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Ny redaktion
Med detta nunlmer tar Gciran Zachrison 6ver
redaktdrskapet for medlemsbladet. Det tir ett
gliidjande tillskott for oss alla. Goran tir inte
bara en erfaren journalist, han vet iiven det
mesta om tidningsmakeri.

Niir jag 1997 togupp frigan om ett medlems-
blad brivade styrelsen f6r kostnaderna. Det
mdjliga direkta st<ldet till Villan fick inte
p6verkas negativt. En 6terkommande informa-
tion pi nigra sidor till medlemmarna kunde
emellertid fdrsvaras.

Antalet sidor har efterhand vtisentligt utokats
och detta till en totalkostnad som endast

Tack
En guldpeng borde du ffi, Gideon, fcir allt
oegennyttigt arbete du lagt ned pi detta med-
lemsblad alltsedan du var med och startade det
r998.

Envis lik tjargadden i ditt viisterbottniska
hemland har du 5r efter 5r uppvaktat skribenter

Ledaren
"Meningen med livet iir att man skall vara
lycklig", skrev Hjalmar Soderberg en g6ng.

Det iir ocks6 andemeningen - n6gon av
andemeningarna! - i Lars Gyllenstens bok
"Lotus i Hades" som Goteborgsdocenten
Hans-Erik Johannesson i detta medlemsblad
forbinder med Capri

Blir man lycklig pi Capri, ndrmare bestiimt i
Villa San Michele?

Det beror naturligfvis p6. Men itminstone ett
bra lyckofundament finns diir: den geniala
konstruktionen med ett antal enskilda, viil
etskilda hus - och mitt bland dem allas
museitriidgArd och det gemensamma huset, det
som fram till mitten av 1950-talet var
Capribiskoparnas sommarbo stad : F oresterian.

Vad iir det for genialt med detta?

obetydligt Overskridit utgifterna for papper och
porton. Frivilliga och uth6lliga krafter har
mojliggjort detta. Att vi varit pi riftr viig har
l2is ekrets ens uppmuntrande tillrop bekriift at.

Tack a1lts6, ni alla,
skrivare, administra-
tdrer, liisare! Och en
god fortsiittning
onskar er

{*r-,
Gideon G
avgiende

t^tU.-
erhardsson,
redaktdr.

och lyckats fE dem med i b6ten. Det iir
beundransvdrt. Ja, du borde faktiskt fb medalj,
Gideon.

Barbro Goran Gun Gudrun

Yvonne Per Hans Wivi-Anne

Jo, det iir genialt diirftr att den forskare,
konstndr, ftirfattare eller filosof som vill sviiva
ensam i sin rymd, som inte vill tala med en
endaste miinniska, som bara vill stinka sig
djupt ner i sitt eget stora uppdrag - faktiskt kan
gora just detta i sin egen boning!

Och lika genialt iir det att en annan som visser-
ligen vill forska, mhIa, skriva eller filosofera i
ensamhet och stillhet, men som efter forskan-
det, skrivandet, mfllandet eller hlosoferandet
liingtar efter att triiffa andra skapande miin-
niskor, atttala med, att ordna knytkalas med,
attbyla id6er med - ja, f6r en s6dan San
Michele-giist iir det ocksi mycket viil ordnat,
tack vare gemensamhetshuset Foresterian !

Det finns chanser att bli lycklig i Villa San
Michele.

Styrelsen
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Lotus i Hades och "trolosheten" - reflexioner pe Capri
av Hans-Erik Johannesson

Villa San Michele den 29 juni 2005.

"Allt rir skdnt pd vdrfirirran kust,
allt cir blott lyx och lugn och lust."

Nigra rader ur Baudelaires dikt "Inbjudan
till resa" kommer stiindigt for mig niir jag
iir pi Capri. I den dikten finner jag en stiim-
ning och ett kiinsloliige, som civerensstdm-
mer med mina minnen frin denna vackra o
i havet utanfor Neapel. Baudelaires dikt
avser visserligen helt andra platser iin
Capri, men det bekymrar mig inte. En dikt
iir ju inte bara ett uttryck for forfattarens
egna tankar och kiinslor, den oppnar sig
ocksi for liisarens tolkning och inkiinning.

Kiinsloinnehillet i "Inbjudan till resa"
reflekteras 6ven i Lars Gyllenstens prosa-
lyriska diktverk Lotus i Hades, som har
ovanstiende citat som motto.I Lotus i
Hades skildras renodlat estetiska livs-
former, pi gott och ont. I korta prosastyc-
ken ges glimtar av olika uttryck for ett
uppgflende i nuet, i erotisk njutning, en
carpe diem-stiimning, Sven svindlande
ogonblick av ndrmast religios helhets-
krinsla, eptfuni, glomsk av allt annat 5n
nuet; det forflutna och det kommande finns
inte fdr denna kiinsla. Nuet iir evigt.

