiirdig utom trapp och.fogstrykning betingar fdrskott.

Summa Kronor. 1.656.43, - 1.400, dterstdr 256
Tiillberg den 12 april 19i'0, D SkoglLutd."

149.80
28.08
66.30

324.00
51.00

122.50
9.00

72.00
18.75
15.00

800.00



Mitt under med Steneerden i
Leksand detta ir
Capri och flyttar

Axel bostad pi
di Materita, ett

medeltida fdrsvarstorn som ligger pi
skuggsidan av 6n. En av anledningarna iir att
Axels 6gon inte tfll det intensiva ljus sorn flddar
kring San Michele. Villan hyrs ut eller stfrr
civergiven llnga tider.

Stengflrden blir en, som man brukar kalla,
morgongiva till Hilda frfln Axel. Gflrden
innehi.Lller fcirutom alla ncidviindiga rum en
kammare (fdr drottning Victoria), ett kapell
vilket fdrst lig placerat i kiillaren. Fcir Hilda iir
det naturligt med ett andaktsrum, hon iir ju
barnbarn till en engelsk biskop och diirf<ir van
med ett sadant i sitt hem. I kapellet som flyttats
upp pfl Overviningen samlar hon pojkarna till
aftonbciner om kvdllarna. Birgltta Montan,
pr[stdotter i Leksand, berAttar ocksA om Hildas
besdk i Leksands kyrka: "Varje sdndag gick
hon i lgrkan och mtt dd alltid pd samma plats
under predikstolen."

Sammanfattningsvis kan vi utgi frin att Hilda
och Axel gjorde ett gott val niir de 6vergav
planerna pi att etablera sig i Tlillberg.
Grannsiirqian pl Brantberget var inte den b[sta
vilket framglr av friljande brevcitat frln den 19
mars 1912 till Axel Munthe. Det ?ir Mittag
Leffler som berattar om grannen Hugo Alfvdn
som han anser skyldig till uppsttligt bedriigeri:
"Alfu4n har nu blivit slagen pd alla punkter,
och det iir till full evidens bevisat, att han gjort
sig slgldig till ett noga genomtiinkt, fulb
uppsdtligt bedrtigeri. Jag skall, dd reittegdngen
iir ftirdig, liimna Er handlingarna, som jag
tiinker ldta trycka. Alfvdn tar emellertid saken
Iugnt, ry strafudfi;ljden kan efier svensk lag ej
bli synnerligen stor, (vdr lag har ej direkt tcinkt
pd strafffdr den, som med veterligenfalska
uppgifter uppsdtligen fdr offentlig myndighet
bakom ljuset - i de stora kinderna,
enkannerligen Tyskland, iir det helt
annorlunda) och han utsprider och sdker gdra
troligt, att om han ocksd lagligen stdr som
bedragare, sd iir detta blott i fdljd av ofdrstdnd,
somfdljer med hans geniala
kons t nrir s t e mp e r am e n t, "

6

Av Hugo Alfv€n fir vi ett antal flr senare ocksl
n&gra omddmen om Axel: "Om tlenne
originelle man kunde jag numera ha en del att
beriitta, ty vi skulle komma att i framtiden rdkas
mer iin en gdng, sdviil i mitt hem i Tiillberg, dd
vi gjorde cykelturer tiII Fldtla och Moberg, som
under mina vistelser pd Capri, dcir han 1924
hyrdc en fdrtjusande villa dt mig och i mitt nya
hem i Aker6, dd han ofdrmodat kom pd visit -
men han iir nu genom sin omfdngsrika
sjiilvbiografi "San Michele" sd allmtint kiind i
vdrt land, att jag kan spara mitt privata
omdiime."

Men iret iir nu 1910. Axel iir 53 lr, hans hustru
28. Hilda och barnen flyttar in huset och vistas
Glvarie sommar med sina barn. Axel besOker
ytterst;e[an Stengarden sedan den blivit
fiirdig. FrAn slutet av l9l0-talet lever paret helt
etskilda iiven om skilsm[ssa aldrig kommer till
stend. Men Hilda och hennes sOner utvecklar
ett rikt aristokratiskt sommarliv i Leksand och
satter form och f?irg pfl bflde Stengird och
triidgirdar. Men detta fir bli en annan historia
vid ett annat tillftille.

={D
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Intendenten vid Hildasholm, Pia Thunholm, presenterar sig

Munthes Hildasholm ligger intill Leksands
kyrka vid Siljans strand. Tviirs 6ver sjdn
ligger byn Viistanvik. Diir fdddes jag f6r 59
Ar sedan. Som barn och iiven senare stodjag
vid virt fdnster och blickade ut 6ver sjdn
mot Hildasholm. Di var det f6r mig bara
nigra vita flAckar som skymtade fram
mellan triiden. Nu vet jag att det jag sig var
Hildasholm som l69 skyddat frAn nordviist-
vinden av en triidridi av hundraAriga tallar.
Trots all min vistelse i Leksand hade jag
aldrig besdkt Munthes Hildasholm forriin
jag kom pi anstdllningsintervju Ar 2000.

