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Erminia Lucca med barnen fotograferade 1947 av Karin
Wiking som i medlemsbladetberiittar om sina moten med
Axel Munthe i Stockholm. Familjen Lucca skotteVilla
San Michele under kriget och framover.
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Under Aret som gitt
har Siillskapetfortsatt med arbetetpi att
stodjaVilla SanMichele. Pi flrsmotet
2009 f<ireslogstyrelsenatt Siillskapet
skulle bidra till renoveringenav det s.k.
kosmatiska bordet i skulpturloggian.
Forslagetvann flrsmotetsgillande och
under hostenutbetalades30.000 kronor
till konservatornAgneta Freccero,som
ufcirde arbetet.Bordet iir nu fiirdigrenoverat och Agnetas arbetsrapportkan
liisaspA sid. 18-23i dettanummer av
medlemsbladet.Pfl sammasdtt som
Siillskapetsinsatseri sambandmed
renoveringenav Villan till l50-irsdagen
av Munthes fddelse hugfiistesmed en
plakett, kommer ocksfl detta bidrag att
uppmiirksammasmed en liten tavla i
skulpturloggian.
En annan,mindre giva som Villan
fitt av Siillskapet iir det BBC-program
med Axel Munthe frin 1937 som viinnerna kunde ta del av under novembersammankomsten2007.Tanken iir att
Munthes rost skall kunna h<irasdiir den
h<irhemma, nere pfl Capri, antingeni
sjiilva villan eller i Olivetum - han talar
ju mycket om sin kiirlek till figlarna i
prograrnmet,som iir den endakiinda
upptagningenav hans rcist.
Den huvudsakliga anledningentill att
vi kan bidra si aktivt till Villan iir att
antalet medlemmar hela tiden fortsiitter
att oka. Antalet har under iret viixt till
river 250, vilket innebiir en cikning med
ca 25 procent pe tve flr. Om alla nuvarandemedlemmar kunde vdrva en ny
medlem var skulle vi bli 500 medlemmar, med en irsintiikt pi niirmare
100.000kronor! Di skulle Villan snart
vara i toppskick!
Under februarisammankomsten
kunde vi gliidja oss it en rapport frin

Peter Cottino, som ligger till grund for
hans bidrag i detta nummer. Vi fick
ocksi besdkav Carin Fischer,Stiftelsen
San Micheles nya ordfcirande,som
presenteradesig sjiilv och sina tankar
om sitt nya uppdrag.Det intressesom
Carin redanfrin borjan visat for
Siillskapetsverksamhetbfldar gott for
virt samarbetemed Stiftelsen.Frin
Siillskapetssida vill vi hiilsa Carin
hjertligt viilkommen in i den munthecapresiskatrollkretsen!
Detta nummer av medlemsbladetiir
det forsta i det nya, utokadeformatet.
Det iir till stora delar historiskt. Karin
Wiking beriittar i sina memoarerom
motena med familjen Lucca pi San
Michele och Axel Munthe pi Stockholms slott 1947- nigot av detta har
hon tidigare delat med sig pi ett av
medlemsmotena.
Och Anders Fahlbeck
bjuder pi ett utdrag ur sin kommande
bok om omstiindigheternakring Villans
tillkomst som statlig stiftelse. Se giirna
hans artikel som en hyllning till Josef
Oliv, utan vars insatserdet iir tveksamt
om Villa San Michele hade varit vad
den iir i dag.
Bengt Jangfeldt
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Historien om hur SanMichele blev svenskastatensegendom
Tisdagen den 8 juni 1943 steg doktor Axel
Munthe ur det flygplan pi Bromma flygplats
som fort honom frin Italien. Han hade liimnat
Villa SanMichele och Capri, som han aldrig
mer skulle fi iterse, dven om han sitt iterstiende liv oupphorligen <inskadeoch planerade
att iterviinda dit. Under iren i Sverige kom tre
personeratt sti honom speciellt ndra. Det var
kronprinsen Gustaf Adolf, rektorn f<ir
Goteborgshogskola,forutvarande och blivande
f<irestindarenfdr SvenskaInstitutet i Rom
professorAxel Boethius samtjournalisten pi
SvenskaDagbladetJosefOliv. Den senarevar
den som kom att ha de niirmastekontakterna
med Munthe.
Josef Olivs och Axel Munthes viigar korsadesforsta gingen i sambandmed drottning
Victorias dod i Rom i april 1930.JosefOliv var
di anstiilld som journalist vid Nya WermlandsTidningen i Karlstad och var av en tillfiillighet i
Rom, diir han genom fcirsynensnyck kom att
rflka drottningenslivliikare. De kom aff ha
sporadiskakontakter tills Axel Munthe iterviindetill Sverige1943.Tidigt uppsdktehan
Munthe pfl Slottet och en niira och fruktbiirande
v?inskapuppstod.
En friga som stiindigt pllgade Munthe var
den om San Micheles framtid. Han forde iindlcisadi skussioner, uppriittadeotali ga testamenten och givobrev utan att finna en hillbar
losning pi problemet.
En storartad donation
Mindagen den25 november 1946 publicerades,
stort uppslagetpi forsta sidan i Svenska
Dagbladet,en artikel med rubriken: "Dr Munthe
sk?inkerSan Michele till SvenskaInstitutet i
Rom." Den inleddesmed orden: "En storartad
donation har i dagarnagiorts av dr Axel Munthe
- som enligt vad SvenskaDagbladet erfarit skiinkt det viirldsberdmdaSan Michele pi Capri
med alla dessoviirderliga konstskattersamt
mobler till Sverigesarkeologiskainstitut i
Rom." Kronprins Gustaf Adolf tackade
omgiende Axel Munthe per brev: "Jag skyndar
mig att med Axel Boethius siindadessarader,

for att uttrycka min stora tacksamhet frir denna
storartadegiva!" Munthe svaradeomedelbart:
EdersKunglig Hrighet,
Vordsamt tack for det viinliga brevet. Jag
bekriiftar med dessarader min donation av
San Michele. Jag har liimnat mitt testamente,
dateratden 30 juli l96,hos Hovforvaltningen, vari jag bekriiftar dennai dag giorda
donation for alla eventualiteter.
Jag har med Axel Bo€thiusoverenskommit att tills vidare uppskjuta tilltrAdet,
tills lugnareforhillanden intriida. Jag forlitar
pi, att SvenskaRominstitutets Styrelse
-ig
vid ordnandetav forhillandena pi San
Michele, dfl tilltr[det skett, tar hiinsyn till de
personer,som nu bebo och virda stdllet.
Jag gillar fullkomligt planen att anviinda
San Michele for stipendierumfrir studenter,
konstndrer,forskare och journalister till gagn
for vira kulturella fdrbindelser med Italien.
Underdflnigst
Axel Munthe
Relationernamellan Axel Munthe och Josef
Oliv framgflr tydligt av ett brev frin Oliv till
Axel Boethiusden I2.I21947:
[...] Hiirom dagenkom Dr Axel Munthe att
ndmnatill mig, att nflgot bevittnat givobrev
pfl San Michele till SvenskaInstitutet i Rom
aldrig blivit upprflttat. Om han inte missminner sig om detta,vore det nog, bl.a. med
hiinsyn till den skiirpta givoskatten ndstair,
bra om ett dylikt papper undertecknadesfore
l januari 1948.Kanske iiven for att inte Dr
Munthes arvingar skall kunna stiilla donationen i wivelsmfll. Under de senasteflren
har jag blivit allt mer varmt fiistad vid gamle
Dr M. och han brukar giirna friga mig till
rids om ett och annat.Jag siitter viirde pi
detta ofrirtjiinta frirtroende och iir glad om jag
kan vara honom till nigon hjelp.I det liingsta
tycktes han tveka om vem som skulle fi
overtagaSan Michele-donationen;jag f6r
min del tillstyrkte livligl att det borde bli

SvenskaInstitutet (som jag har i gott minne
alltsedandin stora viinlighet mot mig i
Pompei viren L934) och ndr nu Dr Munthes
planer gick ut pi att bl.a. svenskajournalister
via Institutet skulle fli giista San Michele, f<ill
sig detta tillstyrkande desto naturligaresom en skyldighet mot mina yrkeskamrater,
dven omjag aldrig sj?ilvfir tilltiille att iterse
Capri. Alltnog, kirdagen den23 novemberi
fjol medanjag hadeDr M. med mig pfl en
liten utflykt i bil lovade han mig att ffl publicera beslutet om donationentill Institutet och
diirmed "lflsa fast" detta avg<irande.
Kanskejag borde tilliigga, att det iir
mycket synd om Dr Munthe nu. Han har
tacklat av oroviickandei hcistoch lider svin
av sina ikommor. Efter mycket besviir
lyckadesjag fi det ordnat sfl att en av mina
vdnner, en rridakorssyster,kunde flytta till
honom den l juli, och han har nu den biista
tiinkbara omvirdnad. Bara hon orkar hilla ut
hos honom, det iir inte liitt. Han talar varje
dag om sin lflngtan till Capri, men jag fruktar
att han miste skrinliigga alla resplaner
definitira.[...]
Josef Olivs brev visar hur det gick till niir
nyheten om Axel Munthes donation publiceradesoch blev kiind. Brevet iir vidare intressant
se till vida att det klarg<iratt det var Josef Oliv
som lyckades <ivertalarridakors-systernBrita
Elmgren att bli Axel Munthes allt i allo under
hans sista ir.
Hur Boethius tiinkte sig att San Michele
skulle fungera som svenskastatensegendom
framgir av hans nyirsbrev till Axel Munthe
1947, skrivet i Boethius fritidshus i Dalarna.
Kiire viin,
Varmaste tack f<ir i flr, stundernamed Dig,
tankarnapfl San Michele och nu till sist
[arkeologiprofessorn]Maiuris bref! Dock detta iir en plats med en nediirfd, helande
ande af, skulle jag vilja siiga,resignation
och anammandeaf lif det ger. Hdr iir allting
kvar i det sedan1895.Det har bara left vid
och allting stir, diir det stir, diirfor att det
stiilldes diir i frina seklet eller di seklet var
ungt. Sammamiinniskor ha skott om det
hela tiden. Det har sin siirskilda tjusning och
4

