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Axel Munthe150ir

I fiirra numret
av Medlemsbladetfdreslogstyrelsenfdr
SiillskapetSanMichelesViinner att fdreningensnamn skulle eindrastill "Axel
Munthe-szillskapet"
och uppmanademedlemmarnaatt rdstaom sakenvia eposteller
vanlig post. Tyviirr var det baraett fEtal som
rdstade,42 personer.Fdrslagetawisades
med siffroma24 mot och 18 fdr. Viinforeningenbehiller diirfdr sitt gamlanamn.
Trots att det av formuleringarnai forslaget tydligt framgick att fdreningenocksflvid
ett namnbyteskall ha som syfte att "stddja
StiftelsenSanMichelesverksamhet"tycks
nigra ha tolkat initiativet som ett fdrs6k att
forskjuta dessfokus. Som ordfdrandei
foreningen,och den som initieradeforslaget
om namnbyte,vill jag d[rfdr klarg<iraatt det
aldrig vaitfrhga om nigon foriindring av
foreningensinriktning. Det endasyftet med
namnbytetvar att fors<ikabreddaSiillskapets
rekryteringsbas,si att vi kan stiirka vir
ekonomi.
For att uppfylla ambitionenatt "st<idja
StiftelsenSanMichelesverksamhet"behciver vi niimligen si mycket pengarvi kan fi.
Med anledningav l50-flrsdagenav Axel
Munthes fodelse,som intriiffar den 31
oktoberi flr, har StiftelsenSanMichele
beslutatom en viilbehdvlig upprustningav
villan. Informationsskyltarnaskall uppdaterasoch rummeniterstiillas si lingt det
iir mojligt till det skick som de hadepfl
Munthes tid. Overtickningen av trappan frin
entr6n upp mot triidgirden tas bort och
leds i stiillet- som forr i
turiststr<immen
tiden - genom studionoch venetianska
salongenut mot skulpturloggian.Den s.k.
franska salongen,som nu bara dr ett
genomgingsrum, kommer att fdrvandlas till
ett informationscentrumdiir besdkarnakan
skaffa sig fdrdjupad kunskap om villan och
om Munthe som fdrfattare, l6kare, djurviin
etc.
Till dettaomfattanderenoveringsarbete
har styrelsenfor SanMichelesViinner
beslutatbidra med 50.000kronor, dirmed
uppfyllande ett av foreningenstvfl huvudsyften.

Det andrahuvudsyftetar attvara"efl
sammanhillandeliink mellan personersom
vistatspi Villa SanMichele".F6r att uppfylla dettasyfte anordnassom bekantflera
gflnger om flret sammankomstermed ftjredrag med koppling till Villa SanMichele,
Capri och Axel Munthe. I oktoberi {ol
beriittadeGunnarDahl om Tiberiusutifrin
sin bok om kejsarenoch i novemberpresenteradeMicael Ekberg,Leo Erikssonoch
undertecknadboken Solliden: Ett hundra dr
av kungligt sommarliv, som vid sidan om
Olandsslottethandlarmycket om Capri,
Victoria.
Munthe och kronprinsessan
Underjubileumsiret kommer fdredragen
i Zinhdgregrad att fokuseraspi Villa San
Michele och dessupphovsmanAxel
Munthe. Den 15 mars diskuterasVilla San
Micheleshistoria,nutid och framtid av Peter
Cottino och arkitektenBo Sahlin,som
arbetarpfl en bok om SanMichele och
Munthesintentionermed villan. Och i samband med irsmotet den 18 april talar Goran
Alt6us, som gett ut en skiva med Munthes
favoritmusik,om "Munthe och musiken".
(Se virens programpi sidan 14.)
StiftelsenSanMichele genomfdrunder
iret inte bara en upprustning av villan utan
anordnarocksfl den29-31oktober,i anslutning till Axel Munthesfodelsedag,ett
internationelltsymposiumpi Capri. Foredragenbehandlarolika aspekterav Munthes
liv och giirning och talarnakommer frin
Sverige,England,Italien och Tyskland.
Ytterligareinformation om symposiet
liimnasi niistaMedlemsblad.
Ett siitt att breddakunskapenom vSLr
fdrening och dessaktiviteter iir det samarbetesom vi inlett med Rominstitutets
v6nner, som hiidanefterkommer att
informeras om vira sammankomster- pfl .
sammasiitt som vi i virt Medlemsblad
kommer att upplysa om deras.Tanken iir att
vi pi si vis skall kunna knyta kontakter som
kan vara av nytta och n6je forbidaparter.
Om det ocksi ledertill nyrekryteringartill
vira respektiveviinfdreningar [r det ingen
dilig bieffekt.
Bengt Jangfeldt

-"---------
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Hedersmedlem
i SallskapetSan
MichelesViinner
Enligt $ 2 i stadgarnahar SiillskapetSan
Micheles Viinner rattatt till hedersmedlem
kalla "den som pi ett utomordentligtsiitt
frtimjat Siillskapetssyften". Efter fdrslag frin
undertecknadbeskit styrelseni hdstasatt till
hedersmedlemutseVittorio Massimino,"f6r
hansstoraoch mingflriga insatserfdr Axel
Munthe och Villa SanMichele". Diplomet,
som utftirts av den kiinda formgivaren Elsa
Wohlfahrt, dverliimnadestill Massiminopi
hans94-irsdag den 20 september2006.
Vittorio Massiminoiir f6dd i Anacapri 1912
i en familj som arbetatfor Axel Munthe sedan
1880-talet.Hans mor Rosinavar tillsammans
med sin systerGiovanninadiinsteflickahos
Munthe bide pfl Capri och i Rom och omniimns pi flera stiillen i Boken om San Michele.
Vittorio vzixteupp i Torre di Materita, diir
hans f<iriildrarvar f<irvaltare,och 1928 kallade
Munthe honom till Rom frir att diinstgdra som
hans"valet", bediint- i sjiilva verket som ett
slagsallt-i-allo. Diirefter fortsattehan att arbeta
hos Munthe i nristandugo ir. Han foljde med
honom pi hansresortill Englandoch Sverige,
och 1946-47bodde han med Munthe pi
Stockholmsslott. Efter Munthesddd fungerade
han tillsammansmed sin systersfamilj i minga
ir som f<irvaltarepi Villa SanMichele.
Under irens lopp har Vittorio Massimino
vid flera tillf;illen riverliimnat material ur
Muntheskvarlitenskaptill Villa SanMicheles

