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Juhileums6:ret
iir till iinda och har varit en stor fraurgang.

Sr:m jag nfimnde i frirra medlemsbladet bestod
aktiviteterna rurder 6ret av konserlsr, ett sym-
posium och av renoveringen av Villa San
trilichele.

Konserterna h6lls i juni pi Capri och den 22
oktaber i Stockholur och sarnlade stor publik
vid bida tillf;illen. Om den musikaliska delen
av jubileumsilet skriver lvlirten Lindstahl pfr
slc l ,  / -

Symposiet holls den ?9-3 t oldober pfi Hotel
Capri Palace i Anacapri. Eftersorn floredrags-
listan sorn publicerades i forra nrunret inte var
kornplett frterges prograrruilet diirfor pf, sid. 3.
Slmposiet var viilbesolq:t ach omtalades till och
rned i pressen (Il lllattino). Dislnrssionerra var
bfrde livliga och givande. De flesta rymposie-
deltagarna hade inte triiffats tidigare och hiir
krcts kontakter sorn bidar gott for framtiden.
Kahiona h'Iunthe stiillde till och rned i utsikt att
iinnu ett I\{unthesymposium skulle kunna hillas
i England.

For deltagama i symposiet anordnades en ut-
flykt till Nlunthes torn i Anacapri, Torre della
Guardia och Tore Darnecuta. Till det forsta
toruet" som dgs av familjen von Uexktill, fick vi
till och med tilltrdde. Vi gjorde ocksi ett besok
pf, Casa Caprile, drothring Victorias hus- Det iir
numera hotell meu trapphuset iir bevarat, lik-
som vissa av nnntrlen.

Den ftirsta, vetenskapliga, delen av symposiet
avslutades den 3$ oktober rned en jubileums-
middag pfr Hotel Capri Palace. Hiir deltog, vid
sidan av syrnposiedeltagarna, lrela personalen
pf, Villa Saa Michele med makar sarnt Ana-
capris borgrniistare Staiano och lv{arita Jonsson,
ordforalde i Stiftelsen San h{ichele, som ccksfi
hiilsade gdsterna viilkomna.

Klcckan 9 foljande morgor" den 31 oklober,
.A-xel l\'Iunthes fiidelsedag, knackade Peter
Coftino hogtidliet pi enk€drinen till Villa San
N{ichele. Den rippnades av en uppkliidd vakt-
rndstare Gigino, som ddnned slog upp d<irren
till det nyrenoverade rnuseet. F<ir fiirsta gingen
pi flera decemier kunde flurn nu gi upp frr
marrnofirappan m€r el.ler mindre direkt in i
clpressalldn- Gerom att trappan Gppnats kom-

mer ocksfl ljuset ner i bottem'frningeil - men
med det tyvrirr ocksi vilden" vilket gor att
fitgiilder miste vidlas si alt vakh:riistarna
slipper sitta i drag. Dettaproblern gir dock att
l<isa-

Pi grmd av konstrultionen av turistflodet
konrmer marmortrappan bara att anvdndas vid
vissa tillfiillen, som vid passering upp till
terrassen i sarnhand rned konserterra. Den
andra stora fiiriindlingen, rippnandet av sfudion
och venetianska salongen, okal diiremot i
hogsta grad huisternas mojligheter att tillgodo-
grira sig villans skonhet: rnan har fri utsikt fran
franska salongen rnot skulphuloggian och
pergolan. Detta ih' en itgiird sorn ocksi upp-
skattas av guiderna som visal villan.

Symposiedeltagarna och fihorarna var siledes
de frrsta sorn fick rnojlighet att ta vilgen via
marmorAappan upp till ten'assen. dill det
verkliga ffidelsedagsfirandet iigde rum. Viider-
leksrapporteflla r/ar illavar slande, lnert etersom
vi likt dr h'hurthe hade Sant'Antonio pivir sida
sken solen frin en klar himmel hela tiden. Inle
minst sken den ol'er dern sorl - sig sjiilva
ovetande! - av Peter Cottino tilldelades medal-
jer, s.k. HedersAxlar, ftir sina insatser frir Villa
San N{ichele:

Vittorio,tfassfnrfno, "ftir hans l6nga och hogna
arbete vid doltor.A,,rel lHrnthes sida [..-] och
fiir att efter Axel Munthes ddd ha bistAtt Villans
florsta intendent Josef Oliv vid frrvandlinEen av
detta f'orniimliga arv fram ti1l idag";