Lotus i Hades ger en gnistrande genial
framstiillning av dessa liv i det estetiska.
Diir kommer mytiska gestalter till tals,
bland and.ra forforaren Don Juan, med
kommentarer till sina erotiska ercivringar.
Diir iir Romeos och Giuliettas kiirlekslycka,
men diir 2ir ocks6 brodermordaren Kain,
piminnande om det destruktiva i att ge sig
hiin, i Kains fall 6t avundsjuka och hat,
ocksi det ett uttryck for estetiskt liv.

Men det som for mig siirskilt forenar Lotus
i Hades med Capri iir dess mycket speciella
variant av Odysseusmyten. Odysseus,

huvudpersonen i Homeros' antika epos om
hemliingtan och om hemkomst efter veder-
modor i ett lingvangt, eliindigt krig, denne
Odysseus som spelat huvudrollen i si
minga dikter och romaner genom tiderna,
han har ocksi en viktig funktion r Lotus i
Hades. Och minga av Odysseus dventyr
och strapatser har utspelats i omridena och
vattnen kring Caprr, stiger traditionen.

Niir vi kom till Capri forsta gfingen blev jag
forbluffad over hur talrika de odysseiska
sp6ren iir. Capri iir ju sirenernas ci -
Norman Douglas har skrivit om det i sin
bok Siren Land - sirenerna som gjorde
Odysseus galen av Ffirh med sin vackra
sing. Men beriittelsen om sirenerna miste
ocks6 ha varit siirskilt populiir i dessa
trakter eftersom sirenerna tillskrivs boplats
pi flera stiillen i niirheten, till exempel
Faraglioni vid Capri eller skiiren utanfrir
Positano och andra hotande rev utefter den
vackra men farliga Amalfikusten. For
Odysseus innebiir de en lockelse till njut-
ning och viillust, nigot som han i Homeros'
dikt inte fbr ge efter for. Han har ju en upp-
gift, en liingtan och en plikt att iterviinda
hem till hustru och barn pi hemdn Ithaka.

Forts.

Henri Matisse: Luxe, calme et voluptd
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Andra frestelser mciter Odysseus och hans
miin hos lotofagerna, som lockar dem att
dta av lotusblomman, vilken skiinker glom-
ska och eff passivt liv i njutning. Ytterligare
lockelser innebiir de skona kvinnor, som
med lock och pock fordrojer Odysseus'
hemkomst, friimst gudinnan Kalypso, som
enligt dikten "6tridde honom till make".
Kalypsos grotta har i traditionen forlagts till
minga olika platser, fr6n den lilla malte-
siska on Gozo till en miingd andra dar,
diiribland Capri med sina spiinnande
grottor.

Men i Lotus i Hades spelar Odysseus en
helt ny ro11, genom en omtolkning av
myten. Om han hos Homeros dr den krigs-
trotte hemviindaren blir Odysseus i Gyllen-
stens version i stiillet upptiickaren, den
frihetsl2ingtande, den som stiindigt bryter
upp till nya eiventyr:

En odysse - inte hem, nej fcirden leder
runt i ingenting, i civenerens friaftlt!
/---/

Krigets ldnga dr bdrjade blekna, multna i
minnet och ge nciring dt korta sdnger,
sagor, anekdoter. Dd knoppades enfag-
rare blomstring ur sddant som var borta,
tdmt och tomt. A'.venQret stod upp i en
friare och rikare vcixtlighet cin verklig-
hetens belciten hade mciktot rymmo,

Det vi ser 6r en "trolos" Odysseus. Gyllen-
sten fornyar alltsi den litteriira traditionen
genom attllfiaberiittelsen om Odysseus bli
ett inliigg i 1960-talets troloshetsdebatt,
denna debatt som Gyllensten sjiilv initierat
med artiklar och bocker, diir han kritiserat
rigida forestiillningar i moralfrigor och ide-
ologiska frigor. Man kan siiga att Odysseus
styr undan frin de bida blindskiiren estetisk
narcissism och ideologisk blockering och i
stiillet navigerar mot ett tredje, mot Sven-
tyret, den fortlopande omprdvningen av alla

viirden. Ar 1966 var denna attityd en hiiftig
provokation for minga, inte minst for den
nya vdnstern.

Titeln pi Gyllenstens bok, Lotus i Hades,
antyder en spiinning mellan tvi poler, 6 ena
sidan ett viillustigt lotusiitande pi Lyck-
salighetens o, nigot som ger identitetsupp-
losande glomska, och i andra sidan ett
olyckligt skuggliv i en underjordisk till-
varo. Bida polerna ar vatianter av den "tro-
lclshet", som satte i ging en hetsig kultur-
debatt i Sverige i mitten av 1960-talet,
utlost framfor allt av Gyllenstens provoka-
tiva fciresprikande av 'trolcishet'. I det
tidiga 60-talets debatt predikades p& minga
h6ll iippenhet, obundenhet, frig6relse frin
moraliska, religiosa och politiska band,
liberalism pi flera omriden, sex, religion
mm, pi gott och ont och mojligt att med
Gyllensten beskriva som esteticism, narcis-
sism, "troloshet". "Trolosheten" kunde
alltsi framstiillas som nigot gott, men den
kunde ocks6 innebiira en krympning eller
stympning av mdnniskan till nigot alltfor
privat och hillninglost, en reducering av
individen till en samlingspunkt for flyktiga,
fragmentariska upplevelser och kiinslor, till
intet forpliktigande. Pi si siitt inte bara en
hringivelse 6t den goda sidan av "lyx, lugn
och viillust" utan ocks6 en oppenhet for de
mcirka, livsforstorande krafterna inom oss.

