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Peter Elmberg är redo att
lämna över Mundekulla
MUNDEKULLA

Mundekulla kurs- och retreatgård går bra. Trots pandemin blev
2021 ett vinstår och programmet i år ser lovande ut. Men Peter
Elmberg känner ändå att han vill stiga åt sidan och därför är
anläggningen och verksamheten till salu. Han kom hit som eremit för 25 år sedan, startade sedan verksamheten med dåvarande
hustrun Anne Solveig och nu känns det som att han vill lämna
över stafettpinnen.

P

eter Elmberg kom till Mundekulla 1997 för att leva ett mycket lugnt och avskilt liv. Mordet
på då 20-årige brodern Niklas
Elmberg nära hemmet i Bjärred
i september 1991 hade inte fått
en lösning, och har fortfarande
inte fått det. Familjen hade

drabbats av ett stort trauma och han b
 ehövde
börja leva på nytt igen och hitta ett annat spår
efter flera år som kringflackande gatumusikant.
1998 köpte föräldrarna Bernt och Irene Elmberg
den då öde och lätt bedagade gården i Mundekulla som nu 24 år senare är en internationell
mötesplats. Det började med byggnadsvårds-

mässor och fortsatte sedan med bland annat
personlig utveckling, musikfestivaler, hållbar
livsstil och ett uttalat miljötänkande.
– Bernt sade alltid, att behovet av en verksamhet som den i Mundekulla bara kommer att fortsätta öka i takt med att människor börjar ifrågasätta sin stressade tillvaro. Han hade rätt i det,
säger Peter Elmberg när vi träffar honom knappt
en vecka efter att anläggning och verksamhet
bjudits ut till försäljning för 14 miljoner kronor.
Peter Elmbergs ursprungliga tanke med att
på mycket enkla premisser leva i Mundekulla
var att samla tankarna och hitta ett hållbart spår
framåt. Ur det föddes dagens kurs- och retreatgård som under 25 år har utvecklats mycket via
byggnationer och projekt.
– Vårt senaste stora bygge är det 25 meter höga
tornet. Det är inte helt klart, men det kommer
det att bli i år. Tanken med det är bland annat
att man kan hyra det veckovis och vi har ett samarbete med en mäklare i Tyskland kring det.

Mäklaren menar,
att det kan ta tid
att hitta rätt
köpare och jag
driver detta tillsammans med
sju medarbetare
så länge det
behövs. Jag har
stöd från personalen i detta
och det är mycket viktigt.

”

Peter Elmberg
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1 Peter Elmberg
har bjudit ut
fastighet och
verksamhet till
försäljning i
Mundekulla,
men han håller
det inte för otroligt att han kommer att jobba
kvar. Det begärda priset är 14
miljoner kronor
och det har
redan hört av sig
intressenter.
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2 Dagens kursoch retreatgård
som under 25 år
har utvecklats
mycket via byggnationer och
projekt.
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3 Det senaste
bygget är det 25
meter höga tornet. Det kommer
färdigställas i år.

4 Inga sura
 iner. Peter Elmm
berg är numera
bosatt i Ronneby
och som nybliven 50-åring är
han nyfiken på
vad l ivet har att
erbjuda utanför
Mundekulla.