Hans Wohlln, "'fior hans lidelsef,rlla arhete med
att frterskapa det historiska sarnarbetet med de
stora byggna sstiftelsema som i brlrjan av
1950-talet giorde det mojligt fiir fiirsta inten-
denten Josef Oliv och dennes personal att riidda
egurdomen fran stnrlrturellt fiirfall [ , . -]";

Lars Rltdqvisr, "ftlr hans linga och altuisfiska
artete rned ait fonrya Villa San lv{icheles
bibliotek, som [-- "] alltid varit "det dagliga
bnidet" lor vfira giister och niirt deras verk
! t '

;*;; Lindstrom,"fiir hans gsnerosa gfrva till
Villa San Michele av sitt tystlitna, diskreta och
seriosa arbete - La Muntheanil - en lcrono-
logisk katatogisering av varje kiint dokunrent
rned anknykring till "A-rel Munthes liv som snart



skall finnas tillgiinglig i villan frr vetenskapliga
iindamif';

Bengt Jangfeldt, "for hans idealistiska och
ofiirtrdfiliga arbete sorn giort att han pi nfrgra fi
er har lyckats Sterskapa Arel b'Iunthes gestalt
och iterknyta till arvet frin denne ["..]";

till minnet av Marilil Vuolo in Erdetis, "ftir de,t
langa och loredrimliga arbete som hon iignat tvi
frarnstiende svenska syrnbaler i ltalien: Svenska
institutet i Rom och Villa San Michele och
Capri tillsaurmans med sin make, tillika Villans
inlendent, Levente Erdetis".

Bland dem sorn hedrade hrigtidsdagen nred sin
ndrvaro vm Anacapris och Capris borgm[stare
samt Sveriges ambassadtir i ltatien, Anders
Bjumer, som a1la holl tal.

Symposiet avslutades av fiidelsedagsbarnet
sjiilvt g€nom att nfrgra av symposiedeltagama
liiste hogt ru Munlhes biickerpf, italienska och
engelska - samt ett kort stycke pi svenska.
Diirefter fyckte sig Sant'Antodo ha gfart sitt
och solen gick i rnoln.

*

Vid sidan av de aktiviteter som initierats av
Stiftelsen San h{ichele hcgtidlig}nills Axel
Munthes 15O-f;rsdag ocksfr pf, andra siitt.
Munlheenfusiasten Birgit Kassovic arrangemde
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den ?1 november ett minisymposiumpi
h{userun der Vollrerl.:unde i Hamburg, ddr hon
iir ansvarig fitr L:ulturAigor vid Sveriges
generalkonsulat. Konsul Bengt Lundborg
inledningstalade, varefter Marita Jonssan
{'l/arfor fir'ar vi.&xel Mrurthe?'}, Thomas
Steinfeld f'Axel hlunthe och konsten: Att
skiinka livet innebiird') och rmdertecknad
("N{rurthe och Tyskland") hdll kortare fiiredrag-
Mellan loredragen framibrde Elisabeth
Bengtsson-Opitz fyska och svenska visor som
tillhorde Munthes favorikepertoar.

Jubilewnsfirets sista hiindelse var al'tiickandet av
en minnesplakett pfr Nybrogatan 25-27, d.;ir
Axel Munthe bodde 6ren 1871-74 och diil pappa
Munthes apotek Hvita Bjorn var beliiget.
Ceremonin:igde nrm den 14 december. Projek-
tet kunde genomfiiras tack vale snabba imatser
ftan Sarnfirndet S:t Erik, som jag hiirmed vill
tacka frr ett gott och givande sarnarbete.

{€

Jubileumsiret iir iiver. Det innebiir dock inte att
vf,ra anstuiingningar att hjiilpa Villa San Michele
iir river- Det albetet skall fortsiitta, och nya
hrslag orn hur denna st$dverksafi]het skall
kunna utvecklas kornmer att presenteras pi
6rsm$tet den 23 april.

tsengt Jangfeldt
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AxeI Munthe: The Man and the Mvth

Kafiona Munthe and Christopher Gardner Thorpe" "Axel Munthe: The Reading
Doctot''
h'Iicael Ekberg, "Drealrrs of Stone -,A.xel l{unthe and his Building Activity"
Hans Henrik Brrunmer, "The Medusa in the Villa San N'Iichele"
Levenie Erdeos,'"Axel Mrmthe: trr,'Iaking a Myth through Anecdotes"
Thomas Steinfeld,'"Pictures of a Great Man: Axel Munthe and 19ft Cenh$:r
Popular Culilue"

