
59APRIL 2012LevaPS!

paradis KG Hammar, Malin Berghagen  
och Agneta Sjödin är bara några av de  
kända inspiratörer som lockats till Munde- 
kulla kurs- och retreatgård. Bakom succén 
står det kreativa paret Peter och Anne  
Solveig Elmberg. 
Av anna smedberg  Foto Kristina Wirén

arje år kommer tusentals människor till en liten skogsby 
utanför Emmaboda i Småland för att delta i festivaler, 
kurser och retreater. Platsen är Mundekulla kurs- och 

retreatgård. En ekologiskt renoverad småländsk dröm, omgiven 
av stenmurar, ängar och orörd natur.  

– Här har vi skapat vårt paradis. Vi vill visa vägar för inre har-
moni, ekologi men även skapa möten mellan människor, säger 
anne solveig elmberg. 

Hon har i över 20 år hållit kurser i personlig utveckling för 
kvinnor. När hon flyttade från Stockholm till Öland hade hon 

V

Vi vågade satsa  
Peter och Anne Solveig driver Mundekulla kursgård

På våR dRöM

det började med en förfallen  
gammal gård i småland. i dag 
driver anne solveig och peter 
elmberg mundekulla kursgård  
som årligen lockar tusentals 
besökare. 

        InSPIRERAdES Av IndIAnERnA
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två drömmar – hon ville möta en man att dela sitt liv med och 
hon ville ha en kursgård för sina kurser. 
Samtidigt hade musikern peter elmberg bosatt sig i sina föräldrars 
sommartorp i skogen, strax intill Mundekulla. Han var nyss hem-
kommen från USA där han studerat indianhistoria. Inspirerad 
av indiankulturen ville han bo nära naturen. Under ett år bodde  
Peter Elmberg i avskildhet i en stuga på tio kvadratmeter i skogen 
där han komponerade musik och övade på att trivas i ensamhet. 

Det visade sig att både Peter och Anne Solveig hade tonsatt 
dikter till en bok av en gemensam bekant. Flera, av varandra obe-
roende personer, tyckte att Peter och Anne Solveig borde träffas.

Fjorton år senare är de gifta med varandra och bor i Munde-
kulla där de tillsammans byggt upp kurs- och retreatgården som 
expanderar för varje år. 

Ville befolKa glesbygden
– Vi har gjort något ganska radikalt här ute i skogen men vi har 
vågat tro på våra drömmar, säger Peter Elmberg. 

Resan har varit lång. Första steget togs när Peters pappa köpte 
den öde gården 1998 på initiativ av Peter. Pappa Berndt Elmberg, 
byggnadsingenjör som är uppvuxen i grannbyn, ville göra en insats 
för att befolka glesbygden. 

Mangårdsbyggnaden hade knappt renoverats sedan den bygg-
des 1820. Far och son restaurerade huset, enligt ursprunglig stil. 

– Vi arrangerade en byggnadsvårdsmässa för att andra skulle 
se hur vi renoverat. Någonstans där föddes tanken att gården 
skulle kunna vara en samlingsplats, säger Peter. 

Tillsammans utvecklade Peter och Anne Solveig verksamheten 
med festivaler, kurser, retreater och konferenser. 

Mundekulla har flera gånger prisats för restaureringen och 
gårdens ekologiska profil. 

många besökare kommer för stillhet och meditation  
under retreater på teman som buddism, business och yoga. ” Här har vi skapat vårt paradis.

