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Arsmot et 2006. . .
..blev en omviixlande historia. Stig Gustafsson ftire-
slog att siillskapets kapital placeras biittre. Styrelsen
undersoker saken.
Bengt Jangfeldt lanserade id6n om namnbyte till "Axel
Munthe-siillskapet". Fdrslaget presenteras i medlems-
bladet pi det att alla medlemmar kan rosta om det.
M<jtet sa ja till Agneta Nordgrens prop6 om en Villa
San Michele-fond. Agneta sjiilv fir i uppdrag att
ansvara fdr fonden och att foreslS ett liimpligt namn
ftir den.
Ovanpi detta altackades och blomsterhyllades varmt
den avgiende ordforanden Barbro Ldfgren liksom
avgiende redaktoren Gideon Gerhardsson ftir sina
mingiriga insatser i siillskapets tjiinst.
Sen var det dags ft)r aftonens huvudnummer: Kaj
Attorps - litterafurrecensent, Ye ats-<iversiittare och
ft)rfattare av bl a romanen "Gredelins liingtan" (om
Elsa Beskows tre beromda tanter * Farbror Bla) -
beriittade utifrin sin antologi "Svenska kiirleksbrev".
Det blev en gripande vandring bland m?inniskooden.
Nils Strindberg - deltagare i den tragiska Andr6e-
expeditionen mot Nordpolen - som ftirtr<istansfullt
skiver till ftistm<in Anna att nu iir ballongen ny-
fernissad och siiker.
Den judiske forskaren Rudolf Kauffmanns 6mma,
ftirtvivlade brev till sin svenska ftistm<i Ingeborg
Magnusson. Kaufmann sattes i ftingelse ftir "rasskiind-
ning", deporterades till Litauen och dodades till slut av
tvi tyska soldater 1941.
Brewiixlingen mellan Samuel August och Hanna som
deras dotter Astrid Lindgren publicerade 1975. "O min
iilskade, wifla ej pi min karlek, ty den tir fast som
bdrg", skriver Samuel August.
Victoria Benediktsson niir Georg Brandes just kysst
hennes hand och gfltt sin vag:".jag lyfte min hand och
kysste den i ett utbrott av jubel <iver attjag skulle fi se
dig 6ter".
Stig Dagerman till Anita Bjcirk: "..du ska veta att din
lille dumme man ldngtar efter dig alltid, ocksi niir han
sover".
Froding till brew?innen "Alice" som i verkligheten var
k[cka G<iteborgsflickor som pi skoj satt in en annons:
"Jag ville gema skrifva nigot vackert it er, men jag
tdrs inte.."
Hjalmar Bergman som ej tillAt Stina att l5mna bosta-
den utan hans siillskap;"Jag vill liigga dig i min siing
och priissa dig intill mig och gdra dig mycket, mycket
illa".
Och till slut Stillskapets egen Axel Munthe till kron-
prinsessan Victoria i maj 1893:

"..gondolen gled lingsamt fram civer det skimrande
vattnet och den gamla viirlden var borta och vi satt diir
med blickarna riktade mot dromlandets grcina <i lingt
borta i fi?irran".
Vilken o menade han? Kanske vAr <i?
Och medan vi begrundade det vi hcjrt gav Per Thunarf
vid pianot relief it v6ra pens6er med "Turkisk marsch"
av Mozart (i Mozartjubileets ir), Schumanns "Trdume-
rei", Smetanas "Polka" - och som final i virens tid
Christian Sindings sprittande "Frtihlingsrauschen".
Sen blev det en fin sup6, som vanligt.

Ny ordforande, ny styrelsemedlem
San Micheles viinner fick bide en ny ordforande och
en ny styrelsemedlem vid 6rsm<itet.

Nye ordforanden Bengt Jangfeldt tir far till stjiirnskot-
tet singerskan Sara Jangfeldt, Siillskapet San Micheles
Viinners stipendiat hr 2004. Och han tir sA mycket
annat. Hans doktorsavhandling handlade om Vladimir
Majakovskij och nu liigger Jangfeldt sista handen vid
en bok om just denne ryske poet. Boken har trteln Med
livet som insats och utkommer i mars 2007 ph Wahl-
str<im & Widstrands ftrlag. Men for San Micheles
Vlnner iir Bengt Jangfeldt givetvis friimst kiind som
den ledande Munthe-forskaren med boken En osalig
ande (2003).672 sidor som for ling tid fram6t utg<ir
den definitiva biografin om Axel Munthe. Det 2ir en
bok som bygger pi dverviildigande grundforskning i
brev och dagbdcker. Men framftir allt ar den en stor-
artad akt av inlevelse i Axel Munthes sammansatta
personlighet, denna mtirkliga blandning av g6tfullhet,
duperingsfrirmiga, kiirlek till djur, riidsla for emotio-
nella fiingelser, barmhiirtighet mot fattiga patienter,
viiderkorn fdr l<jnsamma overklas sbekantskaper, dven-
tyrslusta, demoni, karriiirism, leda, mytomani, karisma
och splittring. Ett portr?itt av en samtida: en ftirbluf-
fande modern miinniska.

Bo Andersson, den nye medlemmen av styrelsen, dr
AD och grafisk formgivare.1966-1967 utbildade han
sig vid Art College Center of Design i Los Angeles.
Hemma i Sverige btirjade han som AD-assistent pi
Ervaco, sedan som AD pi Communicator, MK, vidare
pi Andersson & Lembke och Falk & Pihl/DDB. Hans
konstniirskap tog fart f<irst ntir han fatt kontakt med
Georg Suttner och Bo Wetteryd pi Gerlesborgsskolan.
Han har stiillt ut pi Romelegirden, konsthallarna i
Viisby och Edsviken och nu i september pA restau-
rangen Pontus by the Sea p6 Skeppsbrokajen.
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Namnbyte - sag Din mening!
Axel Munthe Zir en mingfasetterad person -
liikare, forfattare, by g ghene. Nigra intre s serar
sig ftir hans ftirfattarskap, andra ftir hans liikar-
giirning, andra 6ter for hans anknytning till
Italien och Dalarna. Ocksi personen Munthe
tilldrar sig givetvis stort intresse.

Mot bakgrund av detta ft)reslir styrelsen f<ir
San Micheles VZinner att Siillskapets namn
2indras till Axel Munthe-siillskapet. Det
huvudsakliga argumentet ftir namnbytet iir att
vi pi si siitt hoppas kunna bredda Siillskapets
rekryteringsbas. Det finns ju minga av
Munthes beundrare som inte i ftirsta hand iir
intresserade av Capri eller Villa San Michele.
Genom att byta till namn Axel Munthe-
siillskapet skulle vi signalera att vi sysslar med
alla aspekter av denne rikt begivade persons
liv och giirning. Ett namnbyte skulle siikert
ocksi g<ira det liittare attvawa medlemmar pi
ett stiille som Hildasholm.