Si ger Gyllensten en mingstiimmig bild av
ett 'trolost' liv i lyx, lugn och vdllust, en
bild som for mig fltt sin geografiska
forankring i Capri - en vacker sinnebild for
sensualism, hiingivelse pA gott och ont -
men framfor allt for skapande frihet.

Hans-Erik Johannesson disput erade 197 3
pi den forsta svenska Gyllenstenavhand-
lingen, "Studier i Lars Gyllenstens estetik".
Han arbetar f n pi en bok om just"Lotus i
Hades".
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Lars Gyllensten:
Beriittelsen om Guilietta och Romeo ur "Lofus i Hades".

'Vem i ir  Odysseus ibland er, gossar?

Odysseus Ni lsson - han hette s3,
folkskol ldrarns dldste son. Namnet var
hans lyte, ett 5rr efter faderns stolta
ldrdom.

Odysseus Ni lsson - han tecknade sig
aldr ig annat 6n O. Ni lsson.

Det dr jag som 5r Odysseus!

Bevisa det!  Sdg, hur l6d orden i
Sirenernas s8ng, hur serverades Lotus i
Lotofagernas land, hur m8nga vSrar
kunde Nausikaa rdkna, och n6r tog
Penelope ner sin vdv ur stolen?

Inte vet jag - men hennes namn var
Giul ietta Cappel lett i ,  och hon var L4 3r,
nej L2, el ler 16 - ja, och en l i ten skdrva
hade spl i t t rats ur en framtand, p3 en
grusbit  i  en kopp med smultron nSgon
glng, tror jag. Men s8g det inte, men
ndr vi  kysstes kdnde jag en l i ten kniv i
hennes mun; det stack s3 nEit t  mot
tungan, nSgon g8ng. Kanske L4 3r,

el ler 12; men bettet i  tungan, bettet i
tungan dr al l t  jag minns av henne.

Smultron - doften av smultron i  vin, de
sm8 kornen ndr de knastrar mellan
tdnderna. Hon blundade, men inte hel t
-  det minns jag ocks8 mycket vdl -
ogonlocken var aldr ig r ikt igt slutna, de
l6mnade en mdrkt gldnsande klyfta
oppen, ddr s8g hon ut -  tdnkte jag mig
- bespejade mig i  hemlighet, nyf iken pE
allvaret i mina kyssar, lysten efter min
egen njutning

Det minns jag,  a l l t ,  a l l tsammans! Men
al l tsammans var blott :  den skarpa
bri l l ianten som satt infattad i  tanden,
den svarta glupska bl icken under
hennes krdkta ogonfransar. O Hel iga
Jungfru, hur ldcker hon var! Bara dessa
tv8: 69at,  tanden; och en sekund! Det
var mit t  l iv ,  som jag kan minnas: en
sekund !

N6r svalan vi inder - sB lSng t id rdckte
hela mitt  l iv!  Hur r ikt  det varl"

Som svar pi lorfrigan huruvida vi fick iterge ett kapitel ur Lotus i Hades kom foljande
rader:

Biiste Goran Zachison,

Tack for Ditt vtinliga brev med de goda
omdomen, som Du begivar mig med! Som
m6nga forfattare hiller jag stort p5 mina
tidigt fodda avkomlingar -niiJa, stort och
stort!

Visst ser jag garna att Du l6ter ett eller
annat ur "Lotus i Hades" iteruppsti p5 det
sdtt, som Du sjiilv viiljer. Och onskar lycka
pi f?irden!

Viinliga hiilsningar
,
LA.*t .

Lars Gvllensten
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Tvingade till tystnad
av Ami Ldnnroth

N6gra dagar tidigare hade vi vandrat pi de fina
promenadv dgnna pi Capri ltings blommande
triidgirdar upp till ruinerna av den romerske
kejsaren Tiberius palats, Villa Jovis, anlagd
ungefiir vid tiden for Kristi fodelse och utgrtivd
forst i modern tid. Vi hade forfasat oss 6ver
Tiberius grymhet niir vi tittade pi den hogt
beltigna klippan, i guidebdckerna kallad
Tiberius' Jumping-off point, frin vilken han
kastade ut dem som fallit i onid. Suetonius,
den romerske historikern, beskrev nigra
hundra 6r senare hur det gick till: "Pi Capri
visar de fortfarande platsen fdr avriittningarna.
Efter 16ng och raffinerad tortyr, kastades de
ddmda ut frin klippan framftir kejsarens ogon.
Nedanfor vtintade en grupp sj6miin med 6ror
och harpuner for att slita sdnder deras kroppar
och ftirsiikra sig om att det inte fanns kvar
tillstymmelsen till liv."

Vi ltimnade Villa Jovis, skakade av oss fasan
river gingna tiders grymhet och iterviinde till
San Michele pA Anacapri.