NArjag nu betraktar det stora huset Hildas-
holm kiinner jag av dess stramhet och allvar-
liga karaktiir. Stiger vi si in i huset sl6s man
av den intima interitiren som skiljer sig si
frin det yttre intrycket. Det slog emot mig
redan niir jag infdr anstiillningsintervjun
visades runt i det stAngda huset i mdrka
december 2000. Jag fick genast en klinsla av
ett hus med personliga inslag som inte var
vanligt i svensk herrgfrrds- eller slottsmilj6.
Hiir hade en familj bott och gjort vad man
velat med interidren - mfllat pA kakelugnar, i
fonstersmygar och skrivit sentenser pfl
dcirrkarmarna! Som fdre detta guide pi
Drottningholms och Rosersbergs slott var
jag inte van vid sidana okonventionella
tilltag!

Jag iir fddd i Leksand men uppvuxen i
Stockholm och Solna. Under hela uppvdxt-
tiden har jag dock tillbringat sommarlov,

jular och piskar i Vastanvik, Leksand hos
mina morfdraldrar spelmannen Carl Gud-
mundsson och hans hustru Hilda. Senare hos
mina pensionerade fdrdldrar som bosatte sig
diir.

Efter studentexamen i Stockholm i mitten av
1 960-talet liiste jag konstvetenskap, estetik
och litteraturvetenskap vid Uppsala univer-
sitet. Dar triiffade jag min man som var
amanuens vid institutionen for konstveten-
skap. Jag fortsatte studierna vid Stockholms
universitet och tog en fil kand examen i
konstvetenskap, byggde pi med 80 poiing
samt 20 poiing pi doktorandnivi i konst-
vetenskap. Under tiden fuddejag tvi flickor.

Min huvudsakliga inriktning i konstveten-
skap lir 1g0O-talets konst vilket har lett mig
in pi yrket som guide pa konstutstAllningar
vid bl a Konstakademien, Moderna Museet,
konsult fdr beredskapsarbeten fOr konst-
niirlig utsmyckning vid Stockholms l?ins
landsting samt sekreterare fdr konst- och
utstallningar i Solna kommun.

Ar 1980 fick jag tjAnst som museilektor vid
Eskilstuna museer. Hela familjen flyttade dit
och diir bor vi fortfarande. VAra d0ttrar Ar nu
utflugna och sliger sig vara belitna med sin
uppviixt i kulturens skugga. Atta flr darefter
fick jag arbetet som chef f<ir Sddertiilje
konsthall. Sedan 1 april 2001 iirjag inten-
dent vid Munthes Hildasholm. Att komma
frin arbetet med utstiillningar av den sam-
tida konsten till Munthes Hildasholm har
varit en omstAllning pi m6nga siitt.

Niir j ag bdrjade arbetet kiinde jag till nigot
om Axel Munthe. Nu har liikaren och for-
fattaren Axel Munthe blivit en del av mitt
arbete. Jag motte genom honom ett vackert
hus med m6bler, konsthantverk och antikvi-
teter fren England, kontinenten och Sverige
samt konst frin 1 600-talet fram till sekel-
skiftet 1900.

Axel Munthe var en skOnhetsliingtade
miinniska, en stor antikvitetssamlare med ett



intresse f<ir den symbolistiska konsten under
sin samtid. Men intresset ftir avantgardet, de
nya riktningarna i bOrjan av 1900-talet som
syntetism, expressionism och kubism
miirker man inget av varken i Villa San
Michele, eller pfr Hildasholm.
I arbetet som intendent harjag varierande
uppgifter, frin spdrsmAl om konst och
kultur, om Axel Munthe som liikare och
hans familj, till uppgifter om vird av huset,
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triidgflrdsskcitsel och personalfrigor. Under
sommaren har jag ansvar fcir omkring 20
anstiillda; assistent, triilgirdsskdtare, per-
sonal i caf6et, praktikanter samt 15 guider.
Tillsammans hjalps vi it att ge vira ca
16 000 besOkare en upplevelse av att befinna
sig i en tillvaro av stillhet, skonhet och ro
innanfcir Munthes Hildasholms murar.

PiaThunholm

Sara Jangfeldt blev S[llskapets stipendiat
I Medlemsbladet nr 11 utlyste Sdllskapet
ett arbetsstipendium fOr yngre talanger.
Stipendiet som tlicker en minads vistelse
p& Villa San Michele lockade 38 stikan-
de med mycket skiftande bakgrund och
ambitioner.
Styrelsens val foll pi artisten och produ-
centen Sara Jangfeldt, fOdd i Stockfiolm
1976. Sara Jangfeldt iir ett musikteaterns
barn. Hennes grundliiggande utbildning
inom musik, dans och teater iir massiv
med Balettakademiens musikalartistlinje
som forenande liink.
Bakom sig har hon redan uppmlirksam-
made roller i West Side Story, Evita,
Tildas Hus, Godspell, A Chorus Line
och Chess. Under v&ren 2004 spelade
hon den kvinnliga huvudrollen Eva i
Gdteborgsoperans uppsattning av musi-
kalen " Stoppa Viirlden - jag vill kliva
av ". Hosten 2005 Ar hon engagerad vid
s€rmma opera i rollen som Louis Lane i
"Kiss me Kate".
Under de senaste fem 6ren har Sara
Jangfeldt iiven haft stor framging med
en egen turndproduktion "Enough
Rope", en tonsiittning av den ameri-
kanska succdfcirfattarinnan Dorothy
Parkers satiriska sededikter frhn 1920'
1930 talen. Parker var en observant