sin hvila utan like (frinsett bergensoch
skidspirens krafl. Just sfl skulle jag ocksi
vilja bevaraSanMichele, och jag iir viss pi,
aff det skulle bli en tillging af storstaviirde,
ett kapital af hvila och inspiration fcir vflrt
kulturella lif. Det giiller blott att grira
prograrnmetnog vidt och ledningen nog fast
i forhflllande till turister i detta ords
egentligamening.Intet ondt om dem i
hvarje fall ej frfln min sida - men San
Michele skulle ej bli derasutan verkliga
intellektuella arbetaresskyddspatron,jag
tiinker ej blott pi derashvila; jag tiinker ej
mindre pfl, hvad det skulle betyda aff
forskare och musiker, konstniirer och
journalister, naturvetenskapsmfinoch
humanisterm<iffesdiir under hiirliga
hvilotider och rikt utbyte i de tecken, som
Du gifvit.
Just dennanyirsafton harjag breffrin
instituten i Rom och Athen och frin
fltskilliga af mina f.d. Romstudenter- nu
mycket liirdare iin jag - iinda sedan1926.
Det iir en lefvande och varm bevisning fcir
hvad studieir eller mflnaderi Italien betyda.
Ofver dessastudier i Italien och Grekland,
ofver tankarnapi S. Michele ligger nigot af
ideala universitetstankarutan examina,
tiinkeutbyte, studier for studiernasegen
skull koncentreradetill gemensammakurser
under den skickligaste ledning, dfl meningsutbytet sfl kriifde. Sidant var faktiskt
studielifvet vid SvenskaInstitutet i Rom fjiinan frin examens-och befordringstankar, helt fingadt af seklernasmusik och
hjiirtanasrikedom och naturenshiirlighet i
de klassiskafrirfaffarnas spir. Det iir ocksi
min nyirsdnskanfor SanMichele. [...]
Munthes d6d 1949
Axel Munthe avled pi StockholmsSlott'den 11
februari 1949.I sitt testamente,dateratden 5
januari 1948,hade han angivit hur han <inskade
att man skulle f<irfaramed San Michele:
H?irmedfrirordnar jag sisom min yttersta
vilja, att min egendomSan Michele pi Capri
med tillhorande byggnaderoch anldggningar
samt alla diir befintliga konstverk, bocker,
inventarier och andra lcisorenskall vid min

drid tillfalla svenskastatenatt anvfindastill
friimjande av de kulturella frirbindelserna
mellan Sverigeoch Italien.
Det iir min onskan och f<irhoppning,att
statenskall anf<irtroit SvenskaInstitutet i
Rom att omhiinderhavaegendomenoch pi
biista siitt anviinda den fdr friimjande av
Institutets syften. Jag [r frirvissad om, att
Institutets styrelseskall visa sig ha vilja och
f<irmiga att, med pietetsfullt bevarandeav
San Michelesegenart,lita dennamin donation tjiina det av mig angivna iindamilet,
exempelvis genom att gratis eller mot liimplig avgift diir upplita bostad it svenska
sfudenter,konstndrer,forskare,journalister
eller andra gdster,som kunna antagasdela
mina kiinslor for Italien och den klassiska
kulturen samt den humanistiskaforskningens
overhuvud.
Jag forlitar mig pi, att vid ordnandetav
fdrhillandena pfl San Michele hiinsyn tages
till de personer,som bebo och vflrda egendomen.
Nu svenska statens egendom
Kronprinsen Gustaf Adolf skickade den lI.2 ett
telegram till den svenskaministern i Rom, f<irre
utrikesministern Christian Giinther, med
foljande lydelse:
Munthe avled idag stop har testamenterat
SanMichele m. allt losriret. sv. Statenfor att
disponerasav Sv.Inst. i Rom stop var god
om mojligt omedelbartnedsiindaliimplig
personfrin beskickningenjiimte Andrdn f<ir
att bevaka sv. intressenstop baronessan
Yxkull har virden om egendomenmen
behover sannolikt stcidstop brev pfl viig stop
G.A.
Giinther besvaradekronprinsenstelegram per
brev den I4.2: "1...1 Jaghar diirftir bestlimtmig
for att sjiilv resatill Capri idag, sisom jag telegrafiskt meddelatEders Kungl. Hoghet. Min
avsikt [r att pi iimbetetsv2ignaroch vZinskapligt
men med skiirpa gora klart fdr vederborande
[...] att SanMichele nu iir svenskastatens
egendomoch att varje frirsummelseeller overgrepp kommer att sti den dArfor ansvarige
dyrt." Efter besoket,i vilket iiven [arkeologen]

JosefOliv ochAxel BoEthiusi samsprikpi Villa
SanMichele.
Arvid Andr6n deltog, redogiorde Gtinther i brev
till kronprinsen av den L7.2 om sina intryck:
Eders Kungliga Hdghet
Nyss hemkommenfrfln Capri fflr jag vdrdsamt avgiva en redog<irelsefcir mina intryck
betriiffande San Michele, som mflste bli kort
for att hinna med dagenskurirpost.
Jag besokteSan Michele tillsammansmed
friherrinnan Yxkull och fann allt i god ordning. Vad som fcirsvunnit sedanMunthes
avresasynesutgorasav ett par skulpturer,
placeradei den yttre pergolan och borta
sedantiden f<ir de amerikanskatruppernas
vistelse pe 6n, samt ett eller tvfi exemplar av
boken om San Michele, troligen medtagnaav
nigon turist. Tjiinarna, som bebo och vakta
egendomen,iiro enligt friheninnan Yxkull
pilitliga. Jag talade med dem om testamentet
och de fcirklarademig endastrinska att fi bo
kvar med sammailigganden som hittills.
Huset och tradgirden med vattencisterner
iiro nog i behov av rdtt genomgripande
reparationer.Jag fcirestiillermig att det blir
nridviindigt att en arkitekt reser dit fcir att
granskahela egendomenur denna synpunkt.
Likasfl voro vi alla tre - Andr6n inbegripen enseom det <inskviirdai att en ordentlig
inventarieforteckning snarastm<ijligt
uppriiffasav en sakkunnig person.
Vidare besoktejag sindaconi Anacapri,
for vilken jag framh6ll att det nu mer iin
nigonsin var ncidviindigtatt myndigheterna
hfllla ett vaksamt oga pi egendomen,si att

inga stolder eller annanskadegorelseskall
kunna figa rum. Han lovade hdgtidligt att
vidtaga alla erforderliga itgiirder och anholl
i sin sida att Anacapris fattiga iiven i fortsdttningenskulle bli ihigkomna. Till dem gir
som bekant en del av behillningen av turistbesciken,och bl.a. av dennaanledningville
jag icke ifrflgasiitta att nu stdngahusetfcir
turistbesok.Friherrinnan Yxkull var av
sarnmamening och trodde inte att nigra
storre risker numera vore forbundna med
dessabes6k, emedanhon hade stiillt undan
alla sidana smiirre saker som kunde vara
utsaffafor att stjiilas. Hur det i framtiden
skall bli hiirmed, fir viil liingre fram
besfAmmas.
Sindaconfann det tilltalande att anordna
en minnesgudstjiinst,men di Munthe inte var
katolik, miste biskopenstillstflnd frirst
inhdmtas.Han skulle omedelbartskriva till
biskopen hlirom och lovade att underriitta
mig om vad som komme att gciras.
Jag overenskomslutligen med friherrinnan Yxkull att allt skulle fortgi som
hittills i awaktan pi eventuellanya
bestiimmelser.Hon har siledes alltjiimt
riverinseendetav egendomensvflrd, och pi
grund av hennesuttalandenoch mina egna
iakttagelsertror jag att man kan lugnt
awakta testamentetsikrafttredande utan att
vidtaga nigra sfirskilda itgiirder.
Pi nuvarandestadium vill jag till slut
endastpipeka att en del kanske ganska
tidsodandeformaliteter sannolikt bli
ofrinkomliga. Bl.a. torde italienska
regeringenstillstind erfordrasfcir att svenska
statenskall fi civertagaliganderiittensivdl
till fastighetensom till de diir befinfliga
konstverken.
Fr6,nsitt besok pi San Michele rapporterade
Arvid Andr6n den 17.2 till siviil kronprinsen
som Axel Boethius. Kronprinsen informerades
om att "Minister Giinther och jag foro den 14 ds
till Neapel och besiktigadedagendiirpfl San
Michele i siillskap med friherrinnan Uexkull.
Det var sdkerligenmycket lyckligt att minister
Giinther sjiilv for dit ner och i egenpersonfor
Anacapris sindacoframh<ill, aff villan nu cir
svenskastatens egendom ff<irf. kursiv] och att
6

det ftirviintas att den pi allt siitt skyddas....
Vad villan sjiilv betrffiar, miste det konstateras
att den iir i hflrt behov av reparationer, siviil
utviindigt, diir i synnerhetmurverk och puts i
takgesimseroch tinnar iir illa skadat,som iiven
inviindigt, diir en del inventarier (bl.a. ett par
speglarmed forgyllda ramar) iiro skadadeav
fukt. Tyviin ha iiven de minga amerikanernas
souvenirjaktgitt ut 6ver SanMichele [...]."
Axel Bodthius fick en uforligare beskrivning, i
vilken Andr6n bl.a. framholl ftiljande:
"Friherrinnan Uexkull, som jag fann vara en
mycket charmerandegammal dam med en fond
av minnen frin sin samvaromed dr Munthe,
mritte oss pi kajen, och si stdlldesfiirden ftirst
till Anacapris sindaco,infcir vilken minister
Giinther framhdll, att San Michele nu iir
svenskastatensegendomoch att han fdrviintade
att myndigheternagjorde allt for att skydda den
[...]. Jag tror nog att den omstiindighetenatt
svenskaministern i egenpersonupptriidde pi
Capri gforde god verkan [...]."
Sindacon- borgmiistaren- var liikaren
Tommaso de Tommaso. Han var stor svenskoch San Michelev?inoch kom fcir sina insatser
att hedrasmed Vasaorden.Den arkitekt som
fick uppdragetatt besiktiga San Michele - eff
uppdrag han skulle komma att uppriitthilla i
river 4O ir! - var Jan Wallinder. Axel Munthes
fortrogna, friheninnan Gudrun von Uexkull, var
71 flr och skulle komma att fororsaka dodsboet
itskilliga problem, ndr hon mot sin uttryckliga
vilja tvingadesatt l?imnaSan Michele.
Delade meningar
Inom regeringenridde delademeningar
huruvida man skulle ta emot donationeneller
inte. Kanske skulle den isamka statenallfor
stora utgifter? Kronprinsen, Axel Boethius och
Josef Oliv var frfln borjan overtygadeom vilka
mdjligheter San Michele skulle kunna erduda
inte bara de milgrupper Munthe angivit i sin
donation och sitt testamente.De tre kom i sitt
arbeteatt i h<iggrad understddjasav Arvid
Andr6n, hovintendentenoch en av boutredningsmiinnenPer Malmsten, kronprinsens
handsekreterare,docent Erik Sjtiqvist, skattmdstarenfor SvenskaInstitutet i Rom,
konteramiral Erik Wetter, ordforandei Sveriges
Ornitologiska F<irening,professorSven

