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Amore proibito
150-årsdagen av Axel Munthes födelse högtidlighölls i Anacapri den 31 oktober 2007 med ett internationellt seminarium med deltagare från Sverige,
Italien och USA. Dessutom invigdes den nya
museiutställningen, till vilken Vänföreningen bidragit med 50 000 kronor. Det var ett storslaget
firande med deltagande av Sveriges ambassadör i
Italien, Anders Bjurner, Anacapris och Capris
borgmästare och andra honoratiores.
Firandet i samband med 160-årsdagen i oktober i
fjol var mindre spektakulärt men inte mindre
viktigt. Det hade en annan inriktning och vände sig
till befolkningen i Anacapri och Capri. Det är nämligen så att det inte finns någon bok om Axel
Munthe på italienska. Kunskapen om honom i
Italien inskränker sig därför huvudsakligen till vad
som kan hämtas ur Boken om San Michele, vilken
som bekant är en osäker biografisk källa. I Anacapri är Munthe ett begrepp och en inkomstkälla,
men ingen vet stort mer om honom än att han var
en svensk läkare och att hans kändaste patient var
Sveriges kronprinsessa och drottning.
För att råda bot på denna brist arrangerades på
”Centro multimediale Mario Cacace” i Anacapri,
inrymt i före detta hotell Eden Paradiso, en temakväll med inriktning på Axel Munthes och drottning Victorias närvaro på Capri. För arrangemanget stod Villa San Michele i samarbete med
Anacapri kommun. Kvällen öppnades med ett välkomsttal av Villans tillförordnade intendent Allan
Klynne, varpå er ordförande höll ett föredrag om
Munthe och drottningen och deras relation till
Capri: ”Axel Munthe, Vittoria di Svezia e Capri”.
Därefter visades Anders Wahlgrens film Förbjuden kärlek, som presenterades av regissören själv.
Dagarna före visningen var stan fullklistrad med
affischer som gjorde reklam för Amore proibito, en
titel som vi hoppades skulle locka inte bara
Muntheentusiaster utan kanske också en och annan
nyfiken tonåring. Men allt eftersom lokalen fylldes

kunde vi konstatera att publiken huvudsakligen
tillhörde samma ålderskategori som Vänföreningens medlemmar… Vi kunde dock glädja oss åt
att det var så gott som fullsatt, 250 besökare i en
lokal som tar 270.
Det är ingen överdrift att säga att kvällen blev en
stor framgång. Både direkt efter evenemanget och
följande dag överöstes Anders Wahlgren och i viss
mån också undertecknad av värme och djup tacksamhet från dem som närvarat. Vi hejdades på
gatan och folk kom ut ur sina affärer för att tacka
för att de äntligen fått veta något om den svenske
läkaren och hans kungliga patient.
Reaktionen var naturligtvis glädjande. Men samtidigt pekade den på ett problem, nämligen att
Villan kanske inte tillräckligt vårdat relationen till
befolkningen på den ö där den är belägen. Det gladde mig därför att höra att Kristina Kappelin, som
tillträdde tjänsten som intendent på Villan den 15
januari i år, ser som en central uppgift att utveckla
denna relation.
Från Vänföreningens sida hälsar vi Kristina, mångårig Romkorrespondent för SvT och SR, varmt välkommen som intendent och ser fram emot ett fruktbart samarbete. Den 21 november kommer hon till
vår sammankomst för att berätta om sina planer för
Villa San Michele. Notera detta datum!
Ett okänt Munthebrev
Axel Munthes 160-årsdag och tillsättandet av en ny
intendent var två stora händelser under 2017. Men
det finns en tredje, som direkt rör Munthes biografi.
I höstas kontaktades jag av en person som berättade
att hon ägde ett brev från Axel Munthe som hon
ville sälja. Det hade ingått i en samling ”gamla
brev” som hon och hennes man kommit över för
fyrtiotalet år sedan. I egenskap av Munthes levnadstecknare blev jag naturligtvis intresserad, i all
synnerhet som brevet var adresserat till apotekare
Karl Hornberg, Munthes blivande svärfar. Vad det
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rörde sig om var inget annat än det brev där Munthe
bad om sin blivande hustru Ultimas hand.
Med tanke på hur litet som är känt om Axel
Munthes första äktenskap var detta en sensation.
Det kändes därför viktigt att brevet säkrades för
forskningen. I samråd med San Michelestiftelsen
beslöt Vänföreningen därför att inköpa brevet för
att sedan skänka det till Riksarkivet, som ju har en
stor samling Muntheana. Sedan brevet presenterats
för Vänföreningens medlemmar på årsmötet 2018
kommer så också att ske.
Axel Munthes första fru Ultima Hornberg var född
1861 i Örnsköldsvik, men hade sedan 13 års ålder
bott med sina föräldrar i Stockholm. När hon
träffade Axel vet vi inte men Josef Oliv uppger att
det var sommaren 1880, då hon vistades i Paris för
konststudier. Om uppgiften – som rimligen kommer från Munthe själv – stämmer innebär det att de
känt varandra i mindre än ett halvår innan de gifte
sig i Stockholm den 24 november samma år. Hur
det än ligger till med den saken talar mycket för att
Axel gifte sig med Ultima mindre av kärlek än i
hoppet att äktenskapet skulle få honom att glömma
en annan kvinna, som han var olyckligt kär i. Han
gifte sig med Ultima, skrev han senare till poeten
Carl Snoilsky, ”med tankar och känslor uppfyllda
av en annan”. Kvinnan i hans tankar och hjärta var
Sigrid von Mecklenburg, friherrinnan på Högsjö
gård i Sörmland, som han med egna ord
var ”obotligt” kär i. Den kärleken var dock socialt
omöjlig eftersom Sigrid var gift och hade barn och
dessutom var adlig.
Giftermålet med Ultima skulle således ha varit ett
desperat försök att förtränga känslorna för friherrinnan von Mecklenburg. Axel hade disputerat
vid Sorbonne samma sommar, men han var ung, 22
år, och Ultima bara 19. Förmodligen trodde han
verkligen att äktenskapet skulle kunna få honom att
glömma sin stora kärlek. Det visade sig emellertid