kitiker av konsumtionssamhiillets and-
liga utarmning, den materiella tristessen,
kvinnans omiijliga situation. Sara Jang-
feldt ftlrstiirker det spirituella anslaget
och den bitska bildskiirpan: ur det kao-
tiskt meningslOsa kristalliserar en sens-
moral som stannar i minnet. The Show
iir arbetsnamnet pe en ny, niira f0resti-
ende upps[ttning som Sara Jangfeldt
skrivit bflde text och musik till. Den iir
skriven ftir tre musiker/skidespelare och
tv6 singare/skfldespelare. Temat iir vir
ensamhet och hur vi sdker botemedel
mot den.
Stipendiemflnaden vid San Michele
kommer att anviindas for en nY egen
upps?ittning 6ver ett tema som linnu lir
hemligt.
Styrelsen finner att Sara Jangfeldts
uppslagsrika sokande efter nya former
for mriten mellan scen och salong biist
kan sammanfattas i Oscar Wilde's
slutsats: "En miinniskas moraliska liv
formar en del av konstniirens stoff, men
konstens moral iir ett fulldndat bruk av
ett ofullkomligt medium." Stipendiet vill
stimulera henne till fortsatta ansftang-
ningar inom musikteaterns ram.

GG

I
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"Tdnk globalt och handla lokalt"

zir en ofta upprepad maning frin Vlirlds-
samfundet. Vad detta inneblir kan 6sk6d-
liggdras pA olika siitt. Siillskapets senaste
irsberiittelse, som iterfinns som bilaga'
visar hur intresset kan stimuleras i bflda
riktningarna i det mindre sammanhanget.

Oidioianden Barbro Ldvgren hiilsar viilkorn
men till en fest i virens och fornyelsens tecken

Arsmotet blev en Grande Finale i ton,
ord och bild med pianisten Per Thunarf
och dramaprofessorn Ingvar Holm som
elektrifierande aktcirer. BAda tillhor
Sdllskapets stYrelse.

TONEN
Pianots siirskilda poet, Fr6d6ric Chopin,
romantikern med stor klirlek till folk-
visan, fick inledningsvis hOja trollspoet.

Per Thunarf Oppnade med den suggestiva
militlirpolonasen, A-dur, op 40 nr 1' Det
berzittas att Chopin en kviill nlir han i
ensamhet spelade den upplevde fest-
stlimningen si starkt visuellt att han i
panik rusade ut i natten och inte vigade
sig tillbaka fcire gryningen. De bilda
krigare och balskona kvinnor som tAgade
in blev f6r mycket fcir honom. Per
Thunarf fortsatte med "den vackraste
etyd som nflgonsin skrivits", Chopins
etyd i E-dur op l0 nr 3. Han avslutade
med det magnifika scherzot nr 3, ciss-
moll op 39. Chopin tilliignade sin elev
Gutmann detta verk fcir att denne hade sA

pianisten per Thunarf iteruppviicker bide
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kraftiga fingrar att han kunde sli hil i
tangentbordet i de viildiga ackorden i
sjiitte och sjunde takterna.

ORDEN. BILDEN
Sen blev det Ingvar Holms tur att med
ordens och bildens hjiilp visa att San
Micheles O lir den riitta miljon fcir "ny
andlig odling och itervinning av
gammal". FOredraget publiceras i sin
helhet i Medlemsbladet. Ingen har som
Ingvar Holm medvetandegjort det
magiska samspelet mellan bild och text;
de berikande metaforernas m6ngfald och
deras formiga att tydliggdra det som
sker i det som synes ske.

Ingvar Holm illustrerade sin fram-
stiillning med egna m6lningar, som han
kallade Pausbilder. eftersom de till-
kommit under pauser i skrivandet. De
associerade bide till det lokala och det
globala. Detta behov formades l6ngt
tillbaka i tiden. Under gymnasieiren pA
Katedralskolan i Lund gjorde Ingvar
Holm, Pontus Hultdn och Sven Gunnar
Br6hammar livet uthiirdligt genom att
m6la och utstiilla. Motsatserna fcirklarade
varann. I kviillens utstiillning ingick
Ingvar Holms bercimda m6lning Priisten
pi Capri som ftirestliller honom sjiilv och
som piminner om den distans till sig
sjiilv och omviirlden man m6ste
upprlitth6lla for att leva vidare.

AVSLUTNINGEN
Edvard Grieg, den nordiska
nationalromantikens centralgestalt, fick
svara fcir avslutningen. I det han kallade
sitt tredje utvecklingssteg strlivade han
mot det globalt-kosmiska. Per Thunarf
valde de luftigt skira tonmilningarna

Viren op 34 nr 2, Fjliril op 43 nr 1, och
Till viren op 43 nr 6. Det blev en
stiimningsmiittad piminnelse om de
f6rnyelsens starka krafter som iir verk-
sarnma ziven i en oviss framtid. De tv6
minikonserterna framfcirdes med kraft,
elegans och klinslig inlevelse.