arkiv: manuskript, fotografier och brev, senast
brewiixlingen mellan Munthe och kronprinsessanVictoria (som numeraforvaraspi
Riksarkiveti Stockholm).
Det iir siledes inte svirt att motiveraett
hedersmedlemskap
till Vittorio Massimino,
som kiint Munthe sedanhan var bam och var i
hans tjiinst i flera decennier.Genom denna
utniimning hedrar Siillskapetdessutomindirekt
Vittorios familj, som arbetatf<ir Munthe inda
sedanhan slog sig ner pi Capri i slutet av
1880-talet.
Bengt Jangfeldt
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Hildasholm- Axel Munthesmorgongflvatill sin hustru
kraftig mur med j[rngrind upp mot en all6 och
en liten grind mot Leksandskyrkogird. Smidesverket i grindarna iir utformat exakt som de pfl
Axel Munthesvilla SanMichele pi Capri.
Ar 1911var husetf?irdigtoch familjen med
de bfldasonernaPeter,fddd 1908,och Malcolm,
fddd 1910,kundeflyttain.
SmiLintima rum
Om den storabyggnadenutstrilar en viss stramhet och hogtidlighetmotsvarasdet inte alls i det
inre. Rummen iir forhillandevis smi och intima
och den fasta inredningeniir funktionell och
Aret 1907niir Axel Munthe var 50 ir gifte han
modernoch samtidigthemtrevligenligt den
sig med Hilda PenningtonMellor frin England. tidensmfltt.
Vigseln iigderum i London och brollopsresan
Husetfylldes med tildremdbler frin England,
gick till Dalarna,ndrmarebestiimttill SiljansItalien och Sverige.Hilda, som kom frin en fcirbygden.Axel hadevandrati Dalarnai sin ungmdgenfamilj, hadem6jlighet att flytta en hel del
dom och var i likhet med minga andra gripen av bohagtill huseti Leksand.Axel Munthe var en
den nationalromantiskakiinslanfor Dalarna.
samlareav antikviteteroch kunde ocksi bidra
Axels hustruHilda blev fortjust i Siljansbygden till att fzlla sommarhemmet
med vackraoch
och paretbestimde sig fdr attbygga sig ett
intressantating. Ett ffital foremfll kommer frin
sommarhusdiir. Valet fdll pi Tiillberg, hcigt
Dalarna,vilket vi siirskilt pipekar i visningarna.
beliigetoch med utsikt <iversjdn Siljan. Axel
SonenPeter,som egentligenhetteJohnAxel
Munthe, som var intresseradav byggenskap,gav Viking, kalladesViking niir han vistadesi
arkitekten Wahlman i uppdrag att rita ett
Sverigeoch Malcolm, kallad Grane,var bida
timmerhusi nationalromantiskstil flt sig.
konstniirligtbegivade.Peteroch Malcolm fick
Av nigon anledning tindradesig Axel och
mila dekorationeri fdnstersmygar,i trapphall
alldeles och pi kakelugnarnai huset!Dekorationerna
ville i stiillet bygga ett sommarresidens
niira Siljans strand och valde en arrendetomt
imiterar traditionella dekorer i svenskaslott och
grannemed Leksandskyrkogird.
pi kakelugneni Axels skrivrum har pojkarna
Axel Munthe hade nigra ir fdre sitt giftermil milat det muntheskafamiljevapnet i stort
med Hilda engageratsig i byggandetav
format.
Solliden,slottetpi Oland, som kronprinsessan
Interirirernavittnar om att familjen trivdes i
Victoria liit uppfora.Arkitekt till Sollidenvar
huset.Men iiktenskapetborjade snartknaka i
Torben Grut. Nu viinde sig Axel Munthe till
fogarnaoch frin I9l9 var Axels besdki LekTorben Grut och gav honom uppdragetatt rita
sand liitt riiknade. Hilda och pojkama tillbringaett hus att byggasvid strandenmot sjdn Siljan.
de dliremot varje sommar i det nya huset,som
Ritningarnavar klara 1910och byggandetkom
kallades Stengirden. Fdrst senareniir Hilda
iging.
Munthe gitt bort 1967beslot sdnernaatt huset
Huset fick karaktiiren av en lldre stdrre
skulle uppkallas efter modern och heta
svenskgird i stramreniissansstil(Vasastil)med Hildasholm.
sleitamurar, rena linjer och hogt tak. Torben
Vackert anlagda triidgirdar
Grut var dessutominfluerad av den engelska
konstriktningen Arts and Crafts Movement, som Hilda Munthe var mycket triidgflrdsintresserad
och borjade snart planerafdr attanlaggatradhyllade 6kta material och ett gott hantverk,
girdar pi tomten. Hon hadekunskaperom
vilket karaktiiriserardet viilbyggda huset.
engelskaoch italienskatrldgirdsideal och anden
stora
ftjrutom
Anliiggningen bestod
passadesinatriidgirdsid6ertill att passai det
hul'udbyggnadenav tvi friliggande flyglar, en
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kallare Leksandsklimatet.Den frirsta triidgirden,
P dfdg eIstr ridg ttr den eller GuIa tr cidg dr den,
piborjades i skiss 1912.Den iir en liten
barocktradgiLrdmed formklippt a lhga broderiparterrer omgiirdadeav gula rudbeckior. Pifbglar i bly pryder den lilla trldgirden. I hrjrnen
iir halvcirkelformade trisoffor - p6fbgelssofforplacerade.Hilda Munthe trivdes i Gula trridgdrden, diir kunde hon lugnt sitta i la i solviirmen och dricka sitt eftermiddagste.
De <ivrigatriidgirdarna som Hilda planerade
viixte fram under 6ren. Varje triidgird iir en
sluten enhet. E nbusketr ridgdr den intill P dfag eIstrridgdrden kantas av enar och tujor och omsluter ett hav av bli riddarsporrar.I det soligaste
hdrnet finns en SunkenGarden med skulpturer
stiende mitt i en liten bassiing.
Inf<irDrottning Victorias besrjkpi Hildasholm 1924 invigdes Fontdntrr)dgdrden.Den ar
beliigen l2ingrebort mot den norra sidan. Gjutjiirnsumor pi hriga socklarhar rdda begonior.
Hjzirtformaderabatter ar Szlldamed vita liljor. I
mitten porlar en fontiin vilande pi en sockelsom
Malcolm Munthe skulpteratav olika sorters
sammanfogadestenar.
Ett lugnt och harmoniskt liv
De anlagdatriidgflrdarnaavslutasliingst mot
norr med Brunnstrcidgdrden.En "falsk" brunn
omgesav vita rosenbuskar.Platsenorffamas av
triibiinkar krdnta av humlebfl gar.F onttintr r)dgdrden och Brunnstrridgdrdenligger pi uddar ut
mot sj<inSiljan. Triidgirdarna ligger inbiiddadei
naturlig vegetation av minghundrairiga hoga
tallar, bjcirkar och rcinntriid.