Ultima Hornberg vid 12 års ålder, det enda kända fotografiet
av henne.

vara en grym felkalkylering: efter åtta år slutade
äktenskapet i en uppslitande skilsmässa, som fick
Axel att lämna Paris och flytta till Capri.
Mot bakgrund av den knapphändiga kunskapen om
äktenskapet bidrar varje nytt dokument till att berika denna kunskap. Munthes brev till apotekare
Hornberg är ett sådant. Poststämpeln är svårläst
men brevet tycks ha avsänts från Paris till Stockholm den 25 september 1880. Det följer i sin helhet
här nedan.
Bengt Jangfeldt
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Okänd som jag är af Eder, Herr Apotekare, kommer jag likväl inför Eder med en bön om kanske
det käraste Ni eger. Jag skrifver ogerna om hvad
jag känner för Eder dotter – talar om det gör jag ej
heller ofta, men jag känner så djupt att jag gifvit
henne hela min själ och att, nära henne eller långt
borta, hela mitt lif dock kommer att röra sig kring
Edert barn. Jag är ung och synes kanske för ung
för Eder, Herr Apothekare, för att skrifva sådana
ord, och man lär ju sägs det kunna bedraga sig på
halten af sina känslor vid några och tjugu år, men
jag har sträfvat mycket – och lidit mycket, och det
ger allvarliga tankar; och min ålders flyktiga tycke
kan jag ej få. Jag hade aldrig tänkt att jag nånsin
kunde hoppas att få gifta mig med Edert barn,
Herr Apothekare – jag vet väl att jag ej har de
egenskaper som behaga hos qvinnor – min roll är
en annan, och den enda glädje jag väntade mig här
var den som mitt yrke någon gång skänker, om
man fattar det som jag gör det. Men Edert barn är
modigt, hon tror sig också hafva fästat sig vid mig
en smula, och jag kommer nu inför hennes far för
att bedja att få henne till min hustru. Lätt är för
Eder, Herr Apothekare, att få en man åt Er dotter,
som i alla yttre afseenden står långt öfver mig,
men någon som håller Ert barn mera kär än jag
gör det – det finner Ni ej. Jag vet väl hvem jag är,
och hvem hon är, hur högt öfver mig hon står och
huru ringa det är, hvad jag kan erbjuda henne –
men jag vill gifva mitt lif för att hon skall få det
ljust och lyckligt ikring sig, och det är ju ändock
något. Men jag vet väl att detta ej är tillräckligt.

Här finnes äfven andra spörjsmål som jag måste
besvara och tyvärr har jag föga att komma med på
detta kapitel. – Jag är fattig. Skulder har jag inga.
Jag tror, efter allvarligt begrundande, att jag, om
jag får vara frisk och framför allt om jag har
någon att arbeta för, skall kunna slå mig fram här.
Medelbildningen bland läkarne här är underhaltig
och kan jag blott hålla mig uppe den första tiden
så har jag godt hopp. Jag har varit sjuk, men
vände för tre år sen till min egen förvåning
tillbaka mot lifvet och tror mig nu ha rätt att lita
på min helsa; och med friskt hufvud och starka
armar skall jag nog kunna värja Edert barn från de
bekymmer hon hittills aldrig fått ana att de finnas
till. Skulle vi vänta tills jag hade någon betryggad
inkomst på förhand, så måste vi vänta ännu några
år; men jag arbetar dubbelt lättare om jag hade en
liten hustru bredvid mig, och jag är dessutom ej
utan en viss oro för Ultimas helsa och som läkare
tror jag att äfven hon skulle vinna på om vi sluppe
lefva långt skiljda från hvarandra. – Jag har så
svårt att skrifva om allt hvad [jag] ville och borde
säga Eder, Herr Apothekare, och tror säkert att det
skall gå mycket lättare då jag snart kommer hem.
Ultima har visst också skrifvit hem i qväll och
hvad som ger mig mod att framföra min bön till
hennes far är att hennes snälla mamma, som redan
känner mig och som lofvat att också vilja bli en
god moder för mig, lofvat att tala godt för oss. –
Jag slutar här och lägger min framtid i Edra
händer!
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Una scuola per tutti
av Alessandro Lucca
Över 1000 personer deltog den 13 september 2017
i invigningen av Capris nya skola. En ny högstadieoch gymnasieskola med tillhörande idrottshall var
äntligen på plats efter många år, och samhället svarade med en enastående närvaro, med tanke på att
Anacapri endast har 6000 invånare. Skolgården var
full till sista plats!
Skolan samlar i en och samma byggnad öns alla
”scuole superiori” (motsvarar svenskt högstadium
och gymnasium) med sina olika inriktningar, från
”Istituto professionale alberghiero” (hotell- och
restaurangskola) till ”Professionale per il commercio” (ekonomlinje) och ”Liceo classico” (gymnasium med klassisk inriktning, inklusive latin och
forngrekiska).

Skolan har en koppling till Sverige, Axel Munthe
och San Michelestiftelsen på många sätt och är
ännu ett bevis på den ömsesidiga påverkan mellan
Capri och Sverige. Innan den nya skolan invigdes
huserade en stor del av verksamheten i ”Villa
Rosa” som ligger på Viale Axel Munthe och som
en gång tillhörde San Michelestiftelsen och liksom
den nya skolan bar Axel Munthes namn.
Det är omöjligt för mig att skriva om skolan utan
att berätta om min farbror, Enrico Lucca. Det var
han som låg bakom skolans utformning och som
redan på 1970-talet, som engagerad arkitekt och
politiker, tillsammans med dåvarande borgmästare
lade grunden till ”una scuola per tutti”: den på den
tiden, då många slutade sina studier vid 13 års
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ålder, revolutionerande idén att alla har rätt till en
längre och berikande utbildning.
Född i Casa Caprile – drottning Victorias hus i
Anacapri – växte Enrico och hans tre syskon upp i
Villa San Michele, där mamma Erminia och pappa
Antonio tidigt fick Axel Munthes förtroende att ta
hand om Villan. Efter studier i Neapel flyttade
Enrico till Göteborg och Chalmers, där han tog
arkitektexamen 1964 och sedan arbetade på olika
arkitektkontor, bland annat tillsammans med
Sidney White, grundaren av White arkitekter.

