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Vad betyder namnet Tegeludds-

vägen? GINA

Namnet är till att börja med ur-
gammalt. Tegeluddsbacken fi nns 
belagd 1649 och Tegeluddsparken 
1690. I en förteckning från 1733, 
som upptar Djurgårdsområdets 
krogar, nämns såväl Tegelbruket 
som Tegeludden.

Varför är däremot inte känt. En-
ligt uppgift ska borgmästaren och 

rådet i Norra förstaden på 1630-
talet ha anhållit hos förmyndar-
regeringen att den skulle upplåta 
en plats ”huar opå wij som andre 
städher ett tevvgellbruk oprätta 
kundhe”. Som lämpligt ställe för 
ett sådant tegelbruk nämns en 
plats öster om ”Ladugårdzegornne 
i Lindarängen”.

Ett sådant tegelbruk byggdes 
veterligt aldrig. 

Däremot kan man ha diskuterat 

saken och utsett en lämplig plats. 
Sedan fastnade namnet Tegel-

udden för evig tid.
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Konstkonservatorn Anna Catel-

lani har återgivit ”Amphions” 

praktfulla akterspegel och 

kajuta mycket av den glans de 

hade under Gustavs dagar. Ett 

arbete som sträckt sig över tre 

år har nu nått sin fullbordan. 

De bevarade delarna av Gustav 

III:s skonert, som han kallade 

sin ”gyllene träsko” är nu åter 

till beskådan på Sjöhistoriska 

museet.

– Min estetik går helt och hållet ut på 
att komma så nära originalutseen-
det som möjligt. Den italienska sko-
lan handlar om att så känsligt som 
möjligt bevara. Det är stor skillnad 
mellan att renovera och konserve-
ra och att hårdrenovera, alltså göra 
våld på konstverket.

Anna Catellani menar också att 
ett konstverk har rätt att åldras, det 
är en del i dess identitet och utstrål-
ning, precis som en människa har 
rätt till sina rynkor.

”AMPHION” HAR  varit med om en 
hel del sedan Gustav 1777 lät af 
Chapman bygga sin skonert, döpt 
efter den kulturspridande sonen 
till Zeus, för Mälarseglatser och 
fester. Hon deltog icke desto mind-

re i kriget mot Ryssland 1788–1790 
och de båda slagen vid Svensksund, 
sin relativa sjöoduglighet till trots. 
Hon höggs upp 1885, så när som på 
akterspegel och kajuta som Ragnar 
Östberg placerade i Sjöhistoriska 
museet.

Nu är övermålningarna borttagna 
och de ursprungliga guldfärgerna 
lyser.

DESSUTOM HAR  de sex målningarna 
under kajutans tak sannolikt funnit 
en upphovsman genom Anna Ca-
tellanis arbete:

– Jag fann att det fanns slående 
likheter med den ovanliga teknik 
som Jacob Mörck använde. Han var 
hovmålare under den här tiden och 
målade med rent guld.

Anna Catellani är född i Modena i 
Italien, där hon gått på konstakade-
min. Hon har läst på vuxengymna-
siet i Sverige, och sedan studerat till 
konservator på prestigefyllda Palac-
co Spinelli-Nicolini i Florens. Hen-
nes specialiteter är renovering av 
äldre oljemålningar från renässans 
till 1800-tal på duk och pannå.

Hon har arbetat för Statens 
konstmuseer, men är sedan 1991 
sin egen:

– Jag vill inte vara anställd. Jag 
måste ha ett öppet och levande sam-
tal med kunderna där vi är överens 
om vad som kan och bör göras.

Bland uppdragsgivarna fi nns 
museer, antikhandlare, auktions-
hus, försäkringsbolag och privata 
samlare. Hon har renoverat Ros-
lins ”Porträttet av Sparre” och gått 

igenom Karlbergs slotts verk från 
stormaktstiden.

Hur hamnade hon i Sverige?
– Kärleken till en man, och till 

konsten. Det första slutade illa.
Men inte det andra:
– Jag undrar om svenskar i all-

mänhet vet hur mycket konst av hög 
klass från 1500- till 1700-talet som 
fi nns här och behöver bevaras.

Arbetet med konsten är en av Anna 
Catellanis stora passioner, att som 
konservator vara underställd konst-
nären och ”respektera och ta hand om 
traditionen och det fullbordade”.

Sådant kräver täta resor till Flo-
rens. Fyra gånger om året åker hon 
dit för att inhandla de rätta pigmen-
ten och det rätta limmet.

DEN ANDRA  passionen är mat – ita-
liensk mat. Anna Catellani är med-
lem i italienska matakademin, med 
säte i Milano och representerad i 24 
länder.

– Vi vill inte ha pasta med grädde! 
Och det ska vara färsk karljohan-
svamp, inte torkad!

Italiensk opera ligger också bra 
till:

– Så är det, opera jämte pasta, 
Verdi och makaroni. Min mamma i 
Modena kan förresten hela ”Aida”.

Till sin cv kan Anna Catellani läg-
ga riddare. Hon dubbades till detta 
av den italienska staten förra året 
för sina konserveringsinsatser med 
italiensk teknik på våra breddgra-
der.

PER MORTENSEN

per.mortensen@dn.se  08-738 11 36

Ålder: 49 år Bor: lägenhet i Stockholm Växt upp: i Modena, Italien Umgänge: vänner, ingen familj i Sverige På fritiden: 
matlagning, umgås med vänner, italiensk opera Äter gärna: äkta italiensk mat, vitt vin, inte rött Favoritplats: egna atel-
jén med samma dofter som i konstbutiken Zecchio i Florens. FOTO: MAGNUS HALLGREN

Anna Catellanis
andra passion är mat

VECKANS
STOCKHOLMARE
Anna Bronzoni Catellani, konservator 
som restaurerat Gustav III:s båt på 
Sjöfartsmuseet i Stockholm.
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