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Den 1 maj 

skedde ett chefsbyte på Villa San Michele: 

Peter Cottino slutade efter elva år som över-

intendent och har efterträtts av Staffan De 

Mistura. 

Under Peter Cottinos tid har Villan genom-

gått stora förändringar. Den största ägde rum i 

samband med 150-årsjubileet av Axel 

Munthes födelse 2007, då huset återställdes – 

i möjligaste mån! – till sitt tidigare skick. 

Som redan rapporterats i detta blad innebar 

detta bland annat att marmortrappan upp till 

andra våningen frilades och att besökarna 

numera kan passera genom studion direkt ut i 

skulpturloggian.  

Detta arbete skedde i nära samarbete 

mellan Peter Cottino, San Michelestiftelsens 

styrelse och Vänföreningen, som bidrog med 

50000 kronor till renoveringen. Under Peters 

år som intendent har relationen mellan Villan 

och Vänföreningen fungerat utmärkt och vi 

har som alla vet kunnat bidra med rätt väsent-

liga belopp till olika ändamål. Vi tackar för 

det, Peter, och önskar Dig lycka till i fortsätt-

ningen! 

Samtidigt hälsar vi den nya intendenten 

Staffan De Mistura välkommen och ser fram 

mot ett lika gott samarbete med honom. 

Staffan De Mistura är en internationell 

toppdiplomat med svensk-italienska rötter. 

Han har haft en mängd viktiga FN-uppdrag, 

bland annat i Irak och Afghanistan, och var 

biträdande utrikesminister i Mario Montis 

ministär åren 2011-2013. 

 

 

Staffan De Mistura 

 

Staffan De Mistura har rötter inte bara till 

Italien i största allmänhet utan också till 

Capri, där han bodde och gick i skola några år 

som barn. Han är också hedersmedborgare i 

Anacapri. 

Staffan har inte gjort någon officiell 

avsiktsförklaring men av de samtal som jag 

har haft med honom framgår att han vill bidra 

till att sätta Villan på kartan i än högre grad 

än tidigare. Det skulle bland annat kunna ske 

genom att internationella konferenser förlades 

till Anacapri med Villa San Michele som ett 

slags attraktionscentrum. Ett av Staffans 

drömprojekt är en spelfilm om Axel Munthe. 

Där har han helt rätt. En bra internationell 

film om Munthe skulle kunna spela samma 

roll som boken en gång gjorde för att dra 

besökare till Villan! I själva verket är det 

märkligt att en sådan film aldrig gjorts – alla 

miljöer finns ju på plats: Villa San Michele 

och Torre di Materita på Capri, Hildasholm, 

Solliden, Stockholms slott i Sverige! Det är 

bara att sätta dit några bra skådespelare… Ja, 

och så behöver man förstås ett bra manus… 

* 

På årets pluskonto kan vi notera att kampan-

jen för att värva medlemmar genom att till-

skriva fjolårets gäster på Villa San Michele 

gav ett resultat över förväntan. Vi fick ett 

trettiotal nya medlemmar, vilket innebär ett 

viktigt bidrag till kassan – det vill säga till 

våra möjligheter att stödja verksamheten på 

Villan. 

På den negativa sidan kan vi konstatera att 

det har varit så få anmälningar till ett par av 

våra sammankomster att vi tvingats ställa in. 

Det är tråkigt, inte minst för dem som fram-

träder. Vi i styrelsen förstår mycket väl att 

detta inte enbart beror på svagt intresse utan 

också på andra faktorer. Vi vill ändå rikta en 

uppmaning till medlemmarna att göra ert 

bästa för att komma på mötena. (Jordbäv-

ningar, glashala trottoarer, inställda tåg och 

bussar, urspårade tåg, viktiga barnvakts-

uppdrag med mera räknas dock som giltiga 

förfall…) 

 Bengt Jangfeldt
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Sällskapet SAN MICHELES VÄNNER 

 
Balansräkning för verksamhetsåret 2013 
 

INGÅENDE BALANS 
Skulder och eget kapital  Tillgångar 

 
Eget kapital  105 920,88  Kassa        2 804,00 

    Plusgiro      53 942,55 

    Kapitalkonto      49 174,33 

                    ----------------     --------------- 

  105 920,88      105 920,88 

 

RESULTATRÄKNING 
Utgifter    Inkomster  

 
Möten  23 365,00  Medlemsavg.    39 450,00 

Omkostnader  38 794,00  Möten     15 700,00 

Bidrag                       36 486,66  Omkostnader         450,00 

Stipendier 12 000,00  Kapitalkonto     49 174,33 

Årets förlust        5 871,33      

                                       ____________                        ___________ 

                                         110 645,66     110 645,66 

 

UTGÅENDE BALANS 

 
Kassa  12 846,00  Eget kapital    50 875,22 

Plusgiro  38 029,22 

                  ____________   ___________ 

  50 875,22      50 875,22 

 
Stockholm 2014-02-15 

 

 

Yvonne Ribbentoft 

 

 

Ovanstående siffersammanställning är kontrollerad och riktigheten bestyrks 

 

 

 

John Bengtsson   Göran Walander 
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Bengt Böckman och Capri 
av Jan Torsten Ahlstrand 

 

 

Bengt Böckman på Villa San Michele i juni 

2013. Foto: Bengt Jangfeldt 

Hösten 1989 bodde Bengt Böckman för första 

gången i konstnärsateljén i Villa San Michele 

(VSM). Han hade under flera år arbetat intensivt 

med det stort upplagda Galopp Projektet, som 

dokumenterades i en bok 1988. Bengt sökte nya 

inspirationskällor, då teaterprofessorn Ingvar 

Holm tipsade honom om konstnärsbostaden i 

VSM. Det första besöket på den sägenomspunna 

klippön utanför Neapelbukten blev en omedelbar 

nytändning för Bengt. Som så många andra före 

honom tjusades han av de väldiga topografiska 

kontrasterna på Capri, av det dramatiska mötet 

mellan natur och civilisation och av klippöns 

sällsamma historia, där Axel Munthes berömda 

villa utgjorde ett självklart fokus. 

Den första vistelsen följdes av många flera, 

den sista i juni 2013, då Bengt också hade en 

utställning i Café Oliv. Allt som allt blev det 

hela 20 vistelser på Capri under åren 1989-2013, 

varav 14 som resident i VSM. Bengts fru, för-

fattarinnan Heddi Böckman, var hans ständiga 

följeslagare, lika förälskad i Capri som sin make. 

De gånger som de inte bodde i VSM, logerade 

de hos vänner i Anacapri. Många konstnärer har 

under de senaste 200 åren vistats på Capri, men 

frågan är väl om någon av dem har drabbats av 

en lika stor passion som Bengt Böckman. Han 

betraktade sig som Capris förste älskare och 

bevakade svartsjukt sina intressen hos den till-

bedda. Det blev aldrig tal om att göra några 

stopp på vägen till den förlovade ön. I Italien 

hade paret Böckman förvisso varit tidigare, från 

90-talet och framåt var det i stort sett bara Capri 

som gällde. Inte ens Neapel bevärdigades med 

ett längre besök än vad det tar att förflytta sig 

från flygplatsen till katamaranerna i Neapels 

hamn.  