Ett sfidant namnbyte innebiir i sin tur att g1 i
Siillskapets stadgar:

S?illskapet har till syfte att vara en sam-
manhillande liink mellan de personer
som vistats pi San Michele samt att
stiidja Stiftelsen San Micheles
verksamhet.

iindras till:

Siillskapet fir en fiirening fiir dem som
intresserar sig fiir Axel Munthes liv och
mingsidiga giirning och har som frflmsta
syfte att stiidja Stiftelsen San Micheles
verksamhet.

$2 iindras foljaktligen frin:

Till medlemmar av Siillskapet kan
antagas personer som varit bosatta pi
Stiftelsen San Michele eller eljest visar
stort intresse fiir verksamheten dflr.

till:

Till medlemmar av Siillskapet kan
antagas personer som intresserar sig fiir
Axel Munthes liv och giirning.

Eftersom ett namnbyte inte kan ske utan med-
lemmarnas godkiinnande ber Styrelsen er ta
stiillning till fdrslaget antingen genom att
skicka in talongen nedan till: Yvonne
Ribbentoft, Kristinelundsvflgen 20, 17 l 50
Solna eller svara per e-post till:
rib b entoft&.rch e llo. s e.

Vi ber er svara ft)re den 15 oktober 2006.

Frigan om namnbyte kommer att avg<iras med
enkel majoritet.

Y

Kryssa for det alternativ Du foredrar:

O Ja, jagstoder namnbytet till Axel Munthe-siillskapet

Nej, jag motsdtter mig namnbytet till Axel Munthe-s?illskapet



Villa San Michele-fonden
Ni som var med pi Siillskapet San Micheles
Viinners irsmote i april vet att nu finns Villa
San Michele-fonden med Banksironummer
5853 - 946r.
Fcirdelama iir m6nga med att fonden som ska
stodja Villa San Michele ligger under v6r
viinfdrening. Det finns minga behov och
itgarder som viintar. Peter Cottinos lista pi
projekt iir l6ng. Det mest akuta inftir niista 6rs
150-6rsjubileum av Axel Munthes ftidelse iir en
ordentlig uppfriischning och modernisering av
utsttillninsen i villan.

Mitt arbete Ar i full ging och jag hoppas kunna
komma med glZidjande nyheter i form av
ekonomiskt tillskott inftir n[sta Ar. Ar det n6gon
i viinftireningen som har lorslag och tips om
personer som iir intresserade av att st<idja verk-
samheten, hcir giirna av er till mig via mail:
p onte. i tal i afrS; grnail. co m

Med viinliga hiilsningar
Agneta Nordgren

Logi pi Capri
Planerar du/ni semester eller annan vistelse pi Capri? Jag har kontakt med tvi personer som hyr ut
liigenheter till medlemmar i viinforeningen. En ligger mitt i Anacapri och har s?ingplatser fdr tvi
personer. Den andra ?ir lite stcirre, max sex personer, och ligger i utkanten av Anacapri, it Grotta
Lzzuna-hhllet. Ring vid intresse: 08 - 611 44 61.
Dessutom har jag en god viin som i hdst kommer att <ippna bed & breakfast-verksamhet i Anacapri.
Mer information kommer.
Agneta Nordgren

Logi i Neapel
I ett hus frin 1700-talet, fem minuter frin Museo
vardagsrum och bad. Underbar stor frukostbuff6.
2424338. 0093 9-8 1 -5 499133 .
Yvonne Frykberg

Omrcistningstalong, se friregiende sida.

Nazionale, finns bed&breakfast
85 Euro ftir 2 pers, 55 Euro ft)r

med eget sovrum,
I pers. 076-

Y
Plats ftir
frimiirke

Yvonne Ribbentoft,
Kristinelundsvagen 20
l71 50 Solna
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Resan tillbaka till San Michele
av Anne-Marie Nilsson

Mitt forsta bes<ik pi Capri var sommaren 1959.
Som ung student hade jag fhtt mcijlighet att som
stipendiat komma till Villa San Michele. Den ftirsta
anblicken av Capri Zir for evigt etsad i mitt minne:
den lilla biten tuffar framit och lingsamt i soldiset
stiger Capri upp ur havet. Alla har vittnat om det
grandiosa intryck som Capri och Villa San Michele
ger och fdr mig var det pi 5O-talet en otrolig upp-
levelse.

Jag hade bestiimt mig f<ir att iterse Capri och di
Yvonne Frykberg kom med sitt ft)rslag om en
Capriresa 1-5 juni 2005, tvekade jag inte. Det blev
en underbar vistelse. Yvonne glorde sitt yppersta
ftlr att vi skulle hinna med det viktigaste.
Jag bodde pA det trestjiirniga hotellet Biancamaria i
Anacapri i ett dubbelrum med utsikt mot Neapel-
bukten. Vilka solnedgingar!
Vi besrikte Villa San Michele och fick en pratstund
med intendent Peter Cottino. "Fjiirilskrogaren" Dan
Kumlin beriittade om sina fiiirilar och deras mat-
kultur i den "fiiirilsrestaurang" han byggt upp.

Mdngafarandringar
Jag kunde notera att det har vidtagits minga ftir-
?indringar under 6rens lopp. Utomhusscenen dr ny,
huvudentrdn har iindrats och Foresterian har ffitt
bibliotek och nytt musikrum. I den nedre v6ningen
var dock k<iket och matsalen oftiriindrade.
Vi var ocksi pi ett mycket trevligt bes<ik hos den
ftlrre intendenten Levente Erdeos och hans hustru
Marilou. Vi pratade om gamla tider och jag frck

veta hur det gitt for de personer jag liirde kAnna
t959.

Viigen upp till Villa Jovis gir numera genom ett
bebyggt landskap. Det Zir en stigande viig som
frestar pi i viirmen. Heder 6t Yvonne som, hela
v2igen upp pa sin rygg, bar vir picknicklunch och
dryck. Vi avslutade vandringen med en iskall
citronlikrir pi en uteservering. Fersens Villa Lysis
var tyviirr stiingd.

Linbanan upp till Monte Solaro visade ocks6 pi
den fordndring som iigt rum. Bebyggelsen striicker
sig hcigre upp. Viil uppe ser man hur fantastiskt
man tagit till vara utsiktsmojligheterna.

Vcirme och bad
Ett besdk i Pompeji stod ocks6 pi programmet.
Men vilken hetta! Det var 40 grader varmt och att
vara turist i den hettan tir en prestation.
Helt nytt ftr mig var badet vid Grotta Azzuna-Ett
underbart stiille med god mat, sol- och badmrijlig-
heter. Ak taxi ner och njut av vlgen som slingrar
sig ned genom pinjeskogen!
Det iir en stor ftirdel attitka i liten grupp niir man
deltar i en gruppresa och vara ensam med ftirdleda-
ren iir underbart. Yvonne har en unik lokalkiinne-
dom om restauranger, musiktavernor och "folk pi
orten". Detta gdr resan si mycket innehillsrikare
och det blir personligare niir man tar en drink pi
Capris piazzetta, iker taxi eller bara handlar.