Enrico Lucca som ung arkitekt.

När Enrico 1968 flyttade tillbaka till Capri tog han
med sig mycket av den tidens svenska arkitektur,
men det var under en studieresa i Finland han fick
den kanske avgörande inspirationen, den han bar

med sig hela livet: ”Jag har studerat arkitektur i
Neapel och i Göteborg, men det var med Alvar
Aalto jag förstod vad arkitektur är”, är ett citat jag
kommer väl ihåg.
Men tillbaka till skolan. Den ligger i Anacapris
centrum, bredvid lågstadieskolan (scuola elementare) och mellanstadieskolan (scuola media) med
vilka den bildar ett imponerande utbildningskomplex som erbjuder rum och plats för studenter i alla
åldrar.
I skolan möter på ett odramatiskt sätt svensk funktionalism lokal tradition. De vita volymerna passar
väl in i omgivningen med liknande putsade hus och
avskalade detaljer. Särskilt lyckat är hur byggnaderna möter marken, med portiker, arkader och
andra utrymmen där man kan röra sig under tak.
Detta skänker ett slags lätthet trots den relativt stora
skalan.

Skolan har cirka 25 klassrum som ligger kring en
central ljusgård där all kommunikation sker. Detta
har varit ett centralt val i utformningen: de generösa trapporna och synliga korridorerna ger bra orienterbarhet och motverkar mobbning. Längst ner, i
kontakt med gatan för smidig in- och utlastning,
ligger köket för elever och lärare i ”scuola alberghiera” samt matsal och bar.
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I en separat byggnad i anslutning till skolan ligger
idrottshallen, med fullstor basket- och volleyplan.
Idrottshallen är vikt åt elevernas aktiviteter men är
öppen för allmänheten kvällar och helger. En elegant balkonad löper kring planen och fungerar som
en informell åskådarläktare vid större evenemang.

Av alla kommentarer har särskilt en fastnat i mitt
minne, den från min vän Luigi, taxiförare på
sommaren och murare på vintern. Han hade precis
kommit in i det stora och ljusa rummet mitt i skolan
då han utbrast i följande kommentar, fritt översatt
från ciamurro, den anacapresiska dialekten: ”…
Om jag hade haft möjlighet att gå i den här skolan
hade jag blivit vetenskapsman!”
Det var för mig den bästa komplimang som den nya
skolan, som nu står där mitt i Anacapri, kunde få.
En kommentar som jag är säker på att min pappa
Nicola och min farbror Enrico skulle ha uppskattat
och som skänker hopp åt alla nya generationer som
kommer att gå i skolan.
Una scuola per tutti. En skola för alla.

Alessandro Lucca är en svensk-italiensk
arkitekt född i Göteborg och uppvuxen
på Capri och Villa San Michele, där
hans pappa arbetade i många år. Han är
numera delägare i Brunnberg & Forshed
arkitektkontor i Stockholm.

Planen är något upphöjd från marken och får därför
ett fint ljus att sila in både uppifrån och från sidan.
På entréplanet under finns omklädningsrum och ett
litet auditorium som bär min farbror Enricos namn.
På invigningsdagen var det feststämning, med
många tal, musik och alla Anacapris honoratiores
på plats i högtidsuniform. Eftersom också jag har
varit involverad som arkitekt i projektet under de år
jag, min pappa Nicola och min farbror Enrico hade
kontor i Anacapri tillsammans blev det en hel del
kramar och komplimanger, bland annat från den
energiske och pragmatiske borgmästaren Franco
Cerrotta, min kollega och barndomsvän, numera
stadsarkitekten Filippo, och otaliga andra vänner,
liksom från bekanta och obekanta anacapresare.
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Upprustningen av Villa San Micheles gästlägenheter
av Kjell Jensfelt och Karl Alexanderson
Egendomen Villa San Michele utgör en mycket
viktig, mångfasetterad och unik kulturell institution. Byggnaderna i sin omgivning, landskapet och
den omsorgsfullt utformade trädgården bildar en
fantastisk harmonisk helhet. Stiftelsen har med
framgång förvaltat och utvecklat denna institution.

Villa San Michele med sina gästbostäder har
genom åren varit en plats för inspiration och arbete
för dem som under några veckor haft förmånen att
vistas på egendomen. Gästlägenheterna med sina
uteplatser har underhållits väl. För några år sedan
beslöt Stiftelsen att göra en ordentlig etappvis upprustning.
Karl Alexanderson, adjungerad i San Micheledelegationen har sedan början 1990-talet arbetat
med och varit Stiftelsens rådgivare avseende egendomens underhåll.
Hösten 2013 kontaktade han mig, Kjell Jensfelt, för
att vi tillsammans skulle påbörja arbetet med upprustningen och förnyelsen av gästboendet. Vi
kände varandra väl som arbetskamrater på samma
arkitektkontor där vi jobbat ihop i flera olika projekt.
Vid Vännernas medlemsmöte i november 2017
fick jag möjlighet att i ord och bild berätta om
idéerna och tankarna bakom vårt arbete. Detta är ett
kortfattat referat av föredraget – en berättelse om
ett trevligt och inspirerande samarbete i ett annorlunda och viktigt projekt.

