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Det iir ett tufft klimat pA Capri vilket medfor att San Micheles fasader miste milas om minst
vart sjdtte ir. I samarbete med Murmester Embetet i Stockholm har unga svenska murare
arbetat pi Salvia, Rosmarino och Savastano med Filippo. Lds mer om arbetet med att under-
hilla San Michele i Karl Alexandersons artikel hiir i medlemsbladet.
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Under iret som gitt
har arbetet med att stddja Villa San
Michele fortsatt pi samma sdtt som
tidi gare. Efter tiirdi gstiillandet av
kosmatbordet, som Siill skapet 2009
finansierade med 30 000 kronor,
frigade vi Peter Cottino vilka akuta
renoveringsbehov som fanns pfl
Villan. Han framfdrde di ett onske-
m8,l om att forbiittra dvervaknings-
systemet. Det var ett projekt som vi i
styrelsen fann vzirt att stodja: stdlder
dr visserligen mindre vanliga 6n man
skulle kunna tro men forekommer
dock. Inkdp och installation av ny
kamerautrustning beriiknades kosta
5 500 euro.

Trots att pengarna fanns i Sail-
skapets kassa fick undertecknad i
uppdrag av Styrelsen att soka
sponsorbidrag. Det lyckades 6ver
hovan. En donator - som onskar vara
anonym - skiinkte med glfldje hela
summan! Det innebdtr att Siillskapets
kassa zir synnerligen viilfylld infor
kommande renoveringsbehov - och
sidana kommer alltid att finnas,
Villan iir gammal...

Pengarna anslogs i fjol, men pi
grund av det utdragna arbetet med att
inrzitta ett kafd i Villan drogs projek-
tet iging forst nu i vir. Det innebiir
att det nya dvervakningssystemet
kommer attvarai drift till hog-
sdsongen.

Villan dr gammal... och i stiindigt
behov av upprustning... Om detta

fdreliiste Karl Alexanderson i hostas.
Hans foredrag publiceras i detta
nummer. Vid sidan av mer spekta-
kulzira itgarder, som renoveringen av
enskilda konstobjekt, pAgir ett
stiindigt arbete med att hilla Villan i
skick. Fasader skall putsas, avlopp
rensas, triidgirden hillas i stind, etc.
Det iir ett arbete som sker i det tysta
och som lyfts fram i Karls artikel.

Som vanligt har vi under iret haft
forminen att lyssna till intressanta
fdredrag, senast i februari, di Viveka
Adelswiird berzittade om Jacques
d'Adelswdrd Fersen, den milt ut-
tryckt excentriske dgaren till Villa
Lysis. Ocksfl hennes fdredrag iterges
i detta medlemsblad, i nigot forkortat
skick.

Under detta ir kommer Styrelsen
att utlysa det stipendium som
Szillskapet med ojiimna mellanrum
(bl.a. beroende pi ekonomin) ger till
unga kulturutovare. Genom ett avtal
med Stiftelsen San Michele fir
stipendiaten vistas pi Villan i tre
veckor under 2012. Denna ging iir
det bildkonstndrer som fir mojlighet
att soka stipendiet, som iir pfl 12 000
kronor. Referensgruppen bestAr av
Bo Andersson, Monica Breidensjo
och Tove Faye-Wevle. Vi glzider oss
Ftt anpi detta szitt kunna sprida
kunskap om Villan till en yngre
generation konstutdvare.

Trevlig sommar! Vi ses i host!

Bengt Jangfeldt
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Att underhilla San Michele
Hogt uppe pi 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 nordostra fasader-
na, de som syns iinda ute frin havet. Bygg-
naden stir pi en klippbrant och det gir inte
att bygga stiillningar, si vi miste antagligen
anlita bergskliittrare. Det iir bara ett exempel
pi minga, ovanliga frAgor som moter vid
underhflllet av Villa San Michele och alla
viirdefulla tillgingar som finns samlade diir.

Forst nigra utgingspunkter och speciella
villkor som giiller pi Capri. Det rider totalt
nybyggnadsforbud pfl on, vilket inneblr att
San Micheles uppdrag iir att underhilla och
utveckla befintliga anliiggningar och bygg-
nader. Nigra nya hus kan vi inte planera for,
f,ven om det finns mycket mark som hor till
den svenska egendomen. En annan viktig
utgingspunkt er att det inte finns grund-
vatten pi Capri. Man har under alla tider
samlat regnvatten pi vintern att anviindas
under sommarhalviret. For villans del iir
detta forutsiittningen for att kunna under-
hilla en rik viixtlighet och de vackra triid-
girdarna. I Italien hiirjar svlra briinder varje
sommar. Ocksl pi Capri fcirekommer
okontrollerade "wild fires". Att ordna
skyddet mot forodande briinder iir en
grundl?iggande overlevnadsfrflga for vir
verksamhet.

Alla i personalen iir delaktiga
Underhill och skotsel av egendomen gdrs
helt av oss sjlilva och utftirs i "egen regi" av
San Micheles personal under intendentens
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 sam-
arbeten utifrin. Utan det stodet skulle det
vara svflrt att klara uppgiften som omfattar
allt fran triidgirdsskcitsel, byggnadsteknik,
solenergi, el, vatten, avlopp och fonster-
renoveringar till 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 byggnadslagstiftning i stiin-
dig foriindring.

Villan har minga ansikten. HjArtat iir for-
stis museet med den vackra triidgirden, som
dr en av Italiens vackraste. Museet [r oppet
varje dag 6ret om och har ndrmare 150 000
besokare per ir. Pfr, morgonen, innan beso-
karna kommer, har museet stiidats av l,aura
och triidgirden har vattnats av Raffaele och
nya viixter planterats som ersiittning for de
som har blommat ut eller vissnat. I vdxt-
huset driver han irligen upp minst 5 000
plantor. Vidare finns hiir drygt tio byggna-
der av den mest skiftande ilder och ur-
sprung. AlOst iir det romerska mosaikgolvet
i cubiculum frin Tiberius tid. Och si har vi
giistsidans triidgirdar, liigenheter och fre-
dade uteplatser och konsertterrassen med sin
vidunderliga utsikt 6ver Neapelbukten och
Ischia. Det finns nio liigenheter fcir glstande
stipendiater och kulturarbetare. Liigenheter-
na har en enkel basmoblering och utrustning
som kompletteras varje ir. Ilze och Luciana
brukar aka till Ikea i Neapel och kommer
tillbaka fullastade med koksutrustning, linne
och vad det nu kan vara.

Medeltidsborg delvis i ruiner
Barbarossaborgen iir ocksi en del av San
Michele med de speciella krav som kan
stiillas pi underhill av en medeltidsborg
delvis i ruiner, delvis beboelig, och som tid-
vis nyttjas av ornitologerna fr6,n Ottenby.
Den iir numera K-mdrkt, men det iir den inte
ensam om att vara i Italien, och myndig-
heterna har inte klargiort vad K-miirkningen
egentligen innebiir. Vi vet helt enkelt inte
vilka krav som kan komma att stiillas och
vilka konsekvenser de medfor. Det finns ett
ambitiost restaureringsforslag som gjordes
fdr kanske 20 ir sedan. men det var inte
ekonomiskt rimligt att genomfora, sfr det
finns kvar i lidorna. Riksantikvarien Sven
Jansson ("Run-Jarure") och arkitektur-
professorn Jan Wallinder var initiativtagare
till projektet som utvecklades av arkeo-



)kil,

P& egendomenfinns drygt l0 byggnader av varierande dlder och ursprung. Aldst rir det
romerskn mosaikgolvet i cubiculumfrdn Tiberius' tid som nyligen renoverades av Agneta
Fr e c c er o (o ch kons erv at or s s tuder ande fr dn G 6 teb or gs univ er s it e t).