Kärleken till Capri besvarades i form av en 

strid ström av målningar och teckningar genom 

åren och även några grafiska blad (som trycktes 

hemma i Sverige). Till en början nöjde sig Bengt 

med att medföra ett skrin med akvarellfärger till 

Capri samt akvarellpapper och skissblock. 1989 

hade han inte målat i akvarell sedan han på 50-

talet gick på Spyken i Lund. Att ta upp akvarell-

måleriet efter så många år var ett experiment 

som blev ett lyckokast. Längre fram skaffade 

han sig en tyngre målarutrustning med staffli, 

målarduk och andra utensilier, som han för-

varade i en koffert mellan varven. 1992 utförde 

han en väggmålning med motiv från de tre 

faraglioni till ett diorama i det nya Olivetum, 

som invigdes i parken våren 1993. Olivetum 

ritades av dåvarande intendenten och chefen för 

VSM, Levente Erdeös, som tillika var arkitekt 

och dessutom en kunnig ciceron som visste det 

mesta om Capri och dess arkitektur. I stället för 

kontant betalning för väggmålningen tog 

Böckman ut lönen in natura i form av årliga 

vistelser i konstnärsateljén under fem år. 

Med ren målarglädje 

Bengts akvareller växlar mellan paradisiska 

sommarbilder av VSM med grönska och ut-

blickar mot det blå Medelhavet, arkitekturdetal-

jer och andra motiv från Capri. Det är som om 

konstnären andades ut, när han kom ner till 

Capri och fick hänge sig åt den rena målargläd-

jen. 1992 målade han två akvareller av VSM, 

den ena med huvudfasaden sedd framifrån med 
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parken bakom, den andra en tvärsektion av den 

drömlikt vita byggnaden. I en tredje akvarell ett 

år senare har han i en tredelad bild målat Axel 

Munthe själv efter det kända fotografiet av den 

unge Munthe i vit capresisk kostym. Mittdelen 

med Munthe är hållen i sepiaton som i ett 

gammalt foto, till vänster blickar man från 

terrassen bort mot Sorrentohalvön och till höger 

har konstnären fällt in ett parti av trädgården.  

 

Musikaliskt mellanspel, ännu en av de stora 

målningarna från Capri, äggoljetempera 2007. 

Bengts förkärlek för arkitektur och spelet mellan 

arkitektur och natur finner många uttryck i hans 

bilder från Capri, t.ex. i akvareller som Villa 

Lysis, Villa Moneta, Villa Narcissus och Casa 

Rossa, den senare ett utsnitt av fasaden till den 

kuriösa byggnad i Anacapri som uppfördes av 

sydstatsöversten John Cly Mackowen, numera 

ett museum där man kan beskåda tavlor med 

motiv från Capri. I Villa Malaparte från 1993 

har Bengts flyhänta pensel fångat in en än mer 

apart byggnad, uppförd på en svårtillgänglig 

udde av författaren och äventyraren Curzio 

Malaparte. Det blev en sällsynt vacker akvarell i 

ljusa lätta toner, där himmel och hav flyter 

samman och där Capris mytiska blå ödla 

materialiseras som en trompe-l’oeilfigur till 

höger, liksom uppstigen ur havets blå.  

Den blå ödlan dyker också upp på en spiral-

vriden kolonn i den stora akvarellen Ateljé-

bordet, Villa San Michele från 2001, Bengts 

största och måhända lyckligaste akvarell från 

Capri. Den är så stor att den är sammansatt av 

fyra delar, perfekt hoppassade med varandra, en 

sentida motsvarighet till Bengts största etsning, 

VSOP från 1969, som också består av fyra sam-

manpassade delar. Det är Axel Munthes eget 

barockbord i ateljén som Bengt avbildat, över-

sållat med glasburkar med penslar, vinlöv, en 

flaska vin och två vinglas och med en lätt his-

nande utsikt genom valvbågar mot det ljusblå 

havet. Staffliet finns också med i bilden, liksom 

den etruskiska sfinxen och andra detaljer från 

VSM, som tillsammans formar ett slags collage 

som berättar om den harmoni och lycka konst-

nären kände på Capri.  

  

Vin- och musikälskare 

Bengt var en livsnjutare, en vin- och musik-

älskare, något som framgår av flera av de större 

målningar han utförde på Capri under 2000-talet, 

t.ex. Solosonata di Capri med basfiolen, vin-

glaset på barriären och utsikten bort mot 

Vesuvius, den stora temperamålningen Andante 

con amore med en halvt övervuxen flygel, 

Musikaliskt mellanspel och Stråkkvartett första 

satsen, där vegetationen tycks vara på väg att ta 

över de av människan skapade artefakterna. I 

dessa sena målningar växlar konstnären med 

perspektivisk skicklighet mellan inne- och 

uterum på ett surrealistiskt vis som kan erinra 

om Magritte. Den litografiska sviten Utsikter 

och insikter (2003), som mer allmänt konnoterar 

konstnärens kärlek till Italien och Medelhavet, 

skapades som ett slags partitur i tre satser för att 

tonsättas av pianoprofessorn Hans Pålsson, som 

också har spelat in sin tolkning på en CD. 

Bengt kunde konsten att växla mellan större 

motiv och mindre föremål som t.ex. de båda 

skulpturerna av Hypnos på VSM. I en akvarell
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Ateljébordet, Villa San Michele, från 2001, är den största akvarellen från Capri. 

 

från 1996 har han avbildat bronshuvudet av 

Hypnos med en vingliknande ”utväxt” som 

rymmer en pergola och utsikten mot Medelhavet 

– som om sömnens gud i sitt inre skådade 

dagens ljusa härlighet.  

Bengts skicklighet i att fixera detaljen och 

samtidigt variera sig framgår på ett helt annat vis 

i det bokomslag han utförde till författaren Lars 

Bäckströms diktsamling Självporträtt och andra 

dikter 1992. Här möter man åter olika tecken för 

Capri i en collageaktig sammanställning med en 

väldig ödla i förgrunden och med en kvartett 

människor stående bakom ödlan, nämligen Axel 

Munthe, Lenin, Drottning Victoria och Maksim 

Gorkij. Förklaringen till denna halsbrytande 

kombination av fyra kändisar, som bara hade det 

gemensamt att de ett tag fanns samtidigt på 

Capri, är att Bäckström har sammanfört dem i en 

av dikterna. Säkerligen har den udda kombina-

tionen också roat Bengt med hans sinne för 

kontraster. 

Rikt anonymt persongalleri 

I Bengts persongalleri från Capri ingår också 

oidentifierade personer som i akvarellerna 

Hjärter knekt, Hjärter dam och Ruter kung, alla 

från 1996. Märkligast i detta anonyma person-

galleri är den svarthåriga kvinnan i akvarellerna 

Blå dam och Svekfull dubbelnatur/Klöver dam. 

Det går inte att undkomma hennes intensivt 

stirrande ögon. Jag frågade Bengt en gång: vem 

är hon? Men det ville han inte yppa, det var en 

hemlighet. Så frågan kvarstår: vem är denna 

mystiska dam med sin intensiva blick som ingen 

undkommer?  

Nu har Bengt för alltid lagt ner penslarna. 