Den efterfciljande buff6n saknade inte
samtalszimnen. Klubbmiistaren Yvonne
Frykman klarade iiven denna ging
anstormningen trots att flera iin vanligt
gl6mt anmiila sig. Hon liimnar nu pA
egen begiiran styrelsen och avtackades
fcir en hiingiven och nlirmast otrolig
insats 6ver 6ren.

GG

Dramaprofessorn Ingvar Holm: Pliisten pI
CapLi. Olja (1980).
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Bland svindelv dgar, klippor
beista skrivbord
Av Ingvar Holm

Nlir jag liist titeln pA mitt fciredrag i Med-
lemsbladet blev jag generad - den har
szikert formulerats av mig sjlilv. Men den
miste ha tillkommit i ett maniskt Oson-
blick!
Och iindi - om n6got skall iindras iir det
faktiskt inte ordet "skrivbord". Det iir
inget fel i att lita den mcibeln figurera.
LAt bara inte oppningsrepliken leda till
att ni (for skrivbordets skull) vlintar en
serios redovisning av forskning och fdr-
fattarskap pi Capri. S6dant forekommer,
men det som jag skall berlitta idag iir i
stlillet en kiirlekshistoria - n'rin version
av en kdrleksroman som jag misstdnker
att alla ni inom San Micheles viinnerhu
upplevt. Det ar for de smi privata varia-
tionernas skull i en gemensam kiidek
som jag kommit hit. Och nu till saken!

Det var ganska sent jag kom till Capri
forsta gingen. Jag iakttog visserligen Ons
profil tidigt, det var 1948 som den tag-
giga alligatorryggen avtecknade sig fcir
mig. Jag sflg den di frin Neapels hamn,
diir jag tillfailigt befann mig. Men den
gAngen komjag allts6 inte over till 6n.
Det skulle droja mellan 20 och 30 6r frin
1948 riiknat innanjag steg iland.

Detta var sA mycket egendomligare som
jag faktiskt redan under dessa tidiga 6r
var en resendr. M6nga hcirn av viirlden
hadejag bescikt som nyfiken person eller
yrkesman innan jag forsta gingen satte
min fot i Marina Grande. Orsaken till att
det drdjde sfl liinge tu bisan, kanske lite
tokig.
Jag skall piminna er om situationen i
Sverige under de fcirsta tvi irtiondena
efter kriset for att ni skall fdrst6 vad det

och odlat vin sdr mitt

var friga om. Det var de stora siillskaps-
resornas tid. Mallorca, Teneriffa, Gran
Canaria ddk upp ur det okiinda. Spies
tiivlade om mest attraktiva erbjudanden
med priisten Krogager i Tjiireborg.
Malta, Cypent, Madeira fanns. Alla
tlivlade med alla. Och det var pd Capri vi
ntdtte varandra. Allt upplevdes den
gingen som odrligligt vulgiirt. Jag
onskade inte - kunde faktiskt inte
komma pi id6n - att fara till nigons 6
som var besjungen av Spies eller
kuplettsingarna. (Man tir ibland obegrip-
ligt striing niir man iir ung. Mot sig sjiilv
och andral Jag skiims fdr det i dag och
skulle mycket viil kunna hlivda att iiven
ett visst kvantum vulgaritet kriivs for att
en miinniska skall bli komplett. Men si
var det alltsi inte under dessa unga
karska 6r.)
Men si en dag i Lund m6tte jag Claes
Schaar, professor i engelsk litteratur,
specialist pfl Shakespeares sonetter och
pfl Vilhelm Ekelund. Han iir min mest
ovulgiire viin. Jag iir glad att saga det just
nu. Han har ocksi andra egenskaper som
jag skattar hcigt men dlirtill kommer
alltsi denna renlighet som lir siillsynt och
som jag kallade "ovulgtir".
Och nu miitte jag alltsi Claes. Han var
brynt av solen och beriittade att han kom
fr6n Capri - "en enastflende vacker o" -
och San Michele - "det gick bra att
arbeta diir"! Sfl sa han och si kan det 96.
Det var pi Capri vi motte varandra. Sluta
tala om vulgaritet - det blir niistan alltid
fel!
Ett antal minader senare for jag till San
Michele. Det var 1975. Samma 6r som



