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Det iir ett tufft klimat pA Capri vilket medfor att San Micheles fasadermiste milas om minst
vart sjdtte ir. I samarbetemed Murmester Embeteti Stockholm har unga svenskamurare
arbetatpi Salvia, Rosmarino och Savastanomed Filippo. Lds mer om arbetetmed att underhilla SanMichele i Karl Alexandersonsartikel hiir i medlemsbladet.
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Under iret som gitt
har arbetetmed att stddjaVilla San
Michele fortsatt pi sammasdtt som
tidi gare.Efter tiirdi gstiillandetav
kosmatbordet,som Siill skapet2009
finansierademed 30 000 kronor,
frigade vi Peter Cottino vilka akuta
renoveringsbehovsom fanns pfl
Villan. Han framfdrde di ett onskem8,lom att forbiittra dvervakningssystemet.Det var ett projekt som vi i
styrelsenfann vzirt att stodja: stdlder
dr visserligenmindre vanliga 6n man
skulle kunna tro men forekommer
dock. Inkdp och installationav ny
kamerautrustningberiiknadeskosta
5 500 euro.
Trots att pengarnafanns i Sailskapetskassafick undertecknadi
uppdrag av Styrelsenatt soka
sponsorbidrag.Det lyckades6ver
hovan. En donator - som onskar vara
anonym - skiinkte med glfldje hela
summan!Det innebdtratt Siillskapets
kassazir synnerligenviilfylld infor
kommanderenoveringsbehov- och
sidana kommer alltid att finnas,
Villan iir gammal...
Pengarnaanslogsi fjol, men pi
grund av det utdragnaarbetetmed att
inrzittaett kafd i Villan drogs projektet iging forst nu i vir. Det innebiir
att det nya dvervakningssystemet
kommer attvarai drift till hogsdsongen.
Villan dr gammal...och i stiindigt
behov av upprustning...Om detta

fdreliiste Karl Alexandersoni hostas.
Hans foredrag publicerasi detta
nummer. Vid sidan av mer spektakulziraitgarder, som renoveringenav
enskilda konstobjekt,pAgir ett
stiindigt arbetemed att hilla Villan i
skick. Fasaderskall putsas,avlopp
rensas,triidgirden hillas i stind, etc.
Det iir ett arbetesom sker i det tysta
och som lyfts fram i Karls artikel.
Som vanligt har vi under iret haft
forminen att lyssnatill intressanta
fdredrag, senasti februari, di Viveka
Adelswiird berzittadeom Jacques
d'AdelswdrdFersen,den milt uttryckt excentriskedgarentill Villa
Lysis. Ocksflhennesfdredragiterges
i detta medlemsblad,i nigot forkortat
skick.
Under detta ir kommer Styrelsen
att utlysa det stipendium som
Szillskapetmed ojiimna mellanrum
(bl.a. beroendepi ekonomin)ger till
unga kulturutovare. Genom ett avtal
med StiftelsenSanMichele fir
stipendiatenvistaspi Villan i tre
veckor under2012. Dennaging iir
det bildkonstndrersom fir mojlighet
att sokastipendiet,som iir pfl 12 000
kronor. ReferensgruppenbestArav
Bo Andersson,Monica Breidensjo
och Tove Faye-Wevle.Vi glzideross
Fttanpi detta szittkunna sprida
kunskapom Villan till en yngre
generationkonstutdvare.
Trevlig sommar!Vi sesi host!
Bengt Jangfeldt

Siillskapet SAN MICHELES VANNER
Balansriikningfiir verksamhetsiret2010
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Stockholm20Il-01-25
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John Bengtsson
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Goran Walander

Att underhilla SanMichele
Hogt uppepi klippan ligger Villa San
Michele med kapellet och sfinxen p[ yttersta
kanten. Niir La Cappella skall milas om dr
det svirt att komma flt de nordostrafasaderna, de som syns iinda ute frin havet. Byggnaden stir pi en klippbrant och det gir inte
att bygga stiillningar, si vi miste antagligen
anlita bergskliittrare.Det iir bara ett exempel
pi minga, ovanligafrAgor som moter vid
underhfllletav Villa SanMichele och alla
viirdefulla tillgingar som finns samladediir.
Forst nigra utgingspunkter och speciella
villkor som giiller pi Capri. Det rider totalt
nybyggnadsforbudpfl on, vilket inneblr att
San Micheles uppdrag iir att underhilla och
utveckla befintliga anliiggningar och byggnader.Nigra nya hus kan vi inte planerafor,
f,ven om det finns mycket mark som hor till
den svenskaegendomen.En annanviktig
utgingspunkt er att det inte finns grundvattenpi Capri. Man har underalla tider
samlat regnvattenpi vintern att anviindas
under sommarhalviret. For villans del iir
detta forutsiittningen for att kunna underhilla en rik viixtlighet och de vackra triidgirdarna. I Italien hiirjar svlra briinder varje
sommar. Ocksl pi Capri fcirekommer
okontrollerade "wild fires". Att ordna
skyddet mot forodande briinder iir en
grundl?iggandeoverlevnadsfrflgafor vir
verksamhet.
Alla i personalen iir delaktiga
Underhill och skotselav egendomengdrs
helt av oss sjlilva och utftirs i "egen regi" av
SanMichelespersonalunderintendentens
ansvar.Alla har en roll och alla iir delaktiga.
En del tjlnster koper vi fdrstis ocksi, och vi
har stor hjllp av minga krafter i olika samarbetenutifrin. Utan det stodetskulle det
vara svflrt att klara uppgiften som omfattar
allt fran triidgirdsskcitsel,byggnadsteknik,
solenergi,el, vatten,avlopp och fonsterrenoveringartill underhill av konstforemil,
musikinstrument och mobler. Hiir ingir
ocksi frigor som rrir museiteknik, bibliotek,
IT. webbsidor och administration efter

italienska lagar och forordningar samt att
kunna fdlja en byggnadslagstiftningi stiindig foriindring.
Villan har minga ansikten.HjArtat iir forstis museetmed den vackra triidgirden, som
dr en av Italiens vackraste.Museet [r oppet
varje dag 6ret om och har ndrmare 150 000
besokareper ir. Pfr,morgonen,innan besokarna kommer, har museetstiidatsav l,aura
och triidgirden har vattnatsav Raffaele och
nya viixter planteratssom ersiittningfor de
som har blommat ut eller vissnat.I vdxthuset driver han irligen upp minst 5 000
plantor. Vidare finns hiir drygt tio byggnader av den mest skiftande ilder och ursprung.AlOst iir det romerskamosaikgolvet
i cubiculumfrin Tiberius tid. Och si har vi
giistsidanstriidgirdar, liigenheteroch fredadeuteplatseroch konsertterrassenmed sin
vidunderliga utsikt 6ver Neapelbuktenoch
Ischia.Det finns nio liigenheterfcir glstande
stipendiateroch kulturarbetare.Liigenheterna har en enkel basmobleringoch utrustning
som kompletterasvarje ir. Ilze och Luciana
brukar aka till Ikea i Neapel och kommer
tillbaka fullastademed koksutrustning,linne
och vad det nu kan vara.
Medeltidsborg delvis i ruiner
iir ocksi en del av San
Barbarossaborgen
Michele med de speciellakrav som kan
stiillas pi underhill av en medeltidsborg
delvis i ruiner, delvis beboelig,och som tidvis nyttjas av ornitologernafr6,nOttenby.
Den iir numera K-mdrkt, men det iir den inte
ensamom att vara i Italien, och myndigheternahar inte klargiort vad K-miirkningen
egentligeninnebiir.Vi vet helt enkeltinte
vilka krav som kan komma att stiillas och
vilka konsekvenserde medfor. Det finns ett
ambitiost restaureringsforslagsom gjordes
fdr kanske20 ir sedan.men det var inte
ekonomiskt rimligt att genomfora,sfrdet
finns kvar i lidorna. Riksantikvarien Sven
Jansson("Run-Jarure")och arkitekturprofessornJan Wallinder var initiativtagare
till projektet som utveckladesav arkeo-

)kil,

P& egendomenfinnsdrygt l0 byggnaderav varierande dlder och ursprung. Aldst rir det
romersknmosaikgolveti cubiculumfrdn Tiberius' tid som nyligen renoveradesav Agneta
Fr eccero (och konservatorsstuderandefr dn G6teborgs universit et).