kulisseroch resarunt i Leksandoch ge marionetteaterfrirestiillningar.De kunde sin Shakespeareoch iscensatteflera av hanspjiiseri sin
teater.Pi 1930-taletsatteHilda upp storasagohistoriskaspelute pi girden med hjiilp av
hundratalsbarn och ungdomar frin trakten.
Att besdkaMunthesHildasholm i Leksand
idag och stiga innanfor den vita muren iir att
komma in i en annanvirld. Innanfdr murama
mdter man det storavita huset,som iir helt
annorlundaiin den traditionella byggnadskulturen i Dalarna. Bredvid huset stir en grupp
svenskagranarklippta och tuktade som dansandeballerinorenligt engelsktm6nster.
Bescikamafir visning i huset,kan strdva runt
i tradgirdama, kdpa en kaffe- eller tekorg med
hembakatbrdd och siittasig pi nigon trivsam
plats. Under sommarenordnas offentliga vandringar i tradgirdarna med guide och kurser i
akvarellmilning ungeftir tre ginger per sommar.
Tillsammans med andrakulturinstitutioner i
Leksand arrangerarvi Tema trcidgdrd under en
veckamitt i juli, di vi pf, Hildasholmhar tridgirdsvisningaroch fdreliisningarom medicinalviixttriidgirden. Under augusti ges konserter
inne i salongeneller utanlor husetmot sidsidan.
Till traditionenhdr blandannaten konsirt med
6retsJennyLind-stipendiater.
I museibutikensiiljs souvenirerrelateradetill
familjen Munthestillvaro pi Hildasholmsamt
litteratur om och av Axel Munthe.
Under en sommarsiisong
brukar ca 16.000
personerbes<ikaMunthesHildasholm i Leksand.
Januari 2007
Pia Thunholm
Intendent vid StiftelsenHildasholm

Att besiika Munthes Hildasholm i Leksand:
Klockaregatan5, 793 31 LEKSAND
Telefon: 0247-10062
E-post:munthes@hildasholm.
org
Oppetdagligenl juni- 15 september.
Mindag - l<irdag11 - 18.
Sdndag13- 18.
I den hiir miljdn trivdesHilda. Hon och
pojkarna levde ett lugnt och harmoniskt liv,
roadesig med att gdra marionettdockor,mila

Besrikvir hemsidasom alltid [r uppdaterad:
www.hildasholm.org
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Olle Enkvist och StockholmsByggmiistarfdreningbeslutatatt engagerasig, vilket inger
hopp och vicker minnet av 5O-taletsframgingsrika samarbeten.
Sist men inte minst
priigladesSretsom gitt av det starkt personfrin enskilda,av vilka jag
liga engagemanget
itminstone miste niimna arkitekt Hans
Wohlin, konstregissorCilla Jahn,bibliotekarie Lars Rydqvist och konstniir llkka
Piirni, som i somligafall, liis ovan,gett
mycket konkretaresultat.

Biista SanMichelesvtinner!
Betydandejubileum
Infdr, under och om Axel Munthes 150-irsjubileum kommer mflnga iirevdrdiga namn att
tala och ha talat mycket om, fbr vi hoppas.
Dagenden 31 oktober2007,Axel Munthes
fddelsedag,kommer att angetonen lor f,rets
utetriktade verksamhet.I en fdljd kommer
bl a ny museiutstillning,sommarensmusikserie,det tredje InternationellaAxel Munthesymposiet att dgarum samt ett nytt giist- och
stipendiatbibliotekatt komma pi plats.Med
st<irstafcirhoppningkommer Kungafamilj en,
som officiellt inbjudits under viren 2006,
eller utvalda delar, att deltaoch ge hdgtiden
den 31 oktober2007 den"kungliga status"
Dr. Munthe under ett halvt sekel 2igde.
Avgdrande hiindelser
hiindelsei Villa San
Det gflngnairets st<irsta
Micheles lilla universumvar nog det beslut
om statsbidragsom meddeladesoch som
itminstone under 2007 kommer att stflrka den
grund vi stir pi, i bildlig och faktisk mening.
Kulturredets engagemangi arbetetmed att
tillgiingliggdravillan och desshistoriafoljer
tattpil i en virhrell rankning av betydande
inslag. Ej att forgldmma attfyra kiinda
svenskaorganisationeroch stiftelserinom
byggbranschensom MurmestareEmbetet,
StiftelsenReinholdGustavsson,Stiftelsen

Minnesviirdu projekt
Fi klnner till det mycket ambitidsaprojektet
VSMArv-on-line som pigfrLttsedanmajljuni
2006 och som pi sikt ftirvintas bli till stor
gladje men dven ren nytta for amateurer,
nyfikna och lekmiin med intressefor jubilaren
Axel Munthe. Milet iir att vi viren 2008 inte
skall behdvakonstateraatt det var fdr ambiti6st. Till dessskalljag dock o-iantligt fortsltta att lita mig uppfyllas av den rena nysom genomsyrarprojekbyggarentusiasmen
tet. Ambitionen,som inte motsvararmedlen
(och kanskeinte ens,i mitt fall, formigan),
fcirsokersammanfogakunskap om och
upplevelseav Axel Munthe genombitens
digitala strdm.
- Va? En hemsidapfl internet?!
Ja,vad iir det fdr specielltmed det kan manju
med riitta undra i dennaframskridna digitala
ilder. Men sakeniir den aff den innebiir borjan
till den liingsta av alla publikationer som
nigonsin skrivits i iimnet, olindligt och pi ett
levandesiitt; ett ej avslutningsbartkapitel om
den unge apotekarsonenfrin Oskarshamn.
Vi iir friimst dom. Frin Riitfvik i norr, genom
Uppsala,Stockholmoch Neapel,till Capri i
syd,jobbas det med dennauppgift. Proffs
inom skilda omriden. Ett team som
samarbetarkring Axel Munthe med utgingspunkt frfln Villa San Michele; dettakomplicerade,invecklade,fascinerande,mystifierade
och diirmed omojliga iimne. Good luck,folks!
Post Scriptum
I dennavinterns ddsliga isolering ffir jag
egentligenzivenlust atttala om utrikespolitik,
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faderskapoch naturkatastrofer,om tro, ode
och klimatiska ft)rindringar, om viinskap,
brcidraskap
och sviilt... men... skall
avslutningsvishilla mig till iimnet.
Anekdoterhar alltid en viss sympatisk
(framtoning)universiellklang, oavsetthumcir,
viiderlek och omkringliggande omsttindigheter.Vid ett styrelsemdtevid en myndighet,
ej StiftelsenSan Michele med andraord, fick
jag meddelati skrift och tal att Villa San
Michele INTE ansigs vara ett av Sveriges
kultur- och forskningsinstitut i utlandet; att
Sverige endastiigde ETT kulturinstitut och att
det INTE var Villa SanMichele...
Jagkunde INTE behiirskamig:
- Jag 6nskar, ligmiilt men iindock bestiimt,
protestera!