Horstadiusoch lite f<irsynti bakgrunden
observatornvid Saltsjobadensobservatorium,
sedermeraprofessornYngve Ohman. De tvi
senarearbetade?ivenfcir att realiserasina
intressen,en svenskfigelstation pi Barbarossaberget bakom San Michele och ett solobservatorium pi Capri. En person som kom att spela
en helt avg<iranderoll for den lyckosamma
losningenfcir SanMichele, var ecklesiastikministern Josef Weijne. Han stiillde sig pi ett
tidigt stadium positiv till att statenskulle antaga
donationen.
Axel Munthes sterbhus,d.v.s.hansfru och
s{iner,som nu iigde San Michele, forholl sig
ganskapassivaoch awaktande. De ville, av
forstieliga skiil, inte anslfl mer pengariin
nodviindigt till ett sfl osiikert projekt. De uppliit
helt flt boutredningsmilnnenatt f<iraf<irhandlingar med berordaparter. Regeringenuppdrog
it Byggnadsstyrelsenoch SvenskaInstitutet i
Rom "att pi ort och stiille orientera sig om
ldget". Josef Oliv och SvenskaInstitutet kom
genomAxel Boethius,Arvid Andr6n och Jan
Wallinder att ufora det grundliiggandearbetet
med att gciraSan Michele till vad det iir idag.
Arbetet gick snabbtoch rationellt. Redanden
2.4.1949 skrev kronprinsen till Christian
Giinther: "Det iir numera Hart, att Werjne Zirftir
sin del redo att mottaga den Muntheska donationen fdr Svenskastatensrlikning, oaktat de
helt siikert ditrmed ftirbundna kostraderna. [...]
En driftig och klok vicevrirdbor permanentha
sin bostadi San Michele. Han skall ha den
dagliga skotselnom hand, tillse att nodvlindiga
reparationerbli uforda och att egendomen
hAllesi viirdigt och gott stind, samt hava hand
om allt som har att gdra med personaloch
intriidesavgifter m.m. Vi hoppasatt kunna
frirviirva nflgon sidan person som dr villig att
mot fri bostad 6tagasig detta viirv."
Den 28 april beslotKungl. Maj:t i konselj att
anbefalla byggnadsstyrelsenatt "i samrid med
forestindaren f<ir SvenskaInstitutet i Rom lita
verkstiilla besiktning av egendomenoch
uppgorafcirslagtill de fltgdrder,vilka erfordras
f<ir att egendomenskall kunna anviindasfor i
Munthes testamentenangivet iindamil, samt att
diirefter till Kungl. Maj:t inkomma med av
kostnadsberiikningaretrdljt forslag i dmnet".

Pi ett tidigt stadium - redan i mars - hade
SvenskaInstitutet i Rom uppdragit flt Jan
Wallinder att pi plats g<iraerforderliga
uppmiitningar, planritningar och en underscikningangiende tillstindet av San Micheles
huvudbyggnader.
Kiiket oanviindbart
Arvid Andr6n, som pi niira hill foljde arbetet,
meddeladeden 21.5 Axel Boethius:"Som du
ser av WallindersBilaga 4,aro rummeni San
Micheles takvi.ning, vilka ju avsessom bostad
fiir "storstipendiaten-tillsynsmannen" i relativt
gott stind, med inga eller endastsmiirre
fuktskador; diir finnas tvi sdngarmed
madrasseroch dessutomovrig utrustning.
Lakan o. dyl. miste diiremot medforas.Jag
anserdiirfor, att en med italienska fcirhillanden
van, ocimperson skulle kunna ta in diir over
sommaren.K<iketiir dilremot i fdga anviindbart
skick, men en billig trattoria finns i Anacapri."
Axel Munthes fortroende f<ir Josef Oliv
gjorde att dddsboetforordnade honom som
tillsynsman pfr San Michele innan fr6gan om
egendomensframtid var avgjord.
Det var ett intensivt och mcidosamtarbete
som vdntadeJosef Oliv. Han kom till en plats
dfir han inte kiinde nigon, han var obekant med
de lokala f<irhillandena m.m., hade mycket
begriinsadeekonomiskatillgingar och
behiirskadeinte italienska spriket. Av brev hem
till Sverigefir man en klar uppfattning om
vilka problem som mcittehonom. Den I2.7
rapporteradehan till Axel Boethius:
Broder.
Hiirmed en frirsta rapport frin dennaljuvliga
plats, diir jag trivs storartatmen har oerhcirt
mycket att skdta om, mer iin jag kunde
dr<imma- jag har inte hunnit bada mer iin
tvi gflnger.Emellertid fcirstir jag nu att det
var ncidvdndigtatt en svenskrepresentant
genastkom hit och jag gliider mig over att
vZirdenfor mflnga tusentalskronor redan
diirigenom kunnat riiddas.Fastigheternaiir
frir civrigt inte alls si forfallna som uppgivits
men viss forstrirelsevar nodviindig att
<igonblickligenta itu med, bl.a. skadorpi
avlopp och rdkgflngar i huvudfastigheten,
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vilket nu iir avhjiilpt. Vidare har det pligat
mig, att San Micheles kapell, som f<irr lyste
likt en lilja i branten,nu iir si svart att det iir
en skam. Jag har diirfor pi eget bevig - och
givetvis p6,egen bekostnad- igingsatt
reparationeroch mfllning av kapellet. Detta
var dven n<idviindigtmed anledning av att
stora murbruksstyckenborjade falla ner over
besokarna,som, om de skadadeskunnat gora
fastighetsforvaltningenansvarig.Den
allmiinna uppfattningen iir ju ocksi att
svenskastatenredan dr dgaretill San
Michele, och jag trrittnadepi att hora alla
anmdrkningar,som all viirldens turister
fiillde over virt land under besoketi kapellet.
Turiststrommarnaokas varje dag, uppgflr nu
till omkring 150 per dag, och det har visat
sig nodviindigt att jag personligenrivervakar
rundvandringarna.Min restaureringav
kapellet ffir viil betraktassom en enkel
tacksamhetsfltgiirdtill Dr Munthes minne.
Jag gliider mig mycket <iveratt Du och
Din maka kommer hit. Det ilr sfl mycket att
overliigga om for framtidens San Michele.
Biist blir att ni bor i Foresterian,somjag
skall stiilla i ordning for er ankomst.Hiir pi
taket av San Michele dr redan olidligt hett.
Men en sak oroar mig; mitte inte baronessan
von Uxkull iterviinda till Foresterian.Jag fflr
erkiinna, att hon i borjan av vir bekantskap
duperademig - trots min misstiinksamhetmen nu stArdet klart fcir mig att hon utnyttjat
Dr Munthes godhet synnerligen sjtilviskt och
fcir egen riikning anvdnt storstadelen av de
omkring en miljon lire, som Dr M.liimnat i
henneshiinder for avkining av tjiinstefolk pfl
San Michele, reparationerav fastighetenoch
for Anacapris fattiga. Borgmiistarenhiir iir
mycket uppbragt over sistniimnda.Vidare
upptriidde hon mycket utmanandeunder den
del av kriget di tyskarna var herrar pi Capri,
och endastden omstdndighetenatt hon
genastsadladeom vid derasavtig och
upptriidde - som svenska,har pitalats
itskilligt. Hiinsynen till Dr M. och hans
forbindelser med Sverigeskungahusgiorde
att hon ej blev internerad som
nazistsympatisrir.Nu skulle det viicka stor
ovilja hiir om hon ej awisades,vilket jag
diirfor ansermig tvungen gcira,iiven om jag