Vistelsen på San Michele i juni 2013 blev den 

sista på hans älskade Capri. Låt mig sluta med 

en from förhoppning om att någon av Bengts 

målningar från Capri i framtiden kommer att få 

pryda en vägg i Foresterian som ett minne av en 

oförliknelig svensk konstnär, som dyrkade den 

unika klippön i Medelhavet. 

 

 

 

 

Not: Bengt Böckman, född 29/11 1936 i Lund, 

död 10/2 2014 i Lund.  
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Självporträtt 1973, äggoljetempera 105 x 90 cm. 

Jan Torsten Ahlstrand är konsthistoriker 

och har varit universitetslärare, kultur- 

och museichef i Ystad samt 1989 – 2005 

chef för Skissernas museum i Lund. 

 

Litteratur om Böckman:  

Jan Torsten Ahlstrand: Bengt Böckman. 

Synvillor och tidsbilder, Atlantis, Stockholm 

2009.  

Bengt Böckman grafik 1965-1995. Med texter av 

Jacques Werup, Ursula Bode, Bengt Böckman, 

Baskerville Förlag, Malmö 1996.  

Bengt Böckman: Galopp Projektet. 40 grafiska 

blad. Med texter av Bo Gillborg m.fl., Timbro, 

Uddevalla 1988.   

Bengt Böckman och Hans Pålsson: Utsikter och 

insikter. Ett grafiskt-musikaliskt projekt i sex 

satser. Med introduktion av Jan Torsten 

Ahlstrand, Baskerville Förlag, Malmö 2009.  

Hemsida: www.bengtbockman.com 

 

 

http://www.bengtbockman.com/
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Tre Munthevinjetter 
av Ingar Palmlund 

 

Axel Munthe skymtar fram här och där i romaner och annat skrivet i europeisk 1900-

talslitteratur. Ibland är han förklädd, ibland nämnd vid eget namn. Här är några glimtar.  

När Axel Munthes första bok, Från Napoli: 

Resebref, publicerats 1885 lämnade han sin 

hustru Ultima och begav han sig iväg för att 

vandra i Norrland. Han tog omvägen om Vernö 

Kloster i Sydnorge, där han hälsade på sin men-

tor, f. ministern Georg Sibbern. På båten norrut 

mot Bergen hörde han en grupp engelska ung-

domar sjunga. De tillhörde en familj Balfour från 

England på resa till sommarsemester i Jämtland. 

Med i gruppen var Miss Maude V. White, ton-

sättare, konsertpianist och pianolärare, en själv-

försörjande yrkeskvinna.  

Många år senare beskrev Dame Edith Lyttelton, 

f. Balfour, mötet med den unge svensken, som 

hon döpt om till Erik Tollander i berättelsen om 

Jämtlandsresan: ”Hans märkligt skuggiga blå 

ögon hade mycket mörka pupiller som ofta vid-

gades som av en inre eld. Hans läppar var fyl-

liga, hans mun liten, hans ansiktshud ljus, och 

hans långa halmgula hår föll ner över hans panna 

så att han med trötta gester strök det bakåt. Hans 

händer verkade kombinera styrka och känslighet 

med en underligt ful tafatthet, som om de kunde 

tappa en tekopp men förflytta en mikrob under 

ett mikroskop; som om de kunde slå ner en man 

men klappa ett barnahuvud med stor ömhet. Och 

ideligen höll han på med att stryka håret bakåt.”  

Munthe presenterar sig som journalist, läkare, 

och till hälften vetenskaplig biolog. Han antyder 

att han tillhör en aristokratisk familj. Rätteligen 

skulle han heta von Tollander.  

”Varför har du släppt ditt Von?” frågar en av 

flickorna Balfour honom. 

”Jag tror inte på triviala titlar,” svarar Munthe, 

alias Tollander, på rådbråkad engelska. “Om jag 

förtjänar en titel, ska jag nog inte förkasta den, 

men jag måste göra den.” 

”Posör!” muttrar en av de unga männen i 

gruppen. ”En skicklig posör, för han tror själv på 

vad han säger. Och han tror på sig själv.”  

 

Den unge Axel Munthe ungefär från tiden då han 

mötte familjen Balfour.  

Så småningom låter Munthe dem veta att han har 

tuberkulos, för det har doktorerna sagt. ”Men jag 

är själv doktor och tror inte det […] Det var i 

Sydryssland, när pesten härjade där, som jag för-

störde min hälsa. […] Jag reste dit för att skriva, 

men folk var för sjuka.” Och han forsätter om 

hur det var där, om hur han en gång tagit in tio 

småbarn i sin bostad för att deras föräldrar dött; 

om hur han tagit hand om en björnunge, när 

tiggaren som ägde björnen hade dött på gatan; 

om hur han funnit en liten flicka som såg efter 

björnen när han själv gick ut. 

Detta om Sydryssland är nog en transponering 

av Munthes upplevelser av koleraepidemin i 

Napoli 1884 plus en del fantasifulla tillägg, den 
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epidemi han dokumenterat i rapporter till 

Stockholms Dagblad som blev till boken Från 

Napoli: Resebref. 

Mrs. Balfour, hennes halvvuxna döttrar och Miss 

Maude White blir betagna av den charmige 

svenskens uppvaktning. De gissar att han kanske 

är greve eller baron. Han berättar för dem inte 

bara om sin sjukdom utan också att han lider av 

olycklig kärlek. Under några dagar i Jämtland 

flirtar han med än den ena, än den andra av 

flickorna Balfour, så att de blir smått svartsjuka 

på varann. 

 

Edith Balfour, som sedan gifte sig och blev Dame 

Edith Lyttelton. 

På Munthes inrådan reser Miss White till 

Dalarna för att se ett sameläger. Sedan Munthe 

gett sig av på fotvandring, upptäcker familjen att 

charmören var en gift man. Munthe får på okänt 

sätt kunskap om avslöjandet och skriver ett 

ångerfullt brev om sin bräckliga hälsa till den 

moderliga Mrs. Balfour. Han vill låta henne veta 

att han är en mycket olycklig man, bunden vid 

en kvinna som inte är snäll mot honom. ”Min så 

lyckliga tid med er och med er rara [sic] familj 

skall jag aldrig glömma. Men där finns fara, och 

så tecknar jag mig som Er avlägsne vän.” 

Efteråt frågar flickorna Balfour ut varann om 

Munthe. Brydde han sig verkligen om någon av 

dem? Var det inte bara hans sätt att sucka och se 

olycklig ut och hålla en i handen som de fallit 

för?  

”Sa han till dig att han älskade dig?”  

”Nästan. Och sa han det till dig?” 

”Nästan.” 

 

Maude V. White följde med familjen Balfour på resan 

i Norge och sedan Jämtland. 

Miss White satsar på att översätta Munthes bok 

om koleraepidemin i Napoli från svenska till 

engelska och ordnar publicering av den i 

England 1887. Inviterna till Munthe att besöka 

familjen Balfour i London ledde, som Bengt 

Jangfeldt beskrivit i sin Munthebiografi, till flera 

besök och kontakter under årens lopp. 

* 

Högt upp på Capris höjd i nordost ligger Villa 

Lysis med utsikt över Salernobukten. Villan är 

ett smycke, en boning i blandning av jugend och 

neoklassicism. Den byggdes av den svenske 
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adelsmannen Axel von Fersens förmögne 

franske ättling, Baron Jacques d’Adelsward-

Fersen (1880–1923), poet och författare. 