Pi hemresedagen bj<id Yvonnes sviigerska pi en
:,,k biltur runtom det vackra Neapel.

Capri har ftlriindrats. Bebyggelsen
breder ut sig och massturismen iir
hisnande. Ungdomar frin Neapel
befolkar on pi kviillarna. Men fcir
mig var det en hdrlig resa tillbaka till
underbara minnen som efter resan har
samma skimmer.

Avskedsstund pd piazzan i Anacapri
juni 1959. Anne-Marie till vrinster
och Josef Oliv i rutig skjorta. Notera
i bildens utkant bagageluirran som
fortfurande cir i brukpd Villa San
Michele.



San Michele - 50 flr med Jan Wallinder
av Bo Sahlin

Arkitekt och professor emeritus Jan Wallinder har
avlidit 90 6r gammal.

Det som bcirjade med en rivstart under en hektisk
minad viren 1949 kom f<ir Jan Wallinder att bli
inledningen till ett halvsekellingt engagemang
bl a som styrelseledamot i Stiftelsen San Michele.
Jan Wallinder hann under sin tid uppleva inte
mindre ?in fura intendentperioder.

H<isten 1948 reser arkitekten Jan Wallinder med
hustru och tvfr smibarn genom ett krigshrirjat
Europa med destination Svenska Institutet i Rom.
Jan Wallinder var 6rets arkitektstipendiat med
forminen att under ett helt ir bedriva fria arki
tekturstudier med institutet som bas. I januari
samma 6r undertecknar Axel Munthe sitt testa-
mente diir han donerar Villa San Michele till
svenska staten att efter hans dod overlita ansvaret
for anliiggningen 6t Svenska Institutet i Rom. Den
17 januari 1949, ett ir efter donationens under-
tecknande, dor Munthe. Representanter fr6n insti-
tutet iker omgiende ner till Capri och konstaterar
att en genomgripande dokumentation lir nodv2in-
dig ftir att fi grepp om donationens omfattning.
Munthe efterliimnade inga ritningar vare sig 6,ver
hus eller mark och det blir Jan Wallinders uppgift
altphplats inventera och m?ita upp anliiggningen.
Han begriinsar uppmiitningarna till Villan och
Foresterian.

Under fura intensiva veckor genomft)r Jan
Wallinder sitt uppdrag. Huvudritningarna 6ver
Villan och Foresterian iir idag ovZirderliga
handlingar. De visar situationen vid donations-
tillftillet, innan anliiggningen blev museum, ftir
civrigt ett av de mest bes<ikta i svensk iigo.

Niir Munthe donerade Villan till Svenska staten
bodde han sedan fem frr tillbaka i en liten l2igen-
het pi Stockholms slott lingt frin sitt kiira
Anacapri dit han aldrig mer kom att iterviinda.
Han var 90 6r och ilderssvag och oroade sig
mycket <iver sin skapelses framtida ode. I ett
tillagg till testamentet framh<ill han diirftir s?irskilt
vikten av ett pietetsfullt bevarande av San
Micheles egenart. Med arkitekturen i samspel
med konstverk och triidgird efterliimnade Munthe
ett allkonstverk, ktinsligt ftir piverkan.

Under uppmiitning pA traditionellt handgripligt
siitt fir man intim kontakt med objekten och en
extra ft)rstielse ftir, som i det h[r fallet, Villans
komplicerade uppbyggnad. Detta bekriiftas nedan
av nigra citat fr6n Jan Wallinder:

Lilrnar ingenting annat
"Av Villans egendomar viirmer La Foresterian
mest hjiirtat - itminstone pA en arkitekt. Det iir
gracidst, viilproportionerat och genuint capresiskt.
Till skillnad mot den pi si minga siitt beundrans-
viirda viirldsattraktionen Villa San Michele som
?ir en genial byggamat<irs collage av arkitekto-
niska dr<imfragment... San Michele liknar
ingenting annat i viirlden. Det har kommit till i
lycklig skapargliidj e utan hiimmande f<irebilder.
Det iir i djupaste mening originellt. De forkle-
nande rdster som talat om ftirfalskning och
still<ishet m[ter med mitt som inte passar hdr."

Och Jan Wallinder fortsiitter:

"Ingenstans pi San Michele tycker jag att
Munthes dekorativa talang och skapande fantasi
som byggare har lett till si lyckosamt resultat
som niir han ftirvandlar utrymmet mellan kapell-
ytterviiggarna och skyddsruinen kring dem till en
loggia och bryter igenom skyddsruinen med
sirliga kolonettprydda valvbigar... Men frigan iir
om inte triidg6rden Zir Axel Munthes styvaste verk
pi San Michele; viigen fram genom pergolan med
det gradvis stegrade perspektivet ut 6ver Neapel-
golfen, stramheten och slutenheten i cypressall6n,
overhuvudtaget den f<irbluffande rikedomen och
omviixlingen av nivier, rum, utblickar, riktningar
och hZindelser pi detta trots allt si begriinsade
stycke mark. Det iir en skicklig komposition pi en
benidad plats pi jorden..."

Kan Jan Wallinders ovan niimnda, ofta 
"it..ud.,triiffsiikra omd<imen mojligen haft den effekten

att de hittills lagt locket pi for en mer ingiende
studie av den kreativa byggprocessen med
Munthe som byggherre och ansvarig arkitekt?
Idag kan man med utgingspunkt frin Wallinders
uppmiitningar, kronprinsessan Victorias foto-
dokumentation kring ftirra sekelskiftet samt
Bengt Jangfeldts Munthebiografr En osalig ande
rekonstruera de olika etapputbyggnaderna.



San Michele - tillvarons krydda!
Nir Jan Wallinder gick pi KTH:s arkitekturskola
hade han 1936-39 som hrare professor Gunnar
Asplund, skaparen av bl a Stockholms stads-
bibliotek. Sista studieiret praktiserade han dess-
utom pi Asplunds kontor fcir att iret nirmast efter
examen fortsAtta som medarbetare. Det var ingen
dilig start pi en arkitektkarriiir och det iir ingen
hiindelse att Jan Wallinder med den bakgrunden
senare blev en uppskattad och respekterad lirare
som professor i materialbehandling med formliira
vid Chalmers arkitekturskola.

Jan Wallinderfotograferad av dottern Stina
Wallinder.