Underhdll och skatselav egendomengdrs helt av oss sjcilva och utfors i "egen regi" av San
Michelespersonal. Alla har en roll och alla dr delaktiga. Luigi och Franco arbetar med
byggnadsunderhdlleti enkla "verkstcider"fdr snickeri- och smidesjobb.
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logiskt kunniga arkitekteri Neapel.Ocksi
konstforemil av olika slag skall underhillas.
Det kriiver stor kompetensoch samarbetet
med Agneta Freccerooch konservatorsstuderandefran Goteborgsuniversitet har
varit veldigt viktigt. Biblioteket och dess
boksamlingar dr ett annat exempel pi hur
brett omridet iir. Vi har haft ovflrderlig
experthjiilp bide vad giiller katalogisering
och att skaffa ny inredning. Lars Rydquist
frin SvenskaAkademiensNobelbibliotek
har under flera ir varit motorn i moderniseringenav biblioteket.
Museet iir utgingspunkten och sjiilva
forutsiitfiringenfor verksamhetenpi San
Michele. Ove Heyman,som var skattmdstare
ndrjag fick ta over som arkitekt efter Jan
Wallinder, sa att vi miste satsapi museeti
forsta hand.Det iir den ekonomiskaryggraden och forutsiittningen fcir verksamheten
overhuvudtaget.Vi var helt sjiilvfinansierade
di och biljettintiikterna var livlinan. D[rfor
gjordesstorarenoveringarav museeti slutet
pi 90-talet.Det liickte in frin terrassernaoch
fasadernabehovderustas.Det gjordesocksi
mycket annat de iren for att ers[tta gamla
ledningaroch riverdimensionerade
vArmesystem.

bygghene.150 000 besokareper ir innebiir
att niistan 300 000 fotter passerarmuseet.
Det medfdr ett hirt slitage pfl byggnaderoch
i tradgirdarna och kriiver bide forebyggande
itgiirder och kontinuerligtunderhill.
Det iir ett tufft klimat pi Capri, siirskilt for
byggnaderna.Hiiftiga omslagi vddret,saltmiittat slagregn,iska och blixtnedslagi
elledningaroch telesystem,starktsolljus
med mycket ultraviolett ljus pfiverkar byggnader och underhill. Den hoga lufffuktigheten medfor v2ixtlighetpi fasaderoch
byggnadsteknikenpi Munthes tid var inte
alltid den biista.Rostandearmeringsjiirninne
i fasaderellerjiirndubbari marmorpelare
eller i Kosmatbordetsunderredehar skadat
konstruktionernaoch miste bytas ut. Fasaderna mi,stemilas om vart femte eller sjiitte
ir och nu provar vi att anvdndaen mer bestiindig fiirg iin den traditionella Quarzofiirgen. Silikatriirg har biittre egenskaperoch
den provadesfor nigra ir senpi ett avsnitt
av fasadenpi CasaFilippo. Aven om den iir
mycket dyrare iin den typ av kalkflrg som
oftast anvdndspi Capri, tror vi den blir
biittre och billigare i l?ingden.Sant'Angelo
hiller just nu pi att milas om med silikatfiirgen Keim.

Nytt siitt att riira sig genom museet
Ett stort lyft gjordessedanigen infor 150lrsjubileet av Axel Munthesfddelse.Planeringen piborjades 2006 bland annatmed
besokpi Nobelmuseeti Stockholmdiir
arkitekten Bjorn Ed visade museetsutstiillningsteknik. Med ett jiitteengagemangfrin
Bengt Jangfeldt,Bjorn, HeleneBroms frin
Riksutstiillningar och med JonasLindkvist
som stod for grafisk form och planscher
genomfdrdesforiindringen. Det var minga
som bidrog till att - tillsammansmed San
Micheles egna anstdllda- genomfciradetta
fina arbete.Det blev en ny och befriande
upplevelseav Axel Munthe och hanshem
med ett nytt satt att rora sig genom museet
och uppfatta foremil och mdbler. Oppnandet
av trappan till <ivervAningen,som sldpperner
ett vackert ljus till entr6n,var en arkitektonisk fulltriiff. Detta var en id6 som Bo Sahlin
har beskrivit i sin bok om Axel Munthe som

Taken milas vita
Taken dr utsattafor starkt solljus och absorberar mycket vdrme med hoga temperaturer
vilket frestarpAtakmaterialen.Som skydd
mot solenmilas de vita och behovermilas
om varje eller vart annat[r. Ocksi liigenheternamilas om och snyggasupp inviindigt
infor varje giistsiisong.Stundtalsiir det ocksA
viildigt storanederbordsmiingdersom miste
tas om hand pi tak, i rdnnor och i triidgflrdar
och p[ terrasser,gingar och trappor.Det ger
ett stiindigt pigiende underhillsarbete som
ufors av Luigi och Franco, ibland med extra
hjalp for attklara av den dryga uppgiften. Vi
har ocksi under tre flrs tid haft ett fint samarbete med Murmester Embetet i Stockholm
vilket inneburit att nigra unga svenskahantverkare har arbetatpi platsenbide for att
liira italiensk tradition och fdr att bidra med
sitt hantverkskunnande.Det initierades av
arkitekten Hans Wohlin, tidigare stads-

En lanlificerad upprustning av villans mdnga olikafdnster gdrs tillsammansmed
Murmester Embetet.Luigi och Franco har fdtt tillftlle att lcira svensktelcnikvid
fdnsterrenoveringar i Appellos verl<stadi Sundbyberg(Luigi med Fernando).

Nu tillrimpas den kunsknpenpd villan, bland annat vid renovering avfdnster och
dorrar i Oliv som nu blir det nya kafdet (Franco)

I

byggnadschefi Stockholm,tillsammans
med Mirten Lindstihl, stiftelsensdivarande
skattmdstare.Det har funnits stcidfrin svenska byggmdstaretidigare i San Micheles
historia, bland annat kan man hitta spir av
detta i svenskasO-talsftinsterpA Sant'
Angelo med typiska svenskafdnsterhakar.
Att det ekonomiska stodetocksi den hiir
gflngenkom frin byggmiistarhflll genom
Reinhold GudstafssonsStiftelse var mycket
uppskattat.Det senasteprojektethandlarom
att gdra en kvalificerad upprustning av
villans minga olika fonster,en mycket mer
krAvandeuppgift dn vad man vanligen
fdrestiillersig. I Sverigehar det utvecklats
en speciell yrkeskir som med beprrivade
metoder gor fonsterrenoveringari verkstadsmiljci. Luigi och Franco har fAtt tillfiille att
ldra dessametoderi Appellos verkstadi
Sundbybergoch tilliimpar den kunskapenpi
villan, ett arbetesom kommer att ta flera ir
att genomfcira.
Europeiska normer skall giilla
For drygt tio ir sedaninfordes en lag, Legge
626, som innebiir att europeiskabyggnadsnorrner skall giilla i Italien. Motsvarande
giiller naturligtvisfcir Sverigeocksi, men i
Italien har man mycket svirare att ansluta
till byggnadsskicksom dr annorlundaoch
kan vara mer krdvandeiin den egnalagstiftningen.Ta till exempelfrigor som gdller
sdkerhet,brandnormereller handikappanpassning,diir alltsi hela Italien skall "stiillas
om" till en gemensameuropeiskbyggnorm.
Ingenjoren Massimo Fimeroni iir vir siikerhetsexpertsom bevakaratt vi foljer dessa
lagar och nonner. Han identifieradeett 80tal punkter som kriivde itgiirder enligt den
nya lagen,som dessutomhar kompletterats
med yterligare 350 sidor lagtext fcir nigra
ir sedan.Det iir lingtgiende krav, inte minst
avseendesdkerhetenpi byggarbetsplatser,
med risk for boter eller till och med fiingelsestrafffor den ansvarigapi platsen.Alla
siikerhetsfrigor av betydelsehar nu Atgiirdats,minga rdckenhar tillkommit eller h6jts
och den sistaupprustningenav elinstallationerna slufordes forra iret.