Levente och Marilu blev intendent och
husmor diir. Jag hade med mig ett
manuskript som hade undemrbriken "Ur
revolutionernas och varumiissornas
teaterhistoria" (huvudrubriken nlir boken
kom ut vu Industrialismens scen.
tryckflr 1979). Den bok som var p[ v[g
handlade om hur teaterns uttrycksmedel
och bevekande niirhet har anviints i
vardagens politiska liv.
Inte minst med tanke pfl boken om en
teater som flyttade ut till gatan, villaorten
och proletiirkvarteret fdr att ni politisk
effekt, fanns anledning att resa. Jag hade
siledes dubbelt syfte med Capri. Jag
ville (ut6ver att se 6n som jag f6rut hillit
mig borta ifrin) liira kiinna en viss
hiindelse i dess historia. Den fanns doku-
menterad i handskrifter och pressklipp i
Edwin Cerios arkiv i staden Capri.
Hiindelsen var knuten till skolan fcir
revolutioniir teknik som hade skapats i
bdrjan av 1900-talet av intellektuellapfl
flykt undan den ryske tsarens polis.
I revolutionsskolan pi Capri hiirskade
den milde idealisten fbrfattaren Maxim
Gorkij. Bland halvreligidsa kommunister
fanns ocksi Anatolij Lunatjarskij. Och
dit kom Lenin. Han kom frin Paris och
var som ett flskrnoln. Han hade pi sig en
slags cykelkliimmor i byxbenen fdr att
byxan inte skulle fastna i cykelkedjan
(fast han inte hade med sig nigon cykel
- han hade bara gl6mt att ta av kliim-
morna nit han for frin Paris). Han var
fdrliist, intensiv och djupt irriterad Over
vad han s6g. Hela skolan pi Capri hade
hamnat i en sympatisk kristen marxism
som inte ddg ett skvatt atf gdra
revolution pi!
Lenin viinde sig som kylig dialektiker
mot Lunatjarskij och som beundrande
kumpan till Gorkij. Annat pfl Capri mdtte
han som inspirerad reseniir. Han spelade
schack med studenterna i Casa Rossa
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och med resande ryssar. Och niir skym-
ningen kom drog sig alla till viirmen vid
Marina Piccola. Diir nere med vitt vin
och ljum luft (som vid Jalta) k6nde sig
alla viil till mods. Dar lj6d vemodiga
ryska sflnger. Och alla som lyssnade
utanfrir grinden iilskade dessa sjungande
ryssar.
Och mest iilskade de Lenin som brukade
sti i hamnen fdr att fi fOlja med nigon
bflt pi krokfiske med lina, slinke och agn.
Niir Lenin inte fick napp visade fiskaren
hur han skulle g6ra: Cosi (och si pi en
slags tyska som turister f6rstod under
rodden till BH grottan) "Drin-drin"!
Efter undervisningen - Cosi! Drin-drin!
rakade Lenin genast fi napp. Hanjub-
lade "Drin-drin" med ett gapskxatt som
fick det buttra ansiktet att riimna. Signor
Drin-drin fick han diirefter bestiindigt
heta pi Capri och alla h611 av ett skratt
som skallade stort 6ver Tyrrenska havet.
Lenin blev inte fdriindrad for livet. Men
om man for tro dokumenten i Cerios
arkiv hade Capri tagit tag i hans kropp
och tillftilligt gjort miirniska av honom.
Fdr mina bdcker fick jag inte ut mycket
av studierna i arkivet. Men jag hade iind6
liirt mig n6got. Denna vackra 6 iir f6run-
derligt inspirerande, ttinkande fir,spiinst
och isen smlilter. Diirom vittnar m6nga.
Ideologiska lisningar blir 16sta och
Lenin - pedanten bland revolutioniirer -
fiirvandlas till muntergdk i en metakultur
som iir idealisk miljd fdr den andliga
odlingens nyskapare och &teranviindare.
Har man en gang anvlint luft, ljus och
skrivbord p6 Capri si vill man standigt
6tervlinda.
Jag hann knappt stiga iland fdn[njag var
besegrad. Tre studentskor itervlinde hem
till Capri efter veckan vid universitet i
Neapel. Upprymt dansade de pA ett bord
nAgot som nog var en taratella. Skep-
paren pfl flygbiten bj6d pi campari niir
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han horde attjag besdkte Capri frir fdrsta
gdngen. Och redan frin hamnen anade
man landskapets eget friicka mcite mellan
vildmark och kultur. Den kombinationen
Sterviinder i bussen vars chauffcir tar
kurvorna med niistan smeksam r6het de
280 meter upp i hcijden frin vattenytan i
Marina Grande ttll Piazza Vittoria i
Anacapri. Rehet iir verkligen ordet men
operationen genom fcirs med en hjiirn-
kirurgs precision!

Det var mars. Mimosan var holid av
doftande gult och robinians grenverk
tyngdes av rosenroda klasar. On var en
skog av mimosa och robinia och marken
var vit av narcisser. Fdr oss alla giiller
detsamma: Virt forsta mote med Capri
iir bestiindigt en chock, en ogonens och
sinnets fcirfcirelse, en civerviildigande
lycka! Jag satt min fcirsta dag en stund i
greiset utanfor det lilla klostret Santa
Maria a Cetrella. Vandringen uppfdr
isnestigen som borjar vid San Michele
och fortseitter dver hdglandsplatin f6r ett
naturligt slut just vid det ensliga klostret
med utblicken over cins klippskulptur
och havets vida bl6a lakan. Fiiirran men
iindi med imponerande h0g kontur reser
sig Faraglioniklipporna langst utet Oster.