Och nu satt vi runt bordet i giisthemmet for att
lyssna pi veckans foredrag. Denna gflng skulle
det h611as av Kaa Eneberg, DN-journalisten
som numera ar fdrfattare och i f?ird med att
skriva sin tredje bok om de svenska kommu-
nisterna som gav sig av till Sovjet pi 20- och
3O-talen i hopp om ett gott och riittvist liv. Och
iterigen var det som att f;irdas frAn solig idyll
till grymmaste tortyr.

De kom frin Hallstavik, frin Nacka och
Tumba och Kiruna,vdwade av Stalin. De var
minst femhundra, troligen fler, och de hamnade
i Karelen diir de nu skulle borja sina viil-
ordnade liv som goda Sovjetmedborgare. Men
verkligheten skulle visa sig vara en arulan.
Efter eliinde och umb?iranden lyckades de
flesta av de femhundra ta sig hem. Men atdra
hamnade i Gulag, minst ffrtio avriittades och
ytterligare ffrtio har inte gitt att spira.

Kaa Eneberg beriittade om falska dddsattester
som skulle dvertyga de efterlevande att deras

fiider och modrar dcitt en naturlig ddd. I sjiilva
verket blev de avrdttade, vilket hon har doku-
menterat. Hon beriittade om arrangerade
"trafikolyckor", hon'beriittade om hela familjer
som svalt ihjal i Sibirien. Modosamt har hon
griivt fram fakta och intervjuat efterlevande.

Varf<ir har det varit si tyst om detta - iinda tills
Kaa Eneberg skrev sina bclcker, "Tvingade till
tystnad" och "F6rnekelsens barn"?

En f6rklaring 2ir att det varit politiskt kiinsligt.
Tage Erlanders regering liir ha manat till
tystnad: "Annars fbr vi inte ut Wallenberg." En
annan lir okunskap. 1955 skrev UD till minga
av de s k Kirunasvenskarna och erbjod dem
komma hem. Problemet varbara att flera av
dem avrrittades redan 1938. En tredje forkla-
ring heter skam. MAnga av de iterviindande
blev illa behandlade av sina partikamrater i
Norrboffen. De var ju det skamliga beviset pi
att Stalins Sovjet inte var det paradis som hade
utmilats. Niir en av de <iverlevande pA senare
5r f6rs6kt fE uppriittelse fr6n Viinsterpartiet har
det varit nobben frin kretsen runt Lars Ohly.
Drdmmen om Sovjet tycks alltsileva.

Denna artikel var publicerad i Ostg6ta-
Correspondenten i november 2005.

Ami Ldnnroth och Kaa Enebere
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Om stigen pi Anacapri
av Aleksander Perski

Josif Brodsky, poeten som tvingades i exil
fr6n Ryssland och kiimpade med sin
stres sorsakade hj artsj ukdom, tillbringade
over tjugo 6r i USA, diir han undervisade i
rysk litteratur och skrev sina dikter och
essder. Pi vintrarnavar han ledig och fick
for vana att resa till Venedig, en stad
byggd pi vaffnet vilken enligt honom bara
kunde overtriiffas av en stad byggd i
luften. Av alla dessa vintervistelser blev
si sminingom en liten bok -
"Vattenspeglar" - som ett dromlikt spir
dZir alla vistelser blev till en och n6gra
bilder fick sti for iratal av intryck. Tiink
er att glida fram nattetid i en gondol
genom den sovande staden eller att ta en
morgonpromenad i en si tat
decemberdimma att kroppen ltimnar en
tunnel efter sig genom vilken man sedan
kan promenera tillbaka.

Mina egna pilgrimsftirder gir liingre
soderut - till Anacapri - och stora delar av
denna bok och dven dess uppdatering har
skrivits under olika vistelser pi denna o.
Villa San Michele, diir jagfar vistas,
ligger pi ett berg ovanfor staden Capri.
Den var ett livsprojekt for doktor Axel
Munthe, som runt sekelskiftet 1900 tycks
ha hittat en fantastiskt bra terapimetod
b6de for sig sjiilv och minga andra
formogna som led av 6ngest, somnloshet
och allehanda kroppsliga ikommor som
plflgade undersysselsatta dverklass-
miinniskor. Metoden bestod i att for var
och en hitta ett projekt, ett m61 i livet, som
skulle kunna gora tillvaron meningsfull
och livet mer betydelsefullt. Ofta kiinns
det som om den sortens terapi iir vad hela
virt samhiille just nu behover!

Ljus, ljus, ljus tiverallt
Axel Muntes eget mil blev att bygga ett
hus diir sjiilen fick tillriickligt stor plats.
Som han uttryckte det: "Mitt hem ska vara
oppet for sol och vind och havets roster,
liksom ett grekiskt tempel och ljus, ljus,
ljus 6verallt". Sjiilva huset - en stor
italiensk villa - iir inte speciellt pi nigot
siitt. Men villan oppnar sig till en patio
som med sina kolonner, skulpturer och
vdxter inramar en rymd av ljus som
kommer frfrn en forening av hav och
himmel. Pation i sin tur leder till en stor,
terrasserad medelhavstriidgird med rosor,
citrustriid och en 16ng cypressall6. Granne
med en st6tlig palm st6r en lika stitlig
bjork, som enligt triidgirdsmiistaren fick
acklimatiseras som planta i kylrummet om
somrarna innan den blev mogen att klara
det tidvis heta klimatet.