Ja, dennalilla episodiigde faktiskt rum innan
jag delgivits att Stateninom statsbudgeten
ansettossv[rdiga sin omtanke.Dock, vid
senareeftertanke,niir upprdrdhetenlagt sig,
framtriidde lingsamt en viss och frir mig
st<irandeinre medgivenhetfrir... ja, iir vi
verkligen ett kulturinstitut?
Ett "sanningensord" drabbardrrimmarn hirt
och fbr honom att uppfyllas av pldtsligt tvivel.
Den Shakespearianska
idran inom mig
bultade ingestladdat.Eller kanskefrflgan
skulle ha lytt, vill vi verkligen vara ett
kulturinstitut? Ett viigskdl, att ta stiillning till,
fdr att sedaniter tvekkist se till fortsatt
handling.
Peter Cottino
Capri,01.02.2007

Miit Capri frfln stenfllder till turistflIder
HZiromdagenhittade jug pfl ett antikvariat Arvid
Andr6ns Capri frdn stendldern till turistdldern
(SvenskaHumanistiskaFdrbundetsskrifter nr
86, t975).
Den blir nflgot att ha med sig niista ging man
resertill SanMichele. Den kan niimligen
fungerasom ett slagshistoriskkartbok.Och det
ir nigot sublimt i att gh omkring i miljoer dir
man vet hur livet tedde sig i irhundraden efter
irhundraden innan. De doda blir ntirande.ft)r att
tala ekeldfska.
Andr6ns bok har ftiljande kapitel:
Det forhistoriskaCapri,Det grekiskaCapri, Det
kejserligaCapri, Det medeltidaCapri, Capri
under spanskaviildets tid, Capri under
Bourbonerna,Capri efter 1860,Axel Munthe
och Villa SanMichele, Capri i turistildern. Och
slutligen finns ocksi en fin bibliografi samt ett
antal svartvita, nhja grhvrta,foton.
Heir,osystematiskt,ett och annat som man kan
liira i Andr6ns bok.

Att Feniciska trappanfick sitt narnn av en av
1700-taletsminga fenicier-svirmare,Giacomo
Martorello. Feniciernahadeinte nigot med
Capri att gdra.Den berd,mdatrappanbyggdes av
grekiskakolonister.
Vidare: varf<irheter tin Capri? Har det att g6ra
med det italiska ordet "capra"?Ja i si fall
betyder namnet "getcin". Eller iir det grekiskans
"kapros" som iir forebild?Di ?irinnebdrden
"vildsvins<in". Men Andr6n tror att det snarare
handlar om ett urildrigt fririndoeuropeiskt
namn.
Mycket i Andr6nsbok handlargivetvis om alla
romarkejsaresom har bott pi Capri och deras
luxu6sa villor. En notis i sammanhangetneimner
att man vid en av villoma funnit ett vattenledningsrdrmed kejsarMarcus Aurelius namn.
Andr6n beriittar ocksfl om den romerskavilla
som Axel Munthe fann vid sitt florstabes6kpi
Forts.
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Capri 1876.Det var ovanpi dessrestersom
Munthe liit byggaVilla SanMichele.
En annanintressantnotis g[ller den lilla
egyptiska bronsstatyettfdrestiillandeen farao
som 1922hittadesvid platsenfor kejsarvillan
pi Castiglionessydsluttning."Otiinkbart tir inte
att statyettenkan ha frirvirvats av Augustus
sjlilv i Egypten", skriver Andr6n.
Kejsarnus i)
Han citerar ocksAen okiind poet som hyllat
kejsarnas6 med dessavackra rader:
"Liten 6r cin,var likvtil en ging Roms
medtavlarinna.
viirdig atttaga emot iiven caesariskamdn"
Miirkliga svenskakvinnor skymtar ocksi i
dennabok. En av dem iir Heliga Birgitta, i
sambandmed skildringen av Johanna,som
1343blev drottning av Neapeloch visadestor
Men hon hade
frikostighetmot capriensarna.
ocksi rykte om sig att vara erotiskt iiventyrlig
och niir Birgitta passerade
Neapelpi vag dll
Jerusalemi siillskap med tvfl srinerbannadehon
Johannaf<ir dennapistidda benligenhet.
Aven drottning Christina skymtar pi ett par
stiillen i Andr6ns bok, bl a vid skildringen av
den heliga Suor Serafinapi Capri, som likt
Christina tagit intryck av den spanskepriisten
Miguel Molinos kvietiska irrliiror.
Vet frir dvrigt alla varfi)r Castello Barbarossa
heter som det gdr? Det har sitt namn efter
sultanenSoliman II:s fruktade amiral Kheir-eddin som hade smeknamnetBarbarossa,
"rridskiigget".1535erdvradehan Capri och
brdnde Anacapris borg. Och sedandessbZir
borgruinennamnetCastelloBarbarossa.
Och varfor heter Anacapri som det gor? Enligt
en tradition hos byborna var det en get som
visade viigen dit. "Anna Crapa" betyder "gi
get".