vill gi fram med lfrmpor sfrlangt det iir
mojligt.
Allts6: hjArthgt viilkommen hit i
september.Med de biista hiilsningar frin en
av viirldens vackrasteplatser.
Din tillgivne JosefOliv
Besiikare och turister
Cirka en mflnad senaremottog Axel Bodthius
en rapport fran Oliv diir dennebl.a. skrev:
"Visserligen iir boutredningen ftirhindrad att
bekostaannat iin smiirre reparationer,men jag
har utgltt ifrin att svenskastatenomsider skall
bli iigaretill San Michele och att det i varje fall
inte bor bli sv6rareatt fi dvertagandetgenomfort om det kan framhillas att fastigheterna
forsetts med nya tak. I ovrigt har jag ej velat
foregripa den nya iigaren,men betriiffande
taken var det s[ att de befann sig i mycket
brisfiilligt skick och den lfimpligaste tidpunkten
att liigga nya miste vara nu, niir murverket efter
nio minaders torka hunnit bli fuktfriu."
Det var nu inte bara handgripliga fltgdrder
som tog sin tid. Bescikareoch turister behovde
och miste vid tilltiille tas om hand. Carl Milles
med fdlje besokteSan Michele under senare
delen av augusti. Milles beriittadei ett brev den
20.8 till Josef Oliv: "Tror ej jag kan g<iraEder
mycken nyfta, men jag iir glad, tacksamatt
triiffa Er och se vir kiinde landsmansCaprihem.
Han ville siilja det till mig ftir nigra ir sedan."
Ecklesiastikdepartementetuppdrog 6t
kansliridet Tage Evers att resatill Capri och
undersokahur han bedcimdemojligheterna for
svenskastatenatt dvertagaSan Michele. I sin
rapport pipekade denneatt propositionenmflste
vara fiirdig senasti mitten av mars 1950:
"Utredningarna miste diirftir vara slutftirda i
god tid dessforinnanoch vara tillgiingliga i
ecklesiastikdepartementet
helst redan i
november1949."
Stor arbetsinsats
Josef Olivs arbetsdagarinskriinkte sig inte till
kontorstid. Hans arbetsinsatsmed praktiska,
handgripligareparations-,takomliggnings-,
murnings- och diverse uppsnyggningsarbeten
kunde inte miitas i timmar. Han var dock inte
ensam.Med hjiilp av konsul Elon Richter,
Anacapris borgmiistareoch bidrag frfln

dridsboetkunde han anst[lla ett antal arbetare
frin Anacapri som delvis avlcinadesav
kommunen.
Axel Bo6thius informerade kronprinsen om
Josef Olivs arbeteoch fick ett svar dateratden
26.9,dd,rdet bl.a. hette:"Det du skriver om Oliv
t6l ju att tiinka pi. Jag dr emellertid mycket glad
itt,att du tycker han skott sitt delikata viirv pfl
ett gott s?itt.Jag har ej giort nigot forsdk att fi
Ivar Andersson att lita Oliv stannaytterligare,
di jag tyckte, att han redan visat si genercist
tillmotesgiende och ej ville pressahonom
ytterligare. Om man skulle tiinka pi Oliv sflsom
den som skulle skdtaSan Michele, si miste
man dock laga si, att han inte blir fast diir fcir
alltid. Det fcirefaller fltminstone mig biittre, att
vi soka ffi en forestindare att stannat.ex. 3 6r,
och diirpfl fi en ny el. mdjligen f<irliingaforordnandetpi 3 flr till. Eljest fir vi bl.a. oliigenheten
med pensionering,utan det att man ju aldrig kan
veta, om en personblir liimplig i lcingden."
Med brinnande intresse
Ett fortlopande bekymmer frir dcidsboetvar hur
man skulle losa forhillandet till Gudrun von
Uexkull, som inte ville liimna Foresterian.Den
11.10meddeladeJosefOliv Axel Boethiusatt
"baronessannu iir definitivt ur Foresterian".
Konsul Elon Richter hade varit Josef Oliv till
stor hjiilp, niir hon till slut fick hiimta sina
mobler och ovrigt bohag fcir att for gott liimna
SanMichele. Richter meddeladeden 16.10
Axel Bodthius sina synpunkterpi och sitt
intryck av Oliv: "Ordnandet med en avl6nad,
praktisk forestindare pi platseniir naturligtvis
oundviklig. Den man, som utan allt tvivel
liimpar sig mest diirfdr iir Oliv. Han har ett
brinnandeintressefor saken,dr hemmastaddi
litet av varje och kan bed<imaarbetet,som
under hand miste uforas. Han iir pflpasslig,
omtdnksamoch samvetsgrannoch jag vet att
han sjiilv med gliidje skulle Atagasig ansvaret
f<ir platsenifriga. Nflgon liimpligare personkan
man svarligen flnna."
Ett svirt ovdder, som fyllde delar av San
Michele och tradgirden med vatten och gyttja,
drog fram river Capri en av de forsta niitterna i
oktober. Om Josef Oliv uforde ett intensivt
reparations-och upprustningsarbetepi San
Michele, arbetadesdet inte mindre pi det

JosefOliv inspekterarskadornai ftadgerdenefter
den kraftiga stormenpi Capri.
administrativa planet i Stockholm. Olika
departementoch |imbetsverkvar fullt sysselsattamed att si snabbtsom mojligt ffl fram
erforderligt underlag sfl att beslut skulle kunna
fattas i tid fcir ber<irdafrigor. Axel Boethius
liimnadeden 17.11en ufrirlig beskrivningciver
vilka utredningarsom gjorts och den 29.11
bedomdeByggnadsstyrelseni en skrivelse att
kostnadernafcir ett overtagandeav San Michele
skulle komma att uppgi till 175.000kronor.
Riktlinjer fiir verksamheten
Luciadagenhrill arbetsutskottetf<ir Svenska
Institutet i Rom ett sammantriidepi Stockholms
slott. Efter det skrev kronprinsen ett l6ngt brev
till Axel Boethius,diir det bl.a. heter:"Si gingo
vi igenom din P.M. om SanMichele och diir var
intet att erinra. Den blir nu mingfaldigad och
utsiind till styrelsensalla medlemmar, som dven
underrdttasom, att ett fullstiindigt styrelsemote
planerastill nigon gangomkr. d.2V25.
januari, di vi b6ra taga stiillning till hela S.
Michelekomplexet, dessframtida gestaltningo.
dyl., frir att kunnavara fiirdigamedvdr
inst?illning,sfl fort vi sedan- efter riksdagens
beslut - fe K. Majts uppdrag att skdta
egendomenoch utnyttja den for avsett iindamil.
Hiirfdr erfordras nog, att vi komponeraihop
riktlinjer for verksamheten.Detta bor frireligga i

god tid innan styrelsensJanuari-sammantriide.
Jag har som hastigasttriiffat Weijne i gflr. Han
tycks vara alldeles bestiimd ph, attframldgga
proposition om de 175.000kr. Diiremot hoppas
han, att S. Michele ej skall behdva draga flrliga
utgifter, utan bli si att siiga sjiilvforsorjande.
Dilrom skall jag tala med honom, di nog detta
iir en illusion. ... Bide Engstrdmeroch
Topelius voro med om Oliv. Annu har denne
dock ej givit mig svar om han vill Atagasig."
SvenskaInstituteti Rom erhdll den2l.I2
frin ecklesiastikdepartementetremiss pi San
Michele-iirendet.Axel BoEthiusfick ett drygt
arbeteriverjul- och nyirshelgerna att skriva ett
yttrandesom skulle liimnas senastden27.Il
1950 och dessfcirinnanha behandlatsav
SvenskaInstitutetsi Rom styrelse.Den29.l2
triiffade Oliv kronprinsen pi Slottet och samma
dag rapporteradehan till BoEthius:,,Jaghar
idag varit uppe hos HKH Kronprinsen fcir civerliiggning om San Michele. Hoppasregeringen
iindock till sist antagerdonationen,fast detjust
nu ser bekymmersamtut. En klok itgiird vore
den av HKH framkastadeid6n att dela upp
begiirda175.000:-pA tv6 eller tre 6r.', Vidare
framhiller han att han iir mycket tveksam att
tilltriida tj ?insteneftersom'J ag fnrktar diiremot
att det blir ett mycket pikostande ansvarom
man skall taga uppgiften vid San Michele pi
allvar. Jag lovade emellertid HKH att stiilla mig
till ftirfogande, om si skulle ansesliimpligt".
Frigan hur man skulle stiilla sig till Axel
Munthesdonationav San Michele till svenska
statenvar uppenbarligenett svirt och stort
problem fcir regeringen,vars uppfattning
framgir av kronprinsenslite dystra nyirsbrev
till Axel Boethius: "HArtill kommer slutligen,
att jag strax fdre jul hade ett samtal med
Weijne, som meddelade,att han foredragit
frflgan om San Michele i allmiin beredningoch
diirvid stott pi riitt kraftigt motstind fr6n en del
hill, givetvis friimst av kostnadssynpunkt.Sjiilv
iir han likviil fortfarande alldeles klar pi, att
sakenbcir ordnas sisom man tiinkt sig, och att
Sv. Statenhelt enkelt ej kan refuseragivan.
Han har emellertid remitterat hela frigan till oss
i Sv. Institutets styrelsei och fcir yttrande.Jag
formodar, att det rlitt mycket kommer an pi
huru vi svara,och huru starka skiil vi kunna
iberopa, och att vi kunna liiggaupp ett antagl0

bart och lockande program for San Michele's
framtida anviindande,vilket beslut sedanfattas
av Kungl. Majt. Var sndll och tiink pi detta tills
vi rikas hiir. Jag skall fundera fl min sida. Det
hiir var en ofcirutseddsvirighet, men den skall
vtil klaras!"
Nyirsdagen 1950
Tage Erlandersforsta dagboksanteckningfrin
1950 visar att San Michele-frigan uppenbarligen var eff stort problem for regeringen.
'Nydrsdagen 1950.Kronprinsen tog ftirstis upp
den Muntheskadonationen.Ingeni regeringen
vill ha den men vi blir siikert fast for den. Om
jag kiinner kronprinsen och oss rdtt.',
De som arbetadefcir att svenskastatenskulle
ta emot San Michele f6rs6kte pi olika siitt
pflverka den allmiinna opinionen. Svenska
Dagbladet,genomJosefOliv, publiceradet.ex.
den 18januari en stort uppslagenartikel, med
undemrbriken "san Michele f6r ej gi ur
Sverigeshand" diir Axel Boethiusintervjuades.
Den lflnga artikeln avslutadesmed fciljande ord:
"Let altse mina ord om San Michele till sist
utmynna i en varm cinskan,att det muntheska
testamentetsi fort som mojligt skall kunna
gorastill verklighet! For vir allmiinna stiillning
i Italien, internationelltsett,skulle det vara
utomordentligt beklagligt - jag vill knappt
t[nka mig det ens som en mojlighet - om dr
Munthes g6va ginge ifrAn oss.',
Brewiixlingen mellan JosefOliv och Axel
Boethius som foljde pfl tidningsartikeln ger en
klar bild av det engagemangoch den spiinning
med vilka man foljde frigan. I Olivs brev hette
det: "Jag undrar mycket hur det skall bli med
San Michele i framtiden. Arendet var ej n6mnt
med ett ord i kungl. luntan - det siigsatt
Erlander och Weijne iir positivt instiillda men
att andra hiller igen. Vi skulle haft (finansministernPer Edvin) Skold med osspi
(restaurang)Gemmaen kviill. [...] Under
remissdebatteni dag fick jag en pratstundvid
en kopp kaffe med statsridet Skcildsniirmaste
man statssekreterare
Lange. Naturligtvis lagade
jag si att S.M. kom pfl tal, och jag tror nog att
han under samtaletfick en annanoch viilvilligare instlllning - motstindet beror i regel
blott pi att de intet vet om San Michele-id6n av Lange fick jag intrycket att tiden hastar.Man