D’Adelsward-Fersen vistades i exil på Capri 

efter en skandal i Paris föranledd av s.k. svarta 

mässor, som hölls i hans hus på Avenue de 

Friedland. Föreställningarna inbegrep levande 

tablåer, där nakna unga överklasspojkar och män 

i gräddan av Parissocieteten medverkade. Rykten 

spreds. Det blev rättegång. D’Adelsward-Fersen 

dömdes för otukt med minderåriga till sex måna-

ders fängelse, böter och fem års förlust av med-

borgerliga rättigheter. Efter avtjänat fängelse-

straff blev han en av de många som drog sig 

tillbaka på Capri.  

Hans nyckelroman Lord Lyllian, utgiven 1905, 

innehåller en parad av den tidens kända homo-

sexuella. Där finns ett porträtt av en Axel Ansen, 

som väl kan vara ett alias för Axel Munthe: 

svensk, lång och mager, ljust hår, ljus mustasch, 

blyg men samtidigt raljerande, med sjungande 

röst och vida gester. En kvällsstund på Capri, 

sitter Axel och Jacques tillsamman på en terrass, 

högt uppe med utblick över Etna. Axel berättar 

enkelt och rörande om sitt land i Norden, om 

dimmorna, de sorgsna sjöarna, skogarna fulla av 

hemligheter, byar begravda i snö – ett land som 

han lämnat, beordrad av läkare. Trots den sorg 

han vet att han åsamkat sina gamla föräldrar, har 

han övergivit allt. Genom studier i grekiska i 

Uppsala blev han en lärd dilettant, lockad 

söderut till Italien av legenden om Lucia. Han 

talar om sin ensamhet, om att han vill finna 

någon som förstår honom. Och Jacques tar Axels 

hand och säger ”I’ll be your friend. Je serai votre 

ami.” Detta är inledningen på de kvällens nöjen 

som, när Lord Lyllian skrevs, var straffbelagt i 

många länder, men på Capri inte betraktades 

som brott.  

D’Adelsward-Fersen startade 1909 en påkostad 

kulturtidskrift, Akadémos. I dess första nummer 

finns en ’Chronique scandinave: Lettre de 

Suède.’ Detta brev från Sverige börjar med en 

anekdot om en utländsk diplomat som anländer 

till Stockholm med bössor och gevär, beredd att 

skjuta isbjörnar i stadens omgivningar. Artikelns 

brödtext är emellertid mest en serie snabba 

porträtt av det svenska kungahusets medlemmar 

och svenska författare.  

Kung Oscar II hade avlidit 1907. Kung Gustaf V 

hade efterträtt honom på tronen, men till drott-

ningens och andras förtret hade han vägrat låta 

sig krönas som Konung av Guds Nåde. Förutom 

Kung Gustaf, Drottning Victoria och deras tre 

söner Prinsarna Gustaf Adolf, Wilhelm och Erik, 

bestod den kungliga familjen av Änkedrottning 

Sophia och kungens bröder Prinsarna Oscar, 

Carl och Eugen. Kung Gustaf V karakteriseras 

som inte särskilt popular, ”mest känd för sin 

förkärlek för tennisspel och andra, mindre 

oskyldiga spel. Dock har han sedan sitt trontill-

träde modifierat sina synsätt och verkar, på 

berömvärt sätt, inte ägna sig åt annat än sina 

undersåtars lycka. […] en lovande kung, stödd 

av drottningens manhaftighet.”  

Kronprinsessan Victoria, som Axel Munthe 

femton år tidigare började visa runt på sköna 

Capri och som där vandrade omkring i enkel 

sjömanshatt och espadriller, hade blivit Drott-

ning Victoria av Sverige. Hon beskrivs så här: 

”Född badensiska och dotterdotter till Wilhelm I 

[…] skulle hon lätt finna nöje i att regera, utstyrd 

i sin uniform som överste för ett tysk kavalleri-

regemente, med den stora Serafimerorden ding-

lande vid sidan av de många små medaljerna 

från hennes hemland. Förr i tiden var Hennes 

Majestät sannerligen enklare (dräktkostym, vit 

sjömanshatt och stora tygskor) – hon var alltid 

sjuklig då och kom till Italien för att söka lite 

lycka och en läkare. Man måste tillägga att 

denna härskarinna är lika auktoritär som kungen 

i hans ansatser att visa sig demokratisk. Enbart 

det faktum att han avskaffade kröningen och 

flera av rätterna vid de kungliga måltiderna, och 

att han ersatt champagne från Frankrike med 

svensk cider, visar hans åsikter.”  

Kronprins Gustaf Adolf, gift med den omtyckta 

Prinsessan Margareta av Connaught, får 

omdömet ”mycket sympatisk /... / i offentliga 

sammanhang ännu något generad och blyg, 

precis som sin far, men hans enkelhet, upprik-

tighet och ungdom öppnar människors hjärtan.” 

Kronprinsessan Margareta prisas för sin skönhet, 

charm och utsökta nobless. ”Landet väntar 

otåligt på den era av lycka och välgång som 

dessa två lovande arvtagare kan bringa.” För 

Prins Wilhelm talar främst “hans goda utseende 

och hans giftermål med den synnerligen för-
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mögna, mycket förtjusande Storhertiginnan 

Maria Pavlovna”. Richissime et très douce är 

orden som prisar den unga storhertiginnan. Den 

sjuklige unge Prins Erik omnämns också i 

krönikan men utan kommentarer. 

Detta hovskvaller, särskilt skissen av Drottning 

Victoria, kan väl knappast ha annan upphovsman 

än Axel Munthe. År 1907 hade han gift om sig 

med den tjugo år yngre engelska societetsladyn 

Hilda Pennington-Mellor. Kanske var äktenska-

pet skäl nog att sparka ifrån och ta avstånd från 

relationen med den viljestarka drottningen. 

Författarsignaturen under artikeln är emellertid 

inte Axel Munthe utan Carl Gernandt-Jossac. En 

pseudonym? En identitet lånad från en bekant? 

En medförfattare? Det var nog inte lämpligt att 

drottningens livmedikus skulle stå som författare 

till en artikel om svenska kungafamiljen i vad 

som kunde bli en suspekt, beryktad fransk tid-

skrift. Vem var då Carl Gernandt de Jossac? Han 

listas i Kungliga Bibliotekets katalog som förfat-

tare till två böcker om förnäma borgarhem i 

Helsingborg, publicerade 1919 respektive 1920. 

De åren bor en skriftställare Carl Gernandt de 

Jossac på Varvsgatan på Söder i Stockholm. Hur 

kom hans namn att hamna under en artikel som 

bär omisskännliga spår av Axel Munthes socie-

tetsintresse, formuleringsnöje, och satirkonst? 

* 

 

Författaren Curzio Malaparte. 

En av de många literati och konstnärer som sökte 

sig till Capri för att finna ro var tysk-italienske 

journalisten och författaren Curzio Malaparte 

(1898–1957). Hans Villa Malaparte på östsidan 

av ön är ett storartat exempel på italiensk moder-

nistisk arkitektur. Som en röd låda ligger villan 

på en hög klippa. En lång, bred trappa leder upp 

till en stor takterrass med magnifik utsikt över 

havet. Malaparte var journalist, författare och 

filmmakare. Som tidig fascist men snart utstött 

ur Mussolinis fascistparti på grund av kritiska 

skriverier om maktutövningen, satt han i 

italienska fängelser i flera omgångar. Vad han 

skrev visar att våld fascinerade honom, men han 

var också subtil, cynisk, manipulativ och ömsint.  