Att inledningsvis i föredraget beskriva olika miljöer i och kring Villa San Michele kändes viktigt
för att förstå stämningen som omger dem som bor
i gästlägenheterna. Trädgården med sin vackra pergola, de magnifika utblickarna mot havet, konsertterrassen med sina fina evenemang, tillgången till
museet, kapellet, Barbarossaberget och inte minst
hela ön Capri med allt vad den erbjuder.
Arbetet med gästlägenheterna inleddes på försommaren 2014 med ett par veckors vistelse på San
Michele. Därefter arbetade vi vidare de kommande
åren med samråd och utvärderingar med Stiftelsen
efter genomförda etapper. Upphandling av möbler
och genomförandet av planerade renoveringsarbeten har skett på plats under ledning av Nicole
Boenkendorf. Hennes kunskaper, arbete med kontroller och överblick har varit avgörande för projektets genomförande och kvalitet.
Några utgångspunkter för vårt arbete
Gästlägenheterna med sina uteplatser har nästan
utan undantag vackra rum i fina samband med
skönt ljus och fantastiska utblickar. De är alla olika,
ofta med små mått och svårmöblerade. En del
klumpiga möbler tar stor plats och bättre anpassade
förvaringsutrymmen behövs. Gästerna har inte mer
bagage än vad som ryms i ett par resväskor.
Lägenheterna är en tillfällig bostad, en miljö för
arbete och fritid som skall vara väl fungerande och
trivsamma. Rummens möblering och de enskilda
möblerna och övrig inredning skall fullfölja och
tjäna detta.
Möbler och inredning med goda kvaliteter från
olika epoker har alla möjligheter att bilda en harmonisk och fin helhet på ett tidlöst sätt.
I lägenheterna skall finnas: Säng med bra madrass,
sängbord, bra läslampa – Skrivbord med god arbetsbelysning – Arbetsstol vid skrivbordet – Läsfåtölj med bra läslampa – Förvaringsmöbler för
kläder, lådor och hängande galgar – Plats för värde-
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saker pass och pengar – Väl fungerande pentry,
matbord – God allmänbelysning.
Uteplatsen är ett komplement som är viktigt för
helheten. Den kräver lika god omsorg som lägenhetens planering.
En inventering och dokumentation av de befintliga
förhållandena utfördes under sommaren 2014. Med
Staffan de Mistura formulerades utvärderingskriterierna: 1. Möbler – mycket viktiga. 2. Möbler –
intressanta, viktiga. 3. Möbler – ej viktiga, behålles
ej.
Följande exempel på möbler diskuterades och utvärderades enligt kriterierna:

att många möbler hade god kvalitet, funktion och
karaktär och kunde behållas med viss renovering.
Samtliga uteplatser, altaner och balkonger i anslutning till lägenheterna borde få en uppfräschning
med bättre disposition och översyn av murar, ny
belysning, nya möbler, solskydd och växter.
Kriterier vid val av nya möbler
Möblerna skall vara klassiska nordiska möbler i
ljusa träslag. Möblerna skall vara av mycket god
funktionell, teknisk och estetisk kvalitet. Möbelvalen skall harmonisera både med rummens karaktär, med varandra och passa med de befintliga möbler som behålls. En fin tidlös helhet eftersträvas.
De nya möblerna

Möbler – mycket viktiga, intressanta – viktiga.

Möbler – ej viktiga, behålles ej.

Utemöbler – ej viktiga, behålles ej.

Sammanfattningsvis kunde vi konstatera att en
översyn av lägenheternas disposition och möblering var nödvändig. Dessutom borde nuvarande
skrivplatser och läsfåtöljer förnyas. Likaså behövdes en förbättring av befintliga garderober med nya
lådor, hyllplan och galghängare. Vi bedömde också

Vissa befintliga sittmöbler renoveras med möbeltyger med god slitstyrka och estetiskt hållbara
egenskaper. Vi tog fram prover som exempel på
kvalitet och kostnadsnivå som bör vara styrande för
överenskommelse med tapetseraren.
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förslag att anknyta Salices uteplats till resten av
gästernas trädgårdar.
Det har varit mycket stimulerande och intressant att
få arbeta med förnyelsen av gästlägenheterna och
de omgivande miljöerna. Vi hoppas att vårt arbete
tillsammans med Stiftelsen har bidragit till att
ytterligare befästa Villa San Micheles unika betydelse.

Noggranna ritningar och instruktioner för byggåtgärder och ombyggnad av garderober gjordes.
Duktiga hantverkare utförde arbetet under vinteruppehållet. Likaså förbättrades utrustningen i pentryn. Små detaljer som avlastningshylla intill skrivplats, krokar för ytterkläder, hylla vid handfat och
duschplats redovisades.
Uteplatser, åtgärder och möbelval
Uteplatserna vid lägenheterna men också de gemensamma uteplatserna vid Foresterian, Boulebanan och biblioteksterrassen planerades med samma omsorg som lägenheterna. Detaljerade och
måttriktiga ritningar gjordes våren 2017 som innefattar översyn av murar, golv och plattläggningar,
växtlighet och belysning. Befintliga utemöbler av
god kvalitet skall renoveras. Nya möbler är
klassiska av god kvalitet. Trädelar är av certifierad
teak och metalldelar är rostskyddade. Bordskivorna
är av sten. Vi har valt möbler som åldras vackert
och som kräver minimalt underhåll.
Även Café Oliv har förnyats. Behovet av fler platser ordnas med nya bord och karmstolar i terrassdelen med den magnifika utsikten. Befintliga stolar
och bord renoveras och nyttjas på övriga delar av
terrassen och används vid andra uteplatser.
Den genomgripande upprustningen av gästlägenheterna har tagit fyra år. Samtidigt har IT-standarden höjts med bättre säkerhet och högre bredbandshastighet. Nästa insats blir att förbättra de
gemensamma uteplatsernas miljöer med översyn
och utveckling av växtlighet och markbeläggningar. Skisser finns för Foresterians trädgård,
Boulebanans terrass och Belvedereterrassen liksom

Ett särskilt tack till Vänföreningen som finansierat
möblemanget i gästlägenheten Limone.
Ytterligare några bilder från föredraget
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Limone med Nicole Boenkendorf i mitten.