The 3'd International Axel Munthe Symposiurn
On the Occasion of the 150e Anniversarv of Axel trVlunthe's Birth

hlonday 29 Ocfober
Yenue: Capri Palace Hotel & Spa

Opening Speeches
Bengt Jangfeldt, "Axel h{unthe, the Dreamer from t}e North"
Maria Concolato Palenno, "Letters from a lV{ouming City: Life in Naples in the
1880's"
Alden Srnith, "Axel Nfunthe and the Practice of Literary b,Iemory"
Ingar Palmhurd. **Doctor Mrurtlre's Medical Ideas"'
Johan Cullbelg,'*Axel il,{ulthe's Conhadictsry Perscnality"

16:00

16:30
l7:00
l7:30
18:00

10:00
10:30
1l :00

I  1:30
12:00
12:30

Tuesday 30 October
Yeuue: Capri Palace Hotel & Spa

lVednesday 3l October
Venue: Yilla San $Iichele

09:00 Comrnemorative speeches in the presence of I\{r Pete.r Honeth" State Secretary of
Minisfuy of Education of Sweden and Mr Anders Bjurner, Swedish Arnbassador to
Rome
Spening of the rew muserun exhibition

10:00-12:00 Readings frorn Axel b,Iunlhe's literary works
Prize- giving cerernony

The syrnposirun will be held in English

Villa San Michele Capri Palace Hotel & Spa
V.le Axel Munthe, 34 Via Capodirnonte 2b
Tel +39 081 837 1401 Fa.r +39 081 837 3279 Tel. +39 081 9?8 0l l1 Fax +39 081 837 3l9l
services @sarunichel e. org

Curated by Bengt Jangfeldt and organized by Villa San Michele

For f,rther infsrmation ar bocking please contact Villa San Michele - Mrs. Ilze Girgensone



Bildkavalkad
frfin Axel Munthe-symposiet p6 Villa San Michele 29-31 oktober

Foto: Bengt Jangfeldt

Peter Cottiao talar inftr iavieningur av den nya musei-
ubtiillninesn

Den ny$ppnade garg€fl *fin tanska salangen till skulptru-

1o*u'

Franska salongm med de nya
idormationstavloma om Munthe
som fii,rfaftare



Siing*smmaren har fi terstiillts
till det skick som den hade pi
kronpriasessan Victorias foto
fren 1902. Gardinmnahar
avldgsnats, liksom apollo-
statyn och eft stort antal
liinstalar. Och" viktigast av
allt: H;rpnos, s0mnens Cild, iir
tillbaka pA den plats diir han
h6r biist hernma-

Tavlaa vid entu€,n diir San Micheles Yiinner avtackas fiir sitt
ekonomiska bidrag till renoveringen hannbli ftirdig precis till
inr,"ipingen. En ny tavla- diir det ftirargliga tryckfelet i meningen om
Siillskapet {det dubbla "the'} iirkorrigerat" har sedan dess kammit pi
plats.

Den nydppnade marmortappm &frn entr€.n upp
till tivervininsen.



Aldeir Surith frin Texas och Raffaele Yacca &in Anacapri
Itiser urAxel Munthes r,.er-k.

Pia Thurholnl Kahiora h{unthe och Christopher Gardner-
Thorpe fotograferade utanfiir r,.illan.

Josef Olivs brorxsil Leunart Oliv har skfrnlt fvi teckningm tilt Villa San h{ichele. Portr2ittet av Josef Oliv iir gjort av Folke
Riirmblom och var en gfl:m av kslsbldren till Oliv pfl hans ?5-arsdag, Det dverltilurades under slmrposiet av Bengt Ssdrnland.



SAS det i toner...
Axel h{rurthe som l50-frring friranledde stytelsen
att rnanifesterajubileel pi olika siitt, diirtill stiirlqt
av ett okat kapital efter ett mycket fraurgfrngsrilrl
borsir 2005.

Sf,lunda kunde hela styrelsen frr forsta gingen
besrika San trVlichele i april iiver ett styrelsernote
vilket avsevlill rikade kiln*edomen om och entusi-
asfrlen civer anliiggningen och dess personal-

De stora inslagen var emellertid ett par konsedalta
operafiirestiilluingar och det av Bengt Jangfeldt
redovisade frarngf;ngsrika inter:rationella
syrnposiet i oktober pfl San i!{ichele lning dmnen
som lig Axel Munthe niira.

Emma Wetterkommer vi siikert att om nigra ir
behakta och prisapi sanuna sdtt som Bfuglt
Nilsson, siirxkilt sam hon saflnna frr utsigs lill
Birgit Nilsson-stipendial. Emrna'We{ter och
Mikael S/einius hade dessutom tidigare 2007
medverkat i en uppmiirksanunad uppsiitfaing av
jtxt Covalleria Rusticsna pi Operal.