I boken Kaputt ger Malaparte ett porträtt från ca 

1940 av den åldrige Axel Munthe, ensamstående 

sedan 1919, då Hilda Munthe flyttat till England 

med deras söner. Vid Malapartes besök lever 

Munthe instängd om dagarna i sitt Torre 

Materita, ett fuktigt fängelse, bland förfalskade 

gamla tavlor, grekiska marmorarbeten och 

femtonhundratalsmadonnor. När han kommer ut 

ur sitt torn, lite stel och avog, är han klädd i en 

gammal grön rock med en hatt nertryckt över de 

okammade hårtestarna. En stor polishund håller 

han i koppel. Han varnar att Malaparte inte ska 

komma för nära, för hunden är stark och svår att 

hålla. 

 

Den gamle Axel Munthe utanför Torre Materita. 
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Malaparte berättar att Capribon ”Eddie” von 

Bismarck, en sonson till tyske Rikskansler Otto 

von Bismarck och sekreterare hos den ameri-

kanska miljonärskan Mona Williams i Villa Il 

Fortino nära Marina Grande, blivit inkallad att 

göra militärtjänst.  

“Jaså, Bismarck ska ut och kriga,” säger Munthe, 

skrattar och visar vassa tänder.  

Malaparte reser norrut för att rapportera om 

kriget vid östfronten till tidningen Corriere della 

Sera. Ett och ett halvt år går. När han kommit 

hem till Capri, besöker han Torre Materita igen. 

Sin vana trogen lämnar Munthe i kvällningen sitt 

torn och går till ett ställe i parken där träden står 

glest. Han väntar – styv, mager, som ett gammalt 

träd som härjats av sol, frost och stormar. Hans 

lyckliga leende långt inne i det lilla skägget gör 

att han ser ut som en gammal faun. Och fåglarna 

kommer flygande till honom i flockar, kvitt-

rande. De sätter sig på hans skuldror, hans armar 

och hans hatt. De pickar på honom och han står 

stilla som ett träd och talar med dem på mild 

Capridialekt.  

”Åtminstone dödar tyskarna inte fåglar”, säger 

Munthe till Malaparte, som just berättat om 

blodbad på judar, arbetare och bönder och om 

städer och byar som satts i brand. “Det är ett 

sjukt folk. Jag är lycklig över att de faktiskt inte 

dödar fåglar.” 

Curzio Malaparte besökte Prins Eugen på 

Waldemarsudde i Stockholm under andra världs-

kriget, antagligen efter ett rekommendationsbrev 

från Axel Munthe. Medan sommarskymningen 

faller över Djurgårdens ekar och Saltsjön sam-

talar Prins Eugen och Malaparte om tid som 

flytt, om Prins Eugens minnen från Paris på 

1880-talet, när han som Monsieur Oscarsson 

studerade måleri under Puvis de Chavannes och 

Bonnet och hade ateljé på rue de Monceau, inte 

långt från Avenue de Villiers, där Munthe 

bodde. Med fingertopparna smeker Prins Eugen 

sin målning På balkongen, där den unga Friher-

rinnan Celsing lutar sig mot balkongräcket för 

att se ut mot vårgrönskan och Avenue de 

Friedland. Han talar om Paris som om vore 

staden endast färger, mjuka toner av rosa, grått, 

grönt, blått. Han torkar bort en tår som tillrar 

nerför kinden. 

 “Var snäll berätta inte detta för Munthe!” säger 

Prins Eugen. “Han är en gammal rackare. Han 

skulle bara tala om för alla att han sett mig 

gråta.”  

Prins Eugen visste nog att det inte alltid är lätt att 

skilja ut dikt från sanning i Axel Munthes 

anekdoter och berättelser. I den mannens historia 

rymdes fantasi och förställning sida vid sida med 

verkligheten. 

 

Ingar Palmlund är medicinhistoriker och 

medverkade senast i Medlemsblad 23 (2010) 

med en artikel om Munthes läkarstudier. 

 

 

Källor:  

D’Adelsward-Fersen, Jacques. Lord Lyllian (Paris: Léon Vanier, Albert Messein, 1905). 

Gernandt-Jossac, Carl. Chronique scandinave: Lettre de Suède. Akadémos: Revue mensuelle d’Art libre et de 

Critique, No. I, 15 janvier, 1909, s. 152-158.  

Jangfeldt, Bengt. En osalig ande: Berättelsen om Axel Munthe (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2003). 

Lyttelton, Edith. The Sinclair Family (London: Heath Cranton, 1925). 

Malaparte, Curzio. Kaputt (New York: New York Review, 2005). 

Stockholms Adresskalender 1919.  

White, Maude Valerie. Friends and Memories (London: Edward Arnold, 1914). 

 



14 

Villa San Michele vid ruinens brant? 
av Lars Markstedt 

Alla i Sällskapet San Michele vet att Axel 

Munthes villa ligger intill ett brant stup några 

hundra meter nedanför ruinen av Barbarossa-

borgen. Tyvärr är det få svenskar som känner 

till Villa San Michele och ännu färre som har 

läst Boken om San Michele. Jag hade inte heller 

gjort det då jag i mitten av 1990-talet arbetade 

på Finansdepartementet i en utredning om 

verksamhetsformer i staten. Vårt uppdrag var 

att avveckla statliga anslagsstiftelser. Riks-

dagen hade uttalat att statlig verksamhet inte 

skulle bedrivas i stiftelseform.  

Det finns tusentals statliga myndigheter och 

stiftelser. För 20 år sedan hade vi inte datorer 

med sökfunktioner, så för att kartlägga vilka 

stiftelser som staten finansierade var jag 

tvungen att läsa igenom budgetpropositionen 

sida för sida, totalt 2000 sidor. Det krävdes 

många koppar kaffe. Men då jag den 1 april 

efter flitigt läsande hade kommit till Utgifts-

område 14:7 Nationella och internationella 

forskningsresurser – Anslagspost D17 nickade 

jag till och spillde ut kaffe på Nådiga Luntan. 

Den hade jag lånat på Finansdepartementets 

bibliotek. Att köpa en egen budgetproposition 

var det inte tal om. Det var hårda tider i 

Sverige. Räntan hade varit uppe i 500 %, 

arbetslösheten ökade och Finansministern ville 

att vi skulle spara 120 miljarder kr. Jag hade nu 

genom att spilla ut kaffe förstört statlig egen-

dom till ett värde av 120 kr. Det hade blivit en 

ful fläck på Stiftelsen Svenska Institutet i Rom 

och ett par droppar kaffe hade också hamnat på 

Villa San Michele. Det var förfärligt. Men jag 

rusade genast upp till min chef och visade 

honom den förstörda sidan. Han tittade ilsket på 

mig, men då jag förklarade att Svenska Institu-

tet hade en värdefull fastighet i Rom och dess-

utom en villa på Capri sken han upp. Jag beord-

rades att resa ned till Italien och undersöka 

möjligheterna att sälja hela rasket för 120 mkr. 