Goethe i skeppsbrott
Givetvis innehiller Andr6nsbok ocksi en
miingd uppgifter om berdmdapersonersom
kortareeller llingre tid vistatspi Capri. Felix
Mendelsohn,HC Andersen,Montesquieu,
Krupp, Gorkij, Lenin, Goethe.Goethepi vig
mot Palermounder sin italienskaresavar for
dvrigt naraatt drabbasav skeppsbrottjust
utanfrir Capri. Men geheimeridet f<jrsdktedi
lugna kofferdistensbesdttningsmhngenom att
med hog rrist framhilla det f<irebildligalugn
som Jesuapostlarhadegivit prov pi vid en
liknandebellgenhetpi Tiberiassj6.
De franskabesiittningsmiinnenfortfor dock aff
vara mycket iingsliga - inte bara for risken att
derasbit skulle krossasmot klippornautan
ocksi frir de capriensiskaherdarsom stodpi
strandenoch uppgav hesaskriin. Sj<imiinnen
tolkadedessaljud som gliidjerop<iverutsikten
till vrakgods.Men pldtsligt slog vinden om,
Goethesbit fick vind och segladebort frin
bflde vassastrandklippor och presumtiva
vrakplundrare.
En annanmirklig man i dennabok iir en
anonym svensksom Andrdn har funnit i den
tyske tidningsmalrnenCarl JosephStegmanns
memoarer.StegmannbesokteCapri 1797 i
siillskap med svenskensom frir liinge sedan
civergivitsitt hemlandoch bosattsig i
Frankrike.
"Dennes svenskhet",skriver Andr6n, "tycktes
dock icke av Frankrikevistelsentagit skada,ty
han uttryckte sin beundranft)r den skdna 6n
medelst forbannelseroch svor upprepade
ginger pi att hiir var niistan lika vackert som
vid "Gdtha Elbe in Westmanland".
Vilket viil skulle betyda Gdta Alv i Viisterg<itland?
Giiran Zachrison
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Axel Munthei slyngeliren
Minnen av SofiaWestline
Niir jag bliiddrar i min Minnesbokoch kommer
till den avdelningsom bar namnet"san
Michele" mriter mig forst bilden av en tviirig
pojke, med linlugg och klara, undrandeogon,
som iakttog allt omkring sig och hadenigot att
siiga om det ocksi. Pfr frigan senarevad han
tiinkte bli niir han blev stor svaradehan: "Pjest
och pjost" - eller "Sejsareni Sina" - men
senarereducerades
kejsardrdmmentill "trumslagare".Och med undantagav priist- och prostdrdmmamahar de kanskebesannatsunder
tidernaslopp. Ty vem vet om inte gamle
Tiberius,som var en klok karl, hadekrrjnt
honom till kejsarei "aandensrige". Och pi
storatrummanhar han slagit,om man med det
menar att oppna folks 6ra ft)r det som iir riitt och
sant.Vad Tiberius och han frir dvrigt hade fcir
sig i Bli grottanvet man inte; men nog iir det
troligt att Tiberius viskadei hansdra mycket av
den gamlavisdomensom sedanf;irglagi hans
levnadssaga.
Han sig dagensljus den 31 oktober1857(en
Lyckodag,enligt gamlamiirken) i den lilla
smilandskakcipingenDdderhultsvik,diir hans
far, min morbror, var apotekare.Fadernvar
musikalisktbegivad, framstiendeBellmansoch gluntsfingare,fdr att ej tala om hans utft)randeav bygdemilsvisoroch historier,vari
han var en miistare.Fdr dvrigt stor humorist,
med vaken blick ftir tidens viixlingar. Hans mor,
fodd Ugarph, var desslikesen iilskviird, humoristisk personlighet,duglig husmor,och iiven
hon musikalisk, si att jagmed viilbehag pflminner mig morbrors och mostersvackra duetter.
B esii k mellan familj erna
Axel var den yngstei syskonringen,som
riiknade tre medlemmar:Anna, Arnold och, sist
men icke minst, vir Puck. Mellan Vimmerby,
den lilla smiliindskastaddiir vi bodde,och
Ddderhultsvik,sedanOscarshamn,var det sju
mil som pfl den tiden tillryggaladesper landsvrig, med hastaroch ekipage,och det vixlades
ofta bescjkmellan de bida besltiktadefamiljerna. Uppehillet i den ena eller andrafamiljen
varadenflgra dagar,stundom en hel vecka, till
stor fr6jd och gammanfrir ossbarn.
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Axel Munthe 14-15 Fr gammal, niir familjen bodde pi
Nybrogatan i Stockholm.

Vi hadetillsammansen otalig miingd porslinsbilder, riitt smi (miinniskor och djur) och
min fars chiffonj6 i vilken fanns ett rum i form
av ett tempel med viilvd dorr och h6g trappa
(allt mycket ltimpligt for bilderna) tjiinstgjorde
ofta som lekstuga.Anna ochjag leddelekama,
som tack vare vir frodiga fantasi nog aldrig
blev gammalmodigaeller trikiga, och gossarna
hrjrde pi med stora 6gon och gapandemunnar.
Virt skiktbesdki Axels hem iigde vanligen
rum sommartid,di morbrors rosor doftade som
hiirligast i den lilla triidgirden. Det var ljusrdda
mossrosor,storasom tekoppar,med de gr6na
mossbladensom prydnadomkring sig. Jag
gl<immeraldrig de rosorna!Det fannsnog en
rosenalfi var och en av dem, och de alfernahar
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slkert loljt Axel ut i viirlden och beriittat sina
sagorfdr honom, si att vi, litet var, skulle fi
hdra dem. Men - sic transit gloria mundi! som fullvuxen. niir alla de kiira som i min
bamdom fyllde triidgirden var borta fdr alltid.
kom jag att bes<jkaden,- men di fannsdAringa
rosor, knappasten triidgird. Rosenalfernahar
vril pi litta vingar fort den till Axel och San
Michele!
Ett intressant studium
Niir Axel var ffra 6r flyttade familjen till
Vimmerby, diir han sedani stadenstreklassiga
elementarskolatrampadede fdrsta fiiiten pi
kunskapsvtigen.Morbror hade kdpt apoteket
diir, som var beltiget bredvid den gird vi
bebodde,si aff vi kusiner hade gott tillf;ille att
leka tillsammans och l6ra kiinna varandrai
grund och botten.
"Puck" var alltid ett intressantstudium, om
iin pi grund av hans skiftande lynne och snabbt
viixlande impulser, han liksom gled ifrin en
emellanit; men roligt hade man i hans siillskap!
Min far hade han givit namnet "Storkusin", och
Storkusinvar sZikertden biiste av mest fdrstflendekamrat pojkar kunde fe. Sa ofta hans tid
det tilliit vandradehan, med en pojke vid varderahanden,ut i skog och mark och njclt med
dem av naturensunder. Ett av dem var de
"lutfiskungar" Axel upptiickt i en liten biick
vilken de under promenadernaofta gick forbi.
De ansprikslcisasmfl l6jor som ensammabodde
i biicken hade viil aldrig drrimt om en sidan
upphojelsesom att tagasfiir havsinnevinare,till
vilka man, pi grund av derash[rstamning,
mflsteriikna lutfiskungar om de ocksi blott
existerari inbillningen. Kanske att Puck
Munthe under vandringarnamed Storkusin
l2irdesig att forsti bokstiivernai naturensalfabet, vilket han si vackert och rdrandebehandlat
i sinabricker...
Men under tidens lopp viixte Puck ifrin bide
lutfiskungarnaoch promenadernamed Storkusin, fastiin sammaviinskap alltjiimt ridde
mellandem. Sommaren1868,Puck var viil di
som biist i "slyngeliren" (fastiin han nog var
lingt mera duvpojke, och en bland de trevligare
sidana) iigde ett strirrekusinmote rum i de bida
Vimmerbyfamiljerna. Vi var inalles aderton
kusiner samladehos dem. DIr fanns alla m<ijliga "irgflngar" (bland vira manliga kusiner),