Nlartin Hellstorim pi flygel, Beata Sriderberg pft
cello och Caroline Waldemarssonpi violin hade
gjort ett stort och frmngfingsrikt artete med att
arranger" orkesterrnusiken till sina tre instrumenl
och spelade lrelt lysande.

Min roll val att tillsamrnals rned Dag Hallberg,
lidigare VD pfl Gtiteborgsoperan, initiera och siitta
upp N{ascagnis Cavaltreria RusNicann (i Sverige
iiven kiind under namnet "Pi Sicilien") i konsert-
version, och med ett prograrn som vi hoppades lig
*ira Axel Munthes smak och inhessea. Liksom
den publik vi yille af;.

De lysande sflngare vi kunde konhaktera var
Marianne Ekl6f, mezzosop lr, Emma Wetter.
sopran, Mikael Weiaius, teror" och Freddk
Zetterskrim. baryton. Inte rninst den rmga sopranerl

och med sjiilva operafiire-
sfiillningen e.fter pausen.

Viidret var vafint men ocksi
onridigt bHsigt vilket <ikade
dr-amatiken" i fiirs1a hand
for instrumenta listerna, vars
noter undersfundom
verkade vilja flyga till
Sorrento. Vi hade strax
under 200 gfrster varje
kvdll.

Denna konsert upprepades
sedan Et qloslfrolrns-

publiken pfr Nybrokajen l l
mfrndagen 22 oktober infiir
firllt huspiparketten.

Forestiillningen genomfiirdes pft ett sh'ilande s$itt
av artisterna, publikels eafusiasm vm stor, och
kviillen avslutades rned en buff6 fiir dem som hade
betalat frr detta-

lllirten Lindstflhl

hlirten Lindstflhl iir skattmiistare i styrelsen fiir
San lllichele och har ett rivergripande ansvm fiir
musikproduktion€,rna pi SM tillsamrnans med
Love inser och Peter Cottito.



Mmianne Ekltif, mezzosoprall och Emma Wetter" soprar" vid fiirestiillniugen pi San Micheles konsertterrass
i mitter avjuni.

Fredrik Zefferstdm och Erruna Wefter
i Cavalleria Rnsticma.



Axel Munthn som byggh€ffis
- verkligheten bakom myten

Vanligtvis skildras en byggnads tillkomst som en
eilsam koastnfirs arbete. I skiss efter skiss vd-xer
den slutligavisionen fi'am lor att invigningsdagen
lmnna slrfila i all sin glans.

A1t del inte dr si det gflr till vet varje arkitekt.
Visioneu iir byggherrens. Han tillhandahf,ller
nurnus. I biista fall kan ar{qitekten lyssna sig till
en acceptabel tolkning och bli byggets egentlige
regissiir. Men sedan skall pjiisen sdilas upp.
Producenter av olika slag skall engageras, alla
med sin personliga vision av det slufliga
resultatet som mflste inordnas i en gernensam
helhet. Och slutligen il]frsle byggherrens ekonomi
f;illa avg<irandet. Han iir hela tiden nyckel-
persoaen.

Niir byggnaden slutligen stir klar blir den en del
av en helt annan process. Dess anviindning stiiller
stiindigt nya li:rav. Den blir en stiiadigt skiftande
lnrliss fiir de rnest skilda frrestiillningar'. Bygg-
henen eftertriids av nya nyt$are med nya verk-
samheter och nya onskernil sorn byggnaden
ocksi skall spegla. -A.tt i efterhand s$ka bygg-
nadens rusprungliga sjiil iir ingen lfitt uppgift.

Anaa iil det just detta sd,kande somurder de
senaste 6ren engagerat alkitelten Bo Sahlia ni'u'
han velat skildra tillkamsten av Axel Munthes
San tr!{ichele. Det iir en ofhrglomlig miljo som
den svenske societetsliikaren skapat f,t sig strax
nedanfor Castello Barbarossa som kriiner khppan
river Alacapri utanfiir Neapel. Axel l\{unilre sorn
byggherre - verkligheten bakom myten. heter
boken-

Axel Munthe dr er minst sagt originellperson
och bygget shiickte sig tiver stoffe delen av hans
liv. ,q.ndf,ys1hans utgflngspunkt formad av andra
- en kapellruin skulle bli hans arbetsrum och ett
haditionellt litet trerurnshus hans bostad.

Men han frrviirvade ocksfi andra hus i
grannskapet- Han hyggde terrasser och arkader
som tippnade mot svindlande utsikter. Egentligen
iir hans insats som landskapsarkitekt helt
avgrirande frr anliiggningens atfr aktivitet.