Pi Villa SanMichele utnyttjassolenergi
frir varmvatten.Det borde vara en sjiilvklarhet i ett klimat som detta, men det iir forst pi
senaretid man ser en tydlig trend i Italien att
ta till vara solenergi.Pfl SanMichele har vi
bytt ut och utcikatsolpaneleroch fdrbiittrat
installationernai omgingar. Men uppviirmningskostnadernafortsiitter att oka. Priset pi
eldningsolja, gasolio, gick upp 36 Vomellan
2005 och 2007 ochforbrukningen okade.
Kostnadernafor uppviirmning steg pi tvi ir
frin 13 000 till 20 000 euro/ir, alltsa 6kade
flrskostnadenmed ndstan70 000 kronor. I
dag utnyttjas solvdrmenfcir tappvarmvatten
maximalt och vi sparar l5-20%oirligen av
uppviirmningskostnadenjiimfdrt med 2007.
Med hjiilp av en energiexpertfrin Sorrento
studerasen framtida ldsning f6r att spara
energi och effektivisera vdrmesystemenmed
vdrmepumpteknik,anpassattill Villa San
Michele. Uppviirmningen svararfor den
stcirstakostnadenpi energisidanoch idag
anvfindsoncidigtmycket gasolio.
For inte allffor minga ir sedanfick
giisternasoka sig till internetkafd i Anacapri
for att fi datauppkoppling.Nu finns fiberkabel till alla giistliigenheter,
vilket kan
tyckas vara en sjiilvklarhet i dag. For att
hitta tekniskt relevantaldsningar var Ake
Johanssonfrfin UppsalaUniversitettill stor
hjAlp. Ett trAdlostndtverk visade sig inte
fungerapi SanMichele, men vi kunde
utnyttja tomrcir i marken for kabeldragning.
Roreningick i ett tidigarecentraliserat
viirmesystemsom var helt omodernt och
ladesner frir tio ir sen.Ocksi elinstallationerna har bytts ut till standardoch normer
som godkflntsav myndigheterna.Det tog
fem ir att genomfcira.
Hiir kriivs gott brandskydd
Varje Ar brinner det i Italien, sdrskilti s6dra
delenav landet.Under fem ir frin 1993till
1998 har skog och mark motsvarande2Voav
hela Italiensyta brunnit, en yta lika stor som
Ligurien. Frir omkring2} in senbrann det
pi Barbarossaberget
och elden stoppade
alldelesovanfdrVilla SanMichele. Det syns
viildigt viil hur ndra elden kom om man tittar
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pi vegetationenpi berget.Det finns inga
hogre triid diir idag, bara buskar och lig
vegetation.Det iir livsviktigt att skapaett si
gott skydd som det bara gir att istadkomma.
Det finns en hel del erfarenhetatt ta till sig
bide frin brandforsvaret,Vigili di Fuoco,
och frin sidana liinder som Australienoch
USA. Risker kan minskasgenomforebyggandeitgarder och brandovningar.Vi hade
stor hjiilp av den friimsta brandexpertissom
finns i Sverige,StaffanBengtssonfrin
Brandskyddslaget,
men ocksi Stockholms
brandkaptenhjiilpte med kontakter. Vi fick
eft utmiirkt samarbetemed brandkaptenen
Passaro,brandfcirsvarets
chef i Neapel,och
tillsammans hittade vi en smart losning som
utnyttjar de stora vaffenmagasinsom finns
pi olika stiillen.JosefOliv byggdeett sinnrikt systemfclr att samla regnvattenpi vintern, som numera anvdndsfdr bevattning i
triidgirdarna. I rdnnor finda uppifrin Barbarossasamlasvaffenoch leds till 12 cisterner,
en del viildigt storasom tillsammans
rymmer 1200m'. Det finns alltsi forsvarliga
miingderregnvattensamlade.Somj[mf6relse kan ndmnasatt en svenskbrandbil
bara kan biira med sig 5-6 m3 vatten. Vi har
helt enkelt reserveraten bestiimdmiinsd.
6ver 100 m3, som alltid skall finnas tiilgengligt fcir brandfcirsvaret.De kan koppla
pi sina pumpar pi vArt systemav strategiskt
utplaceradebrandposteroch bekiimpa
briinder utan att behdva ni fram till villan
med brandbilar,vilket dessutomiir i det
ndrmasteomojligt i de smalagrdnderna.
Stcirrebriinder bekiimpasfrin luften med
speciellaAir Canada-flygplansom finns
stationeradepi Sorrentohalvdn.En jourstyrka frin brandfcirsvareti Neapel finns
stiindigt forlagd pfl Capri si insatstideniir
kort. Senastestorre brand pi Capri var fcir
bara nigra 6r sen,en "wild fire" pi
Tiberiusberget.
Spiinnande och kriivande arbete
"Att underhilla San Michele" - det liter
kanskeinte si upphetsandeeller fiingslande.

l0

Men fiink di pi att det [r forst niir underhillet inte fungerarsom man inser dess
betydelse.Ndr vdrmeninte fungerar,datauppkopplingen har kraschateller vad det nu
kan vara. Med den hir beskrivningen
hoppasjag det framgir att underhillsarbetet
iir bide omvdxlande,kriivande och spdnnande. Och det iir socialtliirorikt och dessutom
en spri,klig utmaning - vad heter till exempel viirmepump eller jordning av elkablar pi
italienska? God kommunikation och samarbetsviljadr grundstenarna.
Alla pi San
Michele har en uppgift och en roll i detta
arbeteoch derasinsatseriir mycket uppskattade,i museetoch triidgirdarna, i
konsertverksamheten,for giisternasviilbefinnande,fcir byggnadernas
fortbestind,pA
kontoretoch i museishopen,och i relationerna till Anacaprisinvinare och styrespersoner.
Underhillet bygger ocksi pi viktiga
insatserav intresserade
och kunniga
personerutifrin. Det 2irminga fler dn vad
som framgitt i den hiir artikeln, bland annat
i de minga kultur- och musikprogrammen.
Det stdd och intressesom SiillskapetSan
MichelesViinner visat dr specielltuppskattat,senastgenom den fina givan som
har gjort Kosmatbordettill enjuvel i
skulpturtriidgirden igen.
Karl Alexanderson

Karl Alexanderson,arkitekt SAR, MSA,
iir adjungeradledamot i Delegationenfdr
StiftelsenSanMichele och rAdeivarei
byggnadsfrigor.

Axel Munthepe Kungl. Slotteti Stockholm
Jag kom till London en minad gammal pi
hosten L929 och bodde sedandiir till sensommaren1946 tillsammans med mina
foritldrar Tore och Karin och yngre bror
Henrik.
Under kriget umgicks mina fdriildrar med
Axel MuntheshustruHilda som boddepi
SouthsideHousei Wimbledon som ligger
direkt vid Wimbledon Common.
Henrik och jag var hemmahos tant Hilda
nigra ginger 1945 och 1946 och di var dven
Axels och Hildas son Granemed. Hans iildre
bror Peter som var konstniir triiffade vi
aldrig. Ett par gangertog Grane fram sin
hlist och vi gick ut pi Wimbledon Common
och vi pojkar fick rida honom. Granehade
kommit tillbaka frin Stockholm diir han
hade varit bitriidande militiirattach6 pA
brittiska legationen.Bland annatpi grund av
hans pistidda medverkani forsdket att
spriingaen tysk militiirtransport i Krylbo
hadehan blivit forvisad ur Sverige.Han blev
porfdrbjuden och fick inte ens tillstind av
de svenskamyndigheternaatt besokasin
gamle far.
Grane arbetadeen tid inne i london pi
utrikesdepartementet.lbland kdrdes han in
till Inndon i en liten tiickt vagn som drogs
av hdstenvi red. Vi horde senareemellertid
att en berusadman hade rusat framfor hiisten
mitt i Inndon, skrdmt den och den tiickta
vagnenviilte med Granei den.Vare sig
Grane,kusken eller hiisten skadadesmen
vagnen blev si forstord att den inte gick att
anviindaigen.
Grane gifte sig den22juni 1945 med
Lord Philip Reasdotter The Right
HonourableAnn Rea i WestminsterAbbev
och hela min familj var bjuden till detta
fantastiskabrollop och mottagning.
Min familj flyttade till Stockholm efter
att jag hade klarat min slutexamenpi
Dulwich College sensommaren1946.I
sambandmed detta bad tant Hilda mig att
forsoka triiffa Axel som bodde pi Slottet i
Stockholm och framfora en personlig
hiilsning frin henne,Peter och Grane.