Ginestra

Lavanda

Ginestra

Bougainvillea

Kjell Jensfelt
inredningsarkitekt SIR/MSA.

Karl Alexanderson
arkitekt SAR/MSA.
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Ulla Bjerne och Capri
av Lars Fuhre
När jag första gången besökte Capri kring 2004
kom jag till ön med en bild på ett privat palats där
författaren Ulla Bjerne hade bott 1937.
En vän, Mario Astarita*, hade lånat ut villan och
hon kunde använda den så länge hon ville.
Jag hade även med en kopia av ett vykort med
texten EDEN HÔTEL MOLARO. Detta var identiskt med det tomma palats som en familj Astarita
hade köpt någon gång efter första världskriget och
omvandlat till privatbostad.
Min förhoppning var att hitta palatset, men hur?
Jag hade under mina reseförberedelser inte hittat
något hotell med det namnet på ön.
När jag så kom till Anacapri för en övernattning
hade jag inget hotell bokat. Jag bläddrade i min
Neapelguidebok med enbart ett hotell att rekommendera i byn: Hotel San Michele.
Med utsikt över havet
Det lät som ett fint ställe, inte alltför dyrt, med
fantastisk utsikt över havet och nära till Villa San
Michele, mitt främsta mål med besöket.
I guideboken stod: ”Ett hotell från sent 1800-tal
med tilltalande, gammaldags atmosfär. Lugnt och
enkelt, med rum med utsikt över havet eller Monte
Solaro.”
Just my cup of tea!
När jag kom närmare hotellet insåg jag, som ni
säkert redan har räknat ut, att dagens Hotel San
Michele en gång hette Eden Hôtel Molaro och
alltså var det privata palats Ulla hade bott i som
enda gäst.
Det rum jag fick hade en stor terrass med utsikt och
jag vill tro att bilden på Ulla Bjerne från 1920 är
tagen – förutsatt att familjen Astarita hade köpt
hotellet redan då – på precis den terrassen.

Om ett besök i villan
Den finlandssvenska författaren Göran Schildt
(1917–2009) skrev i sina memoarer Lånade vingar
(1995) om ett besök i villan 1937:
”Vår resas sista anhalt blev Capri, dit vi begav oss
på inbjudan av min vän Ulla Biaudet, eller Ulla
Bjerne, såsom hennes författarnamn lyder. Hon var
jämnårig med och god vän till mina föräldrar, men
också den första fullvuxna som under min uppväxt
behandlade mig som en jämbördig kamrat. Med sin
bakgrund i den internationella konstnärs- och bohemkrets, som före första världskriget gav Paris
dess kulturella förgrundsställning, var hon inte bara
en mycket intressant, utan också utomordentligt
okonventionell, frisk och vital personlighet. Den
unga rikssvenska Ulla hade på 1910-talet varit den
jämnårige Evert Taubes älskarinna och den vankelmodige Nils von Dardels hett älskade musa, för att
bara nämna två av hennes otaliga erövringar. I början av 1920-talet råkade hon under ett kort besök i
Finland förälska sig i en lika originell som yrkesskicklig läkare i småstaden Lovisa. Han hette Léon
Biaudet, var hugenottättling och hade verkat som
fältläkare i Polen under det första världskriget. Det
omaka paret gifte sig, men den kloke Léon insåg att
en så exotisk fågel som Ulla inte kunde leva permanent inspärrad i en finländsk avkrok, varför hon
gång på gång bereddes möjlighet att resa ned till
sydligare luftstreck. Våren 1937 bodde hon i en
magnifik tjugorumsvilla på Capri, tillhörig en trogen beundrare från hennes ungdom. Denne distingerade ädling, greve Astarita, besökte numera sitt
Caprihem relativt sällan och såg gärna att Ulla där
fullbordade en roman om nyss upplevda kärleksäventyr i Tunisien.
Greven var tyvärr borta, när Georg Henrik [von
Wright, 1916–2003, finlandssvensk filosof] och
jag tilldelades var sitt rum i villan, men Ulla
introducerade oss i den mycket blandade vänkrets
som utgjorde hennes dagliga umgänge. Där fanns
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prinsar från obskyra furstehus, konstnärinnor av
tvivelaktig vandel, homofila amerikanska miljonärer och efterlysta revolutionärer, vilket blev för
mycket för två dygdiga och förlästa gossar från
Norden. Georg Henrik talar i sin dagbok om ’denna
lastbara ö’ och också jag gjorde stora ögon under
våra nattliga seanser med Ullas vänner.”
En färgstark person
Om modernismen i Sverige och Finland under 10-,
20- och 30-talen vore en film skulle Ulla Bjerne
ha kunnat spela en återkommande statistroll, och
en framträdande sådan. Hennes färgstarka person
skulle dyka upp i mängder av scener. Hon verkar
ha känt alla som spelade huvudrollerna inom konst
och litteratur, särskilt inom de avantgardistiska
kretsarna: konstnärer och författare som i våra
dagar i flera fall har blivit folkkära.

allra mest genialisk som sällskapsmänniska.
Ulla Bjerne var nära vän och korresponderade med
storheter som Evert Taube, Nils Dardel, GAN
(Gösta Adrian-Nilsson), Isaac Grünewald, Einar
Jolin, Leander Engström, Gustaf Hellström, Frans
G. Bengtsson för att nämna ett fåtal. Hon hade
stormiga kärleksförhållanden med såväl Taube
som Hellström och Dardel. Ett triangeldrama i
Senlis utanför Paris med de två senare skildras i
självbiografiska Botad oskuld.