?

B O S.AII LI N

Axel Munthe $om
I I

Dyggnerre
vl l l lKLl{ :HEruN
B,\KOM [.{YTEN

M*nthes verk donerades till svenska staten och
fi:ngerar i dag dels som furistmil, dels som
stipendiatbosfuider fiir svenska forskare, Denna
anviindning har natuligtvis kiivt successiva
iindringar och tilliigg, som Sahlin diskuterm i sin
bok. Som erfaren restarueringsarkitekt stiker han
diskreta lcsningar pf, de niidviindiga iindringm
sorn aktualiserats. Hans bok vill foga en ny liink
till den utvecklingskedja som han soker se med
den ursprunglige bygghen'ens <igon-

fuIanga arkilekter har engagerat sig i dokumenta-
tianen av San Michele. Ett gnrndliiggande upp-
mithingsarbete genomfiirdes 1949 av Jan
Wallinder. vars elev Levente Erde<is sedermera
hlev anliiggningens fbrestfindare, Erdeos shev
ocksfr om Capris byggnadshadition cch senare
pla:rering. Sahlin bygger pf, bf,das arbeten, men
ocksi pi tr!'Iunthes tidige medarbetare Josef Oliv
och pi serare fiirfattare som lockats av hans
livsode. i fbrsta hand Hans Henrik Bnrmmer och



tsengt Jangfeldt. Han svarar sjiilv fiir bokens
illustrationer och for dess grafiska fonn-

Sffhlin ger en koncis oversilt over Munthes
verksamhet i Italien med siirskild tonvikt pf,
harx insatser som epidemildkare. De skapade
hans hernkiinsla pfr Capri och ledde till hans
fastighetsk<ip. Huvudvikten ligger pi den etapp-
visa firiindringen av San Micheles cenfala
byggnader fran kopet 1895 av -Alberto
Vincenzos vingfrrd, kapellruin och lilla lanthus.
El nredhjiilpare, allkonshiiren Aristide Sartorio,
fir liksorabyggmiistarenNicola en viktig roll i
utbyggnadens fiirsta etapper. Efter Munthes drid
har trycket frin den vilxande tmisrnen dock
medfiirt frriindringar som i vissa fall frrsvirar
upplevelsen av det urspnrngliga huset, Sahlin
fiireslir att den garnla huvudtrappan iter rippnas
fiir att ge en naturligare cirkulation och grira riitt-
visa it Munlhes intentioner. Bokenmynnar i ett

l0

f*rslag till hru man med rninsta iindringal ocksi
skall lmnna lillfredsstiilla furismens krav pA nya
utlnnmen, ett personligt och rnyckel infressant
debattinliigg om anliiggningens franrtid-

En avslulande kornmentar giiller h{unthes rsll
sornbyggherre fiir hustnrns hus i Leksand
Hildashokn. Hiir anlitarhan i hrr och ordning tvfr
frarnsliende arkitekter. La:s Israel Wahhnan och
Torben Grut. Den senare tar i samr'6d med hans
hustruhelt iivs hygget, sornutan hlunthes
medverkan stflr f;irdigt 1911. Det var bara pi
Capri sorn han lcunde firngera sorn allsmiiktig
byggherre.

John Sjiistrtim

Bo ,fa/rfins bok utkom i hostas pfr Carlssans
boffirlag.

John Sjiistrom iil artite.kt
och professor erneritus vid
Konsthri gskolans arkitekh:r-
skola

Ett exernpel pi hur Axel Munthe
iindrade sig rurder byggandets gAng.
Detta iir gaveln ukned Barbarorsa-
kappa:r som urspnugligen i sin iivre de!
var fiinsterl0s. Men gaveln livades
seil.are upp med eu bifarftirsedd fiinster-
0ppning. Senare breddar man ftlnster-
iippningen och bifor blir till tifor.
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Biista San Micheles viinner!

Ju skrinar"e koutexten iir desta angelagnare iir det

aktuella iimnet. Jag talar om traktens sopor,
naturligfvis. Sopor, vilsfviirldens utveckling och

Villa San Miehele i err salig blandnirrg.

Pfl Axel Mmrthes tid, pi vira folf;iders tid" var

hushfillets ar,fall forgiingli€f och naturligt. Det

var en uppbyggande del av naturens cykel. Pi

landet, diir brlket aldrig upphtirt, flteranvfr:rdes
allt-

Sorn en foljd av Upplysniagens ho pfl "ufveck-

ling" skapade industrialismess forsfa lS0 er i

vasb5rlden stora framsteg inorn omriden sorn

medicin, vetenskap och teksologi, nrycket till
fcrmfln for forbathade levnadsvillkor och folk-
halsa- Det uppstod dock biverkningar pi viigen.