Underhdll och skatsel av egendomen gdrs helt av oss sjcilva och utfors i "egen regi" av San
Micheles personal. Alla har en roll och alla dr delaktiga. Luigi och Franco arbetar med
byggnadsunderhdllet i enkla "verkstcider" fdr snickeri- och smidesjobb.
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logiskt kunniga arkitekter i Neapel. Ocksi
konstforemil av olika slag skall underhillas.
Det kriiver stor kompetens och samarbetet
med Agneta Freccero och konservators-
studerande fran Goteborgs universitet 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 Svenska Akademiens Nobelbibliotek
har under flera ir varit motorn i moderni-
seringen av biblioteket.

Museet iir utgingspunkten och sjiilva
forutsiitfiringen for verksamheten pi San
Michele. Ove Heyman, som var skattmdstare
ndrjag fick ta over som arkitekt efter Jan
Wallinder, sa att vi miste satsa pi museet i
forsta hand. Det iir den ekonomiska rygg-
raden och forutsiittningen fcir verksamheten
overhuvudtaget. Vi var helt sj iilvfinansi erade
di och biljettintiikterna var livlinan. D[rfor
gjordes stora renoveringar av museet i slutet
pi 90-talet. Det liickte in frin terrasserna och
fasaderna behovde rustas. Det gjordes ocksi
mycket annat de iren for att ers[tta gamla
ledningar och riverdimensionerade vArme-
system.

Nytt siitt att riira sig genom museet
Ett stort lyft gjordes sedan igen infor 150-
lrsjubileet av Axel Munthes fddelse. Plane-
ringen piborjades 2006 bland annat med
besok pi Nobelmuseet i Stockholm diir
arkitekten Bjorn Ed visade museets utstiill-
ningsteknik. Med ett jiitteengagemang frin
Bengt Jangfeldt, Bjorn, Helene Broms frin
Riksutstiillningar och med Jonas Lindkvist
som stod for grafisk form och planscher
genomfdrdes foriindringen. Det var minga
som bidrog till att - tillsammans med San
Micheles egna anstdllda - genomfcira detta
fina arbete. Det blev en ny och befriande
upplevelse av Axel Munthe och hans hem
med ett nytt satt att rora sig genom museet
och uppfatta foremil och mdbler. Oppnandet
av trappan till <ivervAningen, som sldpper ner
ett vackert ljus till entr6n, var en arkitekto-
nisk fulltriiff. Detta var en id6 som Bo Sahlin
har beskrivit i sin bok om Axel Munthe som

bygghene. 150 000 besokare per ir innebiir
att niistan 300 000 fotter passerar museet.
Det medfdr ett hirt slitage pfl byggnader och
i tradgirdarna och kriiver bide forebyggande
itgiirder och kontinuerligt underhill.

Det iir ett tufft klimat pi Capri, siirskilt for
byggnaderna. Hiiftiga omslag i vddret, salt-
miittat slagregn, iska och blixtnedslag i
elledningar och telesystem, starkt solljus
med mycket ultraviolett ljus pfiverkar bygg-
nader och underhill. Den hoga lufffuktig-
heten medfor v2ixtlighet pi fasader och
byggnadstekniken pi Munthes tid var inte
alltid den biista. Rostande armeringsjiirn inne
i fasader eller jiirndubbar i marmorpelare
eller i Kosmatbordets underrede har skadat
konstruktionerna och miste bytas ut. Fasa-
derna mi,ste milas om vart femte eller sjiitte
ir och nu provar vi att anvdnda en mer be-
stiindig fiirg iin den traditionella Quarzo-
fiirgen. Silikatriirg har biittre egenskaper och
den provades for nigra ir sen pi ett avsnitt
av fasaden pi Casa Filippo. Aven om den iir
mycket dyrare iin den typ av kalkflrg som
oftast anvdnds pi Capri, tror vi den blir
biittre och billigare i l?ingden. Sant'Angelo
hiller just nu pi att milas om med silikat-
fiirgen Keim.

Taken milas vita
Taken dr utsatta for starkt solljus och absor-
berar mycket vdrme med hoga temperaturer
vilket frestar pA takmaterialen. Som skydd
mot solen milas de vita och behover milas
om varje eller vart annat [r. Ocksi liigen-
heterna milas om och snyggas upp inviindigt
infor varje giistsiisong. Stundtals iir det ocksA
viildigt stora nederbordsmiingder som 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 samar-
bete med Murmester Embetet i Stockholm
vilket inneburit att nigra unga svenska hant-
verkare har arbetat pi platsen bide 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 tillsammans med
Murmester Embetet. Luigi och Franco har fdtt tillftlle att lcira svensk telcnikvid
fdnsterrenoveringar i Appellos verl<stad i Sundbyberg (Luigi med Fernando).

Nu tillrimpas den kunsknpen pd villan, bland annat vid renovering av fdnster och
dorrar i Oliv som nu blir det nya kafdet (Franco)
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byggnadschef i Stockholm, tillsammans
med Mirten Lindstihl, stiftelsens divarande
skattmdstare. Det har funnits stcid frin sven-
ska byggmdstare tidigare i San Micheles
historia, bland annat kan man hitta spir av
detta i svenska sO-talsftinster pA Sant'
Angelo med typiska svenska fdnsterhakar.
Att det ekonomiska stodet ocksi den hiir
gflngen kom frin byggmiistarhflll genom
Reinhold Gudstafssons Stiftelse var mycket
uppskattat. Det senaste projektet handlar om
att gdra en kvalificerad upprustning av
villans minga olika fonster, en mycket mer
krAvande uppgift dn vad man vanligen
fdrestiiller sig. I Sverige har det utvecklats
en speciell yrkeskir som med beprrivade
metoder gor fonsterrenoveringar i verkstads-
miljci. Luigi och Franco har fAtt tillfiille att
ldra dessa metoder i Appellos verkstad i
Sundbyberg och tilliimpar den kunskapen pi
villan, ett arbete som kommer att ta flera ir
att genomfcira.

Europeiska normer skall giilla
For drygt tio ir sedan infordes en lag, Legge
626, som innebiir att europeiska byggnads-
norrner skall giilla i Italien. Motsvarande
giiller naturligtvis fcir Sverige ocksi, men i
Italien har man mycket svirare att ansluta
till byggnadsskick som dr annorlunda och
kan vara mer krdvande iin den egna lagstift-
ningen. Ta till exempel frigor som gdller
sdkerhet, brandnormer eller handikappan-
passning, diir alltsi hela Italien skall "stiillas
om" till en gemensam europeisk byggnorm.
Ingenjoren Massimo Fimeroni iir vir siiker-
hetsexpert som bevakar att vi foljer dessa
lagar och nonner. Han identifierade ett 80-
tal punkter som kriivde itgiirder enligt den
nya lagen, som dessutom har kompletterats
med yterligare 350 sidor lagtext fcir nigra
ir sedan. Det iir lingtgiende krav, inte minst
avseende sdkerheten pi byggarbetsplatser,
med risk for boter eller till och med fiingel-
sestraff for den ansvariga pi platsen. Alla
siikerhetsfrigor av betydelse har nu Atgiir-
dats, minga rdcken har tillkommit eller h6jts
och den sista upprustningen av elinstalla-
tionerna slufordes forra iret.