Och denna plats for sjiilen iir sedan for-
bunden med en bitvis brant stig som si
sminingom leder till en annan plats for
sjiilen - Cetrella.Ddr, vid toppen av
berget, ligger bland pinjetriid en liten
kyrka med utsikt 6ver Capri, Sorrento,
Amalfi , Vesuvius, Neapolitanska bukten
och det b16 havet som aldrig tycks ta slut.
Och vid vziggen, just diir stigen viinder
mot en liten kyrka och utsikten over hela
cin, kan man ldsa Rainer Maria Rilkes dikt
som dr ristad pi en sten.

I en fin nyoverstittning av Eva Adolfssonl
lyder texten:

1 Ur Skrifter frin Capri av R M Rilke, januari
1907 .I fri oversiittning av Eva Adolfsson, Capri,
apnI2002.



"Solnedghng" (Capri)

Som blickar bkindande. som en varm
arena
av dogen befolkad, omgqv dig jorden;
tills slutligen strdlande, lik den gtllene
Pallas Athena
pdfdrberget stod den sjunkande solen,

utspridd av havet i slcisande mtingd.
Dd kom det rymd i de ldngsamt sig
tdmmande rummen;
det blev tomt over dig, over husen;
tomt dver trrid, dver berg.
Och dit liv, befriad frdn ljusets Qngder,

steg, sd ldngt det gavs rum, uppdt mot
rymden,
ochfullde den hastigt svalnande
vrirldens tomhet.
Tills det, stigande uppdt, i ett knappt
fattbartficirran
mjukt stdtte mot natten. Dcir de fr)rsta
stjdrnorna,
som enJbljande verklighet, bjdd det sitt
motstdnd.

Att uppni ett tillstind diir sjiilen kiinner sig
fri och stilla iir ingen liitt uppgift for oss
moderna miinniskor.

Viilsignade amygdala
Vandringen liings stigen kan ha sina ut-
maningar. En morgon, strax innan jag
nidde den punkt dzir man har utsikt over
hela on, fann jag mig helt plotsligt placerad
ca tre meter frin stigen mitt i en rosmarin-
buske. Efter en kort stunds forvirring fick
jag en minnesbild av en ganska stor svart
orrn som ringlat ner frfrn en soldriinkt sten
precis framfor mina fotter. Forklaring? Jo,
i mellanhjdrnan bakom mina ogon sitter
tack och lov, precis som hos alla andra
miinniskor, en liten struktur beniimnd
amygdala som har formigan att avliigsna
mig frin en fara utan medvetandets
inblandning.

Denna mandelformade struktur (amygdala
betyder mandel pi latin) tycks fungera som
ett centrum for emotionsstyrda reaktioner,
framfor aIIt t frhga om ktinslor av hot och
riidsla eller fasa. Amygdala f6r stiindig
information frin vira sinnen om allt som
pigir omkring oss. Det iir tydligt att den
hiir lilla strukturen blixtsnabbt bearbetar
inkomna data och kan urskilja bilder,
toner, lukter eller smaker som tidigare varit
associerade med nigot mycket farligt. Det
troliga ar att det sker en kontinuerlig an-
samling av emotionellt minne i amygdala.
Det mesta som vi upplever i livet lzimnar
sp6r diir - speciellt upplevelser av nigot
farofyllt.

Den snabbhet med vilken denna struktur
bearbetar negativt kiinslo laddad informa-
tion som tyder phfara, och det kiinslo-
minne som den forfogar over, har siikert
varit till stor fordel fbr oss, trots att det
ibland orsakat falsklarm. Pi den tid da

Hiir iir stigen!



miinniskolivet inte var srirskilt omviixlande
och de olika faror vi motte inte var si olik-
artade, var systemet siikerligen enastiende
effektivt. Det moderna livet, med sina
stiindiga foriindringar och nya situationer
och miljoer som vi inte tidigare upplevt,
kan hirdbelasta amygdala och leda oss fel.

Men det finns ocksi andra djur vid denna
stig, forutom snokar. Den forsta dr en
entusiastisk get som viilkomnar en med
tillrop och blir siirskilt glad om den f6r
grenar med gula blommor, som vdxer oni-
bara for honom pfi andra sidan. Vid ett litet
kapell med den obligatoriska Madonnan
st6r ofta en liten initvAnd 6sna som iir helt
upptagen av sitt tuggande. Slutligen, inte
lika trevligt, tvh stora schiiferhundar som
kopplade till en st6ng bevakar baksidan av
en villa och hotfullt skaller och hoppar upp
mot staketet sA fort nigon kommer forbi.
Speciellt pi mina morgonpromenader, nuir
dimman fortfarande 169 kvar, var passagen
forbi hundarna en prcivning - tiink om de
en dag lyckades slita sig loss.