En balans i det natwliga ekosystemet som mani*
pulerats till m:hiliskans fsrdel, och sam tidigare
gerloill till exeurpel epidemierna drabbat alla

mer eller misdre urskiljningsldst, "denno-
lcratisk", drabbade nu ftirre och endast vissa

sociala kategorier. Detta var def "ptis" saurhfillet
frck betal4 vilket vi idag lite cya.iskt iir"tack-
safluna over. ViisfvArldens foljande industriella
och teknalogiska *fveckling dppnade successivt,
steg for steg, oanade mdjligheter till viilf;ird
inom vfra samhdllen, ofta enligt fu'adition, pfl

bekoshrad av a:rdm viirldsdelar eller som
tidigare av de* inhemska arbetslrafte:r.
Parallellt rned densa ufveckling, vissa nrenar
soul etr dilekt konsekvens av denna, foljde det

ena kriget pi det andra- Parallellt med de
"hogsta" av tankar bedrevs de "hgsta" av

handlingar, {verr av och mellan de mest

"upplysta" sarnh Sllsn-

De senaste dnygu 50 Sren har passerat, inout
vtistviir{den, under fredeus fortecken. Iudustri-
samhiillet har ufvecklats till ett posfindustliellt

samhillle, ett tjilnstesa:nhalle d;ir higen fod-

farande pf,gf,r, ofta med vflr mer eller misdre
fredliga inblandniug, men utanftir v{ra g6?inser.

Def dr under denna tid av vastviirldens samhiills-
ufveckling som den reella deurokratiseringen
internt iigf nrm i praldiska ter:ner. Majoriteten
av miinniskar i viist lever och arbetar rurder
anstiindiga fffheilander1 har likvfrrdiga
riittigheter och' mtij ligheter:", samt drabbas
mindre ochnfrstan pi jiimbdrdig grund av gaurla

och nya sjukdomar och epidemier sorn till
exempel aids.

Denna period som kannetecknats av konsum-
tionssamhtillets utveckling har sammanfallit
med en allt storxe miljornedvetenhet, striktare
regler kring siikerhet och skydd av mnnniska:r i

samhallet" p6 arbetsplatser och hemnren.
Medvefenheten har vu.rit fram i tald med att
utvecklingen allt oftare visat sin mcrkare sida.

Miinniskans hantering och produldion ay
explosiva, ladioaktiva eller giftiga hnnen, sarnt
av komplicerade svfuhanterbara processer son

till en horjan ufordes ernpiris*1, forlades efter

radel av kalastrofala olyckor och hiindelser till

allt mer kontrollerade forhflllandell Det var
kauske inte si nlycket katastroferna i sig som
sfyrde det allt st6rre ansvarstagandet utan den



geilom mediema allt starkare folkopiniouens
dvertalningsformiga- Tillsamrnans med
v*istvtuldens teknologiska ufvecHing och
viil{iird hade iven def si kallade infonnafiorrs-
och mediasamhallet tagit plats och blarnstrat.
Den allhner larenklade och lafillgilngliga
infarnlatioaerr tillat fler att folja ufvecklirrgen
och dess kansehrensef, samt att g$ra sig horda_
iadivid*ellt eller i grupp.Mediemas inflytande
okade och blev alltmer eftertmktade over-
taLringsinshlmenf att forsdka konhollera ach,
om nrojligt, styra. Mea inom det rnediala iir idag
dven konsumenten inforrnationsproducent och
utbudet diirfor oiindligt stort, En svflrdvergripbar
Overprodukfiorr av informafion ligger tillhands,
osorterad, vilket ledertill att individen i kraft av
egna mer eller mindre viilmotiverade over"-
tygelser viiljer vad den skall lyssna till ells hur
den skall uttala sig. Informationskiillans
innehflllsliga karaktiir och l*irkomst upplevs inte
liirrgre som en garanti for saklighet och har
d:irftir i hog grad ft,rlomt sin fiur*ficn. Individen
kfinner sig idag darfor tuyggare aft identifiera sig
med formen snarare iiamed innehflllet. En
l'acker form inger ingen tvekarr, skapar irrgen
o o, vad den *in irmehiller.