Pi Villa San Michele utnyttjas solenergi
frir varmvatten. Det borde vara en sjiilvklar-
het i ett klimat som detta, men det iir forst pi
senare tid man ser en tydlig trend i Italien att
ta till vara solenergi. Pfl San Michele har vi
bytt ut och utcikat solpaneler och fdrbiittrat
installationerna i omgingar. Men uppviirm-
ningskostnaderna fortsiitter att oka. Priset pi
eldningsolj a, gasolio, gick upp 36 Vo mellan
2005 och 2007 ochforbrukningen okade.
Kostnaderna for uppviirmning steg pi tvi ir
frin 13 000 till 20 000 euro/ir, alltsa 6kade
flrskostnaden med ndstan 70 000 kronor. I
dag utnyttjas solvdrmen fcir tappvarmvatten
maximalt och vi sparar l5-20%o irligen av
uppviirmningskostnaden jiimfdrt med 2007 .
Med hjiilp av en energiexpert frin Sorrento
studeras en framtida ldsning f6r att spara
energi och effektivisera vdrmesystemen med
vdrmepumpteknik, anpassat till Villa San
Michele. Uppviirmningen svarar for den
stcirsta kostnaden pi energisidan och idag
anvfinds oncidigt mycket gasolio.

For inte allffor minga ir sedan fick
giisterna soka sig till internetkafd i Anacapri
for att fi datauppkoppling. Nu finns fiber-
kabel till alla giistliigenheter, vilket kan
tyckas vara en sjiilvklarhet i dag. For att
hitta tekniskt relevanta ldsningar var Ake
Johansson frfin Uppsala Universitet till stor
hjAlp. Ett trAdlost ndtverk visade sig inte
fungera pi San Michele, men vi kunde
utnyttja tomrcir i marken for kabeldragning.
Roren ingick i ett tidigare centraliserat
viirmesystem som var helt omodernt och
lades ner frir tio ir sen. Ocksi elinstalla-
tionerna har bytts ut till standard och normer
som godkflnts av myndigheterna. Det tog
fem ir att genomfcira.

Hiir kriivs gott brandskydd
Varje Ar brinner det i Italien, sdrskilt i s6dra
delen av landet. Under fem ir frin 1993 till
1998 har skog och mark motsvarande 2Vo av
hela Italiens yta brunnit, en yta lika stor som
Ligurien. Frir omkring2} in sen brann det
pi Barbarossaberget och elden stoppade
alldeles ovanfdr Villa San Michele. Det syns
viildigt viil hur ndra elden kom om man tittar
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pi vegetationen pi berget. Det finns inga
hogre triid diir idag, bara buskar och lig
vegetation. Det iir livsviktigt att skapa ett si
gott skydd som det bara gir att istadkomma.
Det finns en hel del erfarenhet att ta till sig
bide frin brandforsvaret,Vigili di Fuoco,
och frin sidana liinder som Australien och
USA. Risker kan minskas genom forebyg-
gande itgarder och brandovningar. Vi hade
stor hjiilp av den friimsta brandexpertis som
finns i Sverige, Staffan Bengtsson frin
Brandskyddslaget, men ocksi Stockholms
brandkapten hjiilpte med kontakter. Vi fick
eft utmiirkt samarbete med brandkaptenen
Passaro, brandfcirsvarets chef i Neapel, och
tillsammans hittade vi en smart losning som
utnyttjar de stora vaffenmagasin som finns
pi olika stiillen. Josef Oliv byggde ett sinn-
rikt system fclr att samla regnvatten pi vin-
tern, som numera anvdnds fdr bevattning i
triidgirdarna. I rdnnor finda uppifrin Barba-
rossa samlas vaffen och leds till 12 cisterner,
en del viildigt stora som tillsammans
rymmer 1200 m'. Det finns alltsi forsvarliga
miingder regnvatten samlade. Som j[m-
f6relse kan ndmnas att en svensk brandbil
bara kan biira med sig 5-6 m3 vatten. Vi har
helt enkelt reserverat en bestiimd miinsd.
6ver 100 m3, som alltid skall finnas tiil-
gengligt fcir brandfcirsvaret. De kan koppla
pi sina pumpar pi vArt system av strategiskt
utplacerade brandposter och bekiimpa
briinder utan att behdva ni fram till villan
med brandbilar, vilket dessutom iir i det
ndrmaste omojligt i de smala grdnderna.
Stcirre briinder bekiimpas frin luften med
speciella Air Canada-flygplan som finns
stationerade pi Sorrentohalvdn. En jour-
styrka frin brandfcirsvaret i Neapel finns
stiindigt forlagd pfl Capri si insatstiden iir
kort. Senaste storre brand pi Capri var fcir
bara nigra 6r sen, en "wild fire" pi
Tiberiusberget.

Spiinnande och kriivande arbete
"Att underhilla San Michele" - det liter
kanske inte si upphetsande eller fiingslande.

Men fiink di pi att det [r forst niir under-
hillet inte fungerar som man inser dess
betydelse. Ndr vdrmen inte fungerar,data-
uppkopplingen har kraschat eller vad det nu
kan vara. Med den hir beskrivningen
hoppas jag det framgir att underhillsarbetet
iir bide omvdxlande, kriivande och spdnnan-
de. Och det iir socialt liirorikt och dessutom
en spri,klig utmaning - vad heter till exem-
pel viirmepump eller jordning av elkablar pi
italienska? God kommunikation och sam-
arbetsvilja dr grundstenarna. Alla pi San
Michele har en uppgift och en roll i detta
arbete och deras insatser iir mycket upp-
skattade, i museet och triidgirdarna, i
konsertverksamheten, for giisternas viilbe-
finnande, fcir byggnadernas fortbestind, pA
kontoret och i museishopen, och i relationer-
na till Anacapris invinare och styres-
personer.

Underhillet bygger ocksi pi viktiga
insatser av intresserade och kunniga
personer utifrin. Det 2ir minga fler dn vad
som framgitt i den hiir artikeln, bland annat
i de minga kultur- och musikprogrammen.
Det stdd och intresse som Siillskapet San
Micheles Viinner visat dr speciellt upp-
skattat, senast genom den fina givan som
har gjort Kosmatbordet till en juvel i
skulpturtriidgirden igen.

Karl Alexanderson

Karl Alexanderson, arkitekt SAR, MSA,
iir adjungerad ledamot i Delegationen fdr
Stiftelsen San Michele och rAdeivare i
byggnadsfrigor.
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Axel Munthe pe Kungl. Slottet i Stockholm
Jag kom till London en minad gammal pi
hosten L929 och bodde sedan diir till sen-
sommaren 1946 tillsammans med mina
foritldrar Tore och Karin och yngre bror
Henrik.

Under kriget umgicks mina fdriildrar med
Axel Munthes hustru Hilda som bodde pi
Southside House i Wimbledon som ligger
direkt vid Wimbledon Common.

Henrik och jag var hemma hos tant Hilda
nigra ginger 1945 och 1946 och di var dven
Axels och Hildas son Grane med. Hans iildre
bror Peter som var konstniir triiffade vi
aldrig. Ett par ganger tog Grane fram sin
hlist och vi gick ut pi Wimbledon Common
och vi pojkar fick rida honom. Grane hade
kommit tillbaka frin Stockholm diir han
hade varit bitriidande militiirattach6 pA
brittiska legationen. Bland annat pi grund av
hans pistidda medverkan i forsdket att
spriinga en tysk militiirtransport i Krylbo
hade han blivit forvisad ur Sverige. Han blev
porfdrbjuden och fick inte ens tillstind av
de svenska myndigheterna att besoka sin
gamle far.