ventar nu niirmast att fi remissenfrin Svenska
Institutets styrelse.Men skulle sfl illa vara att
regeringenej liigger fram proposition om donationens antagande,borde en motion gorasi riksdagen- frfln alla tre partierna- men motionsndenutgdr den 25 ds."
Axel Boethius svar kom med viindandepost
den2Z.I: "Jag reserniimligen upp ftill
Stockholm forf. anm.l dit forsta m<ijliga dag den25 dennes- och har styrelsesammantriide
den27, varvid skrivelsentill Kungl. Maj:t om
SanMichele torde slutgiltigt faststiillas.[...] Jag
medger att det iir mycket betiinkligt med
motionstiden, men vi fir koncentreraoss pi
Weijne och Skold och uppbfldaalla krafter efter
den linjen."
Betiinksamhet mot donationen
Tage Erlander sammanfattadei sin dagbok
onsdagenden 25.1 pi foljande siitt "Ivar
AndersonSvenskaDagbladetringer idag och
vill ha mitt rid om en eventuell motion om San
Michele och den Muntheska donationen.Hur
orkar man? Weijne beriittadevid lunchen igir,
vilka anstriingningar kronprinsen utvecklat for
att klara denna struntsak.Alla dverensom att
kronprinsensengagemangvar olyckligt och
omdomeslost.A andra sidan iir ju affiiren fcir
liten for att ta strid pi. San Michele blir nu
mottaget.Men till Ivar Anderson sajag att det
var bdst att vlicka motionen, eftersom
regeringenvar betiinksammot att binda sej for
kommande driftutgift er."
Styrelsenfcir SvenskaInstitutet i Rom holl
den27 .l sitt planeradesammantriidepfl
Stockholms slott. En av punkternapi dagordningen var styrelsensremissvarangiendeSan
Michele. forfattat av Axel Boethius. Det var ett
lflngt och viil genomarbetatsvar, ddr slutkliimmen lod: "Styrelsen f6r slutligen framhilla,
att diirest den Muntheska donationenicke skulle
mottagassvenskastatenhiirigenom skulle icke
blott avsti frfln en tillging av betydandemateriellt viirde utan dven avsiigasig mojligheten att
uppriitta en svenskinstitution pi Capri, iignad
att formedla och friimja Sverigesfcirbindelser
med den rika italienskakulturen. SanMicheles
bevarandefor framtiden i svenskhand som ett
kulturminnesmdrkemiste ocksi betraktassom
ett betydandeintresseftir v6rt land."

San Michele-anhiingarnatog vara pi alla
mdjligheter att upplysa och pflverka opinionen i
den viillovliga avsikten att friimja sina intressen.
Den I.2 medverkadeJosefOliv i DagensEko
med ett lingt inslag om San Michele, diir han
bl.a. sade:"Nu dr det snart ett 6r sedanden
storslagnadonationenstiilldes till svenska
statensfcirfogande,och det kan inte forddljas att
det har vdckt stark oro hos allmiinheten,niir
rykten kommit om att givan kanske skulle
itergi till arvingarna- och det har talats om att
amerikanskahotellintressenvore villiga att
betala betydandesummor for att komma over
en si vlirldsbekantegendom.Men sedannu det
slutliga remissvaretavliimnats till kunglig
majestiit,viintas regeringeninom kort framlaggaproposition om g6,vansmottagande.Over
detta gliider sig alla svenskaroch viinner av
kulturutbytet mellan Sverige och Italien."
Tage Erlander noteradei sin dagbok den
27.2:"Och si Weijne som talar om San
Michele. Uppenbart iir att kronprinsensinblandning g<irlivet surt fcir Weijne. Hur fan kan
kronprinsen liigga sig i och driva en sin hiir
smflsak.Den liir vara pihittad av Boethius s?igs
det. Och nu har kronprinsentagit som sin livsuppgift att piwinga oss en donation som vi icke
vill ha."
Med djupaste tacksamhet
Innehillet i den kommande propositionenvar
tydligen kiint i initierade kretsar.Josef Oliv
skrev den 15.3 till kronprinsen: "Med uppriktig
glddje har jag trott mig forsti, att San Michele
nu syneskomma att mottagasav Svenska
staten,och jag iir forvissad om att hela virt folk
i all framtid skall kiinna den djupastetacksamhet till Eders Kungl. Hdghet dlirftir." Foljande
dag skrevAxel Bo€thiustill Arvid Andr6n:
"San Michele tycks nu vara klarat efter en sista
serie av verkliga kraftanstriingningarav kronprinsen, Oliv, Sjdkvist och mig."
Riksdagsbehandlingengick snabbtoch utan
nigon diskussioni kamrarna,diir beslut fattades
i f<irstakammarenonsdagenden 10.5.och i
andrafredagendenl2.5. Svenskastatenhade
tagit emot Axel MunthesdonationSanMichele,
som nu blev en stiftelseunderstiilldSvenska
Institutet i Rom.
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Mycket av det som behdvdesfor upprustningenav Villa San Michele tiggdes ihop av Josef Oliv (t.v.).
I
awaktan pi sj6transporttill Capri sarnladespacklirarna pi borggflrdeniiit Stocttrolms slott i juni 1950.

JosefOlivs iver att resaner till Capri och
tatag i allt arbetesom vlntade och som blivit
vilande, sedanhan liimnadeSanMichele i
november framgir av hans brev till Axel
Boethiusden 17.5:"Kdre viin! Sjiilv hiller
jag pfl att git upp i limningen i iingslan att inte
bli fiirdig, si att jag kan bryta upp fcir atttaga
itu med viktigare uppgifter."
Hiindelsernagick nu raskt slagi slag och
redan den26.5 konstitueradesig delegationen fcir SanMichele under H.K.H. Kronprinsensordfcirandeskap.I $g 5-6 frin protokollet liises

$s.
Fcireslogdelegationenatt styrelsenf6r
Stiftelsen San Michele mfltte till intendent
fdr San Michele utse redaktcirenJ. Oliv
fcir en tid av tvfl flr riiknat frfln den 1 juli
1950.
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$6.
InfordesredaktorOliv, som av H.K.H.
Kronprinsen hiilsadesviilkommen och
avtackadesfcir det ofortrutna arbetehan
avlagt dels som nitisk virdare av San
Michele underden tid han var det
muntheskasterbhusetsombud pfl platsen,
dels och icke mindre f6r hansframgingsrika insatser,ndr det giillt att frfln enskilt
hill skaffa donationertill stiftelsen.
Den 1 juli 1950tilltraddeJosefOliv, som han
enligt egen uppgift lovat Axel Munthe, med
beviljad tjiinstledighetunder tiden 1.7.195030.6.1952frin SvenskaDagbladet,sin tjiinst
som intendentfcir SanMichele.
Anders Fahlbeck
Detta iir en nedkortadversion ur en
kommandebok av Anders Fahlbeck.

Min v[nskap med Axel Munthe
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I min ungdom liiste jag Axel Munthes Boken
om San Michele och blev fascinerad."En
gang miste jag till Capri frir att se detta
fantastiskastiille", t?inktejag. Och1947
fcirverkligadesdennamin <inskan.
Efter att i ett ir ha arbetati FN:s tjiinst,
UNRRA, i Tyskland med mdnniskor som
varit i ldger och i tvingsarbete under
nazisterna,gjorde jag en resai Italien. Tack
vare min amerikanskauniform och
amerikanska "traveI documents" kunde jag
resa gratis pfl amerikanarnastflg frir de
amerikanskasoldaternarunt hela Italien.
Milano, Rom, Venedig,Neapel,Sorrentooch
till sist mina drommars mil: Capri.
Ett vackert hem
Jag gick de 777 trappstegenupp till San
Michele som hdgradehogt uppe pi en
klippavsats. Erminia Lucca, som hade
ansvaretf<ir San Michele, visade mig runt i
detta otroligt vackra hem. Si bad hon mig att
skriva mitt namn i gdstboken.Dfl hon sig att
jag bodde i Stockholm, frigade hon mig om
jag skulle kunna ta med mig ett brev till Axel
Munthe, som di bodde pfl Slottet som Kung
Gustaf V:s giist. Hon hade skrivittill honom
men inte fitt nigot svar. Niir jag kom till
Stockholm fann jag inte Axel Munthes namn i
telefonkatalogen.Men en vdninna, baronessan
Hilla-Brita Thott, som var sjukgymnastoch
masseradehins Bertils brutna arm, gav mig
numret. Niir jag ringde upp, svaradeAxel
Munthe sjiilv med sin djupa r<ist."Jag har ett
brev till Er fran Caprl", sadejag. "Det kan Ni
viil liigga pi posten", svaradeMunthe buttert.
Han avskydde nyfikna miinniskor, fick jag
selure h6,ra."Men jag har hiilsningar till Er
frin baronessanvon Uexkull, som jag it
lunch med pi Capri", replikeradejag. Di blev
det annat ljud i skiillan. Jag fick en tid fcir
besrik och skulle mritas av hans "betjiinf'
Vittorio Massimino vid Ostra valvet. Han
skulle lotsa mig genom slottet.
Vid intriidet i Axel Munthes bostadblev
jag forvanad civerdesstristess.Vilken kon-