frin magistrar och studentertill skolpojkar,
bland vilka vflr Puck lyste som riverdirektor for
alla slagsskiilmstycken.I rummet diir han och
tre andraMunthe-pojkar bodde hadehan i ett
dockhus inriittat ett flugsanatorium.Diir skulle
flugor njuta av sockeroch alla godsakersom
kunde falla dem i smaken.Sanatorietstillvaro
som sidant var en stor hemlighet.Den allmiinna
tron var att byggnadenanviindestill tennsoldatskasern.Men, hast du mir gesehen!hemlighetenblev av htigre myndigheter
upptlickt!
Med odygdiga iigon
Vid en av pojkarnastalrika exkursionerfann
Puck en oskattbardyrgrip, ett fdrtorkat djurkranium, som vickte allmiin beundran.Vid
hemkomstenriktigt lyste hans cigon,men han
var ytterst reserveradoch gav inga fiirtroenden i
otid. Nu fanns det bland kusinernaett fdrlovat
par som gdma,vilket tilskandefrir sedhava,
kuttrade i minsken. Pi dem hadehan f?istatsina
odygdiga 6gon och planlagt ett dverfall vid
nigot liimpligt tillftille, och detta kom samma
kvtill som dyrgripen kommit i hansiigo. De
andra smipojkarna invigdes forsiktigt, och
under avfordran av de hemskastetysthetsldften,
i tiverfallsplanen.Niir skymningenkom satt de
intet ont anandeturturduvornavid ett <ippetfonster i salongenoch det dr<)jdeinte liinge ftirriin
minskenet infann sig. Med ett vilt indiantjut
frin pojkk<irennere pi girden stackskraniet pi
en ling sting in genom ftinstret, mellan de
llskandes huvuden.
Att fdrtrollningen och minskensidyllen for
den kviillen blev bruten faller av sig sjiilvt - och
Axels fdrtjusning over det lyckade pihittet
dbmpadesviil nigot, n6r foriildrar och mognare
kusiner tog honom i upptuktelse.
Sammafrr, om hdsten,flyttade Puck Munthe
med ftiriildrar och syskontill Stockholm, diir
han siikert fick ett iin vidare fiilt f<ir sitt uppfinnargeni ifrhga om skiilmstycken;men han
gick ocksi framit i vetandeoch kunskap.
Zoologi intresseradehonom oerhrirt.
Mina sammantriiffandenmed honom frin
den tiden iir dock jimfrirelsevis fi, och frin
hans skolpojkstid har jag ej mer tin ett minne att
anft)raoch det liter si hiir:
Puck Munthe hade i sitt stora laboratorium
en utvald samling amfibier, som ibland sliipptes
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ut; ett sidant tillflille beskriverhani Bokenom
San Michele, dar han berittar att hans "syster"
spiindeupp ett paraply frir att skyddasig. Men
det var nog inte hanssystersom hdll till under
det paraplyetutan min ringhet,somjust di
befannsig pi sitt frjrstaStockholmsbes6k.
Dennaepisodiir sflledeshelt autentisk.
Liingre fram i tiden tyckte han att studierna
bedrevsfdr lingsamt och ville ercivraden vita
mcissansi snart han ansig sig fiirdig och for,
helt resolut,fadem ovetande,till en annanstad,
Strringniis,och tog diir sin studentexamen.Kom
si hem,iford vit m<issa.
[...]
En yrunde vals
Sedantrflffadejag honom vid mitten av 1870talet, skullejag tro att det var, vid en
familjefest.Man tog sig diir en sv?ing,och Axel
fick dfl med sig, i en yrande vals, Munthebarnensf.d. skoterska,Helena.Som strting
pietist skulle hon viil aldrig med vett och vilja
vilgat ett dansstegom inte f<jr att gora sin kiire
lille Axel till viljes. Jagrikade under den valsen
med min kavaljer snuddaforbi det omaka paret
och hdrde di Helenafliimtandeutropa:"Sluta
dA,lille Axel, han riktigt tar livet i mej!"
Nigot senare,sommartid,Artaletminnsjag ej
riktigt, var han med sin mor pi ett sistabesoki

mitt barndomshem(i Vimmerby), ett fiir oss
alla oforgiitligt besok.Han var, med sitt
sprittandehumdr och sina tokroliga infall, en
kiilla till oupphorligtncijeft)r oss.Allt tving
avskyddehan som pesten,t.o.m. i sin kliidsel.
Vi skulle en dag pi visit till prostensoch moster
yrkade ivrigt pi en mer gentlemannaliktoalett,
varvid han med tragiska fltbrirderutropade:
"Hir skajag prydas som en brud frin morgon
till kviill och fbr inte ha min frihet!". Men det
blev i alla fall i full gentlemannadress
som han
ledsagadeosstill prostgirden.
Jagkan ej piminna mig attjag settAxel
sedanmer iin en endaging, och det var vid en
sjuksiinghos en av mina kiira. Di hadehan inte
nigon hund med sig, han sig grubblandeoch
allvarlig ut och gosselynnetvar fcirsvunnet,
itminstone ftir den stunden.
Sofia Westling (fddd Lund) var kusin till Axel
Munthe och viixte upp i Vimmerby. Familjen
Lunds gird lig invid stadensapotek,som iigdes
av Fredrik Munthe. Minnena ir odaterademen
torde ha skrivits pi 1930-talet.Det handskrivna
originalet fcirvarasi arkivet pi Villa San
Michele. Textenar latt redigerad,bl a har
stavningenmoderniserats.