Grane arbetade en tid inne i london pi
utrikesdepartementet. lbland kdrdes han in
till Inndon i en liten tiickt vagn som drogs
av hdsten vi red. Vi horde senare emellertid
att en berusad man hade rusat framfor hiisten
mitt i Inndon, skrdmt den och den tiickta
vagnen viilte med Grane i den. Vare sig
Grane, kusken eller hiisten skadades men
vagnen blev si forstord att den inte gick att
anviinda igen.

Grane gifte sig den22juni 1945 med
Lord Philip Reas dotter The Right
Honourable Ann Rea i Westminster Abbev
och hela min familj var bjuden till detta
fantastiska brollop och mottagning.

Min familj flyttade till Stockholm efter
att jag hade klarat min slutexamen pi
Dulwich College sensommaren 1946. I
samband med 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.

Redan efter nigra veckor i Stockholm
fick min far kontakt med Axel och ordnade
si att jag fick bescika honom pi Slottet
oktober 19M. Jag var 17 ir och hade aldrig
triiffat nigon kunglig person och fick nu ldra
mig hur de skulle tituleras. Kung Gustaf V
skulle tituleras Ers Majestiit och prins Bertil
Ers Kunglig Hoghet, ifall jag skulle triiffa
n6gon av dem. Vilket jag inte gjorde.

Forsta gf,ngen jag kom upp till Axels rum
triiffade jag en gammal och skroplig men
vAldigt pigg man som var illa kliidd och ver-
kade vara blind. Han tog emot mig och glad-
des it hiilsningarna frin Hilda, Peter och
Grane. Det forsta han gjorde var att liigga
bort titlarna med mig. Han kallade mig
Gunnar och jag skulle kalla honom farbror.
Sedan visade han mig den lilla viningen i
clstra flygelns fcirsta vining som han bodde i
och som vette mot Slottsbacken. Han
berAttade att han ocksi hade en sommar-

Gunnar Munthe hos fotografen 1946.
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vining som vette mot Logirden med utsikt
mot Grand H6tel. Sedan bad han mig ta
honom pi en promenad i Gamla Stan och det
visade sig att han hade riktigt god syn. Vi
pratade en hel del och han var speciellt
intresserad av hur det var att git pi en
engelsk internatskola. Dulwich College, d[r
min bror och jag hade gitt,lhg20 minuters
viig frin Piccadilly. Axels bida soner hade
gitt pi King's College som lig viigg i viigg
med Southside House i Wimbledon. Han
pratade en hel del om sitt iilskade San
Michele pi Capri och liingtade tillbaka dit
men insig att han aldrig skulle kunna
komma dit igen.

Sedan tog jag flera gflnger Axel pi pro-
menader i Gamla Stan, oftast pi
lordagskviillar innan jag sjiilv skulle bort pi
nAgon fest kliidd i smoking. F6r att komma
fr6'n Axels 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 grira igen!" sade han. Nigot av en
filur var han nog. Han beriittade pi tal om
sina diliga 6gon att han under mi'nga ir
hade varit tillsammans med personer som
trodde att han var blind - "Du kan inte tiinka
dig si roligt jag ofta hade!"

Vad pratade vi om? Jag miste erkdnna att
jag inte riktigt forstod vilken intressant
person som jag promenerade med! Ofta var
vi inne pi djuren och man m[rkte vilka

starka kiinslor han hade for 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 pratade en del om kriget och han
beriittade om hur han hade hatat tyskarna
efter forsta viirldskriget si mycket att han
skrev bokenRed Cross & Iron Cross som
ocksi trycktes. Han var ocksi mycket
intresserad att hora hur London sig ut efter
alla bomber.

Axel blev sjuk i slutet av 1948 och fdrst
di, efter minga om och men, fick Grane och
Peter tillstind att komma till Stockholm.

Axel dog pi Slottet och jordfiistes den 11
februari 1949 i Heliga Korsets Kapell i niir-
varo av Gustaf V, kronprins Gustav Adolf,
prins Wilhelm och prins Bertil. Pastor
primarius Olle Nystedt fdrriittade
jordfiistningen. Min pappa, min bror Henrik
och jag var ndrvarande. Jag for fcirsta g6,ngen
ikladd frack. Vi satt mitt emot de kungliga.
Det var verkligen minnesvdrt.

Axel har funnits med hela mitt liv bl.a.
genom att hans bok blev si kand 6ver hela
v?irlden att viildigt ofta ndr jag nlmnde att
jag heter Munthe fick jag frigan: "Ate you
related to Axel Munthe?" Det Ztr vi, men pA
mycket avliigset hill.

Gunnar S.H. Munthe

Solstationen pi Capri 1952-1978
Det var solen som giorde att jag kom till
Capri sommaren 1960 tillsammans med min
bror for att arbeta vid den svenska
solstationen.

Min farfar, Osten Bergstrand, var en pA
sin tid kiind professor i astronomi i Uppsala.
En av hans elever, Yngve Ohman, blev
sedan professor, verksam vid Stockholms
Observatorium i Saltsjobaden.

Yngve var speciellt intresserad av
solforskning. Han kiinde Josef Oliv. Redan
1950 kontaktade han Josef, om att ordna ett
t2

solobservatorium pi Capri med dess 300
soldagar om iret.

Ar 1950 planerades en linbana upp till
ons hdgsta punkt, Monte Solaro. Den var
hJar 1952. Det skulle bli solftirmdrkelse den
25 februari 1952. Yngve planerade och
genomfdrde en solformcirkelseexpedition pi
Capri, bl.a. for att vdcka intresse for en sol-
forskningsstation. Det blev upptakten till en
fast solstation i Anacapri.

Yngve forhandlade med Josef och Stiftel-
sen om att expeditionsmedlemmarna skulle



fi bo pi Villa San Michele.I samband med
dessa forberedelser togs ocksi andra kon-
takter pA Capri, bl.a. med kommunen om
mark uppe vid Cetrella.

Cetrella iir ett litet kapell/kloster pi berget
nedanfor Monte Solaro ddr man bl.a. har en
strilande utsikt river de bercimda klipporna,
Faraglioni.

Yngve tog ocksi kontakt med Capris
store man, Edvin Cerio, en fdrmogen kultur-
personlighet med mark och fastigheter pi
on.

Solfdrmorkelseexpeditionen blev mycket
lyckad. Uppmiirksamheten bidrog fcirmod-
ligen till att Edvin Cerio uppliit en villa i
Anacapri, Casa Orlandi, till Vetenskaps-
akademien for att anvdndas som solobserva-
torium. Sommaren 1952 bodde Gunnel och
Yngve Ohman i Casa Orlandi och fick di
besok av Hannes och Kerstin Alfvdn, som
bodde pi Villa San Michele (Hannes Alfv6n
dr svensk nobelpristagare i fysik).

Uppe vid Cetrella fick Yngve disponera
och bygga till ett litet hus fcir speciell sol-
koronaforskning. Det var Vetenskaps-
akademien som fick ta emot dven den givan
av Cerio.

I borjan av 1953 borjade man transportera
instrument, mdbler och andra inventarier till
de bida solstationerna. En hel del av sidant
som skulle upp till Cetrella, fdrdes via lin-
banan upp till Monte Solaro.

Hosten 1953 var kungen pA besok och
inspekterade solstationen i Casa Orlandi.
Han triiffade di Edvin Cerio och tackade frir
donationen. Di hade ett litet betonghus
iordningstiillts, som observationsplats med
solinstrumentet pi taket, i Casa Orlandis
nedre triidgird.