Allting är väl i ordning. Verksamheten fungerar
och vi har mycket motiverade medarbetare. Och
under de senaste åren har jag liksom fasat ut
mig själv från verksamheten alltmer. Huvud
saken är att verksamheten utvecklas på ett bra
sätt, och det måste inte vara jag som leder den.
Pandemin var en prövning för Mundekulla.
– Eftersom vi har en sådan bredd har vi ändå
klarat de här åren bättre än många andra. För
ett år sedan funderade jag på hur vi ska utveck
la verksamheten ytterligare, men då slog det
mig samtidigt, att jag kanske börjar bli färdig
här. Jag fyllde 50 år för några månader sedan
och jag känner att jag också vill göra andra saker.
Jag vill utveckla min musik och mitt artisteri,
till exempel.
Han bor numera tillsammans med sambon
Anna Rasmussen i Ronneby och övernattar bara
i Mundekulla då och då.
– Jag är i en annan fas av livet nu. Jag bestäm
de mig för att sälja förra sommaren och i höstas
höll jag en minneskonsert för min bror i Lund.
Det som hände honom lämnar mig aldrig, men
det kändes ändå som ett avslut på en mycket
lång period och i den perioden ingår uppbygg
naden av Mundekulla.
Han menar, att det nu är en bra tid att lämna
över verksamheten till någon annan.
– Mäklaren säger, att det har hört av sig några
intressenter, men det är ju väldigt tidigt i pro
cessen än så länge. Mäklaren menar, att det kan
ta tid att hitta rätt köpare och jag driver detta
tillsammans med sju medarbetare så länge det
behövs. Jag har stöd från personalen i detta och
det är mycket viktigt. Förr ville jag gärna göra
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allting själv, men ju äldre jag blir desto mer trivs
jag med att jobba i lag och gärna i bakgrunden.
Jag som enskild person kan inte göra allting.
På fredagen var Peter Elmberg inbjuden till
den så kallade Sverigemiddagen på kungliga
slottet i Stockholm. Dit var även vd:n på Xylem
Roger Sandström bjuden och Elmberg var
där som r epresentant för näringslivet i Kalmar
län.
– Att bli inbjuden och få träffa kungafamiljen
är naturligtvis en stor och hedrande sak. Vi har
bevisligen nått ut med vad vi gör och vill göra
och det stärker mig egentligen bara ännu mer
i min tro att det är rätt tid att lämna över till
någon annan nu.
Betyder det att du kommer att sluta verka
i Mundekulla helt?
– Nej, det behöver inte alls betyda det. Jag
kanske jobbar kvar med vissa uppgifter, men
jag binder mig inte vid något specifikt. Jag är på
en plats i livet då jag vill upptäcka vad jag vill
göra med resten av tiden.
Kocken Stephanie Verstift som jobbar på
Mundekullas restaurang skrev för några år
sedan en vegetarisk kokbok, Mundekulla cooks,
och den har bland annat blivit utsedd till värld
ens bästa kokbok för vegetarisk mat.
– Stephanie är en mycket bra kraft och nu har
även kokboken kommit på svenska. Det händer
mycket kring den och matlagningen och vi
driver ett EU-projekt där vi erbjuder utbildning
för ungdomar mellan 18 och 28 år som vill lära
sig mer om odling, matlagning, byggnadsvård
och skogsbruk. När tornet är klart ska vi hyra ut
det veckovis och det finns ett stort intresse kring

det, för utsikten därifrån är verkligen mäktig.
Det blir en stadig intäkt i verksamheten och det
blir bra för vem som än ska driva Mundekulla i
framtiden.
Irene Elmberg avled 2017. Bernt Elmberg gick
bort 2019.
– Det har varit mycket under de senaste åren
och sedan kom pandemin. Bernt ägde anlägg
ningen till sin bortgång och eftersom jag har
tillbringat halva livet här är jag nyfiken på vad
mer som finns att upptäcka. Jag är absolut inte
trött på Mundekulla. Jag tror jättemycket på
verksamheten med människan i fokus, men det
är inte hugget i sten att just jag måste leda den.
Verksamheten arrangerar fem större tilldra
gelser per år och dit hör festivalen i augusti.
– Vi har runt 30 publika aktiviteter per år, så
resten av verksamheten är människor som hyr
in sig. Jag har berättat för alla hur planen ser ut
och känner stöd från dem.
Mundekulla har på senare år i allt högre
grad hyrt ut lokaler till exempelvis företag och
organisationer.
– Till hösten kommer Systembolaget hit för
en stor konferens, och det tycker jag är lite roligt
eftersom verksamheten är känd för att vara
alkohol- och drogfri, men just det verkar
Systembolaget tycka är bra – även om alkohol
onekligen är ganska viktig för deras verksamhet
i stort, säger Peter Elmberg med ett skratt.
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