Genomatt hamedsigenhundlyckadesKarinWiking
fAdenannarssi motvilligeAxel Muntheattl6tasig
fotograferas
utanfdrSlofteti Stockholm.
trast till det underskrinaSan Michele! F<instren gick ilnda ner till golvet (man hade byggt
ett golv/tak mitt igenom fcinstrenfrir att ffl en
extra vflning). Det var morkt och kallt. Jag
hade vlintat mig att bara fi overldmna brevet.
Men vi fick god kontakt och samtaladei ca
L Il2timme.
Varsin iil tilt jul
Och sedanborjade Axel Munthe att ringa
mig, dels pi min arbetsplatspi SAS
personalavdelningf<ir utliindska piloter, dels
hos min mor och hem till mig fcir att friga om
jag kunde komma och prata eller ta en
promenadmed honom pfl Borggirden eller i
Gamla Stan.Niir vi vandradei Gamla Stan
vinkade ofta "fullegubbama" till honom. Han
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berlittadeatt till jul brukade han ge dem
varsin ol. Han anvdndekiipp och ville ibland
att jag skulle anviindadrottning Victorias
kipp.
Under en av vira promenaderi Gamla Stan
mritte vi Vera Siocrona (som var kiind for att
ha riiddat denna stadsdelfr6.nrivning). Hon
sa: "God dag, kejsar Tiberius!" Axel Munthe
sa: "Hdr trdffar man nigon man tycker om,
men hon vill inte ftilja med till Capri", och
nickade mot mig. "Men jag ftiljer giirna med",
replikeradeVera Sjdcrona. Efterit sadeAxel
Munthe till mig att han aldrig skulle vilja ta
med henne,eftersom hon bara skulle grira en
massatidningsrubriker.
Axel Munthe bar alltid morka glascigon.
Den allmiinna uppfaffningenvar att han var
mer eller mindre blind. Men en dag sadehan
till mig: 'Ni bd,rinte anviinda liippstift. Ni ser
s&behaglig ut iind6,." Och n?irvi vandrat till
ganskasent pi kviillen och han sig pi Storkyrkans klocka att hon var ndstan9, sa han:
'Nu har jag best?imtbehillit Er ftir liinge."
Med en nypa salt
Det var mycket intressantaff lyssnapfl Axel
Munthe. Men man fick ta allt med en nypa
salt. En dag beriittadehan att han hadehaft
svirt att sova pi natten och suttit uppe i
siingenp.g.a. sin astma."Och mitt emot pi en
stol satt Ddden." En annan gang visade han pi
en ring i form av en orm pi ett av sina fingrar
och sadeatt han fitt den niir han var med och
oppnadeTutankamunsgrav, och att de civriga
vetenskapsmiinnendott av oforklarliga
orsaker,insektsbettetc. Tutankamunsstraff
mot honom var att han fitt besvilr med sina
ogon. (Enligt Bengt Jangfeldtsbiografi var
Axel Munthe ej med vid detta tillfdile.)
En dag ringde han ett bridskande samtal.
En regissori Hollywood hade telegraferatoch
ville filma hans forsta bok Red Cross and
Iron Cross. Den handladeom hans tid som
liikare under l:a vdrldskriget i engelskaRoda
korsetstjiinst och var kritisk mot tyskarnas
grymheter.Niir tyskarna fdrlorade kriget ville
han vara sisom en engelsk gentleman:"Man
ska inte sli den slagne", och k<ipteupp alla
bockerna och br?indedem. Ett exemplar
behcillsoch fanns pi Nobel-biblioteket. Nu
I4

bad han mig att lina boken och liisa igenom
och siiga om jag tyckte att han skulle lflta
filma den. Jag giorde som han bad mig.
Eftersomjag sj[lv fitt inblick i tyskarnas
grymheter under 2:a v[rldshiget niir jag varit
med de "V ita,bussama" i koncentrationsliigret
Bergen-Belsenmed svenskaR<idakorset,
ansig jag att det inte skulle skadaaff filma
boken, si att omviirlden skulle fi inblick i
dessafrirhillanden ftir att forhindra ett
eventuellt 3:e viirldskrig. Munthe funderade
fram och tillbaka och planeradeatt ge
eventuell behillning till Tysklands barn. Men
ni'gon film gjordes aldrig.
Skrev pi tre biicker
Axel Munthe hdll pi att skriva fte nya bocker:
"Death and the Doctor", "The Tragedy of
getting old" och en om drotbring Victoria,
som Kungen bett honom att skriva. Nu bad
han mig att bli hans kombineradesekreterare
och skoterska.(Jag hade arbetatpi Brittiska
Legationenunder kriget och var utbildad
Han hade talat med
Rodakors-krigssk<iterska.)
pi att jag skulle
gitt
med
kung Gustaf V, som
ffr bo pi Slottet. Jag ringde till min divarande
fiistman, som befann sig i Tyskland, men hans
svar var ett rungande'Nej"! Axel Munthe sa
att man pi Roda korset stod i ko for att bli
hans skoterskaoch sammaledespi Brittiska
Legationen ftir att bli hans sekreterare."Jag'itr
inte van vid att tigga nigon om nigonting", sa
han. Jag giorde en resatill England fdr att
besokamin far och niir jag iterkom till
Stockholm hadeAxel Munthe anstdllt en
R<idakorssyster.
Jag gifte mig sedanoch fick en dotter
1949, sarnmair som Axel Munthe dog, varfor
jag inte kunde vara med pfl hans begravning.
Jag bodde i Holland. Men jag dr tacksam over
att ha fitt liira kdnna denna m?irkliea och
intressantaperson.

Karin Wiking

Karin Wiking har beriittatom sin tid som
i bokenMemories
Rodakors-krigsskriterska
a SwedishWarNurse.Maine 2002.

Kandidat Munthe i Montpellier
Han var ju egentligen liikare, Axel Munthe. Liikare - ordet kanske kommer frin ett germanskt
ord f<ir ldkemedel eller frin ett keltiskt ord med
innebrirdenpr ata,viska, besvlirja. Langt innan
han blev frirfattare hade han studeratmedicin ett ord slflkt med namnet pi den trolldomskunniga grekiska gudinnanM1deia.En del av
det som skrivits om Axel Munthes lfrkekonst
handlarjust om hans f<irmflgaatt tala med
patienter,att suggerera,som om han var kunnig
i signerier och trollkonst.
Han hade liirt till liikare vid medicinska
fakulteten i Montpellier i LanguedocRoussillon i sodra Frankrike under fyra flr,
1877-1880. Det iir en anrik medicinsk skola,
den iildsta i Europa, startadav judiska liikare
som kom vandrandefran Spanienpi 1100talet. De var kunniga i arabisk medicin och
diirmed ocksi i Hippokrates liiror och den
grekiska medicinen, ett kulturarv som fcirlorats
i kunnandetnorr om Medelhavet men under
irhundraden frirvaltats viil i arabisk kultur.
Detta var forfarande en levande tradition ndr
Axel Munthe hdsten 1877 skrev in sig som student vid universitetet i Montpellier och betalade sin frirsta tremfi,nadersavgiftpi 90
Francs.Med sig i bagagethadehan papperpi
en svenskmedicin-filosofi sk kandidatexamen
("medikofilen") frfln Uppsala Universitet, diir
han studeratzoologi, botanik, fysik och kemi
med medelmittig framging. Han ville bli
doktor, det yrke som varit onflbartfrir hans far,
apotekareni Vimmerby och Stockholm.
Nigot av det f<irstaAxel gjorde var att
begiira dispensfrfln de tvi forsta tentaminamed
hiinvisning till att han i Sverige studeratvid
Uppsala Universitet och Karolinska Institutet i
Stockholm. St6dd av en av liirarna skickades
hans anscikanav medicinska fakultetensdoyen
till universitets rektor och vidare till utbildningsdepartementeti Paris, som hade makten
attfatta beslut i stort som smfltt om utbildningsvdsendeti Frankrike. Besked kom snabbt
ner genom hierarkin att dispensfrfln tentamina
kunde den svenskestudentenfi eftersom hans
betyg verkade vara likviirdiga en fransk kandi-

Entr6ntill Facult6de M6decinediir Axel Munthe
studeradetill liikare underfvra ir.

datexameni naturvetenskapligadmnen,men
han iindi fick vara god att betala avgifterna och
fcilja undervisningen.Niir det si sminingom
blev dagsfor den tredje tentamenbegfrrdeAxel
Munthe dispensigen men fick avslag.
Katolskt priiglad miljii
Han upptiickte snart att han inte var den enda
utliindska studenteni det fyrariga utbildningsprogrammetoch insig att det var en katolskt
prtiglad miljo han hamnat i. De flesta av de
kansketre hundra studenternavar fransmfin,
men bland dem fanns polacker, spanjorer,
italienare och greker. D6r fanns ocksi skottar
och irliindare som inte fick studeramedicin i
sina hemldnderfor att de var katoliker. En av
hans studentkamratervar kvinna, uppseendeviickande nog pfl den tiden, Miss Agnes
Macl,aren fran Skottland som konverterattill
katolicismen och planeradeatt arbetasom
liikare i Indien. Hon skulle sedermerabygga
upp en liikarmission i flera lflnder.
Facultd de Mddecine hade i hundra ir varit
inhyst i en byggnad som fcire franska revolutionen hade varit benediktinskt munkkloster.
Den ligger viigg i viigg med Montpelliers
medeltida katedral helgad it Sankteper. Over
ingingen till den medicinska fakulteten vakar
tvfl bronsstatyeri <ivernaturligstorlek av lfrrda
miin, F. G. de la Peyronie(L678 - 1748)och
PJ. Barthdz(1734 - 1806),bida fdrgrunds-
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gestalteri den infl ytelserika Montpellierskolans
utbildning i medicin.I entr6hallenoch vid den
stora trappa som forfarande leder upp till
biblioteket stir byster av flera andra professorer som varit verksammavid den anrika
medicinska fakulteten. Innanfor den gamla
klosterbyggnadenbyggdespi 1700-taleten
anatomiteater,diir professorernavid skolan
kunde demonstreradissektion och kirurgi, och
strax innan Axel Munthe skrev in sig hade en
stor dissektionssalinvigts underLe
Conservatoir e, det anatomimuseumdiir
studenternakunde studeraskelett, preparati
formalinlosning, och vaxmodeller av organ och
hudsjukdomar.Intill skolanligger dni dagLe
Jardin des Plantes, den stora botaniska
triidgirden som anlagtspi 1500-talet.