GunnarMunthehosfotografen1946.
Redanefter nigra veckor i Stockholm
fick min far kontakt med Axel och ordnade
si att jag fick bescikahonom pi Slottet
oktober 19M. Jagvar 17 ir och hadealdrig
triiffat nigon kunglig person och fick nu ldra
mig hur de skulle tituleras.Kung GustafV
skulle tituleras Ers Majestiit och prins Bertil
Ers Kunglig Hoghet, ifall jag skulle triiffa
n6gonav dem.Vilket jag inte gjorde.
Forstagf,ngenjag kom upp till Axels rum
triiffade jag en gammal och skroplig men
vAldigt pigg man som var illa kliidd och verkade vara blind. Han tog emot mig och gladdes it hiilsningarnafrin Hilda, Peter och
Grane.Det forsta han gjorde var att liigga
bort titlarna med mig. Han kallademig
Gunnar och jag skulle kalla honom farbror.
Sedanvisadehan mig den lilla viningen i
clstraflygelns fcirstavining som han bodde i
och som vette mot Slottsbacken.Han
berAttadeatt han ocksi hade en sommar11

vining som vette mot Logirden med utsikt
mot GrandH6tel. Sedanbad han mig ta
honom pi en promenadi Gamla Stanoch det
visadesig att han haderiktigt god syn.Vi
pratadeen hel del och han var speciellt
intresseradav hur det var att gitpi en
engelskinternatskola.Dulwich College,d[r
min bror ochjag hade gitt,lhg20 minuters
viig frin Piccadilly.Axels bida sonerhade
gitt pi King's College som lig viigg i viigg
med SouthsideHouse i Wimbledon.Han
pratadeen hel del om sitt iilskadeSan
Michele pi Capri och liingtadetillbaka dit
men insig att han aldrig skulle kunna
komma dit igen.
Sedantog jag flera gflngerAxel pi promenaderi Gamla Stan,oftastpi
lordagskviillarinnanjag sjiilv skulle bort pi
nAgonfest kliidd i smoking.F6r att komma
fr6'nAxels vining till borggirden gick man
ned for en bred stentrappa.En ging halkade
jag och det var Axel som hdll i mig - "Se far
Du inte griraigen!" sadehan.Nigot av en
filur var han nog. Han beriittadepi tal om
sina diliga 6gon att han undermi'nga ir
hadevarit tillsammansmed personersom
trodde att han var blind - "Du kan inte tiinka
dig si roligt jag ofta hade!"
Vad pratadevi om? Jag miste erkdnnaatt
jag inte riktigt forstod vilken intressant
personsomjag promenerademed! Ofta var
vi inne pi djuren och man m[rkte vilka

starkakiinslor han hadefor alla djur. En
gflng forklarade han fdr mig hur han hade
tritffat olika troll i skogen.Han var helt
overtygad om att detta hade hiint upprepade
ginger. Vi pratadeen del om kriget och han
beriittadeom hur han hadehatat tyskarna
efter forsta viirldskriget si mycket att han
skrev bokenRed Cross& Iron Crosssom
ocksi trycktes.Han var ocksi mycket
intresseradatt hora hur London sig ut efter
alla bomber.
Axel blev sjuk i slutetav 1948och fdrst
di, efter minga om och men, fick Graneoch
Petertillstind att komma till Stockholm.
Axel dog pi Slottetochjordfiistesden 11
februari 1949i Heliga KorsetsKapell i niirvaro av GustafV, kronprins GustavAdolf,
prins Wilhelm och prins Bertil. Pastor
primarius Olle Nystedt fdrriittade
jordfiistningen.Min pappa,min bror Henrik
och jag var ndrvarande.Jagfor fcirstag6,ngen
ikladd frack. Vi sattmitt emot de kungliga.
Det var verkligen minnesvdrt.
Axel har funnits med hela mitt liv bl.a.
genomatt hansbok blev si kand 6ver hela
v?irldenatt viildigt ofta ndr jag nlmnde att
jag heter Munthe fick jag frigan: "Ate you
related to Axel Munthe?" Det Ztrvi, men pA
mycket avliigsethill.
Gunnar S.H. Munthe

pi Capri 1952-1978
Solstationen
Det var solensom giorde att jag kom till
Capri sommaren1960tillsammansmed min
bror for att arbetavid den svenska
solstationen.
Min farfar, OstenBergstrand,var en pA
sin tid kiind professori astronomii Uppsala.
En av hanselever,Yngve Ohman,blev
sedanprofessor,verksamvid Stockholms
Observatoriumi Saltsjobaden.
Yngve var specielltintresseradav
solforskning.Han kiinde JosefOliv. Redan
1950 kontaktadehan Josef, om att ordna ett

t2

solobservatoriumpi Capri med dess300
soldagarom iret.
Ar 1950planeradesen linbanaupp till
ons hdgstapunkt, Monte Solaro.Den var
hJar1952.Det skulle bli solftirmdrkelseden
25 februari 1952.Yngve planeradeoch
pi
genomfdrdeen solformcirkelseexpedition
Capri, bl.a. for att vdckaintressefor en solforskningsstation.Det blev upptaktentill en
fast solstationi Anacapri.
Yngve forhandlademed Josefoch Stiftelskulle
senom att expeditionsmedlemmarna

fi bo pi Villa SanMichele.I sambandmed
dessaforberedelsertogs ocksi andrakontakter pA Capri, bl.a. med kommunenom
mark uppe vid Cetrella.
Cetrellaiir ett litet kapell/klosterpi berget
nedanforMonte Solaroddr man bl.a. har en
strilande utsikt river de bercimdaklipporna,
Faraglioni.
Yngve tog ocksi kontakt med Capris
storeman, Edvin Cerio, en fdrmogenkulturpersonlighetmed mark och fastigheterpi
on.
Solfdrmorkelseexpeditionen
blev mycket
lyckad. Uppmiirksamhetenbidrog fcirmodligen till att Edvin Cerio uppliit en villa i
Anacapri, CasaOrlandi, till Vetenskapsakademienfor att anvdndassom solobservatorium. Sommaren1952boddeGunneloch
Yngve Ohmani CasaOrlandi och fick di
besokav Hannesoch Kerstin Alfvdn, som
boddepi Villa SanMichele (HannesAlfv6n
dr svensknobelpristagarei fysik).
Uppe vid Cetrellafick Yngve disponera
och byggatill ett litet hus fcir speciellsolkoronaforskning.Det var Vetenskapsakademiensom fick ta emot dvenden givan
av Cerio.
I borjan av 1953borjade man transportera
instrument,mdbler och andrainventariertill
de bida solstationerna.
En hel del av sidant
som skulle upp till Cetrella,fdrdesvia linbananupp till Monte Solaro.

Hosten 1953var kungenpA besokoch
inspekteradesolstationeni CasaOrlandi.
Han triiffade di Edvin Cerio och tackadefrir
donationen.Di hadeett litet betonghus
iordningstiillts,som observationsplats
med
solinstrumentetpi taket,i CasaOrlandis
nedretriidgird.
Det fanns pi den tiden ett niit av solstationer runt jorden for att bevakahiindelserpi
solytan. Kraftiga magnetstormarkunde stora
tridlos kommunikationpi jorden och varningar utfzirdadesniir det var stora utbrott pi
solen.F6r det behdvdeskontinuerligovervakning och studenteroch forskare avldste
varandraflret runt vid den svenskasolstationen. Det var si min bror ochjag arbetade
under ett halvt ir 1960med bl.a. sedermera
professornKerstin Fredgasom chef. Det var
hela tiden ett livligt utbyte mellan solstationenspersonaloch Villa San Michele.
I CasaOrlandi pAgicksolobservationer
t.o.m. 1960.I decemberdet Aretskriver
Yngve Ohman att ett7}-tal forskare och
studenterhar arbetatvid solstationensedan
desstillkomst 1952.
I Caprile byggdesen helt ny solstation
med solvdrme,mycket moderntd6, som
anvdndesfram till 1978de man var tvungen
attflyttatill Kanarieciarnapi grund av
^tt
luften blivit fcir oklar pi Capri.
Asa Fahlbeck

AndersLindstrom
meddelaratt han som giva till StiftelsenSanMichele overliimnatfaktasamlingen
"Muntheana",som ror Axel Munthesliv och verksamhet."Muntheana"har tillkommit under
en tioirsperiod och bestir bl.a. av materialfrin Riksarkivet,Kungl. Biblioteket,Hildasholm
och Villa SanMichele. Materialethar lagts in i tvA databaser:"Word" och "FileMaker Pro"
och finns tillgiingligt pi Villa SanMichele.