Stnrleken pi viistmedborgarefis mediala
informaticrrsprodukfiorl, soln borde vara teckerr
p& framsteg ach utueckling, ligger d:irmed i takt
med och pi safllma nivi sorn densarnmes allt
strirre ploduktion av sopor och avfall. De tvfl
telrrrerla, producent ach konsuroerrt, fr: alltmer
oskiljbara. Lagringsproblemen sam uppstitt pfl
gnrnd av den enonua produkfionen av konsu-
menter {och au leker jag life med ternrer*a) som
producerar roedia, sopff och ar,fall, allt ifrfl:r
radioaktiw klimavfall till den enklaste
tandpefare av plast, iirreella. Medau Kina" USA
och Japarr funderar Over miner eller planeten
Mars siktar napolitanarna pfl Vesuvius krafer.

Det iir hiir soporna kornmer in igen" Mot ovarr
rximnda bakgrrurd, trots dagens perspektiv, tu
Neapelregioaens sifuiation ett mysterium och
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kanske ett forebfrdande exempel. H*r kornmer
det sig atf miinskligheten nflgra flr inpA 2000-
talet inte klarar av att fiirhimdra aft dess stiider
dversviimtras av eg;oa avfall och sopcr,
samtidigt som vi reser ut i yttre rymderr och
snart kan genmanipulels frarn perfekta kopior av
oss sjiilva? Kanske belyser detta nrigonting
mycket storre och universellf iin endast
napalitanamas organisativa inkcrnpetens. . .

... .. jag liilnnar frfigan dpperr.

Orn jag anskiinger rnig och bortser fi'an de
allmfrnna moraliska, sarrifiira eller rent h*mani-
tiira aspekferna pfl fenomenet och kallt ser pfl det
ru mia plofession kan sopfenornenef s enorrna
rnediala kraft {iiruru en parallellism) verkligen
leda till rnycket bistra ksnsekverr$er. Det rflder
inte enipfiet om vilka effekter denna situation
kan ha fiir furietniiringen i Italien i alhn:inhet
och denna region i sSmnerhet, men ea sak tir
klar: def konuner ur detta perspel:tiv att ta flrafal
att itenrppriitta Neapelregionens anseende.

Tidrdngarna i Italiea rn6lar upp haffulla bilder
kring det komurande iret" Enligt sornliga kan det
bli eft 60 % bortfall av besdkare- Personligen
hoppas jag att fenomenef kanske fill ach med
skall lcrurna viindas fill vflr fordel: aft st<ime
delen av regioaens hflgade hrister soker sig bod
frAn fastlandetut till oama, som till exempel
Capri.

Trofs de g&ngna fi,rens frarnsteg vad g;iller lilla
San Micheles ekotomi och programverkamh"et,
trots fSrra flrets angen:ima och lyckade firande
av Axel Munthes 15O-flrs jubileuur, trots stafens
sedan 2003 viiikonuravilrande infuesse och
konkreta stcid till denna unika svenska qiljo tir
jag av uddviindigfiet manad aft srika vdr r0da
trid i denridande absurda lokala (och globala)
verkligheten. Frir hur i all sin dar bor skonheters
Villa Sarr Michele bemofa deff1a rrya "surutsiga"
utmaning?

Peter Cottino
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Svenska Rominstitutets Viinners program v6ren 2008

Medlemmar i San Micheles Viinner *ir viilkorrma till Fdreningen Sverska Rominstifutets
vfirproglam sorn iiger nrmpft Medelhavsmuseet.

Tisdagen den 19 februari kl 18

Catullus dikter orn kiirlek oshhat

Fdrfattama Gunnar Harding och Tora Janson samtalav om arbetet med den nya toll*tingen flv

Ctttullus dikter. Kostnnd B0 h:r-

Sdndagen dsn 9 mars kl13-16.30

Romutanfor Rom

En temadag om romeyska infiuenser i Skrindinavien, Turkiet och Tanisien med docent Kent

Andersson "Romerskt i Skandinwien", Dol#orand Jesper Blid "Romerskn bad och lryrkor i

Turbiet", docent Lars Karlsson "Det rotterska Tunisien", fil- dr. Kristian Gbransson "Ramarnn i

Libyen". Kostnad 8A kT.

Forhandsanmiilan till ulrseets rcception tel 519 553 80 eller e-post:
bokning@medelhavsrnuseet. s e

G6ran Zachrison, slrrelsemedlem i San Micheles Viinner, Stockholnr, har avlidit vid 78 irs ilder.

Goran artetade fibrst pi Sydsvenska Dagbladet och varpi 7t)-lalet kultrnchefpi GT i Giiteborg-
Diirefter <ivergick han till frilansverksarnhet och recenserade bland annat TV, teater och bocker i
Aftonbladet. Han medverkade iiven som slribent pi Vii:ldens gfrng i Goteborgs-Poster och med
dagsverser i Dagens Nyheter. Han var ocksi liirare i journalistikpi JMG i Gotebarg.