Ulla Bjerne föddes 1890 i Söderhamn men kom att
leva större delen av sitt liv i Finland. Hon debuterade 1916 med romanen Mitt andra jag, en i dag
bortglömd bok som enligt dramatikern Carsten
Palmær spelade samma roll för många unga kvinnor på 1910-talet som Ulf Lundells Jack för unga
män på 70-talet. Hon skrev sedan närmare 30
böcker varav de mest spridda är hennes självbiografier som i tur och ordning utspelar sig i födelsestaden Söderhamn (Livet väntar dej, 1955), i
Trelleborg/Malmö/Köpenhamn
(Den
glada
otryggheten, 1958) och i Paris (Botad oskuld,
1961).
Hennes Ingen mans kvinna (1919) har av litteraturvetaren Kristina Fjelkestam i en doktorsavhandling kallats den första svenska konstnärsromanen med en kvinna i huvudrollen.

Ulla Bjerne 1920. Text på fotografiets baksida: ”Capri.
Hårtvätt och plastik.” Fotograf okänd. ©Åbo Akademi.

Museets första modernistiska verk
Samma år som hennes litterära debut målade Isaac
Grünewald hennes porträtt vilket 1917 för 2 500
kronor kom att bli Nationalmuseums första modernistiska verk. Det ingår i dag i Moderna museets
samlingar.

Mitt intresse för Ulla Bjerne kommer sig från
början av att vi är släkt (hon var min farmors
kusin). Under min uppväxt i Hudiksvall hörde jag
tidigt talas om henne, släktens svarta får, och ändå
fanns endast en av hennes böcker, den ovan nämnda, i mitt barndomshem.

Vi har alltså att göra med en människa som var
pionjär på flera områden, bland annat som stilikon,
författare, levnadskonstnär. Kanske var hon dock

Det var först i en recension av Göran Schildts självbiografi Lånade vingar (1995) som jag fick upp
ögonen för hennes unika person.
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Med åren har jag kommit att betrakta Ulla som en
nära vän och bundsförvant. Ett och annat särdrag
från hennes familj känner jag igen från min egen.
Hennes strävan efter absolut självständighet ligger
nära mina egna ideal.
Jag har vandrat i hennes fotspår i Söderhamn,
Malmö, Köpenhamn, Bretagne, Lovisa, framför
allt i Paris men också alltså på Capri.
Med sin extravaganta personlighet och sitt originella väsen passade Ulla inte in bland borgarna i
Söderhamn. Ett återkommande tema i hennes
böcker är längtan efter ett annat liv, bortom konventioner och det inrutade. Inte minst här har jag
känt ett tydligt släktskap. I dag skulle Ulla sannolikt ha funnit en plats bland dem som bekänner sig
till en s.k. queer livsstil.
Det är ironiskt att Ulla efter flera års resor i Europa
på jakt efter frihet till slut kom att bosätta sig i lilla
Lovisa invid Finska viken, en stad som på sätt och
vis är en spegelbild av hennes avskydda uppväxtstad Söderhamn som hon med illa dolt förakt
kallade Döderhamn.
I Lovisa gifte hon sig alltså med den egensinnige
kirurgen Léon Biaudet. Tack vare förbindelsen
med honom hamnade Ulla mitt i den finlandssvenska kultureliten.

Isaac Grünewalds porträtt av Ulla Bjerne. Från Moderna
museets sajt: ”Den modemedvetne Grünewald betonar Ulla
Bjernes maskulina framtoning. Kombinationen av kostym
och en feminint skuren väst, som framhäver midjan,
understryker det androgyna draget.
Foto: Moderna Museet.

Ulla Bjernes liv och verk
har sedan dess varit min hobby från och till. Under
mina tre veckor i oktober 2009 i Villa San Micheles
lägenhet Salvia bloggade jag om henne på Capri,
på engelska, med förhoppningen att nå ut till en
större publik.

”Lik en stor magnet”
Som bekant sökte sig många bohemer till Capri
under tidigt 1900-tal, så även Ulla, som bodde på
ön i längre perioder från 1920 och återkommande
besökte ön decennierna därefter.
”Perioden mellan Munthe och Malaparte – ungefär
1890 till 1940 – är också den tid då Capri blir populärt för ett slags bättre bohem, gärna med artistisk
profil. Capri blir tillika tillflyktsort för homosexuella och ibland sammanfaller dessa kategorier”
(Arne Melbergs understreckare ”Munthes dröm om
Capri fascinerar än”, SvD 31/10 2007).
Genom livet hade Ulla en strid ström kärleksförbindelser med både män och kvinnor.
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”Ulla Bjerne” avporträtterad av Einar Jolin 1918. Foto: Bukowskis
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Hennes femte publicerade bok blev en som utspelar
sig under just den här tiden och delvis på Capri:
Förförare: italienska noveller kom ut 1920.
I novellen “Fröknarna Fagerlövs hemska upplevelse på Capri” kan man läsa:
”Capriborna hade under årens lopp tillägnat sig en
framstående egenskap: tolerans. Ingenting fördömdes. För dem var intet mänskligt främmande.”
Och:
”Lik en stor magnet låg Capri ute i det safirblå
vattnet och drog till sig alla möjliga och omöjliga
exotiska existenser. Här fanns ett väl sorterat
provlager på allt mänskligt. En mera utsökt samling
dårar, försigkomna och avsigkomna individer,
begåvade och perversa människor, alla konstnärligt
anlagda – hade herr Malmfelt aldrig kunnat drömma om.”
I en finsk radioinspelning
från 50-talet för svenskspråkiga YLE berättar Ulla
om sina första besök på ön:
”… Capri den gången var lycksalighetens ö.
Ännu hade doktor Munthe inte skrivit Boken om
San Michele som ledde till en fruktansvärd invasion av gamla amerikanskor och andra turisthorder.
Ännu förekom inga asfalterade vägar på ön, och
därför inga bussar och bilar, luftbanor och dylika
arrangemang. Monte Solaro låg i okränkt majestät
med sina sluttningar skimrande av gul ginst och
promenaden till Anacapri med ständigt stigande
kurvor ända upp till gamla Hotel Molaro varifrån
man hade utsikt över Napoli-golfen och där ljusen
om kvällarna från Napoli som ett lysande pärlband
kantade hela Posillipo. Det var oförgätliga
promenader.
Sedan 1920 har jag i sju olika repriser varit på
Capri och ibland stannat ett halvt år. När jag sist
var där 1954 och såg hela eländet sa jag till mig
själv att det här är nog sista gången jag kommer hit.
Capri är numera ett i diamanter infattat sopnedkast,
yttrade senast en kultiverad gammal italienare,
sorgsen över öns förnedring. Naturen kan förstås