13

Mote med Muntheombordpi s/s Suecia
Niir jag for en tid sedanfann en resedagbok
som jag fort for over 60 ir sedan,upptiicktejag
att jag hade skrivit ned ett samtalmed doktor
Axel Munthe, forfattare till Boken om San
Michele, di en biistsiiljare,och slutligenciversatttill 44 sprik, men nu slllan liist och ndstan
bortglomd.
Virt samtallgde rum den 7 september1938
ombord pi ingfartyget Suecia,somjag fitrdadesmed frin Goteborgtill Tilbury. Jaghade
gdstatoperasingerskanKerstin Thorborg,vars
bror hadegift sig med min tant, och som nu
boddei den lilla pittoreskastadenHedemora
med sin make,tenorenoch operaregissoren
GustafBergman.
Axel Munthe, som di var 81 ir, var en ling,
smal,rakryggadman, kledd i en brun tweedkostym, mer avseddfdr att vara varm iin for
elegans.En stor brun capehiingdeover axlarna
och en brun trilbyhatt var neddragenciver
6gonen,som doldesbakom glasdgonmed
konvexalinser och svartab6,gar.
Tog mod till sig
Han stoddesig pi en kiipp och strdckteut handen framfor sig niir han gick. Jag, som var ung
och blyg men som beundradehansbok, tog
mod till mig och tilltalade honom och jag fann
honomforekommandeoch viinlig. Hans engelskavar helt flytande, med den lite sjungande
intonationensom 2irsi karakteristiskfor
svenskar.
Di han fick veta att jag boddei London,
sadehan: "Jaghar bes<iktEngland varje 6r
underde senaste25 inen. Jagdr medlemi St'
James'sClub och jag har ett hus i Broadway(i
Cotswoldp[ griinsentill Wales).Jaghar tillbringattre minader i Englandnu under
sommaren.".
Niir vi saktapromeneraderunt ddcket,
ndmndejag att jag hadebesdktKerstin
Thorborg,och dA svaradehan: "Ah ja, jag
kdnnerhenne,dvs om dettaatt beundrahenne
dr att kdnna henne.Jag har seff hennepi
CoventGarden.Ar hon trevlig? .... Stor, antar
Hon [r
jag. De mlste vara det f6r resonansen.
en storaktris ...".
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Di jag ndmndeatt Gustaf Bergman var
hennesmake, sa Munthe: "Jag blev bekant med
Bergmanen ging. I Karlsruhe.Han var tenor.
Han hadeen bra rdst men den var inte tillriickligt stor ftir Wagner", och bodade sedan
tala om musik i allmiinhet.Han hadehdrt
Kerstin Thorborg sjungasom Fricke och som
Briinhilde; han taladeocksi om den norska
sopranenKirsten Flagstad,och om en konserti
Royal Albert Hall di han hort henne sjunga inte
mindre an20 slnger och sedanslutadesin konsertmed Bri.inhildesoch Sieglindesarior.
Jagfrigade om han besokteItalien ofta.
Med hus pi Capri
"Ja,varje tr. Jaghar etthus pi Capi." Han
taladeom Mussolini, som han sa att han kiinde
v51."Han 2irskidespelare,ett rcitiigg,utan
moraliskaskrupler,beundrarMacchiavelli.Jag
har hort honom siiga att han ljuger och bedrar i
statensintresse."
Nu foll det sig naturligt att friga honom vad
han tyckte om Hitler. "Precis som Mussolini iir
han en fanatiker, men kanske tror han pi det".
Munthe visade indignation over annekteringen
av Ostenike ("detta brott"), och fortsatte: "Och
nu lyder Italien order frin Tyskland.Judefrigan
till exempel...", och beundranftir vad han
kalladede ofdrstordaitalienarna,som till exempel folket pi Capri, och civerons skonhet,
fast?inhan domde ut sig sjiilv som turist: "Vi
turister, vi ?irsom syra, vi frtiter."
En ovanligt ful man
Han hadeocksi varit bekantmed Gabriele
D'Annunzio: "Han var, som ni siiger Pi
engelska,ett kriik - och EleanoraDuse,som
rinskatatt do med D'Arurunzio, en ovanligt ful
man men som iindi fascineradekvinnor. Han
hadeinte nigon skrivmaskin utan skrev alla 50
bockernafor hand; och som ett resultat av detta
utveckladehan en stor valk pi fingret, som de
dyrkandekvinnorna ville kyssa. "Det iir nigot
underbartmed kvinnor. De kan dlskapersoner
som dr fula. De sernigonting djuparedn yttre
skonhet.Vi miin kan inte gtira det."
Skrev Munthe forfarande, undradejag'

Pd 193}-talet reste
Axel Munthe ncistan
varje sommar med
bdt mellan London
och Gateborg.Det
har fotot cir taget
av hans allt-i-allo
Vittorio Massimino
pdfartyget
Gdteborg i juli
1938(amiljen
Luccas arkiv).

'Nej, jag iir inte frirfattare. Boken om San
Michele var en tilltzillighet.Jag holl pi att bli
blind och fick ridet att skriva pi maskin i
stiillet fdr att handskriva.Vid den tidpunkten
var jag liikare it Sverigesdrottning,som var
doendeoch somjag hadelovat att stannahos.
Niir jag borjade anviinda skrivmaskinen,kom
si historien av sig sjiilv."
Boken tilltalar engelsmiin
Sedanfrigade han mig om varfcirjag trodde att
boken hadeblivit en sidan framgflng.Jag
svaradeatt det var nflgonting i den som tilltalar
alla engelsmdn,nigot romantisktoch t.o.m.
sentimentalt.
"Ja", svaradehan, "alla engelsmanhar en
litet dold svaghetfcir sentimentalitet.Jag forstir
att engelsmdnskulle tycka om den. Men den
har riversattstill 30 olika sprik. Varfor skulle
de tycka om den i Frankrike? Eller i Tyskland?
Den italienska civersZittningen
dr usel."
Jag piminde om att boken f6rst hade skrivits
pi engelska:"Ja, pi min mycket diliga
engelska".
Talbiicker fiir blinda
Sedantalade han om nAgotsom siirskilt
intresseradehonom,talbockerfor blinda. och sa
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att Boken om San Michele skulle bli den forsta
talbokensom gjordes.
Vi samtaladei ungefiir en timme och mot
slutet verkade Munthe trdtt, dven om han sa att
han s?illansov di han led av sdmnloshet.
Niir vi kom till en trappa frigade han: "Ar
det hairtrapporna?".Det var tydligt att han inte
skulle kunna ta sig ned for trappanutan hjiilp,
si jag erbjod honom arrnen.Han hoppadesatt
jag skulle besdkahonom om jag nigon ging
kom till Capri, en iilskviird avslutning pi ett
hoviskt samtalfrin en annantidsilder.
Axel Munthe fick upplevabAdeMussolinis
och Hitlers fall. Han dos.1949vid92 Arsfllder.
Barbara Reynolds