Min italienska resa 

Det var en vacker vårdag då jag den 25 april 

landade med flyget i Rom. På flygplatsen var 

det ingen från ambassaden som mötte mig. 

Ambassadören var på semester. Jag fick dock 

lift till Piazza di Spagna av intendenten för 

Keats hus och där fick jag också sova över. I 

byrålådan i mitt sovrum låg det en massa gamla 

handskrivna Bref och skisser från 1909, som en 

tidigare hyresgäst som kallade sig för Puck 

hade glömt kvar. Dessa slängde jag. 

Nästa morgon tog jag en promenad genom 

Villa Borghese upp till Rominstitutet. Där blev 

man förvånad då jag plötsligt dök upp, men jag 

blev väl mottagen av institutets chef professor 

Carl Nylander. Han redogjorde för institutets 

verksamhet. Med entusiasm berättade han om 

Etruskernas historia och om den Protestantiska 

kyrkogården i Rom; allt medan jag inspekte-

rade Tengboms byggnad, Carl Malmstens-

möblerna, Prins Eugènes tavla Molnet och 

övrigt lösöre, som skulle kunna avyttras.  

Även på Villa San Michele blev jag väl mot-

tagen av arkitekten Levente Erdeös, som 

liksom jag hade studerat på Chalmers. Erdeös 

förklarade vilket jobb det var att underhålla 

fastigheten och se till att San Michele alltid 

lyste vitare än alla andra byggnader på Capri. 

Han berättade i förtroende för mig att han var 

orolig för att maffian skulle ta över Villa San 

Michele. Alla kända maffiafamiljer, utom 

Continis, hade nämligen sommarresidens på 

Capri. Erdeös berättade också att han just hade 

fått sparken som intendent för Villa San 

Michele. – Det var ju utmärkt för då skulle vi 

slippa att betala avgångsvederlag till honom, 

om vi sålde fastigheten till Contini. 

Snubblade över Boken om San Michele 

När jag steg på tåget i Neapel blev jag upp-

vaktad av en av Continis torpeder. På knagglig 

engelska förklarade han att Contini var beredd 

att betala 50 000 000 000 lire för Villa San 

Michele. 

Under mitt blixtbesök i Italien konstaterade jag 

att verksamheten vid både Rominstitutet och 

Villa San Michele fungerade väl. I Rom hade
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 Barbarossaborgen och Villa San Michele kring 1900. 

ambassadör Ola Ullsten återkommit från sin 

semester. Att han hade missat mig vid ankoms-

ten skyllde han på den långsamma italienska 

postgången. Ullsten bjöd dock genast in mig till 

residenset. Rominstitutet kände han till. I 

Italien var institutet mycket användbart för 

ambassadens verksamhet. Eftersom intresset 

för arkeologi är stort i Italien, kunde man 

genom att anordna mottagningar på Rominsti-

tutet knyta viktigt kontakter med italienska och 

andra kulturländers ministrar och näringslivs-

företrädare. Ullsten visste också att det fanns en 

svensk kulturinstitution på Capri, men han hade 

inte besökt Villa San Michele. 

Då jag skulle lämna Ullstens residens, slog jag 

ut mina armar och förklarade för ambassadören 

att han alltid var välkommen hem till oss i 

Järfälla. Min yviga, gästfria gest fick dock all-

varliga konsekvenser. Jag råkade nämligen slå 

ned en antik byst av kejsare Nero, som stod 

som ett bokstöd i hallen. Bysten och ett antal 

böcker trillade ned på marmorgolvet. Förfärad 

försökte jag fånga upp Nero, men jag snubblade 

över en bok och bysten krossades. Ullsten tog 

dock det hela lugnt. Han sade: ”Det var för väl 

att vi blev av med det gamla odjuret. Han på-

minner mig nämligen om Silvo Berlusconi, 

som på sina TV-kanaler dagligen visar lätt-

klädda damer och bjuder folket på teater och 

skådespeleri. Måtte han inte en dag bli premiär-

minister.”  Ullsten tog upp den bok som jag 

hade snubblat över och räckte den till mig. Han 

sade: ”Ta gärna med dig den. Den har stått här 

länge och samlat damm.” Jag tackade och tog 

emot.  

På tunnelbanan hem till Keats hus såg jag efter 

vad det var för bok som jag hade snubblat över. 

Det var en förstaupplaga daterad 29/4 1930 av 

Boken om San Michele. När jag kom upp på 

rummet sprättade jag upp Axel Munthes bok 
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och började läsa. Den natten sov jag bara tre 

timmar. 

Hur Rominstitutet och Villa San Michele 

överlevde ”kartoffelkuren” 

När jag kom hem till Stockholm förklarade jag 

för mina uppdragsgivare på Finansdeparte-

mentet att både Rominstitutet och San Michele 

var stiftelser och således inte en del av den 

juridiska personen staten. När jag förklarade att 

Stiftelsen San Michele klarade sig utan statliga 

bidrag, gav Finansen upp tanken på att sälja 

villan. På Finansdepartementet gillade man 

plötsligt Axel Munthe. Man ville gärna se fler 

liknande donationer till staten. Nu var också 

1990-talets ”kartoffelkur” över och man 

behövde inte spara ytterligare 120 miljarder.  

Självfallet gillade inte Contini den vändning 

som min italienska affär hade tagit. Det 

problemet löste jag elegant genom att be den 

nya intendenten Anne-Marie Kjellander låna ut 

Villa San Michele till Contini under jul och 

nyår. Det gjorde hon gärna och det var något 

som båda parter vann på. 

Då Contini var på Villa San Michele tillsam-

mans med sina släktingar och vänner, stals inga 

antikviteter. Kjellander kunde i lugn och ro fira 

en lång julhelg hemma i Sverige. Personalen på 

Villa San Michele var instruerade att visa 

Contini respekt och alltid uppträda mot hans 

gäster på ett sådant sätt, att ingen förstod att 

gangsterbossen bara hade fått låna huset.  

Det hela fungerade bra ända fram till 2003. Då 

arresterades Contini som en av de mest efter-

spanade gangsterbossarna i Italien. Men innan 

gripandet av Contini hade hans nye hyresvärd 

Cottino tillträtt som intendent på Villa San 

Michele.  

Hur Inga-Britt Ahlenius och Riksrevisions-

verket överlevde 

År 1996 arbetade jag på Riksrevisionsverket 

(RRV). Det var ett besvärligt år för verket och 

dess generaldirektör Inga-Britt Ahlenius, 

eftersom verket hade räknat fel på RRV:s 

medelsförbrukning för det förlängda budgetåret 

1995-96. Våra pengar började ta slut redan i 

oktober. Därför blev Inga-Britt glad då jag 

berättade för henne att jag skulle ta tjänstledigt 

tre veckor och utan ersättning åka ned till 

Capri.  

Det blev tre intensiva oktoberveckor. På Villa 

San Michele skrev jag min första bok – 

Någonting att skratta åt. Samtidigt förberedde 

jag en utbildning på Capri om den nya stiftelse-

lagen, som jag skulle anordna för de statliga 

myndigheterna. Statliga myndigheter förvaltar 

totalt ett par tusen stiftelser med ett sammanlagt 

värde på ca sex miljarder kronor. Tack vare den 

inspirerande miljön och arbetsron på Capri fick 

jag både ihop min bok och ett bra kursprogram. 