Storgatani vimmerby. Den ljusa byggnadentill viinster rir Fredrik Munthes apotek.
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Victorias
Vilohern
Vi iir minga som liingtar till Italien, till Capri
och allra mest till Villa SanMichele. Men vet
samtidigt att det iir betydligt fler stikandeiin
som kan beredasplats pi giisthemmet.
Det finns emellertiden plats h[r i Sverigesom
kan erduda mycket av det vi finner pi Capri.
Det iir Drottning Victorias Vilohem pi Oland.
Vilohemmet ligger avskilt med utsikt tiver
Kalmarsund, men andilbara ett stenkastfrfln
Solliden och med niirhettill bide Borgholm
och Slottsruinen.Sedan1924hat Vilohemmet
varit 6ppetfor personersom behovervila och
avkoppling och drivs idag som en kunglig
stiftelsemed HennesMajestlitDrottningensom
beskyddare.
Id6n till att grundaett Vilohem hadeDrottning
Victoria ffitt av sin moder, Storhertiginnanav
Baden. Drottningens intresseftir kvinnors
utkomst- och rekreationsmdjligheter samt
klrleken till Oland resulteradei att planernapfl
ett Vilohem konkretiseradeshiir. NZir
drottningen Fn 1922 fullde 60 ir samlade
Sverigeskvinnor in 60 000 kronor, vilket blev
den ekonomiskagrundpliten till Vilohemmet.
Vilohemmet bestir av tre byggnader:Den stora
vita huvudbyggnadensom byggdesom med
hjalp av Sollidens arkitekt Torben Grut diir han
bibehfrllet den Italieninspireradekaraktiren.
Hir finns kcik,matsal,bibliotek, salongoch tio
giistrum. I R<idavillan finns fyra enkelrum med
egentoalettoch duschsamtsiillskapsrum.

Bostrdmskavillan med frra dubbelrum med
egentoalettoch dusch/badsamtkonferensrum.
En stor parktradgflrdanladesi mitten av 1800talet med stora griisytor och mflnga frukttrad. I
parken odlas ocksi en del av de frukter och
grdnsakersom anviindsi matlagningen.
Kerstin Hallenbo,intendentpi Vilohemmet,
berzittar:- Vilohemmet [r en fristad frfln stress
och vardagenskrav. Man ffir en hiilsosam
distanstill vardagensbekymmer och kan lgna
sig it de aktivitetersom man tycker biist om.
- Vilohemmet iir dppet frttnl maj t|ll24
september.Vi erduder boendeoch helpensioni
huvudbyggnadeneller en av de tvi
annexbyggnademaunder en eller tvfl veckor.
Kontakta oss giirna pfl nedanstiendeadress
eller telefon for ytterligare information om
priser,tider etc.
- I koket samlar vi det bZistasom det <iliindska
skafferiet har att erbjuda.Vi bjuder pi god
efter
husmanskostmed en meny som anpassas
sisonsensvariationer
StiftelsenDrottning Victorias Vilohem pi
Oland
SddraVflgen2,387 94 Borgholm
Tel/fax:0485-10025
e-post:infb(*;dvh.se
hemsida:www.dvh.se
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FdreningenSvenskaRominstitutetsViinner 70 2n
Som Bengt Jangfeldtnrimnti sin ledarehar
SiillskapetSanMichelesViinner inlett ett samarbetemed F<ireningen
SvenskaRominstitutets
Viinner. Det innebiiratt medlemmarnai de
olika ftireningarna lir vilkomna till den andra
foreningenssammankomster.
Hiir presenterar
RominstitutetsViinner sig och dlrefter sitt
vintervflrprogramsom SanMichelesViinner air
hjaftligt vilkomna till med anmdlan,se niista
sida.
*
1937instiftadesi Rom en stddforeningtill det
svenskainstituteti Rom genomett upprop
tecknatav de tvi arkeologernaEinar Gjerstad
och Axel Boethius.F<jrstefter kriget fick
fdreningensite i Stockholmoch en lokalavdelningbildadesi Rom. Under 50- och 60talen tillkom lokalavdelningari Gdteborg,i
Lund, i Umei och i Linkdping. Med iren har
f<ireningens
medlemsantalsjunkit viisentligt
och lokalavdelningar finns kvar endasti Rom,
Lund och Gdteborg.
Siirskilt under 50- och 60-talenpriiglades
verksamhetenav ett starkt engagemangfrin
kung GustafVI Adolf, som alltid var nirvarandevid det traditionellairsmdtet pi
Waldemarsudde.Fcireningenskiinkteansenliga
ekonomiskabidrag till institutet, bl a fdr inkrip
till biblioteket.

om iindamfllsparagrafeni de nya stadgarsom
antogsvid irsmdtet1997stir fast:" ...att stodja
Svenskainstituteti Rom, att spridakiinnedom
om institutetsverksamhet,att bidra till att <ika
f<irstielsenfdr den klassiskakulturen och dess
betydelseflor vir viisterliindskaodling och att
framja intressetf<jrhumanistiskastudiermed
anknytningtill Rom och Italien".
En av viinf<ireningens
viktigasteuppgifter har
varit att dela ut ett irligt stipendiumtill en
kandidat som i slutfasenav sin forskning visat
behov av att pi plats i Italien gdra den sista
insamlingeneller kontrollenfor sitt projekt.
Sedanstipendiefondeninstiftades1982har
fdreningenhaft gladjenatt dela ut ett trettiotal
stipendierinom vitt skilda omriden.
Sedan2004har ft)reningenocksi delatut det
lagergrenskaprisettill personer"som gjort en
betydelsefullinsatsgenomatt <ikaintressetfrir
humanistiskastudiermed anknytningtill Rom
och Italien".
En stimulerandeoch centraluppgift fdr viinfdreningenhar ocksi varit att tillsammansmed
Atheninstitutetsviinner ge ut en serie populirvetenskapligabocker om vitt skilda teman.

Medlemsbl adet,A r skr dnika, uN e ckladestill en
bred tidskrift med fdrdjupadekulturartiklar om
och frin Italien. 1982d<iptestidningenom till
Romhorisont,somnu har kommit ut med 46
nummer.