BarbaraReynolds,engelskforskare,
lexiograf och dversdttaremed siirskild
inriktning pA italienska.Hennessenastebok
dr Dante: The Poet, the Political Thinker,
the Man. Ovanstiende artikel publiceradesi
The Times den 15juli 2005.
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Capri Figelstation- nya inriktningar pfl verksamheten
Capri Figelstation hAller,som vdl de flesta San
Michele-viinnervet, till uppe p[ Castello
Barbarossa,rakt ovanfor Villan och 400 m over
Neapelgolfen.Stationengrundades1956och
firade sitt 5O-Arsjubileum
i maj 2006, med en
strirretillstiillning pi Villa San Michele.I samband diirmed beskrevjag kortfattat i detta medlemsblad(nr 17, september2006) den ornitologiskaverksamhetens
historiskaoch vetenskapliga bakgrund,samten del intressantaresultat och de senarepresenterades
utforligt i ett
specialhiifteav SverigesOrnitologiska
Foreningsvetenskapligatidskrift Ornis Svecica
(nr l-2,2006; "Capri Bird Observatory50
years").
Ringmiirkning ger iterfynd
Huvudinriktningenhadedi under de gingna 50
iren varit att studerafigelstr[cket som sAdant
och desstidsmiissigafdrlopp, samtfinga figlar
for ringmfirkningoch insamling av olika data,
som k6n, flldrar,vingliingd,vikt, gradenav fettpilagring, mm. Ringmiirkningengerju iterfynd
som efterhandvisat oss varifrAn figlarna
kommer och vart de iir pi viig. Och vingliingdernakan t.ex. illustrerahur nordligaresvarthdttor,avsevdrtmer lingvingade iin de lokala
mediterranaarfriinderna,passerarunderden
senaredelenav hosten.De tropildlyttande
figlarna iir naturligtvis ocksi markant fetare och
tyngrepi hosten,uppladdademed flygbriinsle
infor den linga passagensoderutover Medelhavet och Sahara- dn ndr de pi viren anldnder
till Capri efter att just ha genomfort denna
anstriingande
flygning, i nordlig riktning!
Andrad svenskverksamhet
Men efter att ha sysslatmed dessaganska
grundliiggandestudierunder 50 irs tid, under
vlrar, hostar och dven nflgra vintrar, menadevi
fdr nigra [r sedanatt det kunde vara dagsfdr en
viss nyorienteringav inriktringen. Si medan
denitalienskaverksamhetenpA Castello
Barbarossafortfarande pigir pi traditionellt siitt
undervirstriicket i april-maj, inom ramen for
derasframgflngsrikaoch mflngiriga o-projekt
"ProgettoPiccoleIsole" (PPD,har den svenska
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verksamheteniindrat karaktdr, och det ganska
radikalt.
Frin vir sida arbetasdet numera pfl vflrarna
friimst med studier av figelburna sjukdomar,
som de olika tropikflyffande arternapi olika siitt
kan bdra med sig frin Afrika och som teoretiskt
sett skulle kunna spridasi Europa.Det inleddes
med malaria,som kan pivisas genomblodprov
och som inte 2irovanligt hos vissaflyttfiglar. Pi
senareir har man dgnat sig [t vad figlarnas frin
Afrika medfcirdafiistingar kan tiinkas sprida for
- som bakterier,virus eller likohiilsosamheter
nande?
Provtagningenpi virarna sker i samarbete
med italienarnasPPl-program(det iir de som
fflngar figlarna di) och fiistingprojektet, diir
fiiltdelentills vidare avslutadesi och med viren
2OI0,leds frin Uppsala,frin Institutionenfor
MedicinskaVetenskaperoch med Bjorn Olsen
och ChristianEhrenborgsom huvudmdn.Sj[lva
fzistinginsamlingenhar i huvudsak genomfcirts
av svenska,men Bologna-baserade
Sofia
Lundborg,som ocksi liinge arbetatsom ringmdrkaremed italienarna.

Enfr&n Afrika nyankind rr)dstjr)rthanemedf1rande en ovanligt stor fcisting - kanskeinnehdllande ndgot virulent smittcimne?
Foto: Sofia Lundborg
Fflngar figlarna pi hiisten
Pi hcistarnahar vi frin svensksida sjiilva fingat
figlarna. Diir har det nu framfdr allt rcirt sig om

tvfl projekt. (1) Att analysera"isotopinnehillet"
och genetikenhos forbiflyttande ldvsingare,
som en del i ett storre projekt kring dennaarts
uppdelningi olika populationermed olika hiickningsomrflden,fl yttviigar och vinterkvarter.
Figlarnas isotopinnehill varierar utifrfln olika
geografiska"inputs" och genetikenkan skilja
sig it pi grund av populationernasolika
geografiskaursprungoch hur liinge dessa
populationervarit skilda 6t. Analysen sker
utifrin fjiider- respektiveblodprov. (2) Det
andra projektet har varit en studie av hur
figlarna producerar"stresshormoner"i samband
med sjiilva fingsten - alltsi hur de rent
fysiologiskt reagerarpi dennastorning?
Milgrupp har hiir varit sAngareav sliiktet Sylvia
- som triidgirdssingare,tornsingareoch
svarthdttor.Dessatvi hostprojekt genomfcirsav
Lunds UniversitetsZooekologiskaavdelning,
med SusanneAkessonsom huvudmanoch
doktorandenKeith Larson som ansvarig i fiilt.
Slutligen - det iir ju faktiskt inte bara figlar
som flyttar! I sambandmed 5O-Arsjubileet
ndmndesde studier av flytande fjiirilar (fr?imst
amiraleroch tistelfjiirilar) som bedrivits pi bl.a.
Capri av pi den tiden LundabaseradeOskar
Brattstrcimoch som sedermeraingick i hans
doktorsavhandling.Och det iir ju inte bara
fjiirilar som representerar
flyttande insekterpi
Capri - utan dven en del trollsl[ndor ror sig frin
Afrika norrut over Medelhavetoch vissair
fingas iiven afrikanska vandringsgriishopporpi
Capri.

Studier av fladdermiiss
Men just nu rekognoserasdet (av Anders
Hedenstrcim,ocksfl frin Lund) infor eventuella
studierav flyttandefladdermoss.Minga som
varit pi Capri undert.ex. hostarnahar kanske
noterat hur gott om fladdermossdet kan vara diir
d6, och frigan iir bl.a. hur minga arter det kan
rora sig om totalt sett och hur mflnga av dem
som dr lokala djur respektivefdrbiflyttare? Man
identifierar de olika arterna genom att avlyssna
(och spelain) deras"rdster" - somju pi grund
av sin hclgaljudfrekvens oftast iir ohdrbarafor
oss direkt ute i naturen,men som kan goras
horbaravia viss moderering.J[mfor man di
t.ex. "fl addermusrostspektrat"
pA hosten(minst
8 olika arterinspeladei hcistas)med det pA
sommaren(iinnu okiint) fir man en bild av vilka
arter som zirforbiflyttare respektivelokala.
Annorlunda inriktning
Det iir med andra ord forffarande en del pi ging
uppep& CastelloBarbarossa,fast med lite
annorlundainriktning iin under de minga
gingna iren. Men det "gamla" materialet,alltse
frin de 50+ flren med mer traditionell figelstationsverksamhet,
kommer hela tiden till nytta
i olika sammanhang.Ett exempel [r pigflende
jiimforelser mellan olika figelarters fl yttningsperioderforr och nu - vilket i flera fall genom
en tidigarepassagenorrut pi vflreni vira dagar
iin for nigra decenniersedanvisat sig spegla
dagenslite varmareklimat med tidigarevirar!

ChristianHjort
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Villa Lysis vaclcrafasadmed inslcriptionenAmori et Dolori Sacrum.