Parallellt med liirargbrningen bedrev Jan
Wallinder egen arkitektverksamhet med inrikt-
ning pi bosttider, skolor, bibliotek samt iiven
industrier. Men ftir Jan Wallinder var kryddan i
tillvaron kontakten med Villa San Michele och
Foresterian med dess giisthem, vilkas skiftande
6den han f<iljde under 50 6r. Wallinder var senare
en av initiativtagarna till den privata stiftelsen
Grez-sur-Loing utanf<ir Paris som sedan 1994
erbjuder liigenheter, atelj 6er och gemens amma

q

6
utrymmen it kulturarbetare, eff koncept liknande
Foresterian med giisthem.
Till Villa San Michele hor Castello Barbarossa.
Jan Wallinder var frin bd{an osiiker om borg-
ruinen ingick i donationen. Han fann det "nigot
osannolikt att Svenska staten Zigde en borg pi en
klippspets i Medelhavet". Det iir verkligen unikt
att Svenska staten iiger en viirldsberdmd anliigg-
ning pi mytomspunna Capri, en situation som
inte bara Italien utan iiven <ivriga viirlden avundas
Sverige. Ett av Jan Wallinders sista itaganden pi
Villa San Michele var att ingi i ett internationellt
forskarteam rorande C astello B arbaros sas forntid
och fortbestind. Borgruinen harr<ir frin 900 f Kr
och delar av den stir idag under rasrisk. En annan
angeliigenhet som engagerade Jan Wallinder var
aff propagera fdr anskaffandet av en lamplig
stdrre lokal for San Micheles boksamlingar. Han
ans6g det vara angeliiget att ge San Micheles
bibliotek en viirdig ram till vederkvickelse och
triiffpunkt fdr dess giister.
Ett av de senaste arkitektuppdragen i egen regi
var restaureringen av Karl Johansskolan i
Gtiteborg, ett uppdrag Jan Wallinder var extra
stolt 6ver eftersom skolan ursprungligen var ett
verk av hans gamle liirare och nestor Gunnar
Asplund. En vtirdigare avslutning pi kaniiiren
kunde han knappast fb.
Hosten 2005 dverliimnade Jan Wallinders doffer,
arkitekt SAR/MSA Stina Wallinder, kontorets
alla handlingar rdrande Villa San Michele till
Arkitekturmuseet i Stockholm. Hiir finns nu
ursprungliga uppmiitningsritningar (utom tre som
f<irvaltas av Konstakademien), situationsplan,
inventeringsforteckning, senare relationsritningar,
ritningar over komplementbyggnader och ett tio-
tal mappar med allehanda dokument som samlats
under irens lopp.

Bo Sahlin iir arkitekt SAR/MSA med
inriktning pi s k kreativ byggnadsvird.
Han arbetar f n pi boken Munthes villa pd
Anacapri - verklighet och dikt.
Beriknad utgivning viren 2007,150 ir
efter Munthes ftidelse.
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Capri F6gelstation 50 flr
av Christian Hjort

P6L berget ovanftir Villa San Michele ligger den
gamla borgen Castello Barbarossa, 400 m 6ver
Neapelgolfen och med en av Capris biista
panoramautsikter! Sedan 1956 har det diruppe
bedrivits svensk flyttffigelforskning - hahviigs
mellan "vhra" fhglars hackningsomriden kring
Ostersjrin och de tropikflyttande arternas vinter-
kvarter i Vtistafrika, och miff i vinterkvarteren
for viilbekanta fbglar som rddhake och taltrast,
vilka i huvudsak tillbringar den kalla flrstiden
kring Medelhavet. Frin borjan pfr 1980-talet har
iiven italienska f6gelforskare utnyttj at borgen.
Den zir numera en av de viktigaste stationerna
f6r deras pi olika smitiar bedrivna studier av de
pi viren sdderifrin ankommande flyttfhglama -
det s k PPI-projektet (Progeffo Piccole Isole).

Castello Barbaross a, hemvist fdr fdgelsta-
tionen, pd sin klipptopp hdgt dver Neapelgolfen.
Foto CH.

Femtioirsjubileet av den omitologiska verk-
samhetens start hiirnere firades nu i vir, i mitten
av maj, med deltagande av svenska och
italienska ornitologer, av en representant ft)r
San Michele-stiftelsen (Ingrid Sj <istrtim),
Villans ledning och hela personal, olika utifrin
(mestadels frin Capri) inbjudna giister, samt av
pi Villan boende stipendiater. Tyngdpunkten pi
firandet var forlagt till l<irdagen den 20 maj. Det
inleddes pi eftermiddagen med en presenta-
tions- och ftiredragssejour i kapellet i Villans
triidgird, fortsatte med en informell invigning
av en jubileumsutstZillning pi fhgelmuseet
"Olivetum", och avslutades med en storslagen
buff6middag utomhus vid F ore sterian, tillagad
av Olga och hennes kolleger. Mycket lyckat,
tvckte de flesta. svenskar som italienare!

Tillkomsten
M<itet i kapellet inleddes med ett viilkomnande
av Villans intendent, Peter Cottino. Diirefter .
fdljde en betraktelse kring ffigelstationens
tillkomst, av dess grundare Carl Edelstam. Carl
var den som Sveriges Ornitologiska Fdrening
(SOF) skickade ner ftir att rekognoscera 1950,
efter att Villans fcirste intendent Josef Oliv,
inspirerad av Axel Munthes stora figel- och
fflgelskyddsintresse, redan flret efter den senares
dod kontaktat SOF och undrat om det fanns
intresse att bedriva svensk flyttffigelforskning
pi Capri. Resultatet av denna rekognoscering
blev positivt och 1956 startades verksamheten
av Carl Edelstam och hans hustru Gunilla ([ven
hon nu pi plats) och si sminingom bl a med
hjiilp av likaledes niirvarande veteranerna Boris
och Vanja Engstrom.

Efter Carl Edelstams beskrivning av hur det
hela borjade redogjorde undertecknad, som fn
pi SOF:s och Ottenby Figelstations viignar
driver den svenska verksamheten hiirnere, ftir
hur det 96r till idag. Jag berflttade om olika
vetenskapliga problemstiillningar, bl a kring den
energikriivande flyttningen 6ver Medelhavet
och Sahara, och visade exempel pi resultat frin
arbetet. Axeln frin Sverige (t ex Ottenby
Figelstation pi Olands scidra udde) till Capri i
Medelhavet har numera ft)rliingts till sdder om
6knen, diir vi sedan cirka 10 ir tillbaka pi olika
platser, framfor allt i Nigeria, studerar vira
fflglar i deras tropiska vinterkvarter.

Intressanta resultat
Fdredragen avslutades av Allessandro Monte-
maggiori, under mflnga ir italiensk platschef pfl
Castello Barbarossa, som berlttade om Capris
roll i det niimnda PPl-projektet och redovisade
nigra av minga intressanta resultat frin den
verksamheten. Den nuvarande italienske plats-
chefen Dario Piacentini var ocksi pi plats,
medan chefen lor den italienska ringmiirknings-
centralen i Bologna, Fernando Spina, fbtt
forhinder. Han hade tvingats stanna kvar ute pi
Ventotene (en liten 6, ibland synlig frin Capri,
lingt ute NW om Ischia), ftir aff presentera PPI-
verksamheten diir och arsumentera fdr fleel-



skydd mm, fcir den besdkande, dfr helt nytill-
tr6dde italienske presidenten Napolitano - en
frinvaroursiikt vi hade latt att acceptera!