Jag s6g och iilskade denna stund. Di
intriiffade detta. Ut ur klostret kom tv6
karmelitmunkar, den tredje hade f6tt ett
skorpionstick och 169 kvar i sin cell med
svullen fot. Fulla av prat var de tvfl.
Deras vattenledning hade gitt srinder och
illa var det, men vlire var det niir de
hade varit barn fcir d6 hade de fitt ro till
Sorrento fcir att hiimta vatten. Och niir
eiledningen gick scinder pA den tiden var
det tv6 fiskare som skcitte reservaggre-
gatet. Munkarna demonstrerade hur det
gick till. Generatorn tycks ha trampats
som en cykel for att det skulle bli strom.
Men fiskama var inte att lita oi. Niir

sardiner och havsrudor gick till liimnade
de sin apparat och gick ut med biten. Dfl
siinkte sig mcirkret 6ver 6n. Och niir en
vacker flicka gick fcirbi var det lika illa.
Fiskarna glodde och fciljde efter och 6n
blev mork. Munkarna fnittrade som barn.
De tyckte att jag var en trevlig lyssnare
och bjdd mig in pi et glas vin. De hade
tre glas. Ett av dem var ledigt eftersom
munken som hade blivit stungen av en
skorpion inte hade vaknat. Det glaset
skulle jag dricka ur. Men diska kunde de
inte eftersom vattenledningen hade gitt
sdnder. Men en av brdderna gnuggade
kanten ren med sin kipa.
Vinet var inte lika storartat som deras
giistfrihet men jag tyckte mycket om
dem. Varje g6ng jag kom till Capri
besdkte jag dem. Fcirst i fjol si var de
borta. Ingen visste var de fanns. Jag
hoppas att de har blivit abbotar i var sitt
kloster i inlandet och att diir finns lika
trevliga munkar som de och mycket gott
vin.
Nu iir det nastan trettio 6r sedan jag den
gingen var inne i klostret Cetrella. Jag
minns det vlil. Jag fortsatte 6t oster pfl
klippisens vassa kant. N8gon viig fanns
inte och knappast nflgon stig, men man
kunde ta sig fram i il Passetiello genom
ravinen p6 den ziventyrliga strit dlir
smugglare och tjuvskyttar brukade
snubbla fram. Niir man kommit ner
niistan i hojd med Quatro Venti men utan
att liimna de sondervittrade, hundra
meter hciga klippornas urland, befinner
man sig fortfarande i den gamla euro-
peiska kulturens mitt, men kiinner sig
ensam som pi Grdnland.
Jag stannade och sig upp mot denna
vilda isolering. Var hade jag sett detta
forut? Jag letade i minnet. Si visste jag. I
mitt fririildrahem fanns i biblioteket ett
bord diir det brukade ligga en stor och
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praktfullt illustrerad bok. Det var Dantes
Gudomliga komedi. Jag liiste den nlir jag
var mycket ung, kanske en 6tta/nio 6r. Ja,
hela boken llistejag inte. Jag borjade nog
liisa de delar som handlade om skiirseld
och paradis men fann dem tr6kiga.
Intensivt minns jag diiremot mitt mcite
med Inferno. Jag liiste med stora ogon
och heta kinder om de priiktiga synderna
och vidliga straffen ochjag sAg Dords
bilder. Det var diir jag hade sett det land-
skap som jag mdtte i ravinen nedanfor
klostret. Ett underskont Inferno tog form
i urskog av rAd och vilda klippor. Det
var inte pA ett ungeftir samma landskap
hlir som hos Dord - utan precis! Niir jag
kom tillbaka till San Michele gick jag till
biblioteket i Foresterian och slog upp.
Det var som jag misstiinkte. Dord hade
varit hiir och tecknat det skrlimmande
kolossala som fanns pi smugglarnas stig
frfln den h6ga centralplatin ner mot sta-
den Capri. Hiir fanns hogtid och tystnad
som pi bilden, en nlirhet som keindes
som kyla under huden och en orindlig
distans. Dor6 visste.
SA s6g de fdrsta dagarnas erovring ut.
Jag tog mig upp till Monte Solaros topp
och gick sedan pi bergskammen till
Migliera. Vid den tiden rcirde sig
tydligen inte minga pfl den striickan.
N6gon upptrampad stig fanns inte och
naturligtvis inte som nu nigra vita
fllickar milade pA stenar som snitsling av
viigen. Men den som ville komma
narmaste turen fr6n Monte Solaro till
Migliera gick just pi klippans vassa egg
mellan briddjupet mot havet och den
branta men mindre v6dliga slzinten mot
norr som slutar vid Anacapri en halv
kilometer bort. Klippeggen som jag
vandrade pfl ligger 500 meter civer havets
nivfl, en hisnande hdjd diir den stupar
lodriitt 6t sdder. Att gi diir uppe zir dock
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inte livsfarligt men det iir nodvlindigt att
noga se efter var man satter foten.
Diir jag gick i min ensamhet roade jag
mig med att sfacka ut armarna som om
jag balanserade pi lina - ffinkte dlir jag
gick: Nu har jag Afrika pi min viinstra
hand, i hcigran har jag Europa. Utan
ithiivor h6ll jag tvA viirldsdelar i mina
hlinder. Och liksom jag mindes Dord den
dagen innan Unkte jag pA nytt pfl arlister,
som fann den stora melodin pA denna 6.
Hlir balanserade Holderlin fram drdm-
mande om eviga skonhetsideal och
ropande ut en poesi, magnifik som ingen
annans - blond, ivrig, snabb elier dunkelt
drdjande. Och hlir gick Dumas fadren
(sonen kom efter vadjag vet aldrig hit -
Kameliadamens blomma fick stanna i
Paris), men som sagt Dumas den iildre
bor ha funnit en scenografi viil passande
b6de for tre musketOrer och for en greve
av Monte Cristo. Det stora Aventyret
finns i villande stigar, stup, taggiga
toppar och briddjup dven om han inte
l6tit n6got story direkt utspelas p6 Capri.
Och Rilke fanns ocks6 hiir pA den smala
stigen viisterut frAn Monte Solaro. Han
skrev vacker poesi bide till naturen och
till de unga flickor som han s6g pA
viigen. Undrar just om han tog av sig
lackskorna niir han gick hlir? Jag tror att
han giorde det men iir inte sliker.
Nya iiventyr mciter oavbrutet pi Capri.
Jag tror att detta medverkar till de seriOsa
resultaten vid staffli, skrivbord och
flygel i San Micheles musikrum. Men
kanske betyder kontakten med mlin-
niskor som scikt sig hit linnu mer. Man
ses, kdnner varandra, sliger snabba lek-
fulla ord och skyndar bort t i l l  ett nytt
trappsteg i den verksamhet som fyller
ens tankar. GlZidjen, humoret, tempera-
turen ger inspiration.