Jacquesd'Adelswzirdoch Villa Lysis
Axel Munthe tir inte den ende fcirfattare som
byggt ett fascinerandehus pi en av Capris
klippor. Pi sammahrijd over havet som San
Michele ligger Villa Lysis, det hus den franske
ftirfattaren Jacquesd'Adelswiird lZituppfora
1905.I motsatstillVilla SanMichele diir
turiststrommamaaldrig tycks sina, d?irtradgardenprunkar och kameroma knSppsmot
viilkiinda utsikter lir Villa Lysis niistan 6vergivet, trSdgardeni genviixt och utsiktspunkterna
livsfarliga att komma niira. Men en och annan
turist lockas av huset och Jacquesd'Adelswiird
iir inte helt gkimd. Pi sin tid sAerk2indaf6rfattare som Compton Mackenzie med sin
"Vestal Fire" 1927 och Roger Peyrefitte med
"L'Exil6 de Capri" fran 1959 skrev romanerom
l8

honom och hans liv pA Capri. Och under de
senasteArenhar han inte bara uppmiirksammats
i en fransk doklorsavhandlingutan ocksi i flera
seririsaartiklar pA tyska och engelska.
Vem var han? En begivad ftirfattare, en
spiinnandeglobetrotteroch en skrinhetsdyr-.
kande aristokrat eller en utmanandepos<irmed
minst sagt excentriskavanor, som ftirvisats fr6n
Paris efter en dom i en r2itteging som innehrjll
allt: sex, religion och pistidda perversiteter?
Och varifran kommer det svenskklingande
namnet?Hiir friljer nhgrasvar pA dessafrAgor.
fu I 806, under Napoleonkrigen,tillfingatogs en grupp retirerandesvenskarav en fransk
fiiltmarskalk. Bland dessasvenskarfanns den
unge officeren Griran Axel Adelswiird fran

Atvidaberg i Ostergcitland.Fdr honom ledde
gripandet till ett nytt liv i Frankrike, frir den
franske ftiltmarskalken Bernadotte viintade si
smi.ningom Sverige och en kungatron.
Led ingen stiirre niid
Som krigsfange till Longwy i Lonaine litr
knappastden unge Griran Axel ha tidit n6gon
strirrendd. Han kunde delta i ortens siillskapsliv
och ftiriilska sig i Honorine Bernard, som tillhdrde en familj med egendomari det gruvdistrikt som omgav Longwy. De gifte sig 1g09
och fick tre sciner.GeorgesNicholas, som
slutadesin yrkesbanasom Sverigesminister i
Paris, Casimir Axel som dog i relativt tidig
ilder. Renaud Oscar,mellansonen,var den som
skulle f<irafamiljens namn vidare och bygga
upp familj ens f6rm<igenhet.
Oscar d'Adelsw?irdutbildadesftirst vid den
kaindamilitiirskolan i Saint-Cyr. Men efter att
ha blivit sv6rt sdradoch dekoreratsmed hederslegionen tog han avsked ftjr att bcirja sitt arbete
som politiker. Mcijligen iir han den endemed
svenskf<iraldersom valts in i den franska
nationalftirsamlingen.Under de politiska
diskussionernaoch stridernarunt l85l kom han
att st6 pi sammasida som Victor Huso. Detta
ledde till en v2inskap,fcirdjupaduv uti'd. biigge
herrarnahade hus pA Jersey.Det var ocks6 dzir
Oscaravled den 18 februari 1898,86 er
gammal.
Men det iir inte som militiir eller politiker
som Oscar gjorde sin starkasteinsats.Den
gfordesdi han moderniseradeoch utvecklade
familjens gamlajiirnverk till ett modernt
industriftiretag och niir han grundade den ftjrsta
gemensammaftirsiiljningsorganisationenfcjr
den franska stilverksindustrin. Bolagen sildes
senareoch n?irOscar dog liimnade han efter sig
en stor ftrmrigenhet. Utan den hade inte Villa
Lysis kunnat byggas.
Hade konstniirliga ambitioner
SonsonenJacquesvar vid farfadersdod den
endemanlige arvingen. Han var dA en l8-6ring
med konstniirliga ambitioner somjust givit ut
sin ftirsta diktsamling och brirjat sin framgang i
de parisiska salongema.Vid ett tal vid farfadernsbegrarminguppmanadeshan,'att l6ta
sig inspirerasi sitt liv av de hriga traditioner

och de viirdiga exempel som hans kiira farfar
givit honom i arv."
Uppfullde Jacquesdessaftirviintningar? Nej.
Greve Jacquesd'Adelswiird-Fersen, som han
ofta kom att kalla sig, levde knappastett liv
som farfadern skulle ha uppskattat. Han blev
varken framgdngsrik industriledare,diplomat
eller politiker. Han var inte ens ncijd med
namnet d'Adelswiird eller den frihenliga titeln
utan ville giirna anspelapi att han hade grevligt
Fersensktblod i 6drorna.Hans farfars farmors
kusin var niimligen Axel von Fersen,Marie
Antoinettes viin. Och attvaragreve och
befryndad med en bercimdvacker iilskare var
viktigare ftir Jacquesiin stalverk och politik.
En bomb briserar
Under 1900-taletallra ftirsta Ar pibrirjar
Jacquesd'Adelswiird sina studier i juridik och
ger ut ytterligare diktsamlingar och en roman.
Si briserarbombensommaren1903.Sa h6r
skriver Adolf Adelsw2ird,di svenskmilit?irattachf stationeradi Paris, till sin bror Theodor
Adelswiird i Atvidaberg om derasfranska
sliikting:
"Jag hoppasDu mottagit mitt gardagstelegram o s6ledesblifuit fcirbereddpi den
ftirskrackliga skandalrifuer hvilken tidningarna hiir nu frossa och hvari v6rt namn iir
dragetner i smutsentack vare Jacquessom
bragt skam o vaniira cifver det.,,I2l7-03
Aristokratin inftir riitta
Vari bestod dA denna"ftirskrackliga skandal,'?
Jo, Jacquesd'Adelswiird, hade tillsammans
med en annanung iidling, markisen de Warren,
hiiktats, anklagadeftir sedlighetsbrott.pressen
sliingde sig dver dennagodbit. En medlem av
den parisiska aristokratin inftjr rtitta! Varje dag
publiceradesnya avsl<ijandedetaljer om orgiei
och svartamdssordiir bide miin och kvinnor ur
den hdgsta societetenhade deltagit tillsammans
med mycket unga pojkar. Aven svenskatidningar var intresserade.Bj rirneborgstidning
beskriver den 23juli 1903 hur polisen kommer
till Jacquesd'Adelswiirds bostad.Han har just
kltitt sig ftir att gApi middag hos sin ftistmcis
ftriildrar - i frack. Polischefenr6der honom att
bya klader eftersomhan m6stekomma med till
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ftingelset.Jacquesd'Adelswiird inser det kloka
i ridet och ber att f& klii om.
"Han dppnar darpe en garderob,dtir mer iin
200 kravatter i alla ftirger och former 169o
ordnade;pi en annanhylla stod en oiindlig
rad med skodon: vidare, 'Adi en endahtig
om hvartannat,penjoarer afsiden, spetsprydda skjortor o. s. v. Andtligen tog han
fram en morkgri kostym och bad att ett
ogonblick fi gi in i siu toalettrum. D2ir
bytte han om driikt, briinde sina mustascher
och sadei en likgiltig ton:
- Mina herrar,jag star till er disposition."
Bide den franska och den svensksprAkiga
pressenlir dels intresseradeav att teckna bilden
av den bortskiimde aristokraten,dels angeliigna
att ge svar pi frigan. "Hur kunde detta
hiinda?".

sida i Dreyfusriittegfrngen.Riittegangshandlingarna hemligstiimplasunder 100 6r och
Jacquesd<imstill sex minaders ftingelse.
Diirefter tar han sin tillflykt till Capri d2irhan
kdper en tomt och l6ter konsfiriirenEdouard
Chimot utforma ritningarna till Villa Lysis.
Men innan han mer permanentinstallerarsig i
sitt nya hem ftiretar han en av sina bertimda
lingresor. Jacquesd' Adelswiird var niimligen
knappastden svageoch sjuklige estetsom
pressenvelat teckna. Han var en verklig globetrotter och levde liinge i kapps2ickoch pi hotell
- Zivenom kapps?ickarnaalltid bars av andra
och hotellen var bekviima.
Han resteinte bara runt i m6nga europeiska
l?inder.Han for ocksi mellan JapanochNordafrika och 2ilskadeAsien. Frin Ceylon, Singapore, Hong Kong, Shanghaioch Peking for han
till Hawaii och USA innan han tog biten hem
till Europa.