Jubileumsutstiillningen i "Olivetum" [r integre-
rad i den ursprungliga basutstillningen diir och
har tagits fram av undertecknad och Bjorn Ed,
den senare en viilkiind formgivare som bide
varit med om att producera den ursprungliga, pi
sin tid prisbel<inta Olivetum-utstiillningen, och
en liknande pi Naturumet pi Olands sridra udde.
"Olivetums" initiativtagare, divarande Villa S an
Michele-intendenten Levente Erderis, var med
sin hustru Marilou ocksi pi plats under jubileet.
De njuter numera sitt otium i en vining nere
bredvid Villa Cuomi, med fin utsikt tiver nejden
och bara nigra hundra meter upp till sin tidigare
arbetsplats.

Lyckat evenemang
Alltsi ett lyckat jubileum, med fltskilliga f6gel-
stationsveteraner och andra pi plats, med fan-
tastiska Villa San Michele som bas och med det
behagliga mediterrana maj viidret som bakgrund !
Till jubileet publicerades dessutom ett speciellt
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dubbelhiifte av SOF:s vetenskapliga tidsskrift
Ornis Svecica (nr I-2,2006), pi temat "Capri
Bird Observatory 50 years". Diir finns artiklar
om ffigelstationens historia, om PPl-projektet,
om hristflyttning, rastning, orientering och over-
vintring av ffiglarna pi Capri och lven om
fiirilsflyttning, samt om svensk flyttfigel-
forskning i ristra Medelhavet. Dessutom ingir en
mycket speciell betraktelse kring f6glama,
naturen, livet och d<iden pi Capri, utgiende frin
Paul Klee's milning "Die Zwitscher Maschine"
och forfattad av Levente Erdeds. Verksamheten
vid fbgelstationen och olika aspekter och tids-
bilder av den har ju ocksi tidigare skildrats i
detta medlemsblad; av Boris Engstrdm hr 2000
(Medlemsblad 5, 3-7), av undertecknad
Christian Hjort samma ir (Medlemsblad 6,3-6)
och av Carl Edelstam 61 2005 (Medlemsblad 15.
11-14). Si det 6rbaru att gh tillbaka och liisa
vidare!

Christian Hjort
chri stian. Iij ort@geo1.lu. se

Ringmdrkarna Peter Sieurin och Tommy Skoog i arbete, ndgon gdng i slutet pd 1980-talet. Foto CH.



Vem fflr komma till San Michele?
Minga har hort sig for om hur urvalet for
vistelse pi Villa San Michele gir till.
Diirfor har Stiftelsen for Villa San
Michele pi viinforeningens anmodan
stiillt samman foliande:

Synpunkter pfl kriterier

Inriktning och sdkande
Stipendier: Enligt bestiimmelserna avses veten-
s kap I igt, int e I I ektu el I t el I er ko ns tnrir I igt arb e t e,
som med jbrdel kan bedrivas med SM som
utgdngspunkr. Svirtolkat - ska SM betraktas
som motiv, miljo eller arbetsplats? Ar studier:
arbete?
Fdrslag:dndamilet bedoms frin fall till fall.
Studier, t ex som doktorand, kommer ej ifriga
(faller normalt pi ilderskriteriet).
Vistelse: SM ska vata ett hemftr gcistande
sv en s ka ko ns tn cir er, v e t en s kap s m cin, fd rfa t t ar e,
journalister, hdgskolestuderande och, i mdn av
utrymme, andra svenskar med intressefdr
italiensk och klassisk kultur och humanistisk
forslcning.
Se vidare nedan under Andamil.
Di par s<iker tillsammans med varsitt eller
gemensamt projekt kan det vara fiirdelaktigt att
ge frirtur framf<ir en stikande med "passiv" med-
foljande, men detta fbr beddmas frin fall till fall.

AIder
Stipendier: Av hiivd och enligt statuterna har
tildre fdretrride framfdr yngre s dkande.
Detta tillimpas dock flexibelt - kvalitet ir i
praktiken Overordnat.
Fdrslag: praxis bdr giilla. Ev infora tivre tak pi
80 6r, ft)r aff minska antal s<ikande och gardera
mot hlilsoproblem?
Vistelse: Ingen ildersgrins.
F drs I ag : God flldersblandning efterstriivas, med
tonvikt pfl spannet 30-65.

Ekonomi
Stipendier: Stadgarna anger b ehriv ande sv ens ka
medborgare.
Fdrslag: Nigon ekonomisk prdvning kan ej
g<iras av de sdkande, men urvalet bor i forsta
hand ske bland dem som kryssat enbart i

stipendiealternativet, eller som siirskilt
kommenterat sina behov.
Vistelse: lngen behovsprdvning.

Tidigare besiik pd SM
Stipendier: Som regel ar I-2 bestjk maximalt.
Undantag gors t ex frir den som ska avsluta ett
piborjat viirdefullt projekt.
Fdrslag: Max-regeln bOr tilliimpas strikt, och
anges i anvisningarna.
Vistelse: Vacklande praxis med 3 bescik som
riktlinje.
Fr)rslag: Tre bestik bor vara max, men kan i
undantagsfall dkas, t ex som reserv for iterbud.
Maxgrlnsen anges i anvisningarna.

Den siikandes meriter som konstndr/forskare
etc
Stipendier/vistelse: Uttagningsniimnden striivar
efter hog kvalitet, men bed<imningsgrundema dr
vaga. Kinda och vdletablerade personer fbr f<ir-
tur framf<ir mindre kflnda. Amat<irer stir tillbaka
ftir professionella.
Fdrslag: Det 6r viktigt att bes6karna pi SM kan
fungera som kulturambassaddrer, ha utbyte
inb<irdes, prestera goda verk och diirmed <ika
SM:s goda renomm6.
I anvisningarna bcir tydligg<iras att en CV, en
kort beskrivning av lindamilet samt fdr kategori
K nigra (max 3) arbetsprover (reproduktioner
eller katalog) skall bifogas anstikan f6r aff
underlZitta uttagningen.