I takt med att institutet i Rom har fitt <ikade
anslagoch forstirkning frin statsmakternahar
viinfdreningen sett som sin friimsta uppgift att
stimuleratill intressefor institutetsverksamhet
och bidra till att ge institutet ett ansikteutflt.
Tack vare Birgitta Lagergrenstestamenstariska
ghvahar fdreningenunder senareir givit ekonomiskt bidrag till institutet fdr genomfrirande
av en rad viktiga projekt: en ny utstiillning om
de svenskautgriivningamai Etrurien i Museo
archeologicoi Viterbo, restaureringav Palazzo
Lancellottii Rom, det SvenskaPompejiprojektet,laserscanning
av Lateranbaptisteriet
i
Rom och flyginventering av den svenska
utgrivningsplatsenSanGiovenale.

Under de sistadecenniernahar fcireningenpfl
minga siitt bflde f<iriindratsoch utvecklats riven

SuzanneUnge Siirling
Sekreterare

Med MargaretaWinqvist, intendentpi
Nationalmuseum,som ny sekreterareunder70talet,ufveckladesverksamhetenmed ft)rel2isningar,visningaroch temadagarom
italienskkonst och kultur.
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SvenskaRominstitutetsViinnersprogramviren 2007
SeNeapel och sedandr)
Onsdagenden 14 februari kl. 18.00
Frirfattarenoch joumalisten Tomas Lappalainenpresenterarsin nya kritikerrosadebok om
Neapelgenomtid och rum.
Kostnad:80 k. Om vin och tilltugg dnskasblir kostnaden100 kr.
Plats:Medelhavsmuseet.

Gustaf VI Adolfs biblioteksrumoch Bernadottebiblioteket
Onsdagenden 7 mars kl. 17.00
Denna kviill bjuder pi tvfl inslag: besok i Gustaf VI Adolfs biblioteksrum diir Anna Dahl
(Medelhavsmuseetsbibliotek) och Antoinette Ramsay(Bernadottebiblioteket)visar ett urval av
kungensarkeologiskalitteratur, samt en visning av Bernadottebiblioteketledd av Gdran Alm
(B ernadottebiblioteket).
Plats:StockholmsSlott, samlingvid viistravalvet. Begriinsatantalplatser!Kostnad50 kr.

KommandeJubil eumsprogram
RominstitutetsViinftirening firar i ir sitt 70-flrsjubileum.I april arrangerasdlirftir en temadagom
Institutet i Rom och dessminga projekt. Den24 maj ar det irsmote med vidhlingande
jubileumsmiddag pfl Nationalmuseum.Inbjudan och kallelse till dessadagarkommer.
F6reningenhiilsar San Micheles Viinner hjArtligt viilkomna som nya medlemmar.Inom kort
producerasen ny vZirvningsfoldermen viinta inte pfl den, bli medlem redan idag!
Medlemsavgiften200 kr insiittespi postgiro21 45 I4-2.Mark talongenny medlem2007.

Anmcilningstal ong til I kommande

14 februari2007.Se I'{eapeloch sedandr):......personer.
personer.
7 mars 2007.Gustaf VI Adolfs biblioteksrum& Bernadottebiblioteket:......

Namn:

Telefonnummer dagtid:
lnsiindessenastden 12 februari 2007 tlll FdreningenSvenskaRominstitutetsViinner, Kungliga
Slottet,111 30 Stockholm.Betalningsker i sambandmed programaktiviteterna.
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Viilkomna till vdnnernassammankomster
vflren 2007
TORSDAGENDEN 15MARSKLOCKAN 18.00
Medelhavsmuseet,Fredsgatan 2
"Villa San Michele: historiaoch framtid", en diskussionmed intendentPeterCottino och
arkitekt Bo Sahlin, ledd av Bengt Jangfeldt.
Efter diskussionenserverasen buffdtallrik tillsammansmed ett slas vin.
Kostnad: 160 kronor som betalasvid ankomstentill museet.
Bindande anmiilan senast4 dagari forviig till Yvonne Ribbentoft, telefon 08-83 28 11 eller
e-post:ribbentoftiZi)cornhem.
se

ONSDAGENDEN 18APRILKLOCKAN 18.00
Medelhavsmuseet,
Fredsgatan 2
Arsmote. Efter sedvanligairsm<itesfdrhandlingarkommer Griran Alt6us, som satt sammanen
cd med Munthes favoritmusik. att tala om "Axel Munthe och musiken".
Efter irsmrite och ftiredrag serverasen buffdtallrik tillsammansmed ett glas vin.
Kostnad: 160 kronor som betalasvid ankomstentill museet.
Bindande anmiilan senast4 dagari fdrvrig till Yvonne Ribbentoft, telefon 08-83 28 1I eller
e-post:ribbentoft@comhem.
se

Vid de tvi senastesammankomsternahar vi triiffats pi Medelhavsmuseetoch det samarbetet
kommer vi att fortsiitta. Mdtesplatsenhar blivit uppskattad,liiget bekv?imtmitt inne i stan 96r
det liitt ftir de flesta att ta sig dit och mat och vin har ocksi befunnits viil. Men hiir kommer in
en liten nyordning somjag noga miste pflpeka.Eftersom det iir en miltid som gcirsi ordning
till precis det antal som anmiilt sig miste vi betala iiven ftir maten for den som eventuellt
uteblivit. Diirf<jr miste vi debiteramatkostnaden(dock inte vinet). Likasi ir anmiilningstiden
viktig, vi miste 4 dagari fdrvlg tala om exakt det antal personersom kommer frir att
restaurangenska ha tid att iordningstiilla allt. Med detta sagt rinskarjag vZilkommentill de tv6
trevliga och intressantavirmritena.
Viil mdtt
Yvonne Ribbentoft
Klubbmiistare

Fdreningspost

SATTSTAPETSSTYRELSE
Bengt Jangfeldt

ordforande

0 8- 7 8 2 9 9 6 7
jangfeldt@bredband.net

vice ordforande
och redaktor

08-302312

Gun Andr6asson

skattmtistare

08- 77932 90

Gudrun Dahlberg

sekreterare

08- 6504r s r

Goran Zacltrtson

zgg@bredband.net

se
gudrun.dahlberg@educult.ministry.

Yvonne Ribbentoft

klubbmiistare
och vice redaktor

08-83281r
ribbentoft@comhem.se

0 8 - 2 1 9 7 s8

Per Thunarf

per.thunarf@bredband.net

08 - 664 42 03

Bo Andersson

boart@comhem.se
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