inte förstöras men gud bevare oss för alla dessa
halvgamla utländskor som i shorts med fläskiga lår,
veckiga som dragspelsbälgar larvar omkring på
piazzan och betalar för att få en älskare. Vanligtvis
en f d chaufför eller fiskarpojke som kommit sig
upp genom dessa damers osmakliga välgörenhet.
Finito signora. Åtminstone för den som levat på
Capri före sista världskriget.
Här slog jag mig nu ner i början av april 1920 och
blev kvar långt in i augusti. På ön fanns det fullt
med italienska konstnärer som på den tiden kunde
hyra en möblerad villa för några hundra lire i
månaden. Tyskarna som förut översvämmat Capri
var nu efter första världskriget helt borta. Mest
bodde där napolitanare, ofta i praktfulla privatvillor.
Hela veckan var det fridfullt på ön, endast på lördagen kom en del napolitanare för att stanna över
weekenden och om söndagsmorgon en del småfolk
från Napoli som for hem med kvällsbåten.
Tidigt om morgnarna gick man ner till Torre
Saracena och badade bland klipporna. Efter siestan
arbetade alla för att vid åttatiden träffas på piazzan
och se kvällsbåten från Napoli löpa in.
Senare efter middagen satt man vanligtvis på Café
Morganos terrass i den varma sydländska natten
med en stjärngnistrande himmel och drack kaffe
eller vin.
Här skrev jag under sommarens lopp en samling
italienska noveller som jag kallade ’Förförare’ och
till vilka jag redan fått en del uppslag i Rom. Resten
hämtade jag på Capri, ty det var en ö där det hela
tiden hände märkliga saker.”
En av Ullas närmaste vänner på Capri var futuristen
Italo Tavolato som medverkade i både Lacerba och
La voce, litterära publikationer som stod nära den
futuristiska rörelsen med texter som kombinerade
elitism och bildstormande med en gycklande syn
på sexualitet. Tavolato, som själv var homosexuell,
skrev futuristiska manifest om sexualmoral och
hyllade både lusten och prostitutionen. För detta
blev han åtalad. Senare lierade han sig med fascis-
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men och blev agent för polisen.
Allt detta roade säkert Ulla som kallades sig anarkist och själv, under pseudonymen Don Pedro,
skrev en liten samling erotiska noveller vid namn
Honungsberget som hon spred bland vänner i
Finland under andra världskriget.
Italo Tavolato och Ulla Bjerne behöll kontakten
länge. Det finns 69 bevarade brev och brevkort från
honom, det sista från 1948.

Deras Villa Biaudet i Lovisa testamenterades till
Finlands svenska författareförening och där bor än
i dag finlandssvenska stipendiater kostnadsfritt i
treårsperioder.
Ulla Bjernes kvarlämnade papper och hennes
omfattande korrespondens finns på Handskriftsavdelningen vid Åbo Akademi. Hon dog i Lovisa
1969 och ligger begravd på Sandudds begravningsplats i Helsingfors.

Berättelserna i Förförare: italienska noveller utspelar sig i Rom, Neapel, Taormina, platser som
Ulla själv besökte. Capri-novellerna ”Domarens
kärlek”, ”San Martino” och ”Fröknarna Fagerlövs
hemska upplevelse på Capri” utspelar sig i slutet av
1910-talet och början av 1920-talet.
I den senare är Ulla Bjerne, som framgår av utdraget nedan, på sitt allra mest spjuveraktiga humör.
Det är som om hon spelar iakttagaren, blandar till
synes självupplevda historier med fantasi, och fiktionaliserar versioner av ökända Capri-bor som
markisinnan Luisa Stampa Casati och Jacques
d’Adelswärd von Fersen.
Det var också på Capri Ulla mötte sitt finländska
öde, i form av tre finländskor: målarinnan Ellen
Thesleff** och hennes syster keramikern Gerda
Thesleff samt Therese Wuorenheimo som var den
som bjöd in Ulla till Finland där hon skulle stanna
tre dagar men alltså träffade Léon Biaudet och
stannade resten av livet.
Jag bedömer det som osannolikt att Ulla någonsin
träffade Axel Munthe men något de har gemensamt
är förmågan att förvandla det egna livet till ett
konstverk. Ulla Bjerne är precis som
Munthe ”hjälten i den livsroman som han själv
skriver och skapar. Han är sitt eget konstverk, han
förvandlar sitt liv till en hjältesaga”, som den tyske
kulturjournalisten Thomas Steinfeld skriver i
boken En stor man: Axel Munthe och konsten att
förse livet med mening, Stockholm 2009.
Paret Ulla Bjerne och Léon Biaudet hade inga barn.
De skapade däremot tillsammans ett hem fyllt av
konst från företrädesvis hennes svenska vänner.

Ulla Bjerne lutar sig mot dörren i Villa Biaudet i Lovisa.
Till höger om henne Einar Jolins stora porträtt där
skådespelaren Nils Asther står på knä vid hennes fötter.
Fotograf okänd. ©Åbo Akademi.
23 av Ulla Bjernes titlar – bland dem Förförare – finns
utgivna av Albert Bonniers förlag som e-böcker.
* Mario Astarita (1896–1979) var en bankir och konstsamlare
som 1968 skänkte en betydande samling romersk och
etruskisk konst till påven Paul VI som i sin tur gav den vidare
till Vatikanmuseet. Astarita skänkte även antikviteter till
Museo Archeologico Nazionale i Neapel liksom en park,
numera Parco Astarita, nedanför Villa Jovis, på Capri.
** Ellen Thesleff (1869–1954) var en av fyra huvudpersoner
i utställningen ”Den moderna kvinnan” på Millesgården
oktober 2017–februari 2018. De övriga var Helene
Schjerfbeck, Sigrid Schauman och Elga Sesemann.