Andamdtet med besdket pd SM
Stinendier/vistelse: I stadgarna nimns aff SM har
till syfte attfrcimja ochfdrdjupa Sveriges
kulturellafdrbindelser med ltalien Detta viigs in
i bedtjmningen av de s<ikandes iindamilsbeskriv-
ning: iindamil som avser kontakt med kultur
eller verksamheter pi Capri eller mer allmiint om
Italien ges i praxis f<iretrZide, liksom projekt med
anknytning till Munthe eller Villa SM, ftirutsatt
att projektet hiller god kvalitet och verkar
genomforbart (1). Vanligare iir att iindamfllet
giiller projekt utan sidan anknytning, t ex m61a,
skriva fiirdigt en bok eller artikel, f<irbereda en
utstiillning, gfl igenom ett material. Av tradition
iir minga s<ikande liikare och psykiatriker,
kollegor till Munthe. Ingen vetenskapsdisciplin
bdr uteslutas. (2). En siirskild kategori tir



doktorander i skilda ?imnen som ska arbeta med
sin avhandling (3). Den fiiirde kategorin iir det
mera vaga "samla tankarna, soka inspiration"
eller rent ut "rekreation, vila" (4). Det iir inte
emot stadgarna, men sl6s i praktiken ut av
tydligare syften.
Fdrslag: Andamilet rir viktigt men underordnat
den scikandes allmiinna meriter. Ett bra projekt
med Capri-anknytning av en okiind eller itkiind
s<ikande b<ir stA tillbaka frir en viilmeriterad
sokande, som har oklarare Zindamil. Men vid
lika meritering bdr 2indam6let vtigas in, och typ I
och2 viiga tyngre iin typ 4.Yi iir tveksamma till
typ 3, doktorander, som har andra mojligheter,
och endast bor komma i frAga om deras iimnen
direkt kriiver niirvaro pi SM. Detta ska anges i
anvisningarna.

Kategorimarkering
Den s<ikande anger sjiilv vilken kategori ans<ik-
ningen giiller. Ibland markeras tvi kategorier. En
bildkonstnflr som vill skriva en bok markerar K
och bedrims i den gruppen. Detta iir det admi-
nistratil.t mest ltitthanterliga, men viktigt att
sambed<ima iiven med kategori S. Nigon f<irdel-
ning proportionerligt mellan kategorierna sker ej.
Fdrslag: Praxis fortsiitter, men med observans
pi risken ft)r s<ikande att hamna mellan stolar.
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Rapport och redovisning efter vistelse pd SM
Stipendier: Rapporter kriivs inom 2 minader,
men inflyter ojZimnt.
Vistelse: Rapport kr?ivs ej. En del ringer, andra
tackar med ett vykort.
Fdr slag : Fdr utv2irderingen av besciksverksam-
heten och argumentering fcjr SM:s viirde vore
rapporter vtirdefullt. Det kunde r6cka med en
sida, kanske ett if,/llt formuliir med n6gra frigor,
att insiinda till kansliet senast tv6 m6nader efter
hemkomst. Det blir ett merarbete ftir kansliet och
ett arkivbekymmer, men det riicker attbaralagra
osorterat irsvis till dess man behciver informa-
tionen och gdr en snabb genomging.

Anvisningar och ansiikningsblankett
F<ir att bespara uttagningsniimnden och kansliet
arbete framriver bOr blankett och anvisningar ses
d,ver och gdras sfi tydliga som mcijligt. Detta b6r
ske direkt efter 6rets uttagning. Genomging och
bedomning iir nu ett mycket kriivande arbete,
som rymmer risker fcir godtycke pi grund av
tidsbrist. De scikande som fitt avslag vill ofta ha
en motivering ftir avslaget. Ett diplomatiskt
formulerat brev bcir bifogas avslaget, diir krite-
rierna anges. SM har en viktig supportergrupp i
alla dem som fitt sina ansrikningar beviljade -
de som fatt avslag bdr inte bli vira oviinner.

Solliden - en storslagen beriittelse
Alldeles nyligen kom praktverket Solliden. Ett
hundra dr av kungligt sommarliv (Byggfttrlaget,
175 sidor, capris 495 k). Det iir en bok att gltidja
sig 6t - pi tvi vis allra minst.
Liisart nr 1: att liisa denna bok som en bilderbok,
ett slags Biblia Pauperum. Sjunka in i Jens
Lindhes generost storslagna, svindlande vackra
ftirgbilder av detta sagoslott, dess suggestiva
interiorer, raffinerade snickerier, triidgirds-
arrangemang, skulpturer och blomstersiingar.
Och i kontrast till detta: svartvita bilder av
kungliga personer frin fcjrra sekelskiftet och av
de dliindska arbetare som handfast sliter med att
konkretisera sin drottnings capresiska husdr6m.
Men det finns ocks6 en tredje sorts spiinnande

bilder i arkitekturhistorikern Micael Ekbergs och
slottsfogden Leo Erikssons kapitel om utliindska
arkitektoniska ftirebilder respektive Sollidens
historia i ett <iliindskt perspektiv. Det iir plan-
ritningar, gjorda av framftir allt Sollidens
arkitekt Torben Grut.
Aven dessa illustrationer har en siillsam skdnhet.
men blek. sprcid. Grut ftirgliigger giirna i tunt
olivgr<int, och spelet mellan hans kuldrer och de
raka, tridfina linjerna kan ffi en att tiinka pA
Einar Jolins milningar.
Liisart w 2 ar givetvis att ta till sig de tre
texterna.
F<jrst - efter prinsessan Madeleines introduce-

Forts.
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rande forord - skriver Bengt Jangfeldt en initierad
ber?ittelse om kronprinse ssan sedermera drottning-
en Victorias liv och den roll som Solliden, Villa
San Michele och den demoniske Axel Munthe kom
att spela i detta liv.

Det iir en stiillvis sorgsen, ofta rorande beriittelse.
Den handlar om tvi solitiirer - egendomliga var
och en pi sitt siitt - som kom att betyda mycket for
varandra i en gemenskap som av liitt fdrstidda skiil
ej kunde bli offentlig. "Munthe och Victoria fore-
nades av en gemensam livsinstiillning vars huvud-
sakliga ingredienser var melankoli och resigna-
tion", skriver Jangfeldt. "Men melankolin balan-
serades hos bfrda av en stark humoristisk ildra".

Ett starkt band de tvi emellan var dessutom
musiken. Det badensiska hov som Victoria viixt
upp i var en mycket musikalisk miljo. Victoria
hade som ung vid ett tillfiille viint notbladen 6t
FranzLiszt. Med 6ren utvecklades hon till en
mycket god pianist. Axel Munthe 6 sin sida var
ocksi mycket musikbegivad och hade en vacker
ljus barytonr<ist.
'T.{iir kronprinsessan och Munthe musicerade
tillsammans var det hon som trakterade pianot
medan Munthe sjdng".

En sA vacker bild!

Micael Ekberg rubricerar sitt l6nga bidrag "En
italiensk villa i nordisk natur". Liksom det fanns en
spiinning mellan Victoria och Axel Munthe -bida
var viljestarka miinniskor - s5 fanns en - vad ska vi
kalla den - arkitekturideologisk spiinning mellan
Victoria och den arkitekt som hon utvalde att skapa
huset Solliden, den danskfodde Torben Grut.

Tiden - sekelskiftet 1800/1900 - var nationalistisk,
vilket speglades bland annat i de slottsbyggnader
som tillkom denna tid. Men det som kronprin-
sessan Victoria ville ha var nigot helt annat.

Det var med Ekbergs ord "en italiensk villa si
l6ngt man kan komma fran tidens nationalroman-
tiska ideal". Grut spjiimade emot - men insig att
han si hiir i b<irjan av sin karriiir till slut inte gtirna
kunde tacka nej till ett si viktigt uppdrag.