(forts iittning fciljer)
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INTENDENTEN BERATTAR
Jag startade som intendent p[ Villa San
Michele fdr drygt ett ir sedan. Man kan
nog bOrja dra vissa slutsatser kring
verksamhetens ging och utveckling.

Efter en standigt fallande kurva bdrjar
lintligen besokarsiffrorna viinda (uni
+7,4Vo). Det finns minga motiv att
beakta (ekonomiska, politiska...) men
med all slikerhet vAgar jag saga att
mingas gemensamma engagemang
bidragit till denna framging. Vid sidan
om styrelsen och viinforeningen har
stipendiater och gdster bidragit med sina
vitt skilda erfarenheter och aktiva stdd
ti l lsammans med hundratalet utomsti-
ende personligheters arbete, kunnande
och professionalitet. Aven finansiellt har
jag att tacka de institutioner eller privat-
personer som tror pi Villan som kultur-
institution och framstiende svensk re-
presentation i Italien och som av denna
anledning iiven velat dela det ekono-
miska ansvaret for Arets verksamhet.
Efter styrelsebeslut iignades flrets fcirsta
minader i huvudsak 6t en omfattande
och tidskravande omorganisation som

berorde alla strukturella aspekter av vir
verksamhet.
Fdr den utfltriktade har v6ra finansiella
samarbetspartners varit:
Arbetsf6rmedlingen Kultur Ostra
Regionen
Stiftelsen Maria Bonnier Dahlin
Svenska Institutet
Kultunidet
SAS
Fazioli - Progetto Piano
Anacapri Kommun

Bara for det samtida kulturprojektet har
60{alet personer medverkat. Tillsam-
mans med Gdran Alteus har vi sam-
producerat en fantastisk CD, "Villa San
Michele", som innehiller ett urval av den
musik som stod Axel Munthe niirmast.
Med bokforlaget Electa har vi samprodu-
cerat en bok, "I Castello di Barbarossa",
som rir den forsta som utgivits om Bar-
barossaborgen och som iir ett delresultat
(den historiska delen) av ett uppdrag som
Stiftelsen fOr ett antal flr sedan gav en
grupp forskare och experter.

Organisatoriskt har vi nu ett pigiende
samarbete med Sveriges Ambassad och
ett vlixande med Sveriges Exportrid i
Italien.
Vi har ombetts gi med i den mycket
exklusiva sammanslutningen Grandi
Giardini Italiani.
Vi har haft en relativt god medial
tackning i tv och tidningar och upp-
miirksammats, vid sidan om fdr museet
och dess underskona triidgArd, iiven fdr
v6r institutionella roll som kulturbiirare
och producenter.

I slutet av sommarsdsongen kommer vi
ha haft:

(forts. niista sida)
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2 bokpresentationer
I litteriir afton
I samtida konstutstiillning
1 mini-dokumentiirfi lmfestival (Jan
Troell nrirvarande)
9 klassiska musik konserter (med bl a.
Drottningholms Barock Ensemble)
3 j azzkonserter (Viktoria Tolstoy,
Anders Bergkrantz..)
2 samtida musikkonserter

I m6n av tid skulle vrinforeningen, vid
sidan om sin reguljiira verksamhet,
kunna ha en betydande roll som
fundraiser och pfl det viset bidra till att
trygga Villa San Micheles existens och
tillviixt

Viinliga hzilsningar
Peter Cottino

Anacapris stolthet -Piazza Vittorias beromda siluett
ett pinjetriid fattigare
Av Dan Kumlin (text och foto)

wi' :W.:Wniill tilii. -:,tiNwiMfiLllr::'.;.;:.