Efter m. inspireraade vistelse pi San Michele valde han att ingi i Siillskapet San Micheles Viinners
styrelse. Hiir har han med stor enhrsiasrn och iddrikedom deltagit i styrelsemriten och andra
aktiviteter frr Viinfrreningen och ofta liittat upp sfyrelsemiitena med att beriitta litteriira, finurliga
och ibland burleska anekdoter-

fu AOOS blev han reda}tor fiir medlemsbladet och fareslog dfl att del skulle griras om. Och fiir detta
blev jag engagerad, och vilket gott sarnarbete det blev. Vi var sfi stolta over det nya medlernsbladet
- ett blad i A4-format med liiltliista artiklar och befdligt st$rre bilder blev mycket uppskattat. Jag
fick dfr ta del a.r hans erfarenhet och kunskap. Att ha en sf, kunnig kollega ochviin dr oss inte sfta
givet- Jag iir mycket tacksam frr det-

Yvonne Ribbentsft fiir Siillskapet San Micheles Vdnners styrelse.
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V;ilkornna till vdnnernas sammankomster v&ren 2008

ONSDAGEN DEN 27 FEBRIJARI KLOCKAN 17.30
(oBS tiden!)

Medelhavsmuseet, F redsgatan 2

Professor Johan Cullberg analyserar "Axel lv{u}thes motsiigelsefulla personlighet", ett terna
som han behandlade pf, jubileurnssymposiet i Anacapri i oktober 2007.

Diirefter serveras en god sallad tillsarnmans med ett glas vin.
Kostnad: 160 kronor som belalas vid ankorrxtea till rnuseet.

Bindande annriilan senast 5 dagar i frrviig till Yvonne Ribbentoft, telefon 08 - 83 28 1l eller
e-post : ribbentoft @comhem. se

ONSDAGEN DEN 23 APRIL KLOCKAN 17.30
{OBS tiden!)

Medelhavsmuseet, Tredsgatan 2

Arsrnrile. Efter sedvanliga irsm$tesforhandlingar beriittar Rodakorssystern Karin Wiking om
sina tn<iten ochpronrenader med Axel Mrmthe rmder dennes sista frr i livet- Hennes minnen arr
Munthe, sorn tidigare bala publicerats pi engelska, f,terges i niista rturuner av Medlemsbladet.

Efier irsmiite och friredrag serveras en buffdtallrik tillsammans med eit glas vin-
Kostnad. 160 kronor som betalas vid ankomster till museet.

Binda*de anmiilan senast 5 dagal i fiirr"iig till Yvonne Ribbentoft, telefon 08 - 83 28 l1 eller
e-post: ribbentoft @comhem.se

Aterigenvill jag pipeka att det iir viktigt att anmiila sig till mritet senast 5 dagar i farvdg och
att anmiilan iir bindanile. Miltiden iardningstfills till precis det antal som anmdlt sig och diirfrir
miste vi debitera matkostnaden (dock inte vinet) dven frr den sorn evenluellt uteblivit-

Viil miitt
Yvonne Ribbentoft
Klubbrniistare
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SALLSKAPETS STYRELSE

Bengt Jangfeldt ordforande 08 - 782 99 67
jangfeldt@bredband- net

Fredrik Hulting skattmdstare 08 - 30 72 gl
fredrik. hulling@ gnail. com

Gudnxr Dahlberg sekreterare 08 - 650 41 51
gudrun@rnte gralion.minishy. se

Yvonne Ribbentoft redaktrir och klubbmiistare 08 - 83 28 11
ribhentoft@comhem-se

Per Thunarf 08 - 21 97 58
per. thunarf@bredband- net

Bo Andersson 08 - 664 42 03
boart@comhem.se

Hans Engman supplearrt 08 - 765 12 34
hans. engnran@comhern. se

S/ivi-A:ure Nilsson suppleant 08 - 500 22986
info.mede lhav@rnbox3 2 5,swiparet- se

Sallskapets adress: c/o Gudrun Dahlberg
Viistrnannagatan 103 A, 2 tr
113 43 Stockholm

Arsavgiften 150:- insiittes pS
plusgiro: 25 96 90 - 6
Glom inte att ange alsdndare-

Har du n&got trevligt minne fran San Michetre eller nigot arrnat att berlitta som kan
intressera vflra medlernmar - skriv till Yvonnes e-post: ribbentoft@comhem-se

Ansvarig utgivare: Bengt Jangfeldt
Redalctor: Yvonne Ribbentoft
Redigering: Per Mattsson