Trapphallen i H6pital de Saint-Eloi, det stora sjukhuseti
Montpellier, som kan ha tjiinat som inspiration till Villa
San Michele .

Botaniska studier var viktiga for de ortmediciner studenternaskulle liira sig att anvdnda.
Kvarteret intill skolan domineradesav det stora
H1pital de Saint-Eloi - sjukhusetdiir studenterna redan under sitt forsta studieir borjade
folja sina ldraresverksamhet.
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Den unge Axel Munthe skulle snart inse att
han vid skolan fick ltira medicin i en tradition
som gick tillbaka till Hippokrates. Professorer
frin Montpellier hade skrivit flera hundra av de
artiklar i denEncyclopddiesom blev grundsteneni den europeiskaupplysningen under
1700-talet.Liksom de gamla grekiska vitalismfilosoferna betonadede att det [r skillnad
mellan liv och dod materia- den vitalism, som
generationerav naturvetareskulle komma att
bekiimpa.Vitalisterna, och diirmed de flesta vid
den medicinskafakulteten i Montpellier, argumenteradeatt fenomenetliv inte enbart kan
forklaras som fysikalisk-kemiska skeendenoch
materia. De forkastadesynen pi miinniskan
som enbart en mekanisk kropp, ett urverk, och
hflvdadeatt en miinniska iir en helhet som
best6rav kropp, sjiil och en livsprincip. De var
emot Newtons och Descartes'miinniskosyn
och ocksi emot experimentsom del i medicinsk verksamhet.
Att stiidja livsprincipen
Vitalisterna i Montpellier betonadeatt hiilsa
och sjukdomdr beroendeav individensviixelspel med omgivningen.De hiivdadeatt livsmiljo, arbete,kost och motion bidrog till att
stodjaeller undergriivalivsprincipenhos en
individ. Liikarens uppgift skulle vara att
obseryerapatienten,att inte ingripa i onodan
utan hjiilpa patiententill ett hiilsosamtliv,
lindra hennessmdrta,spelamed hennesfantasi
och anviinda sin makt till att trosta ndr
ingentingannatkunde goras.
Medicinstudenterna
i Montpellier i sina
svartabomullsrockar - vita rockar var enbart
for fiirdiga liikare - fick alltsi tidigt folja med i
sina liirares arbete.Att finnas vid sjukbiidden,
att observera,att tala med patienteroch vidrdra
deraskroppar fdr att med kiinseln identifiera
var det onda satt, att liira sig om miinnisko- .
kroppen genom dissektionav lik och studier i
anatomimuseet,att delta i botaniskaexkursioner for att fi kunskap om medicinalvdxter,
att se demonstrationer,att ihcira foreldsningar,
och naturligtvis att studeramedicinsk kurslitteratur - allt detta ingick i utbildningen, men
det viktigaste var att studenternaskulle liira sig
attvara ndra patienterna,tala med dem och
hjiilpa dem till kraft och livslust.

I sina b<ickerforbigir Axel Munthe
medicinstudiernai Montpellier med tystnad.
Som avslutning pi studietidenlade han fram
sitt examensarbetevid medicinskafakulteten i
Paris i augusti 1880 och blev ddrigenom
legitimerad liikare i Frankrike. Allt det iir
emellertid en annanhistoria - liksom
beriittelsenom hans bygge av en villa i

Anacapri med en portal lika romanskt
rundbigad som ingingen till Facultd de
Mddecine i Montpellier.
Ingar Palmlund
Fil dr och medicinhistoriker

Visit i Montpellier?
Ett bestik i Montpellier iir viil vflrt en dag eller tvi for den som turistar i Sydfrankrike.
Gamla Stan i Montpellier,ddr Ecole de Midecine ochCathddrale de Saint Pierre
ligger, iir bilfri. Mflnga av de gamla huseniir rengjorda och restaurerade.Elektriska
spirvagnar glider fram utan vdsen.Luften 2irfri frin avgaseroch god att andas.
Montpellier har Europassttirstatorg, men hiir och var bland de slingrandegatornahittar
man smitorg med gronskaoch springvatten.Le Jardin desPlantes iir inte att f6rglomma. Med forestindaren fcir den botaniskatriidgflrdenkorresponderadesalig doktor
Carl von Linn6 flitigt. I Ecole de Mddecine visas en fin samling ieckningar av Tiepolo,
Fragonardoch andra italienska och franska konstndreri vad som kallas Atgermuseet.
Pfl gingviigs avstind frin den historiska delen av stadenhar arkitekten Ricardo Bofill i
kvarteret Antigone skapatett storstetligtnyklassiskt centrum som inspirerat "Bofillb6gen" vid Medborgarplatseni Stockholm. Turistkontoret ordnar visningar av bl.a.
Ecole de Mddecine, guidadepi franska och engelska.Och nflgra kilometer soderut
lisser Medelhavet...
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Konserveringav kosmatbordeti Villa SanMichele
Mitt i San Micheles skulpturloggia stir ett
kosmatbord.Axel Munthe
s?igenomspunnet
berflttar i sin bok att den vackra marmorskivan anviindes som tviittbriida av en grupp
kvinnor pi Sicilien, och att han bytte till sig
skivan mot ett modernt tviittbriide av trii. Alla
var nojda med affliren. Var Munthe egentligen fann kosmatskivanvet vi inte, men den
kommer fdrmodligen frin Rom. Diir fick
sliikten Cosma under elvahundrataletexklusiv r?ittatt siga upp och iteranviinda romersk
marmor i en ny typ av dekoration som blev
vanlig i medeltida kyrkor. Vi kan bland annat
se kosmatarbetensom korskrank och kyrkogolv.
Medeltida arbeten
De fem spiralvridna benen [r formodligen
ocksi medeltida arbeten.Benet som stir mitt
under bordet skiljer sig frin de ovriga i form
och material. Det ?irgrovre och har liksom
skivan inllggningar av olildiirgad marmor,
medan de fyra smiickra hornbenenhar
mosaikbitar av glas och sten.
Bordet och bronsstatynav den vilande
Hermes, gudarnasbudbiirare,bildar tillsammans centralpunkteni skulpturloggianbordet leder ogat fram mot den morka statyn
som blir ett stoppteckenmot bakgrundsljuset
i valvet till triidgirdens pelargin g (bild I,
shtlpturloggian).
Stora sprickor
Under minga flr har bordetsnedre del omgetts av glasfiberskivor. Vid en inventering
som gjordes IW upptiicktes att de fyra
benenmed inliiggningar av glasmosaikhade
stora skador. Samfliga hade stora sprickor
som orsakatsav rostandedubb (bild 2,
ben 3). Nflgra hade lakuner diir mosaikbitar
hadefallit ur diirf<ir att fogningsmaterialet
forlorat sin hflllfasthet (bild 3, ben 2). Vid
kontroll ett par flr senarevar skadorna stdrre
och den provisoriska avskfirmningensattes
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pi plats f<ir att inte fler mosaikbitar skulle
f<irsvinna.
Hdsten 2009 konserveradesbordet, ett
arbetesom finansieradesav Siillskapet San
Micheles Viinner. Det omfattandearbetet
uf<irdes av ett team som bestodav anstiilldai
Villa SanMichele och mig.
Planeringenav arbetetinleddesredan under
sommaren eftersom det fanns mflnga faktorer
att ta hiinsyn till. Niir h<istenkom genomfordes det praktiska arbetetunder nflgra veckor.
Den stora bordsskivanvar mycket tung och
otymplig varf<irvi bedomdeatt det var biist
att inte flytta den.
Skivan fick ligga kvar
Med hjAlp av en hoj- och slinkbar byggnadsstiillning var det m<ijligt att lyfta skivan
nigon decimetervilket giorde att den
biirande,rostiga j?irnkonstruktionenoch de
fem benenkunde plockas bort (bild 4,
underifrdn). Skivan fick sedanligga kvar pi
stiillningen tills arbetetvar avslutat (bild 5,
arbetsbild).
Benen plockadesisiir och flyttades till en
mer skyddad arbetsplats(bild 6,ben2, bild 7,
alla benen).Diirmed var det mtijligt att hfllla
skulpturloggian oppenfcir bes<ikandemedan
arbetetpflgick och siikra att olika arbetsmoment kunde genomftiras utan att mdnniskor
eller foremil kom till skada.
Agneta Freccero

AgnetaFrecceroiir fiI. dr. i kulturverd och
konservator.Hon har underminga ir arbetatmed
underhill och konserveringav konstverki Axel
Munthesantiksamlingi Villa SanMchele. Under
de fdrsta6renbedrevsarbetetsom ett undervisfrA,n
ningsprojektd5r konservatorsstuderande
Gdteborgsuniversitetdeltogunder
praktikperioder.Mer om konstsamlingen,den
historiskamilj6n och konserveringkan liisasi
hennesbok Romerskmarmor,Stockholm,2003.

Bild 1. Kosmatbordeti skulpturloggian, efter konservering.Hiligheter efter bortrallna
smi
mosaikbitar i skivan liksom sprickor har fyllts med stuck iillverkad av kalk och finkrossad
mannor. som slutbehandlinghar skivan och benenytbehandlatsmed bivax.
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Bild 2, /.v. Ben nr 3. Kolonnskaftetscivredel har spriingtspfl grund av att dubbenmellan
kapitiil och kolonn har rostat.
Bild 3, t.h. Ben nr 2. En yta i kolonnskaftetscivredel diir mosaikbitarfallit bort. Observeradet
rosatonadefogningsmaterialet,ett moderntlagningsbrukmed mycket dAlig hflllfasthet.