Det fanns pi den tiden ett niit av solsta-
tioner runt jorden for att bevaka hiindelser pi
solytan. Kraftiga magnetstormar kunde stora
tridlos kommunikation pi jorden och var-
ningar utfzirdades niir det var stora utbrott pi
solen. F6r det behdvdes kontinuerlig over-
vakning och studenter och forskare avldste
varandra flret runt vid den svenska solsta-
tionen. Det var si min bror och jag arbetade
under ett halvt ir 1960 med bl.a. sedermera
professorn Kerstin Fredga som chef. Det var
hela tiden ett livligt utbyte mellan solsta-
tionens personal och Villa San Michele.

I Casa Orlandi pAgick solobservationer
t.o.m. 1960.I december det Aret skriver
Yngve Ohman att ett7}-tal forskare och
studenter har arbetat vid solstationen sedan
dess tillkomst 1952.

I Caprile byggdes en helt ny solstation
med solvdrme, mycket modernt d6, som
anvdndes fram till 1978 de man var tvungen
attflyttatill Kanarieciarna pi grund av 

^ttluften blivit fcir oklar pi Capri.
Asa Fahlbeck

Anders Lindstrom
meddelar att han som giva till Stiftelsen San Michele overliimnat faktasamlingen
"Muntheana", som ror Axel Munthes liv och verksamhet. "Muntheana" har tillkommit under
en tioirsperiod och bestir bl.a. av material frin Riksarkivet, Kungl. Biblioteket, Hildasholm
och Villa San Michele. Materialet har lagts in i tvA databaser: "Word" och "FileMaker Pro"
och finns tillgiingligt pi Villa San Michele.
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Mote med Munthe ombord pi s/s Suecia

Niir jag for en tid sedan fann en resedagbok
som jag fort for over 60 ir sedan, upptiickte jag
att jag hade skrivit ned ett samtal med doktor
Axel Munthe, forfattare till Boken om San
Michele, di en biistsiiljare, och slutligen civer-
satt till 44 sprik, men nu slllan liist och ndstan
bortglomd.

Virt samtal lgde rum den 7 september 1938
ombord pi ingfartyget Suecia, som jag fitrda-
des med frin Goteborg till Tilbury. Jag hade
gdstat operasingerskan Kerstin Thorborg, vars
bror hade gift sig med min tant, och som nu
bodde i den lilla pittoreska staden Hedemora
med sin make, tenoren och operaregissoren
Gustaf Bergman.

Axel Munthe, som di var 81 ir, var en ling,
smal, rakryggad man, kledd i en brun tweed-
kostym, mer avsedd fdr att vara varm iin for
elegans. En stor brun cape hiingde over axlarna
och en brun trilbyhatt var neddragen civer
6gonen, som doldes bakom glasdgon med
konvexa linser och svarta b6,gar.

Tog mod till sig
Han stodde sig pi en kiipp och strdckte ut han-
den framfor sig niir han gick. Jag, som var ung
och blyg men som beundrade hans bok, tog
mod till mig och tilltalade honom och jag fann
honom forekommande och viinlig. Hans engel-
ska var helt flytande, med den lite sjungande
intonationen som 2ir si karakteristisk for
svenskar.

Di han fick veta att jag bodde i London,
sade han: "Jaghar bes<ikt England varje 6r
under de senaste 25 inen. Jag dr medlem i St'
James's Club och jag har ett hus i Broadway (i
Cotswold p[ griinsen till Wales). Jag har till-
bringat tre minader i England nu under
sommaren.".

Niir vi sakta promenerade runt ddcket,
ndmnde jag att jag hade besdkt Kerstin
Thorborg, och dA svarade han: "Ah ja, jag
kdnner henne, dvs om detta att beundra henne
dr att kdnna henne. Jag har seff henne pi
Covent Garden. Ar hon trevlig? .... Stor, antar
jag. De mlste vara det f6r resonansen. Hon [r
en stor aktris ...".
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Di jag ndmnde att Gustaf Bergman var
hennes make, sa Munthe: "Jag blev bekant med
Bergman en ging. I Karlsruhe. Han var tenor.
Han hade en bra rdst men den var inte till-
riickligt stor ftir Wagner", och bodade sedan
tala om musik i allmiinhet. Han hade hdrt
Kerstin Thorborg sjunga som Fricke och som
Briinhilde; han talade ocksi om den norska
sopranen Kirsten Flagstad, och om en konsert i
Royal Albert Hall di han hort henne sjunga inte
mindre an20 slnger och sedan slutade sin kon-
sert med Bri.inhildes och Sieglindes arior.

Jag frigade om han besokte Italien ofta.

Med hus pi Capri
"Ja,varje tr. Jaghar etthus pi Capi." Han
talade om Mussolini, som han sa att han kiinde
v51. "Han 2ir skidespelare, ett rcitiigg, utan
moraliska skrupler, beundrar Macchiavelli. Jag
har hort honom siiga att han ljuger och bedrar i
statens intresse."

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 beundran ftir vad han
kallade de ofdrstorda italienarna, som till exem-
pel folket pi Capri, och civer ons skonhet,
fast?in han domde ut sig sjiilv som turist: "Vi
turister, vi ?ir som syra, vi frtiter."

En ovanligt ful man
Han hade ocksi varit bekant med Gabriele
D'Annunzio: "Han var, som ni siiger Pi
engelska, ett kriik - och Eleanora Duse, som
rinskat att do med D'Arurunzio, en ovanligt ful
man men som iindi fascinerade kvinnor. Han
hade inte nigon skrivmaskin utan skrev alla 50
bockerna for hand; och som ett resultat av detta
utvecklade han en stor valk pi fingret, som de
dyrkande kvinnorna ville kyssa. "Det iir nigot
underbart med kvinnor. De kan dlska personer
som dr fula. De ser nigonting djupare dn yttre
skonhet. Vi miin kan inte gtira det."

Skrev Munthe forfarande, undrade jag'



'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 Sveriges drottning, som var
doende och som jag hade lovat att stanna hos.
Niir jag borjade anviinda skrivmaskinen, kom
si historien av sig sjiilv."

Boken tilltalar engelsmiin
Sedan frigade han mig om varfcir jag trodde att
boken hade blivit en sidan framgflng. Jag
svarade att det var nflgonting i den som tilltalar
alla engelsmdn, nigot romantiskt och t.o.m.
sentimentalt.

"Ja", svarade han, "alla engelsman har en
litet dold svaghet fcir sentimentalitet. Jag forstir
att engelsmdn skulle tycka om den. Men den
har riversatts till 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
Sedan talade han om nAgot som siirskilt
intresserade honom, talbocker for blinda. och sa

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).

att Boken om San Michele skulle bli den forsta
talboken som gjordes.

Vi samtalade i ungefiir en timme och mot
slutet verkade Munthe trdtt, dven om han sa att
han s?illan sov di han led av sdmnloshet.

Niir vi kom till en trappa frigade han: "Ar
det hair trapporna?". Det var tydligt att han inte
skulle kunna ta sig ned for trappan utan hjiilp,
si jag erbjod honom arrnen. Han hoppades att
jag skulle besdka honom om jag nigon ging
kom till Capri, en iilskviird avslutning pi ett
hoviskt samtal frin en annan tidsilder.

Axel Munthe fick uppleva bAde Mussolinis
och Hitlers fall. Han dos.1949 vid92 Ars fllder.