Den viinstra pinjen hade m6tt diligt liinge och i vintras fick den sin sista knrick och
dog. Den 23 mars sflgades den ned bit fcir bit. Stiimningen var tung denna grikalla
marsdag. Rykten 96r om aft ffadet utsatts fcir attentat. Nu finns bara en kvar av de
beromda, historiska pinjerna som Axel Munthe en gang i tiden riiddade fran att bli
brasved. Det kiinns tomt niir jag blickar upp mot PiazzaYiltoria.
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Om naturens sinnliga livsvzirden
Marira Jonsson. f OnSsARsf zuinCArueN.
Foto Marita & Helea Jonsson. 168 s. Forum 2004.

Minskiften och solAr besteimde under
16ng tid bondens er. Att llira sig naturens
egen regelbok var ett villkor fcir civer-
levnad men oppnade ocksfr ftir fest och
gladje. Arets rytm gav mening och
dramatik At livet men spelreglerna var
hirda. I den urbaniserade tillvaron iir
Bondepraktikan ett bisant kuriosum om
den overhuvudtaget iir kzind. Men ziven
diir 16r pflminnelser om jordens liv och
safter vid hemliga striingar. Diirom
vittnar TVs tittarsiffror f6r sommartorp,
gr6na fingrar och skogens vilda djur.

Denna bok piminner oss om a1las vflr
urgrund och det iir en engagerande
upplevelse. Kdrsbiirsgflrden ligger pi
Gotlands sydspets med havet p6 tre sidor
och Sundre kyrka som riktkarl. Den var
fr6n b0rjan ett kaf6 med visningstriidgflrd
skapad av det originella konstniirsparet
Signe och Figge Engstrdm. De levde i ett
dramatiskt iiktenskap men de komplet-
terade varann med Signe som den
dominerande. Nlir Signe samlade viixter
frin Gotlands hedar, myrar och
sfiandangar fdrdjupade sig Figge i
medelhavsllindernas flora.

Efter bfldas dcid- efterlevande Signe
blev over 90 ar - fdrvlirvade for-
fattarinnan med familj anliiggningen.
Den var di mycket forfallen. I boken f6r
man folja den pietetsfulla restaureringen
som parallellt innefattade en kongenial
nyskapelse. Nu lir anliiggningen ett
allkonstverk och en nutida Edens
lustgArd. Forfattarinnan inbjuder till en

sinnenas fest dlir 6rets minader fitt
bestdmma menyn. Texten kompletteras
med ett generost bildmaterial som hela
tiden fcirstlirker kdnslan av nlirhet. Det
konstniirliga bildmontaget skulle fortjiina
en sdrskild recension. I bildtexterna fflr
miinniskorna triida tillbaka. Blommorna
biir namn, miinniskorna lir med nigra
undantag anonyma. Texten kryddas av
litteriira citat och m6Lngahanda notiser:
om medicinalviixter kiinda sen 5000 6r,
om matrecept fdr bl.a. ungtupp,
venetiansk vitlOksrora och valncitslikdr;
om medel mot muskelviirk och hflravfall.
Hiir piminns man om fflgelstriick,
gokens rop, harens viig, dofterna och det
forunderliga gotlandslj uset.

" Nu vill jag leva i ljuvlighet och slakta
tilljul en oxe fet" utropar Bonde-
praktikan i julminaden. Boken slutar
med den stora adventsfesten for
grannarna. Dagsljusets sidensvansar
inleder med himmelsk musik,
silverklockor. Festbordets hdga ljus
speglar sig i silver och kristall. Htistens
och vinterns fiirger gloder i blomvaserna.
Berg av kott och fyllda glas frestar gom
och ciga. Dekorativa gronsaker i miingd.
Stlimningen lir hog, gllidje och eftertanke
blandas i en stark gemenskap. "Man lir
mans gamman", sliger Havamal. Livet
har iin en ging bevisat sin fullhet och
liimnat ett uppfordrande alternativ till
normalliisarens rastltisa i iikt.

GG
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sAllsrepETs sTyRELSE FRAM rnr Ansuorer zoos
Barbro Ldfgren ordfdrande 08 - 661 45 32
Gideon Gerhardsson vice ordfiirande 0g - g4 1g g5 (iiven fax)
Gun Andrdasson skattmestare 0g - 779 32 gO
Gudrun Dahlberg sekreterare 0g - 650 41 51
Ingvar Holm O4I4 - 240 00
Gcjran Zackrison 0g - 21 97 5g

Wivi-Anne Nilsson suppleanr Og - 6623133
Vakant

Stillskapets address: clo Gudrun Dahlberg
Arbetargatan23B
Il2 45 Stockholm
postgiro: 25 96 9A - 6

Har du sjiilv nigot trevligt minne frin San Michele eller n6got annat
att bertitta som kan intressera vflra medlemmar - hijr av dig.

Ansvarigutgivare: BarbroLiifgren
Redaktcir: Gideon Gerhardsson