Och efter ett besok tillsammans med kronprinses-
san pi Oland hittade han vad Micael Ekberg kallar
"ett kryph6l ftr att kunna kompromissa med sin
egen overtygelse".

Ifuyphilet var helt enkelt att Grut sig att Olands
natur med sina tviirhuggna kalkbergsformationer,

silvergri flora, vida horisontala linjer och kliing-
ande murgr<ina var si olik nordisk natur som
tiinkas kunde. Han skrev:
"..allt talar soderns sprfrk..en solig dikt om {erran
land, en asarnes milda drdm om Sunnanled, fram-
trollad och kvarglcimd av de miiktige under en
vilostund.."
Till slut mi detta siigas: Micael Ekberg och Leo
Eriksson besitter bida den ganska sZillsynta
pedagogiska f<irmigan atttala med bonder pi
bondernas siitt - d v s till bland annat den som
skriver dessa rader - och med liirde miin pi latin,
d v s till kolleger i den arkitektiska vetenskaps-
sf?iren. Det 5r imponerande.
"Hiir kan man ju andas!" utropade Victoria vid en
av sina tidiga rekognosceringar pi Oland. Leo
Eriksson kommenterar detta lyckliga rop vackert,
tiinkviirt:
"Med en modern liisning kan hennes uttalande
tolkas i ett vidare sammanhang.Att andas kan, fdr
en person som kiinner sig fitittrad av plikter, betyda
att hon kanner sig fri. Solliden skulle betyda att
hon Stminstone sommartid skulle slippa ur sin
gyllene bur".

88 drs dldersskillnad betyder foga i spelet lvocket. Hrir
Lillprinsen ochfadarsfar Gustaf V sommaren 1947 pd
Sollidens bana som drottning Victoria ldtit anldgga till
forstrdelse ftr sin sportige make.

Gdran Zachrison



Biista San Micheles viinner!

Jag fick av en av viinbladets exceptionella redak-
tcjrer ett <inskemil om att mitt inl2igg skulle
behandla fdljande iimne: "Vilket (ir ditt storsta
problem? "

Panik!l Mitt stdrsta problem? Det klargjordes
snabbt att det ju naturligtvis inte skulle handla om
mina privata tirenden utan "om San Michele".
En mycket sund och ftlr mitt arbete relevant frisa
som jag nu forsoker svara p6.
Ingen verksamhet iir fel-, problem- eller konflikt-
fri. T ex gir San Michele fortfarande inte runt
ekonomiskt! Ej heller tycks iinnu informations-
arbetet kring Villa San Michele vara tillriickligt.
Villa San Michele iir faktiskt fd,r Sverige en
fantastisk tillging med stora utvecklingsmdj lig-
heter. Detta iir en institution som kombinerar
tradition och nytiinkande, historia och samtid,
kultur och marknad, dtir osagda regler, konven-
tioner, vanor, fcirvdntningar, ft)restiillningar och
t o m. drcimmar mciter vardagens realiteter och
ibland fdr dess framtid avg<irande trivialiteter.
Sv6righeten med att leda en institution som derura
ligger i dess komplexitet, samma komplexitet som
ger Villa San Michele dess siirpriiglade identitet.
Allt sedan Munthes ungdomsdrcim om dess ska-
pande har villan, kanske mer iin andra likartade
stiillen och i likhet med denna <is historiska, skim-
rande och mytiska tillblivelse, burit med sig unika,
om jag fir kalla dom, "akustiska" egenskaper.
Man kan stflende i dess triidgird simultant uppleva

t2
ekot fr6n soldaternas rytmiska marscherande pi
sin vaktrond utanftir den divarande kejserliga
villan, lyssna till det torra ljudet av stenhuggarnas
klyvande slag ir 1896 under uppbyggandet av San
Michele, uttyda tonerna frAn pianot i kapellet vid
ett av HM Drottning Victorias bes<ik eller kanske
hora markisinnan Casati-Stampas leoparder friisa i
skulpturlo g gian. Decennium efter decennium har
tillfttrt nya levande klanger, nya tankar, nya
smaker och nya reflektioner till den redan mycket
rika symfonin.
Aven efter det att Axel Munthe flyttat till Torre
Materita pA Capri och sedan till Kungliga Slottet i
Stockholm, har Villa San Michele fortsatt sitt eget
liv med doktorns sommar- och helirsg?ister, med
sitt anacapresiska gdrdsfolk och sedan b6rjan p6
50talet under ansvar av den nyinriittade Stiftelsen
San Michele och dess fcirste intendent, Josef Oliv.
Man inandas golvens, takens och viiggarnas ibland
nobla, ibland miserabla inneslutna dofter, det-
samma giiller foresterian, triidgflrden, marken,
borgen, den gamla cypressall6n, osv.
Schatteringar ...
Varken Axel Munthes trotjiinare och sedermera
Josef Olivs medhjiilpare Vittorio Massimino med
familj eller intendentema Oliv, Berggren, Erdecis
och Kjellander kan undgi det faktum att de ocks6
format denna plats.
Schatteringar ...
Stadgar, ekonomi, mil, Axel Munthes testamente,
tolkningar, bilaterala ar,tal och specifika lagar,
andemening, utveckling, turism, kulturverksamhet,
giisthem, ftirviintningar, bo lagsriitt, bil der, ftire-
stiillningar, underhill, ftirfall, italienska staten, k-
miirkningar, riittsfall, avtal, dr6mmar, konserva-
tism, ambitioner, livsverk, skattetvister, befrielser,
personal, samarbete, konflikter, Capri, Anacapri,
ft)rbindelser, tvister, marknadsf<iring, kommer-
sialisering, kultur, antiken, framtiden, Boken om
San Michele, Sverige, svenska staten, kungahuset,
HM Drottning Victoria, produktutveckling,
marknadsstrategier, representation, produktion,
intriger, ansprik, kulturutveckling, uppriittelser,
miinniskor, medarbetare, partner, miinsklighet . . .
Mitt arbete bestir av ett myller av riktlinjer,
referenspunkter, loj alitetskrav, md,j ligheter och
begriinsningar bakit och framit i tiden som ten-
derar att dra i olika riktningar och som pi ett

Forts.
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uppbyggande stitt skall identifi eras, underst<idjas,
sammanfogas och genomfdras. De flesta av dessa
har nigon form av legitimitet och miste diirfor ta
sin riittm2itiga plats, trots att de kanske kolliderar
med varandra. Detta iir inte nodvtindigtvis ett pro-
blem, utan snarare en svirighetsgrad.

Ej heller anser jag, trots dess anstriingdhet, att
ekonomin iir mitt storsta bekymmer dA dess ut-
veckling gir som planerat och i riitt riktning.