RRV fick in 250 000 kr för min kurs om stiftel-

ser. Vi hade nästan inga kostnader för kursen, 

så det blev ett välbehövligt bidrag för att täcka 

underskottet i RRV:s budget. Verket överlevde 

1996. Inga-Britt Ahlenius kunde hanka sig fram 

som generaldirektör ända fram till den 1 juli 

2003, då regeringen genom att lägga ned RRV 

till slut lyckades bli av med både henne och 

revisionsdirektören Lars Markstedt.   

Hur ”Arga doktorn” fick mig att börja 

skriva   

Det är klart att jag skämdes över att jag hade 

lurat myndigheterna att betala skyhöga avgifter 

för min kurs om stiftelser, men nöden har ingen 

lag. I översyn av stiftelser ingick En bok för 

alla. Där var man på hugget och förlaget gav 

1996 ut Boken om San Michele i nytryck. Jag 

köpte också för egna pengar in 200 exemplar av 

Boken om San Michele, som alla de 200 del-

tagarna i min kurs fick med sig hem. Det var 

många statstjänstemän som skrev till mig och 

tackade för en bra kurs och för en intressant 

bok.  

För en gammal byråkrat är det svårt att i realtid 

skriva rappt, roligt och realrealistiskt. Jag lider 

sedan barndomen av dyslexi, färgblindhet och 

tondövhet och jag hade även fått ryggbesvär. 
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Smärtläkaren Björn Bragée, idag känd från TV 

som Arga doktorn, lyckades dock med 

Westerlund-Munthes behandlingsmetod få mig 

på fötter igen. Han sade det var bra för ryggen 

med promenader och bra för mig att arbeta med 

sådant som jag avskydde. Jag tog först korta 

promenader och därefter längre och längre 

promenader. Sedan började jag skriva revi-

sionsrapporter, lagar och propositioner. Det 

avskydde jag! Först skrev jag bara några korta 

sidor och lagar med enstaka paragrafer, men 

sedan blev de allt längre och längre. Jag har 

utvecklat mitt egenartade sätt att skriva och 

själv tycker jag att det går bättre och bättre.  

Våren 2012 fick jag blodförgiftning och låg en 

månad på intensiven på Danderyds sjukhus. 

När jag låg där ansluten till dialys- och syrgas-

apparater kom Björn och hälsade på mig. Han 

hade med sig doftgeranium. Björn suggererade 

mig att tro att städningen på Danderyds sjuk-

hus, hade blivit bättre än då Arga doktorn låg 

där. Björn uppmuntrade mig att skriva ett 

aprilskämt.  

Det gjorde jag och ett mirakel inträffade. Jag 

tillfriskande och plötsligt blev städningen på 

mitt sjukrum också bättre. Under påsken blev 

jag ensam kvar på kardiologen. Det var bra för 

nu var det inte längre ett högt tjatter på rummet 

från alla besökare. Då överläkaren gick ronden 

kunde jag höra vad han sade. Han berättade att 

jag hade haft en allvarlig sepsis och att läkar-

vetenskapen ännu inte hade någon förklaring 

till hur jag hade överlevt. Överläkaren hade 

själv blivit mycket förvånad, då han på påsk-

dagen tittade på EKG:n och plötsligt såg hur 

mitt hjärta började beskriva en vacker sinus-

kurva igen.  

Jag sade att det inte alls var konstigt. Det 

berodde helt enkelt på att jag hade börjat skriva 

igen. I mitt aprilskämt hade jag lagt till ett PS 

där jag skrev att jag mirakulöst hade tillfrisknat. 

Genom att skriva positivt, optimistiskt och vara 

före min tid, hade jag som författare påverkat 

vad som händer i den verkliga världen.   

Överläkaren såg på mig med förvåning. Han 

läste mitt aprilskämt, skakade på huvudet och 

frågade mig sedan om jag ville bli överförd till 

sjukhusets psykiatriska klinik eller om jag ville 

tillbaka till njurkliniken. Jag valde den senare, 

men jag tog tillfället i akt och smet hem till min 

familj, som just hade satt sig till bords. Jag 

slipade min Drottningholmskniv och skar med 

njutning upp lammsteken.  

Sedan ett och ett halvt år är jag hemma igen. 

Ont krut förgås inte så lätt. Nu arbetar jag som 

volontär och tar mig an människor som har 

fastnat i en Kafkaliknande byråkrati, där 

samordningen mellan olika myndigheter inte 

fungerar. Jag räknar med att TV snart kommer 

att vända sig till mig för att göra ett program 

med Arga revisorn. 

Jag har nyligen lagt upp en hemsida 

(www.marksstedt.hemsida24.se). Man kommer 

även till hemsidan genom att googla på Arga 

revisorn. På min hemsida har jag lagt in mina 

romaner som PDF-filer. Om man lånar en e-

bok på biblioteket måste nämligen biblioteket 

betala 20 kr till Elis AB och det tycker jag är 

oskäligt dyrt för kommunerna. Jag tycker att 

bra böcker skall vara billiga. Därför är mina 

romaner gratis.  

Liksom Fritjof Nilsson Piraten skriver jag fort 

och utan att tänka. I början ligger jag i mitt 

skrivande ofta lite efter det faktiska händelse-

förloppet, men när min roman slutar ligger jag 

till och med före det faktiska händelseförloppet. 

Men Axel Munthes rekord blir svårt att slå. Då 

Munthe i Torre di Materita började skriva 

Boken om San Michele, låg han hela femtio år 

efter det faktiska händelseförloppet. Men 

Munthe bättrade sig med tiden. Då han i slutet 

av boken berättar om hur han slinker förbi 

Sankte Per, låg Munthe 20 år före sin tid. Axel 

Munthe avled 1949. 

http://www.marksstedt.hemsida24.se/
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Jag skriver realrealistiskt, dvs. jag beskriver 

verkligheten såsom den är, men på ett så 

övertygande sätt att berättelsen nästan verkar 

overklig. I min senaste roman Tavaritj – Livet 

är härligt beskriver jag hur det kom sig att 

RRV:s generaldirektör Inga-Britt Ahlenius 

trodde att finansminister Bosse Ringholm hade 

ringt till henne. Den berättelsen är så osannolik 

att jag själv tvivlar på att den är sann. Kapitlet 

Der Leichenbegleiter i Boken om San Michele 

tror många är en skröna. Men jag har egna 

erfarenheter av den tyska järnvägsbyråkratin 

och jag kan vidimera att Der Leichenbegleiter 

är ett exempel på äkta realrealism. Ett mer 

tveksamt exempel är däremot kapitlet La 

Salpêtrière där Munthe fräckt påstår att han var 

elev hos professor Charcot i Paris. På 

Wikipedia står det: Efter studier vid Uppsala 

universitet, disputerade Munthe 1880 vid 

universitetet i Montpellier. Munthe var från 

1881 verksam som gynekolog i Paris. Troligen 

var det i samband med en anställning hos 

hypnotisören Charcot, som han började 

specialisera sig på nervsjukdomar. Så var det 

dock inte. Det finns inga belägg för att Munthe 

överhuvudtaget träffade professor Charcot.  