Barbara Reynolds

Barbara Reynolds, engelsk forskare,
lexiograf och dversdttare med siirskild
inriktning pA italienska. Hennes senaste bok
dr Dante: The Poet, the Political Thinker,
the Man. Ovanstiende artikel publicerades i
The Times den 15 juli 2005.
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Capri Figelstation - nya inriktningar pfl verksamheten
Capri Figelstation hAller, som vdl de flesta San
Michele-viinner vet, till uppe p[ Castello
Barbarossa, rakt ovanfor Villan och 400 m over
Neapelgolfen. Stationen grundades 1956 och
firade sitt 5O-Arsjubileum i maj 2006, med en
strirre tillstiillning pi Villa San Michele.I sam-
band diirmed beskrev jag kortfattat i detta med-
lemsblad (nr 17, september 2006) den ornitolo-
giska verksamhetens historiska och vetenskap-
liga bakgrund, samt en del intressanta resultat -
och de senare presenterades utforligt i ett
specialhiifte av Sveriges Ornitologiska
Forenings vetenskapliga tidskrift Ornis Sv e cic a
(nr l-2,2006; "Capri Bird Observatory 50
years").

Ringmiirkning ger iterfynd
Huvudinriktningen hade di under de gingna 50
iren varit att studera figelstr[cket som sAdant
och dess tidsmiissiga fdrlopp, samt finga figlar
for ringmfirkning och insamling av olika data,
som k6n, flldrar, vingliingd, vikt, graden av fett-
pilagring, mm. Ringmiirkningen ger ju iterfynd
som efterhand visat oss varifrAn figlarna
kommer och vart de iir pi viig. Och vingliing-
derna kan t.ex. illustrera hur nordligare svart-
hdttor, avsevdrt mer lingvingade iin de lokala
mediterrana arfriinderna, passerar under den
senare delen av hosten. De tropildlyttande
figlarna iir naturligtvis ocksi markant fetare och
tyngre pi hosten, uppladdade med flygbriinsle
infor den linga passagen soderut over Medel-
havet och Sahara - dn ndr de pi viren anldnder
till Capri efter att just ha genomfort denna
anstriingande flygning, i nordlig riktning!

Andrad svensk verksamhet
Men efter att ha sysslat med dessa ganska
grundliiggande studier under 50 irs tid, under
vlrar, hostar och dven nflgra vintrar, menade vi
fdr nigra [r sedan att det kunde vara dags fdr en
viss nyorientering av inriktringen. Si medan
den italienska verksamheten pA Castello
Barbarossa fortfarande pigir pi traditionellt siitt
under virstriicket i april-maj, inom ramen for
deras framgflngsrika och mflngiriga o-projekt
"Progetto Piccole Isole" (PPD, har den svenska
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verksamheten iindrat karaktdr, och det ganska
radikalt.

Frin vir sida arbetas det numera pfl vflrarna
friimst med studier av figelburna sjukdomar,
som de olika tropikflyffande arterna pi olika siitt
kan bdra med sig frin Afrika och som teoretiskt
sett skulle kunna spridas i Europa. Det inleddes
med malaria, som kan pivisas genom blodprov
och som inte 2ir ovanligt hos vissa flyttfiglar. Pi
senare ir har man dgnat sig [t vad figlarnas frin
Afrika medfcirda fiistingar kan tiinkas sprida for
ohiilsosamheter - som bakterier, virus eller lik-
nande?

Provtagningen pi virarna sker i samarbete
med italienarnas PPl-program (det iir de som
fflngar figlarna di) och fiistingprojektet, diir
fiiltdelen tills vidare avslutades i och med viren
2OI0,leds frin Uppsala, frin Institutionen for
Medicinska Vetenskaper och med Bjorn Olsen
och Christian Ehrenborg som huvudmdn. Sj[lva
fzistinginsamlingen har i huvudsak genomfcirts
av svenska, men Bologna-baserade Sofia
Lundborg, som ocksi liinge arbetat som ring-
mdrkare med italienarna.

Enfr&n Afrika nyankind rr)dstjr)rthane med-
f1rande en ovanligt stor fcisting - kanske inne-
hdllande ndgot virulent smittcimne ?
Foto: Sofia Lundborg

Fflngar figlarna pi hiisten
Pi hcistarna har vi frin svensk sida sjiilva fingat
figlarna. Diir har det nu framfdr allt rcirt sig om



tvfl projekt. (1) Att analysera "isotopinnehillet"
och genetiken hos forbiflyttande ldvsingare,
som en del i ett storre projekt kring denna arts
uppdelning i olika populationer med olika hiick-
ningsomrflden, fl yttviigar och vinterkvarter.
Figlarnas isotopinnehill varierar utifrfln olika
geografiska "inputs" och genetiken kan skilja
sig it pi grund av populationernas olika
geografiska ursprung och hur liinge dessa
populationer varit skilda 6t. Analysen sker
utifrin fjiider- respektive blodprov. (2) Det
andra projektet har varit en studie av hur
figlarna producerar "stresshormoner" i samband
med sjiilva fingsten - alltsi hur de rent
fysiologiskt reagerar pi denna storning?
Milgrupp har hiir varit sAngare av sliiktet Sylvia
- som triidgirdssingare, tornsingare och
svarthdttor. Dessa tvi hostprojekt genomfcirs av
Lunds Universitets Zooekologiska avdelning,
med Susanne Akesson som huvudman och
doktoranden Keith Larson som ansvarig i fiilt.

Slutligen - det iir ju faktiskt inte bara figlar
som flyttar! I samband med 5O-Arsjubileet
ndmndes de studier av flytande fjiirilar (fr?imst
amiraler och tistelfjiirilar) som bedrivits pi bl.a.
Capri av pi den tiden Lundabaserade Oskar
Brattstrcim och som sedermera ingick i hans
doktorsavhandling. Och det iir ju inte bara
fjiirilar som representerar flyttande insekter pi
Capri - utan dven en del trollsl[ndor ror sig frin
Afrika norrut over Medelhavet och vissa ir
fingas iiven afrikanska vandringsgriishoppor pi
Capri.

Studier av fladdermiiss
Men just nu rekognoseras det (av Anders
Hedenstrcim, ocksfl frin Lund) infor eventuella
studier av flyttande fladdermoss. Minga som
varit pi Capri under t.ex. hostarna har kanske
noterat hur gott om fladdermoss det 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 respektive fdrbiflyttare? Man
identifierar de olika arterna genom att avlyssna
(och spela in) deras "rdster" - somju pi grund
av sin hclga ljudfrekvens oftast iir ohdrbara for
oss direkt ute i naturen, men som kan goras
horbara via viss moderering. J[mfor man di
t.ex. "fl addermusrostspektrat" pA hosten (minst
8 olika arter inspelade i hcistas) med det pA
sommaren (iinnu okiint) fir man en bild av vilka
arter som zir forbiflyttare respektive lokala.

Annorlunda inriktning
Det iir med andra ord forffarande en del pi ging
uppe p& Castello Barbarossa, fast med lite
annorlunda inriktning iin under de minga
gingna iren. Men det "gamla" materialet, alltse
frin de 50+ flren med mer traditionell figel-
stationsverksamhet, kommer hela tiden till nytta
i olika sammanhang. Ett exempel [r pigflende
jiimforelser mellan olika figelarters fl yttnings-
perioder forr och nu - vilket i flera fall genom
en tidigare passage norrut pi vflren i vira dagar
iin for nigra decennier sedan visat sig spegla
dagens lite varmare klimat med tidigare virar!

Christian Hjort
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honom och hans liv pA Capri. Och under de
senaste Aren har han inte bara uppmiirksammats
i en fransk doklorsavhandling utan ocksi i flera
seririsa artiklar pA tyska och engelska.