I sjlilva verket skulle jag vilja siiga att mitt storsta
problem nog snarare bdr ses som en serie utma-
ningar. Det 6r iimnen som varit inbiiddade i
Stiftelsen San Micheles egen tillblivelseprocess och
som jag och styrelsen under de senare 6ren fors<lkt

Capri som en seng och drom
"Mest som sing minns jag Capri. Kanske sirenernas
sing, kanske dodens. Doden iir alltid sannare dn
sirenerna, sirenerna alltid sk<inare [n verkligheten.
Det forvinar mig att si mycken sing handlar om
kiirleken som iir ett si siillsynt ting. Mycket av
singen liksom karleken iir illusion eller litsaslek.
Det iir praktiska ting som binder ett par miinniskor
ihop. siillan en passion.
Uppf<ir en kullerstensgata i Capri gir tungt svart-
kladda kvinnor. De Zir sannare, mer livsniira 6n de
flamsiga turisterna i shorts och solglasogon.
Turisterna lorstor Capri, men de spartanskt kliidda
kvinnorna Aterger dn nigot av dess sjzil. - -

Doden iir skon pi Capri. Alltid forintar d<iden inte.
D<lden kan kvarhilla en tanke, en civilisation, ett
imperium. Det iir ofta om morgonen doden kommer
en niirmast, blir en viin. Di iir vtirlden utanfor sig
sjiilv, ett dgonblick i ljus ro, ett uttryck for d<ldens
innersta v2isen.
Doden iir ett uppehill, en paus i livsdramat. Diirfor
?ir dciden alltid vtinligare iin livet. En smekning diir
livet har en klo. Det iir inte i livet man forverkligar
sig utan i d<iden. Sten, lava, brons lir helare, oftir-
storbarare, ja sannare ?in livet med sina halvheter
och sannolikheter. - -

Capri iir en lavao utkastad utanftjr Neapel, som
efter ett Vesuviusutbrott eller en jorderuption. Och
sina hemligheter gommer 6n i sina grottor. Som en
drcim, som ett fantasigomst[lle 2ir den bli grottan.
En flytande, levande safir iir vattnet. Det iir ett spel
med sken som livsillusionema. Over vattnet hdjer
sig hjiissan i svart lava. Ett utsokt ftirgpar, h<lgblitt
och dovt svart. Hiir hade Tiberius ett bad endast ftjr
miin. Den tr<itte kejsaren var skdnhets?ilskande och

fb klarhet i. For att ta ett par exempel kan jag
niimna: svenska statens beslut infor donationsakten
att med reella skiil avsiiga sig ekonomiskt ansvar for
den statliga egendomen pi Capri, de gamla svensk-
italienska altal och italienska lagar som reglerat
Stiftelsen San Micheles status i Italien...

Trots att det kiinns som om jag inte riktigt svarat pi
startfrigan kanske jag [ndi har lyckats ge en nyan-
serad bild av denna obeskrivliga plats och vilket in-
flytande dess fascinerande iildre och nya historia
idag har pi mitt arbete.

Peter Cottino
Capri, 04.09.2006

med smak ftir raffinemang. Han var paranoisk lika
viil som han hade anledning att frukta for sitt liv.
Det historiska omdomet om honom iir inte gott,
kanske av elakhet. Han var en samvetsgrann
riksforvaltare men saknade Augustus ftirmiga att
vinna tilllgivenhet. - -

Och som aftonrodnadens d, ser jag helst Capri.
Aftonen iir min tid. Jag iir inte den idoga modans
man utan ett nattdjur. Niir dagen iir over och stZim-
ningarna tar vid, in iag med. Det finns ett siirskilt
ljus over natten, ett ljus sammansatt av mtirker och
avliigsna, siillsamma eldar.
Inftir stjiirnorna civer den utkastade lavadn bef?istes
jag i mitt hopp och min tro. Pi nigot siitt kommer
stjiirnorna s?irskilt niira i det ensliga dlandskapet,
som tycks mig likna lika mycket en klippa pA
minen som en overgiven plats pi jorden.
Stjiirnorna flr en siirskild lyskraft hiir genom den
lafta sky av dis, som alltid omger 6n och lyfter den
ur sitt jordiska skal. Stjiirnorna tycks uppldsas i smi
gnistrande punkter som skiilver ndr deras f;irger
bryts niistan spektralt. De ?ir likaviil bli som gula,
som rcida, som vita. Och de blir lika myc\et en
lockelse som ett tillrop, ja en befallning.
Liksom vi i Tiberius hemlighetsfulla och lustfulla
bl6 grotta fir en bild av Capris forna storhet, fflr vi
hos de fiiirran stjiirnorna med sin kalla, utmanande
eld en p6minnelse om vir destination. Och det blir
den sing, som innerst tolkar Capris budskap ftir
mig."

Ur Knut Lagrups Drdmbok, dagbok, 197 8,
Zindermans forlag. Utdraget sammanstiillt av
Goran Zachrison.
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Viilkomna till vdnnernas sammankomster hosten 2006

TISDAGEN DEN 3 OKTOBER KLOCKAN 18.00
Medelhavsmuseet, Fredsga tan 2

Fil dr Gunnar Dahl inleder kviillens sammankomst med att tala om sin bok Tiberius -
kejsare mot sin vilja.
Inspirationen till boken fick han pi San Michele. Han har tidigare givit ut bl a Gud,
pengar och moral (2002) och Flickan och lojtnanten (2000). Boken kommer ocksi
att finnas till forsiiljning.
Efter foreleisningen serveras en meze-buff6 tillsammans med ett glas vin.
Kostnad: 160 kronor som betalas vid ankomsten tili museet.

Bindande anmdlan senast en vecka i forviig till Gudrun Dahlberg, telefon 650 4l 51.

TISDAGEN DEN 21 NOVEMBER KLOCKAN 18.00
Medelhavsm useet, Fredsga tan 2

Solliden pA Oland tillkom under starkt inflytande frin Axel Munthe, det framg hr av
nya arkivron. Boken Solliden. Ett hundra dr av kungtigt sommarliv presenteras av
florfattarna Micael Ekberg, Leo Eriksson och Bengt Jangfeldt. I samband med
foredraget kommer boken att forsiiljas till rabatterat pris.
Efter presentationen seryeras en meze-buffe tillsammans med ett glas vin.
Kostnad: 160 kronor som betalas vid ankomsten till museet.

Bindande anmdlan senast en vecka i forviig till Gudrun Dahlberg, telefon 650 41 51.

Stipendium
Viinnerna delar i 6r ut ett stipendium pi 10 000 kr f<jr tiickande av resa och boende pi Villa San
Michele. Du som siiker iir en ung lovande student, musiker, konstniir, f<irfattare, journalist eller en
person med krinsla ftjr Italien och den klassiska kulturen.
Skriv en kortfattad ansiikan och beriitta om dig sjiilv och vad du gdr. Gldm inte an uppge nalnn,
adress, telefonnummer och 6lder. Siind den till Stipendieniimnden, Agneta Nordgren, Rimbogatan 8,
114 35 Stockholm ftre 1 ianuari 2007.
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