Givan
Och en morgon hiinde det. Kviillen innan
liiste jag min favoritfdrfattare Stendhal,
som skrev si pass modern psykologisk
litteratur vid bdrjan av 1800-talet att han
riiknade med att bli forstidd forst 150 - 200
6r senare (vilket stiimde). I sitt forord till
boken "Lucien Leuwen" r6der Stendhal en
framtida liisare "...se till att Ni inte iignar
Ert liv ht att hata och attvara rddd". Denna
morgon, efter att ha passerat geten och
6snan, ser jag plotsligt l6ngt diir borta tv6
stora schiifrar som sitter mitt pi stigen och
liksom invzintar den avgorande striden efter
veckor av dagliga utskiillningar.

Vad gora i det liiget? Lyda Stendhals upp-
maning frin 61 1837 attlevautan fruktan
eller snarare spara lite pi krafterna for att
helskinnad avsluta bokprojektet? Jag
tiinker faktiskt inte beriitta hur jag loste det
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hela. Men uppenbarligen klarade jag liv-
hanken och beloningen kom pi min sista
promenad.

Det var ocksfl en morgon, och efter att ha
passerat alla djuren och dven de 6ter kopp-
lade schiifrarna, kom jag fram till ett stiille
med tre smi pinjer som jag kallar "Tre
systrar" och moffe diir en iildre, vith6rig
herre pi viig nerit. Han sig ut som en
typisk o-gubbe med skjortan utanpi kort-
byxorna, sandaler och en djup solbrdnna.
Han hiilsade mig med ordet "Salve" och ett
viinligt leende. Si stannade han till och
rtickte fram en vacker kapp gford av tvi
sammanviixta grenar - en som var rak och
en som slingrade sig som en vinranka runt
den raka. Sedan gick han vidare.

Drir stod jag med kiippen i handen och det
kiindes som om jag hade blivit lite bAttre
rustad for resten av livet. Eller hur skulle
du, ldsare, tolka denna miirkliga hiindelse?
Och kanske en storre ft6ga: iir stigen pi
Anacapri speciell, eller Zir livets stigar
alltid mrirkliga - om man tar sig tid att
uppmiirksamma alla detalj er?

Aleksander Perski iir stressforskare vid
Karolinska Institutet. I host utkommer pi
Bonnierfakta hans bok om stress och
utmattningssyndrom "Ur balans" i ny
omarbetad upplaga.
Ovanstiende skildrine kallar Perski "en

usberiittelse" for liisare av den boken.
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Axel, Hilda och Hildasholm

I Falukuriren 15, I7,20 och 28 december
2005 beriittade Muntheforskaren Anders
Lindstrom den fascinerande arabesk-
artade historien om hur Axel Munthe
efter diverse invecklade turer uppfdrde ett
hus till sin engelskfodda fru Hilda,
Stengirden, det hus som nu kallas
Hildasholm.

Axel Munthe besokte siillan Hildasholm
men hans hustru fanns dar varje sommar
med de tv6 pojkarna och fick stor
betydelse for Siljansbygdens kulturliv.

Hilda Pennington Mellor, senare fru
Munthe, i unga flr.

Stengirden - Hildas morgonghva, ritad av Stadionarkitekten Torben Grut.



tr 'ttr#s

Scinerna, Hilda och Axel vid ett av dennes siillsynta besok. t iir mojligen 1934.
Husan Gunvor Ekman toe bilden.

Hilda och scinerna skrev pjiiser, gjorde drtikter och medverkade riaiuu.
Hzir i den vita driikten Hilda sjiilv.



Pi konstvisning med Carl-Gustaf och Kerstin Ekberg
Mfindagen den 28 februari 2005 samlades ett
tjugotal intresserade San Michele-viinner till
en specialvisning av bronser och silveralster
av makarna Carl-Gustaf och Kerstin Ekberg i
Vasakronans konferensanltiggning Primus pi
L:a Essingen.

C-G beriittade under en rundvandring om de
olika skulpturerna i Primus-anliiggningen. De
flesta iir nonfigurativa och skall genom sina
narnn ge betraktaren en positiv kick. I C-G:s
framtids s c enario ligger att forsoka intres sera
kommuner och foretag for fcirstorade skulp-
turer, som placeras utomhus si att de kan
betraktas av minga miinniskor. Ett f6r C-G
viktigt verk iir ett huvud i brons av Axel
Munthe, som sedan 1999 hnns i Villa San
Micheles triidgird pi Capri.

Si var det dags att r6ra sig till Konferenssalen
"Orrefors" diir Kerstin dukat upp sina vackra
silveralster. Efter en snabbtitt placerades man
pi stolar och Kerstin beriittade om sina
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smycken och sitt "corpus". En av hennes id6er
med sitt arbete ?ir just att fb fram ljuset och
lystern i silvret.

Hon beskrev kortfattat de olika momenten ndr
man gor t ex en biigare och hur man kan
"drrva" eller "trtlcka" en sk6l eller "stomlcida".
Mellan varje omg6ng av hamring mot i sttidet
monterat "jam" med den riitta krdkningen,
m6ste man gkidga (mjukgora) silvret och
dessutom bada det i svavelsyra for att ffi det
rent frAn stdrande hinnor. Si kommer det
tidsodande slutarbetet med att putsa, slipa och
polera silvret. Aven det kriiver en miingd olika
moment med kratsning och badning i svavel-
syra eller motsvarande.