Vem var han? En begivad ftirfattare, en
spiinnande globetrotter och en skrinhetsdyr-.
kande aristokrat eller en utmanande pos<ir med
minst sagt excentriska vanor, 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 nhgra svar pA dessa frAgor.

fu I 806, under Napoleonkrigen, tillfinga-
togs en grupp retirerande svenskar av en fransk
fiiltmarskalk. Bland dessa svenskar fanns den
unge officeren Griran Axel Adelswiird fran

-

Villa Lysis vaclcrafasad med inslcriptionen Amori et Dolori Sacrum.

Jacques d'Adelswzird och Villa Lysis

Axel Munthe tir inte den ende fcirfattare som
byggt ett fascinerande hus pi en av Capris
klippor. Pi samma hrijd over havet som San
Michele ligger Villa Lysis, det hus den franske
ftirfattaren Jacques d'Adelswiird lZit uppfora
1905. I motsats tillVilla San Michele diir
turiststrommama aldrig tycks sina, d?ir trad-
garden prunkar och kameroma knSpps mot
viilkiinda utsikter lir Villa Lysis niistan 6ver-
givet, trSd garden i genviixt och utsiktspunkterna
livsfarliga att komma niira. Men en och annan
turist lockas av huset och Jacques d'Adelswiird
iir inte helt gkimd. Pi sin tid sA erk2inda f6r-
fattare som Compton Mackenzie med sin
"Vestal Fire" 1927 och Roger Peyrefitte med
"L'Exil6 de Capri" fran 1959 skrev romaner om
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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
knappast den unge Griran Axel ha tidit n6gon
strirre ndd. Han kunde delta i ortens siillskapsliv
och ftiriilska sig i Honorine Bernard, som till-
hdrde en familj med egendomar i det gruv-
distrikt som omgav Longwy. De gifte sig 1g09
och fick tre sciner. Georges Nicholas, som
slutade sin yrkesbana som Sveriges minister i
Paris, Casimir Axel som dog i relativt tidig
ilder. Renaud Oscar, mellansonen, var den som
skulle f<ira familjens namn vidare och bygga
upp familj ens f6rm<i genhet.

Oscar d'Adelsw?ird utbildades ftirst vid den
kainda militiirskolan i Saint-Cyr. Men efter att
ha blivit sv6rt sdrad och dekorerats med heders-
legionen tog han avsked ftjr att bcirja sitt arbete
som politiker. Mcijligen iir han den ende med
svensk f<iralder som valts in i den franska
nationalftirsamlingen. Under de politiska
diskussionerna och striderna runt l85l kom han
att st6 pi samma sida som Victor Huso. Detta
ledde till en v2inskap, fcirdjupad uv uti'd. biigge
herrarna hade hus pA Jersey. Det var ocks6 dzir
Oscar avled den 18 februari 1898, 86 er
gammal.

Men det iir inte som militiir eller politiker
som Oscar gjorde sin starkaste insats. Den
gfordes di han moderniserade och utvecklade
familjens gamla jiirnverk till ett modernt
industriftiretag och niir han grundade den ftjrsta
gemensamma ftirsiiljningsorganisationen fcjr
den franska stilverksindustrin. Bolagen sildes
senare och n?ir Oscar dog liimnade han efter sig
en stor ftrmrigenhet. Utan den hade inte Villa
Lysis kunnat byggas.

Hade konstniirliga ambitioner
Sonsonen Jacques var vid farfaders dod den
ende manlige arvingen. Han var dA en l8-6ring
med konstniirliga ambitioner som just givit ut
sin ftirsta diktsamling och brirjat sin framgang i
de parisiska salongema. Vid ett tal vid far-
faderns begrarming uppmanades han,'att l6ta
sig inspireras i sitt liv av de hriga traditioner

och de viirdiga exempel som hans kiira farfar
givit honom i arv."

Uppfullde Jacques dessa ftirviintningar? Nej.
Greve Jacques d'Adelswiird-Fersen, som han
ofta kom att kalla sig, levde knappast ett 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 anspela pi att han hade grevligt
Fersenskt blod i 6drorna. Hans farfars farmors
kusin var niimligen Axel von Fersen, Marie
Antoinettes viin. Och attvaragreve och
befryndad med en bercimd vacker iilskare var
viktigare ftir Jacques iin stalverk och politik.

En bomb briserar
Under 1900-talet allra ftirsta Ar pibrirjar
Jacques d'Adelswiird sina studier i juridik och
ger ut ytterligare diktsamlingar och en roman.
Si briserar bomben sommaren 1903. Sa h6r
skriver Adolf Adelsw2ird, di svensk milit?ir-
attachf stationerad i Paris, till sin bror Theodor
Adelswiird i Atvidaberg om deras franska
sliikting:

"Jag hoppas Du mottagit mitt gardagstele-
gram o s6ledes blifuit fcirberedd pi den
ftirskrackliga skandal rifuer hvilken tidning-
arna hiir nu frossa och hvari v6rt namn iir
draget ner i smutsen tack vare Jacques som
bragt skam o vaniira cifver det.,, I2l7-03

Aristokratin inftir riitta
Vari bestod dA denna "ftirskrackliga skandal,'?
Jo, Jacques d'Adelswiird, hade tillsammans
med en annan ung iidling, markisen de Warren,
hiiktats, anklagade ftir sedlighetsbrott. pressen
sliingde sig dver denna godbit. En medlem av
den parisiska aristokratin inftjr rtitta! Varje dag
publicerades nya avsl<ijande detaljer om orgiei
och svarta mdssor diir bide miin och kvinnor ur
den hdgsta societeten hade deltagit tillsammans
med mycket unga pojkar. Aven svenska tid-
ningar var intresserade. Bj rirneborgs tidning
beskriver den 23juli 1 903 hur polisen kommer
till Jacques d'Adelswiirds bostad. Han har just
kltitt sig ftir att gA pi middag hos sin ftistmcis
ftriildrar - i frack. Polischefen r6der honom att
bya klader eftersom han m6ste komma med till
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ftingelset. Jacques d'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 annan hylla stod en oiindlig
rad med skodon: vidare, 'Adi en enda htig
om hvartannat, penjoarer afsiden, spets-
prydda 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 sade i en likgiltig ton:
- Mina herrar, jag star till er disposition."

Bide den franska och den svensksprAkiga
pressen lir dels intresserade av att teckna bilden
av den bortskiimde aristokraten, dels angeliigna
att ge svar pi frigan. "Hur kunde detta
hiinda?".