Bild 4. Nedmonteringenav benenhar
b6rjat. I forgrundenben nr 3, vars
kapitiil satt lost liksom den bortspriingdacivredelen pi kolonnskaftet.
Pi flera stcineytor har mosaikbitar
fallit bort. Eft fetal av dessalAg pi
golvet, och kundefzistasigen. Ovriga
lakunerfylldes med stuck som sedan
retuscheradesmed akvarellfiirg for att
integreralagningarnai helheten.
Den missfilrgademarmor som syns
ovanfor benendr en stor vit marmorskiva som siuer infogad mellan
kosmatskivanochj iirnstAllningen.
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Bild 5. Byggnadsstdllningeniir pi plats och nu ska den rostigajiirnst?illningenoch benen
plockas bort. Pi kosmatskivansviinstra langsidafinns en urfasning som gOi att det bildas ett
hilrum mellan de bida skivorna. Detta har fyllts med kalkbruk. Niir boraet konserveratsoch
delarna saffessammaniteranvdndesden stabiliserandemarmorskivan och nytt kalkbruk lades
pfl for att fylla upp hfllrummet.
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Bild 6. Ben nr 2. Rostandedubb har orsakatatt basenspriingtsi tvi delar. Stone och mindre sprickor finns i bida iindrarna av kolonnskaftet.En storrebit i skaftetsnedre del har tidigare spriingts
bort och limmats fast med epoxylim. Limningen iir mycket slarvigt gjord och den bortfallna biten
felaktigt infogad. Epoxylim iir mycket hirdare dn marmor och kan inte tas bort utan att man orsakar
nya skador pfl benet. Pi bilden kan man ocksi se en av de mflnga ytorna med borfallen mosaik.
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Bild 7.Alla delariir rengiordaochrostigdubbborttagen.Arbetetgir vidaremedaff bona f<irdubb
av rosfritt stil,limma sammanfragment,griraifyllnaderdiir det finns sprickorochborfallen
mosaikdekor,
retuschera
ifyllnadernamedakvarellfiirgoch ytbehandlamedbivax.
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Att nagotinte skall beh<ivabiira sinaegna
kostnaderter sig idagprovokatirtochpi
griinsentill subversivt.Cirkeln slutsom man
formulerarftiljande nonn: en verksamhet2irinte
av samhiillsintesseom den ?iren ekonomisk
bdrda.En ryslig tanke om mantiinjer normen
till att inkluderamiiruriskan:barn,2ildre,sjuka...
Villa SanMichelebefinnersig i ett griinsland.I
motsatstill de allmiinnaunderiren viixande
nedskiirningarnafir vi sedan2007 ett artgt
statsbidragfiir underhill av egendomensom
idagmotsvararc:a10o/oav vira totalaintii}:ter.
ej att
Villa SanMicheleegendomen,
ftirgkimm4 iigs av SvenskaStatentill skillnad
fr6n andrasvenskainrtittningarutomlands.

BiistaSanMichelesviinner,
jag har, traditionsenligtkan mankanskesZiga,
ombettsinformeraer om "hur det stfutiff'(med
Villa SanMichele)och siirskilter sominte hade
mdjlighet att n?irvaravid viinfiireningensftirra
angeniimasammankomst.
Utgangspunktftir kvZillensinliigg var G<iran
ledarei DN den 16februari2010
Rosenbergs
medrubriken"I samhlilletsintresse- om varftir
allt inte kan biira sinaegnakostnader".Han
utgir specifrktfran ett stortstadsbyggnadsprojekti Stockholmscentraladelarsom
inkluderartvi hundraffrtio meterhtiga
tom/skyskrapor.Han motsiittersig av flera sklil
de tvi skyskraporna,men siirskilt motsiitterhan
sig motiveringentill varftir de skall byggas:
Rosenberg
"hrigaexploateringskostnader".
utvecklarsitt resonemangoch pivisar hur
begreppetsamhrillsintresse niirmastfdrsvunnit
samtidigtsomdet ersatts
ur samhiillsdebatten
meddet somnumer4ofta okritiskt,upplevs
somliktydigt medbegreppet(av) ekonomisW
intresse.Han passardiirmedphatt niimna
exempelpi oftentliga verksamhetersom
samtligaftirviintas b?irasinaegnakostnadersi
universiteten,
skolan,
sompostkontoren,
v6.rden,mm. Ett tankeviirtresonemang.
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Om manbortserfrfln int?ikterav bidragoch
pi Capri
sponsring,f<irloradeverksamheten
underkrisiren 2008och 20098Voav sina
intiikter.Lyckligtvishadevi underiren 2003meddrygtZTVo.Yadgiiller
2007okatdessa
bidragoch sponsringhadevi inga sfldanaunder
Fr 2003,medanvi underperioden2004-2009
<ikadedemmed overIOjVo,inklusivestatsbidraget.Vad giiller utgifternaftir verksamheten
pi Capriskarsde underiren2008-2009ned
ochsjonkdelvisav sig sjiilvamed19,3Vo,
endast
medande for helaperioden2003--2009
okatmed dryg!4%o.
Vi iir med andraord enligt normensomformuleratsliingre upp endastdelvis en "bdrda ftir
samhiillef'. Hw skall de andrastackarssvenska
kultur- och forskningsinstituteni utlandetsom
till hundraprocentfinansierasav Statenupporganisafattas...somrent samhiillsfientliga
tioner?
Titeln somjag ftiresloginftir sammankomsten
den 16februarivar'Yilla SanMichele,tio 6r in
pi tedje millennief'. Jagdnskadeftirs<ika
analysera"nul6get"medfokuspi vira
ftirutstittekonomiskaoch inneheilsmassiga
ningar i ftirhillande till den ftir?indradeviirldsbilden.Det forts5tteratt vara"svdratider".
Statenkan/vill ftir niirvarandeinte ita sig ett
strirreekonomisktansvarfor sin egendom2in

vad den gciridag, turistmarknadenZiren osiiker
och instabilekonomiskfaktor,sponsorer
skulle
eventuelltkunnagi in och finansieraverksamhetenmen endasttill enviss gradochmedall
siikerhetendastftir en begriinsad
tid.
Det finns tvi bestiimdastolparatt ftirhilla sig
till: vi kan inte ekonomisktfalla tillbaka eller
ftirlita ossfullt pAnigon eller nigot annatiin
osssjiilva;vi rir skyldigaattftilja v6rt mandat,
vira stafuteroch vir institutionellaro11,somhar
helt andrainnehill 2inen rad ekonomiska
termer.
Fragansom ftiljer, utmaningen,?irhur man skall
kunnaffi dessatvi ofta motstridigaaspekteratt
inte urgr<ipaoch ftirsvagautanberika och
ftlrstiirka varandra.
Fdr att kommafram till effektiva,kanske
radikalakisningarbrir diskussionen
kring "vad
vi dr" fortsiitta- ett ibland nlirmastpsykoanalytisktarbete.Axel MunthesVilla San
Micheleiir en otroligt spiinnande
materiell,
skapelse
med
gamla
sina
byggnader,
ffsisk,
sinaantiksamlingar,vackratriidgirdar,
terrasseringar
och bergskliithande
mark.Men

villans immateriella aw, best6endeav Axel
Munthes "andliga kvarlitenskap" och tillhrirande komplexa, fl erfacetteradehistoria, iir
av iinnu st<irrebetydelse.Ja, som ett jordniira,
pragmatiskt exempel pi ett initiativ som
ftirhoppningsvis skall kunna ena flera aspekter
och tillfredstiilla flera behov, inte minst de
ekonomiska,vill jag ndmna det planerade
kafdet. Under 2010 kommer, om inga allvarliga
ftirhinder dyker upp, Axel Mrurthes egen
"giistl?igenhet" att dppnas upp ftir allmiinheten i
form av ett kafd. Den iterstiende "slubra'' delen
av huvudbyggnaden som ej tidigare kunnat
beskidas kommer iintligen att bli offentlig.
Genom de neo-moriskakreneleringarnapi
takterrassenkommer man att kunna blicka ned
pi villans girdar, loggior, tr?idgirden med hela
Neapel-buktenframftir sig och pi ett mer
fullsttindigt siitt uppfatta villans landskapsarkitekloniska id6. Det ?iruppifran villans tak
som besdkarupplevelsenfulliindas. Ja, dit
undrarjag slutligen, uppfuller vi tilhAcHigt
minga begreppskiinneteckenftir att klassassom
" samhiill sintressanta"?
Peter Cottino
Intendent

Det var pd capri ... Guide till det litterrira capri av Arne & Enel Melberg
har nu utkommit pfl forlaget Daidalos. Boken kostar normalt 14o kr men
f<irlageterbjuder (pi fcirslagav Arne & Enel) medlemmarnai San Micheles
vdnner att kopa boken for 100 kr inklusive frakt (130 kr utanfcir Sverige).
Skriv eller ring till Daidalos- www.daidalos.se,kundservice@daidalos.se,
telefon 03r-4220 45 - och ange att du iir medlem i f<ireningensi kommer
boken mot faktura.
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skattrniistare,redakt<ir, 0 8 - 8 3 2 8 r r
ribbentoft@comhem.se
Klubbmiistare

Bo Andersson

08- 6&4203
boart@telia.com

Tove Faye-Wevle
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MonicaBreidensjd

suppleant

08 - 64123 30
monica@breidensjo.se

Lars Markstedt

suppleant
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Siillskapetsadress:

c/o GudrunDahlberg
Viistmannagatan
lO34,2 t
II243 Stockholm
Arsavgiften200:-per personoch 350:-frir familj
insflttespi plusgiro25 9690,-6.
Glom inte att angeavsdndare.
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