Doktor Ernst Westerlund – Axel Munthes 

läromästare 

Då Axel Munthe studerade medicin i Uppsala 

var han sjuk och klen. Han fick då kännedom 

om stadsläkaren i Enköping Ernst Westerlund, 

som hade studerat medicin i Uppsala en genera-

tion före Munthe. Westerlunds inriktning var 

gynekologi och det var inom det området som 

Munthe i Frankrike lade fram sin doktors-

avhandling.  

Ernst Westerlund blev känd efter en lyckad 

gynekologisk operation, men det var som 

nervläkare han blev riktigt berömd. Westerlund 

botade patienter som andra läkare misslyckats 

med. Medan andra läkare avfärdade patienter 

som inbillningssjuka, tog Westerlund sig an 

dem och tog deras lidande på allvar. Han 

förstod sambandet mellan kropp och själ. Efter 

en noggrann undersökning kunde han snabbt 

ställa diagnos och bestämma behandling. 

När ryktet om Enköpingsdoktorns behandlingar 

började spridas kom patienter från hela Sverige 

och även från utlandet. Westerlund kallades för 

underdoktor. Ett av hans valspråk var Att hvila 

är att göra något annat. Ett sätt att återfå 

patienternas hälsa var att sätta dem i arbete. 

Westerlund ville då helst att de skulle göra 

något de verkligen avskydde eller aldrig hade 

gjort innan. Han sade: Vi får arbeta, och inte 

bara det, vi skall arbeta! Genom att använda vi 

markerade Westerlund att han ville involvera 

patienten i behandlingen. Westerlund grundade 

en vävarstuga, dit han skickade både kvinnor 

och män. En grevinna fick skicka hem sin 

kammarjungfru och sköta påklädningen själv; 

hon kunde också ordineras att diska på stads-

hotellet. En man, som var rädd för att dö, fick 

arbeta som snickare åt en begravnings-

entreprenör.  

Det tog ett tag för Westerlund att bli accepterad 

av andra läkare, som betraktade honom som en 

charlatan. Men till slut vann hans metoder 

läkarkårens erkännande. Ernst Westlund fick en 

hedersprofessur och hans porträtt hänger nu på 

Läkarsällskapet. 

I sin trädgård odlade han doftgeranium, 

Westerlunds hälsoblomma. Den skulle hans 

patienter ha i sovrummet. Blomman sprider en 

uppfriskande doft när man rör dess blad. 

Axel Munthe behandlade överklasskvinnor i 

Paris och Rom enligt Ernst Westerlunds metod. 

Överklasskvinnorna saknade på 1800-talet skäl 

att arbeta eller studera, men de drömde om ett 

annat slags liv. Munthe såg denna längtan och 

liksom sin läromästare ordinerar han prome-

nader och arbete. Grevinnan, Damen med 

dockorna, Mamsell Agata och Miss Hall, alla 

får något att göra.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala_universitet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala_universitet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Universitetet_i_Montpellier
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jean_Martin_Charcot
http://sv.wikipedia.org/wiki/Charlatan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rosengeranium
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Sjukskrivningarna ökar och i dag är psykiska 

sjukdomar, utmattningsdepressioner, den 

vanligaste diagnosen. För att bryta långtidssjuk-

skrivningar och få människor åter i arbete 

satsar Försäkringskassan idag ett par miljarder 

kronor om året på så kallad arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Ernst Westlund var före sin tid 

med detta. Idag är det dock få som vet något 

om Axel Munthe och ännu färre som känner till 

Ernst Westerlunds banbrytande insats. Det vill 

vi ändra på.    

Framtiden för San Michele 

Axel Munthe oroade sig på gamla dagar för hur 

det skulle gå med hans Villa San Michele. Tack 

vare Josef Oliv gick det bra i början. Munthes 

bostad blev ett museum, där tusentals män-

niskor årligen strömmar förbi, numera dock 

ofta anförda av egna guider som inte vet något 

om Axel Munthe och hans liv. Men antalet 

besökare på Villa San Michele minskar och 

antalet personer som har läst Boken om San 

Michele minskar ännu mer. De flesta Capri-

turister hoppar idag över Villa San Michele.  

Sveriges ekonomi är för tillfället god. Risken 

för att Sverige skall hamna i samma situation 

som Grekland är liten. Vi behöver därför inte 

oroa oss för att EU, ECB och IMF dyker upp 

och kräver att svenska staten, som villkor för 

ett nödlån på 120 miljarder kronor, säljer 

Rominstitutet och Villa San Michele. Men det 

är en illusion att tro att svenska staten genom 

ökade statsanslag kommer att hålla liv i Villa 

San Michele – ett svenskt museum på Capri – 

som färre och färre svenskar besöker.  

I år tillträder Staffan De Mistura som ny 

intendent på Villa San Michele. En uppgift för 

honom blir att vända utvecklingen och få folk 

från hela världen att besöka museet Villa San 

Michele. Biljettintäkterna är ju basen för verk-

samheten.  

Men enligt min mening räcker inte det, utan om 

San Michele på Capri skall överleva krävs det 

att minnet av författaren Axel Munthe, den 

mystiske Munthe, hålls levande. Professorn i 

litteraturvetenskap Arne Melberg skrev för 

några år sedan att författaren Axel Munthes 

litterära betydelse är ringa. Men Boken om San 

Michele blev en succé och en av 1900-talets 

mest lästa. I Munthes bok framställs Capri som 

en tillflyktsort undan den moderna overklig-

heten i Europa. Munthes dröm om Capri 

fascinerar än, skrev professor Melberg.   

Hur kommer det att bli på 2000-talet? Vi matas 

idag med amerikanska serier som handlar om 

seriemördare och som blir allt våldsammare. 

Och våra skandinaviska alster, t.ex. Stieg 

Larsson och nu senast den dansk-svenska serien 

Bron, spekulerar också i våld.  

Capri ligger i den våldsutsatta Neapelregionen. 

Jag vill att Villa San Michele skall förbli en 

tillflyktsort undan den moderna overkligheten 

och att fler författare skall komma dit och 

skriva roliga och positiva böcker. Jag hoppas 

att folk kommer att tröttna på våldsfilmer och 

seriemördare. Jag tror att våra långtidssjuka 

mår bättre av att läsa Boken om San Michele. 

Jonas Jonassons framgång med 100-åringen 

visar att många längtar efter att läsa roliga 

böcker. Och vi blir ju äldre och äldre, så då får 

vi mer tid att läsa. Faktum är att läsandet ökar 

och allt fler e-böcker ges ut. Det är billigt att 

publicera i e-böcker och i dem kan man enkelt 

lägga in vackra bilder. Från Villa San Michele 

och Capri finns så många vackra vyer. Så länge 

Sällskapet San Michele Vänner finns och att 

nya generationer återupptäcker och inspireras 

av Axel Munthe kommer Villa San Michele att 

stå kvar stabilt vid ruinens brant. 

Artikeln bygger på författarens föredrag på 

Medelshavsmuseet hösten 2013. Lars 

Markstedts roman ”Tavaritj – Livet är 

härligt” kan laddas ner gratis på hans 

hemsida www.markstedt.hemsida24.se. 

http://www.markstedt.hemsida24.se/
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