anne solVeig och peter elmberg 
Ålder: 53 år respektive 40 år. 
bor: Mundekulla i Emmaboda kommun, Småland.   
gör: driver Mundekulla kurs- och retreatgård. 
Anne Solveig leder kurser och retreater inom 
personlig utveckling. Hon sjunger, målar och 
skriver. Har gett ut boken ”Kvinnocirkeln – en 
stärkande gemenskap” och skriver på en ny bok. 
Peter är beteendevetare, föreläsare och musiker. 
Har skrivit över 600 låtar, arrangerar musikfes-
tivaler och diverse musikprojekt. Ger konserter 
i egen regi och med bandet African vibration 
samt föreläser om hållbart företagande och mod 
att förändra. Peter arrangerar tillsammans med 
körledare Anders nyberg en omfattande sång-
vandring från trondheim till Köpenhamn (the 
Path) under sommaren 2012 med flera konserter 
utmed vägen.
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Husen är byggda av ekologiskt och återvunnet byggnadsmate-
rial. Kutterspån, ull, kork, hampa och lin fungerar som isolerande 
material. Träpanel är virke från egen skog som fälldes av stor-
marna Gudrun och Per. 

– Vi vill med vår verksamhet inspirera till en hållbar utveck-
ling och vara ett bland många initiativ. När jag studerade indi-
anhistoria tog jag fasta på ett citat som lyder ”Inför varje viktigt 
beslut, tänk sju generationer framåt”. Det kostar ibland mer att 
bygga ekologiskt men vi vill tro på hela vår företagsidé och har 
byggt en toppmodern anläggning på 1 500 kvadratmeter med 
nästan bara återanvänt material. Så visst går det, säger Peter. 
Listan kan göras lång på kända personer som varit där, föreläst 
och inspirerat: KG Hammar, Stefan Einhorn, Patricia Tudor San-
dahl, Annika Dopping, Pär Holmgren, Sven Hagströmer, Ebba 
Lindsö och Malin Berghagen. 
Artister som Thomas Di Leva, Marie Bergman, Tommy Nilsson, 
Nordman och Dan Hylander har uppträtt på utomhusscener runt 
gården.

– Jag tror att många artister och föreläsare känner förtroende 
för oss. Platsen i sig står för gränsöverskridande möten och eko-
logi. Många artister har ett engagemang i freds-, miljö- och håll-
barhetsfrågor och här når de fram till publiken på ett annat sätt, 
säger Peter. 

louise hay och dalai lama drömgäster
Nu står paret Elmberg vid ett spännande vägskäl. De fortsätter 
att hålla kurser och retreater men anställer mer personal för att 
ha tid till att utveckla nya idéer. 

– Även om drömmen var att ha en kursgård måste man fråga sig 
vad drömmen är nu och det är att ägna mer tid åt våra egna krea-
tiva projekt. Nu när vi lagt en bra grund kan vi låta fler människor 

hjälpa till med driften och vi kan även vända oss till nya grupper. 
Hittills har vi haft mest svenska föreläsare och kursdeltagare. 
Nästa steg är att tänka mer internationellt, säger Anne Solveig. 
Hennes drömgäst är den amerikanska självhjälpsinspiratören 
Louise Hay. 

– Jag har inspirerats mycket av hennes arbete. Louise är en före- 
gångare när det gäller tankens kraft och hur viktigt det är att tänka  
och tala på ett sätt som är i linje med det vi vill i vårt liv. Dess-
utom är hon en förebild som vid 83 års ålder fortfarande är vital 
och i full fart med att inspirera människor över hela världen. 
Peter har två drömgäster. Dalai lama, den högste andliga ledaren 
inom buddismen, och Förenta Nationernas före detta general-
sekreterare Kofi Annan. 

– Jag har inspirerats av Dalai lama sedan jag var väldigt ung 
och engagerat mig mycket i Tibetfrågan. Kofi Annan är en viktig 
fredsmäklare i vår tid som dessutom har sommarstuga några mil 
från Mundekulla så det steget känns därmed inte så långt… •

på anne solveig 
elmbergs kurser i 
personlig utveckling 
är mundekulla ett 
eget exempel på 
när tanke blev till 
verklighet. 

ett ekologiskt paradis – med samlingslokaler,  
övernattningsrum, restaurang och spa.

Sugen på kurs  
i sommar? 
stor guide