En skadlig miljii
Den etniska tilthtirigheten tillskrivs viss betydelse.Republikanskpress framst2illerJacques
d'Adelswiird som en representantfcir en dekadent fransk adel, medan hogerpressensvarar
med att framhilla hans utlZindskaursprung.
Hrigern och aristokratin forsvarar den italade
med argumentet att han var "en ung man med
svag personlighetunderkastaddiverse farliga
influenser: internatskolan(undervisningsv2isendet),det antika exemplet (grekisk gossekiirlek), den moderna dekadentalitteraturen,
medbrottslingenWarren och en skadlig social
och familjemiissig mi1j6. "Till den skadliga
miljon niimndes att modernsfamilj var katolsk
medan fadernsvar protestantisk'Antiklerikala
och socialistiskatidningar framhiiver reli gio nens och kyrkans roll pi ett helt annat siitt. Man
pekar dels pi att flera av kyrkans m2inhar utpekats som deltagarei de sAkalladesvarta
mdssorna,dels pi att den katolska kyrkans p6stidda kviruroftirakt lig bakom vad som hiint'
Till{lykt till Capri
I den uppmlirksammaderiitteg6ngen- d?iren
avgdrandefriga var om de pojkar/unga mZin
som deltagit varit under eller <iver15 ar f<irsvarasJacquesd'Adelswiird av m6itre
Derange, som tidigare upptriitt pi forsvarets
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Den ungeforfattaren och globetrottern Jacques
d'Adelswcird.
Under sin f<irstalingresa fann han tv6livsavgorandekiirlekar. Den ena p& Ceylon - till
opium. Den andrai Rom. Dlir triiffade han den

dA 15-irige Nino Cesarini som skulle bli hans
sekreterare,iilskare och trogne vlin. Nino fdljde
Jacquestill Capri och i juli 1905blev Villa
Lysis frirdig. Pi fasadenfinns en inskription:
"Amori et Dolori Sacrum" - Agnat keirleken
och smiirtan.Villa Lysis iir uppkallad efter en
ung viin till Socratessom niimns i Platons
dialog med namnet "Lysis eller viinskapen".
Huset iir inte si stort, men mycket vackert med
sina terrasser,utsikter och ljusa rum. Manga
tycker att det andasdekadensoch olycka. Dessa
kiinslor blir kanske siirskilt starkai bottenviningen, d2irden bercimdaopiumhilan finns.
Annu en skandal
Under en resatill Kina med Nino 1906 k<ipte
Jacquessin samling av 300 opiumpipor som
siigsha tillhdrt kejsarenav Kina. En av Jacques
resor orsakadesav en omtalad skandal.Niir
Nino 1911 skulle liimna 6n fiir att p6bdrja sin
militrirtjiinst beskit Jacquesatt Ninos nya liv
som soldat skulle firas genom en Mithras-ritual.
Den iscensattesi Grotta Matromania nattetid
med tjiinstefolket frin Ceylon utkliidda till
slavar. En ung flicka s6g detta, blev forskriickt
och beriittadeftir sin far. Det hela resulteradei
att myndigheternabad Jacquesatt liimna Capri
fcir en tid. fu 1913 tillats han iterviinda till
Capri och d6lar han ha haft med sig siamesiska
katter som pAstodsvara stulna frin kungen av
Siam.
Niir fcirstaviirldskriget br<itut kiimpadeNino
ftir Italien, men Jacquesd'Adelswiirds hiilsa
till2it honom inte att ftirsvara Frankrike. Han
blev friskriven som obotligt sjuk - dvs drog-

beroende.Jacques<ivergickfran opium till
kokain och hans liv gick obcinh<trligtmot sitt
slut. Nino kom hem och skcittehonom, men
Jacquesinsig att allt var ftirbi. Allt - skdnheten, inspirationen,hAlsan.Den 5 november
1923,Iaggerhan 5 gram kokain i ett glas
champagne.Han tcjmmerdet och avslutar
dlirmed sifi liv.
Villa Lysis ftrfaller snabbt
Jacquesd'Adelswiird lir begravdpi den
protestantiskakyrkogirden i Capri. Hans syster
Germaine,markisinnan di Bugnano, iirvde
villan, menNino Cesarini fick nyttjanderdttpi
livstid mot att han bodde dlir tre m6naderom
iret. De andram6nadernastod det honom fritt
att hyra ut huset.Men Nino siiljer sin nyttjanderiitt till Germaine,som sedanger villan till sin
dotter Gaby, markisinnan Bianchi di
Castelbiancosom i sin tur siiljer den. Villa
Lysis ftirfaller snabbtoch frirst i slutet av 1990talet fir den en kapitalstark dgarc.Den rustas
upp. Agaren d<irdock hastigt och kommunen
hiider in. Villa Lysis iir nu 6Ltertill salu.
Viveka Adelswiird

Viveka Adelswiird, professoremeritavid
Linkopings universitet.Sprikvetare,
sprflkforskareoch fdrfattare. Hon medverkar
ocksi i SvenskaDagbladetsSprikspalten.
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4O0000 personerskulle forra iret enligt
en rad experterha varit viindpunkt och
uppsving for viirldskonjunkturen i sin helhet.I Italien och likasi i minga andra
liinder iigde detta inte rum. Specifikt for
syd-Italien och siirskilt Kampanienregionenfanns lingt innan redan 6verhiingandeolosta problem med avfalls- och
sophantering,hog arbetsldshet,ett outvecklat nlringsliv samt en svfl,rbekiimpad
organiseradkriminalitet (camorran).

B[sta SanMichele vdnner,
forst och frlimst onskarjag iter tacka
v[nforeningen fr,Stiftelsen San Micheles
vdgnarfor dessgenerosabidrag hosten
2010.Under 2011 har dettagjort det
mojli gt att fdrbiittra videoovervakningssystemetoch diirmed slArkaVilla San
Micheles siikerhet.
Tillsammans med SvenskaStatenvia
Utbildningsdepartementet,Svenska
Akademien, Kulturridet, Murmestare
Embetet,SverigesOrnitologiskaForening,
under iren flera generosaprivata bidragsgivare och i ir iiven Stiftelsen Pro Suecia
utgor iiven Sillskapet San Micheles
V[nner en viktig del av dem som under
iren sett till att Axel Munthes gamla villa,
ett svensktkulturinstitut och kulturhistoriskt minne pi en o i Medelhavet,
hittills klarat sin resai tiden. ... Villa San
Michele skall ju finnas kvar, hisnande
tanke,for evigt (for evigt!?).
Efter de bistra flr som passerat,iiven for
villans ekonomi, di t.ex. antalet ankomster
till Capri pA wi ir sjunkit med over
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I motsatstill ovan nfimnda svirigheter gav
kombinationen av Capris egenartade
ekonomiskasystemoch ett klokt men ej
riskfritt beslut att hoja entr6biljettenfrin 5
till6 euroVilla SanMichele okadebiljettintlkter och diirmed ett visst andrum med
utgifterna, som ju alltid okar! Men fy den
som klagar och faktum [r att om man
ndrmaregranskarStiftelsen San Micheles
ekonomi upptiicker man att 2009 irs
intlikter i jiimfdrelse med ir 2003 okat
medSIVo.Vad giiller 2010 iir det iinnu
mer mirakulcist,om iin temporlrt och i hog
grad beroendepi goda aktie- och fondinvesteringar,di resultateti jiimforelse
med ir 2003 motsvararen intdktsokning
pL9IVol
Tyvdrr, som antytts,fdljer kostnadsutvecklingen en och sammatrend, men
man kan nog tillita sig att gliidjas lite
iindi.
Mitt under den blodiga nordafrikanska
frihetskampenoch den ofattbaratragedi
som drabbatJapanavslutarjag dock denna
korta rapporteringhiir och tackar er for
visat intresse.
Med varma hiilsningar,
Peter Cottino
Intendent

Ur bildarkivet

Fotografiernaiir hiimtade ur Vittorio Massiminos bildarkiv. Det 6versta,tagetav honom
sjiilv, visar utsikten frin Axel Munthes rum pi Stockholms slott, dlr Vittorio bodde med
Munthe 1947.Den andravisar kung GustafVI Adolf i Anacapritillsammansmed astronolnenYngve Ohman,grundareoch chef for observatorietpA Monte Solaro,och Villa San
MichelesintendentJosefOliv. Bilden iir tasen 1963.
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