Det blev m6nga frigor och nyfikenheten var
stor kring det lockande bordet efter Kerstins
anfdrande och niir sorlet si sm6ningom
minskat n6got kunde vi samlas kring en liicker
buffe och ett glas vin i samsprikets och
gemytets tecken.

Smakrik spis for bide sjiil och lekamen
En vacker septemberkval gick ett 60-tal
vrinner i samlad tropp fr6n Lejonbacken vid
Slottet in till Bernadottebiblioteket. Diir
vrilkomnades vi av bibliotekschefen Goran
Alm som sedan tog oss med pi en intressant
och underhillande resa senom bockernas
viirld.

Det iir ovanligt med f6reliisare som ar sa till
den grad pAliista och fdrberedda att de med
liitthet en stund kan sliippa taget om beriittel-
sens r6da tr6d och iigna sig it spirituella utvik-
ningar i mystiska eller psykologiskt intressan-
ta griinsomrf,den - fdr att diirefter lika gracidst
ffinga beriittelsetriden igen. Sidan iir Goran
Alm.

Dessutom lyckades han med nigot som 6r
ganska sv6,rt: attpir en och samma ghngvara
bide varmt respektfull och nigot lite liitt-
sinnigt respektlds. Till exempel ntir han beriit-
tade om drottning Louises och kung Gustaf VI
Adolfs boksamlingar. Drottningen hade

inhandlat och liist metervis av sin tids svenska
skdnlitteratur: Eyvind Johnson, Fridegird,
Moberg och si vidare. I kungens hylla fanns
intet sidant, endast fackbocker. Kung Gustaf
VI Adolf intresserade sis inte for det som var
pAhittat.

Bengt Jangfeldt, som vi redan klinner som
kunnig och pedagogisk, beriittade sedan om
Munthe pi Slottet, diir denne bodde under sina
sista 5r. Han presenterade ocksi sin bok
"Munthes Capri".

Se diir ett upplivande slottsbesdk!

Och inte blev det mindre upplivande ntir ett
40-taI vdnner efter en kort promenad biinkade
sig i ett av restaurang Michelangelos kiillar-
valv. Hiir serverades en pasta eller pizzamed
vin. I god anda avslutades kvtillen med allsing
diir bide Birger Sjcibergs Langtan till Italien,
Volare och andra italienska orheinsen
trakterades.



"Sjcilen behriver mera utrymme cin kroppen"

Btista San Micheles vdnner!

Liksom tidigare skriver jag ifrin ett och
samma av Axel Munthes forna observa-
torier, Villa San Michele. Under loppet av
sitt liv samlade ju Munthe pi sig bide
borgar och torn varifrin han i avskildhet
kunde observera och grunna over egna och
andras oden, verk och missverk.

Jag sitter ocksi och grunnar, den enda
likhet jag kan se med honom, men kring
frigor som dr mer prosaiska och betydligt
mindre existensiella. Vid 2006 flrs borjan
kan jag konstatera att de senaste tre Arens
h6rda arbete under min ledning lett till
okade besdkarsiffror och intiikter. Denna
foriindring har skett parallellt med en
betydande utveckling av det utetriktade
kulturella arbetet och utbytet mellan
Sverige och Italien, vilket uppmiirk-
sammats i b6da ltinderna. Sedan 2003,
overgings 6ret, har bilj ettforsrilj ningen o ch
besokarantalet okat med drygt 6% medan
forsiiljningen i butiken med sina dryga 33%
okning totalt sett bidrar till 2005 irs
forsliljningsrekord, det hogsta sedan
museet oppnade sina portar 1951.
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Den nya verksamhetsgrenen services for
reseryerade tillstzillningar har utvecklats
under nddviindiga begriinsningar for att
respektera verksamhet, miljo och tradition,
men bidrar dven den till den allmiinna
ekonomiska forbiittringen. Utdver dessa
exempel pfl framging har det ekonomiskt
starkt cikade engagemanget frin utom-
stiende institutioner och foretag klart och
tydligt visat pi en vdxande tilltro till Villa
San Micheles utveckling som institution.
Trots att 2006 tycks bli ett slags viloir for
vira utitriktade kulturaktiviteter har jag
stor tilltro till att det nyviickta intresset for
Villa San Michele och upptiickten av dess
stora utvecklingspotential nu kommer att
besti etttagframciver. Ekonomiskt sett dr
det bara att kiimpa vidare.