En skadlig miljii
Den etniska tilthtirigheten tillskrivs viss bety-
delse. Republikansk pre ss framst2iller Jacques
d'Adelswiird som en representant fcir en deka-
dent fransk adel, medan hogerpressen svarar
med att framhilla hans utlZindska ursprung.
Hrigern och aristokratin forsvarar den italade
med argumentet att han var "en ung man med
svag personlighet underkastad diverse farliga
influenser: internatskolan (undervisnings-
v2isendet), det antika exemplet (grekisk gosse-
kiirlek), den moderna dekadenta litteraturen,
medbrottslingen Warren och en skadlig social
och familjemiissig mi1j6. "Till den skadliga
miljon niimndes att moderns familj var katolsk
medan faderns var protestantisk' Antiklerikala
och socialistiska tidningar framhiiver reli gio -
nens och kyrkans roll pi ett helt annat siitt. Man
pekar dels pi att flera av kyrkans m2in har ut-
pekats som deltagare i de sAkallade svarta
mdssorna, dels pi att den katolska kyrkans p6-
stidda kviruroftirakt lig bakom vad som hiint'

Till{lykt till Capri
I den uppmlirksammade riitteg6ngen - d?ir en
avgdrande friga var om de pojkar/unga mZin
som deltagit varit under eller <iver 15 ar -
f<irsvaras Jacques d'Adelswiird av m6itre
Derange, som tidigare upptriitt pi forsvarets
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sida i Dreyfusriittegfrngen. Riittegangshand-
lingarna hemligstiimplas under 100 6r och
Jacques d<ims till sex minaders ftingelse.
Diirefter tar han sin tillflykt till Capri d2ir han
kdper en tomt och l6ter konsfiriiren Edouard
Chimot utforma ritningarna till Villa Lysis.
Men innan han mer permanent installerar sig i
sitt nya hem ftiretar han en av sina bertimda
lingresor. Jacques d' Adelswiird var niimligen
knappast den svage och sjuklige estet som
pressen velat teckna. Han var en verklig globe-
trotter och levde liinge i kapps2ick och pi hotell
- Ziven om kapps?ickarna alltid bars av andra
och hotellen var bekviima.

Han reste inte bara runt i m6nga europeiska
l?inder. Han for ocksi mellan Japan ochNord-
afrika och 2ilskade Asien. Frin Ceylon, Singa-
pore, Hong Kong, Shanghai och Peking for han
till Hawaii och USA innan han tog biten hem
till Europa.

Den unge forfattaren och globetrottern Jacques
d'Adelswcird.

Under sin f<irsta lingresa fann han tv6livs-
avgorande kiirlekar. Den ena p& Ceylon - till
opium. Den andra i Rom. Dlir triiffade han den



dA 15-irige Nino Cesarini som skulle bli hans
sekreterare, iilskare och trogne vlin. Nino fdljde
Jacques till Capri och i juli 1905 blev Villa
Lysis frirdig. Pi fasaden finns en inskription:
"Amori et Dolori Sacrum" - Agnat keirleken
och smiirtan. Villa Lysis iir uppkallad efter en
ung viin till Socrates som 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 andas dekadens och olycka. Dessa
kiinslor blir kanske siirskilt starka i botten-
viningen, d2ir den bercimda opiumhilan finns.

Annu en skandal
Under en resa till Kina med Nino 1906 k<ipte
Jacques sin samling av 300 opiumpipor som
siigs ha tillhdrt kejsaren av Kina. En av Jacques
resor orsakades av en omtalad skandal. Niir
Nino 1911 skulle liimna 6n fiir att p6bdrja sin
militrirtjiinst beskit Jacques att Ninos nya liv
som soldat skulle firas genom en Mithras-ritual.
Den iscensattes i Grotta Matromania nattetid
med tjiinstefolket frin Ceylon utkliidda till
slavar. En ung flicka s6g detta, blev forskriickt
och beriittade ftir sin far. Det hela resulterade i
att myndigheterna bad Jacques att liimna Capri
fcir en tid. fu 1913 tillats han iterviinda till
Capri och d6lar han ha haft med sig siamesiska
katter som pAstods vara stulna frin kungen av
Siam.

Niir fcirsta viirldskriget br<it ut kiimpade Nino
ftir Italien, men Jacques d'Adelswiirds hiilsa
till2it honom inte att ftirsvara Frankrike. Han
blev friskriven som obotligt sjuk - dvs drog-

beroende. Jacques <ivergick fran opium till
kokain och hans liv gick obcinh<trligt mot sitt
slut. Nino kom hem och skcitte honom, men
Jacques insig att allt var ftirbi. Allt - skdn-
heten, inspirationen, hAlsan. Den 5 november
1923,Iagger han 5 gram kokain i ett glas
champagne. Han tcjmmer det och avslutar
dlirmed sifi liv.

Villa Lysis ftrfaller snabbt
Jacques d'Adelswiird lir begravd pi den
protestantiska kyrkogirden i Capri. Hans syster
Germaine, markisinnan di Bugnano, iirvde
villan, menNino Cesarini fick nyttjanderdtt pi
livstid mot att han bodde dlir tre m6nader om
iret. De andra m6naderna stod det honom fritt
att hyra ut huset. Men Nino siiljer sin nyttjande-
riitt till Germaine, som sedan ger villan till sin
dotter Gaby, markisinnan Bianchi di
Castelbianco som i sin tur siiljer den. Villa
Lysis ftirfaller snabbt och frirst i slutet av 1990-
talet fir den en kapitalstark dgarc. Den rustas
upp. Agaren d<ir dock hastigt och kommunen
hiider in. Villa Lysis iir nu 6Lter till salu.

Viveka Adelswiird

Viveka Adelswiird, professor emerita vid
Linkopings universitet. Sprikvetare,
sprflkforskare och fdrfattare. Hon medverkar
ocksi i Svenska Dagbladets Sprikspalten.
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B[sta San Michele vdnner,

forst och frlimst onskar jag iter tacka
v[nforeningen fr, Stiftelsen San Micheles
vdgnar for dess generosa bidrag hosten
2010. Under 2011 har detta gjort det
mojli gt att fdrbiittra videoovervaknings-
systemet och diirmed slArka Villa San
Micheles siikerhet.

Tillsammans med Svenska Staten via
Utbildningsdepartementet, Svenska
Akademien, Kulturridet, Murmestare
Embetet, Sveriges Ornitologiska Forening,
under iren flera generosa privata bidrags-
givare 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 svenskt kulturinstitut och kultur-
historiskt minne pi en o i Medelhavet,
hittills klarat sin resa i 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

4O0 000 personer skulle forra iret enligt
en rad experter ha varit viindpunkt och
uppsving for viirldskonjunkturen i sin hel-
het.I Italien och likasi i minga andra
liinder iigde detta inte rum. Specifikt for
syd-Italien och siirskilt Kampanien-
regionen fanns lingt innan redan 6ver-
hiingande olosta problem med avfalls- och
sophantering, hog arbetsldshet, ett out-
vecklat nlringsliv samt en svfl,rbekiimpad
organiserad kriminalitet (camorran).

I motsats till ovan nfimnda svirigheter gav
kombinationen av Capris egenartade
ekonomiska system och ett klokt men ej
riskfritt beslut att hoja entr6biljetten frin 5
till6 euro Villa San Michele okade biljett-
intlkter och diirmed ett visst andrum med
utgifterna, som ju alltid okar! Men fy den
som klagar och faktum [r att om man
ndrmare granskar Stiftelsen 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 beroende pi goda aktie- och fond-
investeringar, di resultatet i jiimforelse
med ir 2003 motsvarar en intdktsokning
pL9IVol

Tyvdrr, som antytts, fdljer kostnads-
utvecklingen en och samma trend, men
man kan nog tillita sig att gliidjas lite
iindi.

Mitt under den blodiga nordafrikanska
frihetskampen och den ofattbara tragedi
som drabbat Japan avslutarjag dock denna
korta rapportering hiir och tackar er for
visat intresse.

Med varma hiilsningar,

Peter Cottino
Intendent
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Ur bildarkivet

Fotografierna iir hiimtade ur Vittorio Massiminos bildarkiv. Det 6versta,taget av honom
sjiilv, visar utsikten frin Axel Munthes rum pi Stockholms slott, dlr Vittorio bodde med
Munthe 1947 .Den andra visar kung Gustaf VI Adolf i Anacapri tillsammans med astro-
nolnen Yngve Ohman, grundare och chef for observatoriet pA Monte Solaro, och Villa San
Micheles intendent Josef Oliv. Bilden iir tasen 1963.
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