Det har varit tre omvzilvande ir, emellanit i
en skyttegravsliknande situation och med
plikten framfcir allt. Ur denna position har
vhtat, sornrar, hdstar och vintrar strommat
forbi, men inte phparad, som man brukar
siiga. Arstiderna tar sig ordentlig tid pA
Capri. Som vissa burdusa men riittframma
viinner man inte alltid onskar triiffa om-
famnar de en plotsligt i ett jiirngrepp. De
siitter sig, ibland tillsammans, n6ra, tdtt
intill en for att "bjuda" pi sina upplevelser,
mi de vara vackra, varma och skona eller
blflsiga, kalla och h6rda. De bjuder pi sig
oavsett om man dnskar det eller ej och
minnet saitter sig i hud och djupliggande
benknotor. Faktiskt mest i de senare. p5
denna o finns ingen hyfs och ingen fason.
Inte konstigt att doktor Munthe faktiskt
trivdes.

Det iir pi en sten i universum, som miinsk-
ligheten i sitt ju lilla format koncentrerat
tar sin plats. Mitt emellan och varken
himmel eller jord iir Capri en fristad och ett
fiingelse. Hiir h?irjade m:insklighetens alla
yttringar fritt, de biista som de siimsta. De
korsade varandras vd,gar, delade skepp,

Forts.

E
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eka, droska, ett bord, ett sista varv vid
spelbordet, en sdng och en god natts
somn eller en evig vila i graven.
Fattigdom och krig smekte likt vigornas
svall cins branta klippor sedan evigheter.
Som plockad ur Den Gudomliga
Komedins paradis, skiirseld och heta
djupa kretsar fostes miinskligheten ihop
hiir, pi en och safirma plats. Men for
mindre iin 100 6r sedan borjade denna
siiregna 6s kanske egentliga forfall och
slutliga dodskamp. Evigheten hade
diskret dragit sig tillbaka for att liimna
plats 6t en alldeles siirskilt blomstrande
kommers av on. Spekulationen gav alla
samhiillets parter ett ordentligt mfll mat
om dagen. Den allmtinna utforsdljningen
skipade riitfvisa. Overdrifterna kimnade
plats for lagom och det sunda fornuftet
prissatte allt. Pi bekostnad av platsens
dramatiska karaktiir hade den vinnande
prdktiga mittfullheten berett plats for det
anstiindigt gingbara medan ons nu
m611osa sjiil dolde sig i dess skugga.

Ett fbtal i avskildhet tillfr6gade invinare
menar att sjiilen Zir dod och stiiller ut dess
avbild till forsaljning i sina fonster. Men
di jag faktiskt skymtat den i villans

triidgird, liings med giisthemmets
ortkantade gAngar eller utmed berget
Barbarossas vilda branter skall i alla fall
vi inte glomma just vad Axel Munthe
skrivit: "Sjdlen behciver mera utrymme
rin kroppen".

Peter Cottino
Villa San Michele, 15 januari 2006
Intendent

Ponte Itaha
I det forra medlemsbladet presenterade
Agneta Nordgren sitt projekt att samla in
pengar till Villa San Michele. Nu hiilsar
hon till alla i viinforeningen att hennes
nystartade foretag heter Ponte Italia och
att hon huvudsakligen kommer aIt agna
sig 6t fundraising for Villa San Micheles
verksamhet och civerlevnad pi biista siitt.
Kontonumret iir dessvdrre inte klart
dnnu.

Agneta hiilsar ocks6 att hon har fatt
kontakt med Wi personer som giirnahyr
ut tvi liigenheter till medlemmar i viin-
foreningen. Den ena ligger mitt inne i
Anacapri och har siingplatser for fora
personer. Den andra ar lite strirre, max
sex personer, och ligger i utkanten av
Anacapri, 6t Grotta Azzuna-hillet. Ring
henne pi 08 - 611 44 6l for mer infor-
mation.
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Vdlkommen till vdnnernas sammankomster v6ren 2006

ONSDAGEN DEN 22FEBRUARI KLOCKAN 18.00

Restauran g Mich elangelo, Viisterlin ggarttn 62
Stiftelsens ordfbrande Marita Jonsson inleder kviillens sammankomst med att tala om
sin bok "Abdikationen" som handlar om Drottning Christinas tronavsdgelse. Boken
kommer ocksi att finnas till forsAljning.

Efter foreliisningen serveras en italiensk m61tid, det kommer att finnas ett par tre
riitter attvalja mellan och till det serveras eff glas vin.
Kostnad: 160 kronor som betalas vid ankomsten till restaurangen.

Bindande anm6lan snarast mojligt till Gudrun Dahlberg, telefon 650 41 51.

ONSDAGEN DEN 5 APRIL KLOCKAN 18.00

Italiens ka Kultu rin stitutet, G:irdes g atan 1 4

Arsmote. Efter sedvanliga irsmotesforhandlingar talar Kaj Afforps 6ver 6mnet
"Svenska kiirleksbrev, bl a Axel Munthes". Kaj Attorps utgav i borjan av 6ret boken
"Svenska kiirleksbrev" som innehiller privatakiirleksbrev frin svenska forfbttare.
bl a Selma Lagerlof, victoria Benediktsson och - just Axel Munthe.
Per Thunarf konserterar efter foreliisningen.

Som vanligt serveras en enkel buffe. Kostnad 160 kronor.
Medtag dryck som vanligt.

Bindande anmiilan senast en vecka i forviig till Gudrun Dahlberg, telefon 650 41 5I.
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