Lars Fuhre är art director, grafisk formgivare, konstnär och driver sedan 2000
Fuhre Design AB. Hans logg har haft
mer än 4 000 unika besökare:
http://larsfuhre.blogspot.se
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Fröknarna Fagerlövs hemska upplevelse på Capri
av Ulla Bjerne
På Capri liknade dagarna varandra som kulorna på
ett radband.
Från en ständigt molnfri himmel lyste en brännande
sol. Vattnet var safirblått och ljumt som ett väl tempererat karbad och på sluttningarna blommade granatträden, fikusen och de hundraåriga kaktusarna.
De senare dömda till död och undergång då de
jättestora, pistilliknande blommorna sögo all deras
kraft.
De höga klipporna skådade tysta och förnäma ned
på den larmande turisthopen, som varje år drog
över ön med Bædeker i händerna. Generation efter
generation hade de sett draga förbi. De hade varit
med på den tiden, då sjörövare gjorde strandhugg
på ön. Då kejsar Tiberius byggde sina många palats. De hade sett det alltsammans förstöras och bli
till ruiner, för att sedan efter många år bli en vallfartsort för nyfikna främlingar och hemlösa dårar,
som kommo till ön för att söka ro i sin själ eller för
att mista den smula, de ännu hade kvar. De hade
sett allt och förstodo allt. De väntade inte något nytt
av människosläktet och önskade inte heller så särdeles att få vara med om ännu några kretslopp. De
stodo egentligen bara kvar av gammal vana med ett
hemligt hopp i sina skrovliga kroppar att en vacker
dag sakta få sjunka ned i det ljumma, safirblå vattnet – och försvinna med ön, likt en gammal saga.
Men det önskade inte herr Malmfelt. Han tyckte allt
var så trevligt.
Han gick omkring som en stor katt i solskenet och
spann och gnuggade händerna. Det var så trevligt
att leva! Och vad som var bättre. Det var så många
skandaler på ön –
Herr Malmfelt hade i tjugu år farit jorden runt, och
inte gjort något annat än haft trevligt. Nu hade han
gift sig och bodde med sin snälla, svenska hustru i

en villa på Capri.
Herr Malmfelts levnadshistoria var ganska enkel.
Vid tjugu års ålder var han ansedd som ett matematiskt geni. Man väntade, att han skulle fortsätta
Sonja Kovalevskys påbörjade arbete. Men en morgon då herr Malmfelt vaknade, var hans matematiska begåvning totalt försvunnen. Likt en ängel
hade den under natten passat på att återvända till
sitt rätta hem. Herr Malmfelt var allvarligt upprörd.
Han begrep inte ett dugg av det hela. Matematiska
problem var det enda, som intresserade honom.
Och när de voro borta – vad skulle han då göra?
Han såg sig omkring med undrande blickar. Så
reste herr Malmfelt. Reste ut i Guds vida värld, för
att söka rätt på sin försvunna begåvning. Men han
fann den inte. Begåvningen hade det tydligen bättre, var den nu var, än i herr Malmfelts hjärna. Och
så uppgav herr Malmfelt det hela. Han stannade vid
att tycka att allt var trevligt. Och det bör ju ingen
missunna honom.
Herr Malmfelt var en storvuxen, blond typ med
djupa ögon – djupa på grund av att de blickade fram
under ett tak av gula, buskiga ögonbryn.
Som herr Malmfelt inte hade något liv själv, levde
han på andras. Det var så trevligt! Vart han kom
spände han öronen och lyssnade med verklig förtjusning till alla skvallerhistorier och skandaler. I
alla gathörn, torg, korridorer och kaféer, överallt
var han på spaning. Ljudlös som en katt kom han
smygande på sina mjuka fotsulor, och då paret eller
sällskapet plötsligt vände sig, sågo de herr
Malmfelt stå bakom sig, och han hade trevligt. Han
smålog, gnuggade händerna, lyssnade och noterade
i minnet. Som en levande uppslagsbok for han
omkring från plats till plats.
Och likt livets levande vatten rann skandalerna ur
hans mun hela dagen.
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– Hör nu, herr Malmfelt, vem är det?

ryggen och vig i benen som en akrobat.

– Å, svarade herr Malmfelt, den. Jo, det är en
trevlig historia, den har bakom sig. Nu skall ni bara
höra.

Den första månaden var en enda stor fest för herr
Malmfelt. Från den tidiga morgonstunden till den
sena kvällstimmen var han i funktion. Klockan åtta
precis vandrade han till piazzan, för att köpa färskt
bröd. Han var då iklädd sin morgontoalett, en gul,
rysk blus, sydd av hans hustru i Schweiz för fem år
sedan. I handen bar han en liten prydlig väska av
blommig kattun, just lagom för en halv limpa. Och
vad hörde inte herr Malmfelt bara innan frukost!

Och så fick man ifrågavarande person från födelseåret till den närvarande stunden.
Herr Malmfelt levde således för andra.
Träffade han på en vilsekommen svensk någonstans i världen, genast var herr Malmfelt där för att
hjälpa. Visserligen inte med pengar. Men med goda
råd och en mångårig erfarenhet.
Nu var han på Capri, och det var skandalernas verkliga Eldorado, det!
Lik en stor magnet låg Capri ute i det safirblå
vattnet och drog till sig alla möjliga och omöjliga
exotiska existenser. Här fanns ett väl sorterat provlager på allt mänskligt. En mera utsökt samling
dårar, försigkomna och avsigkomna individer, begåvade och perversa människor, alla konstnärligt
anlagda – hade herr Malmfelt aldrig kunnat drömma om.
Som det var en ö, var det ingen fara för att historierna och skandalerna skulle föras bort av tåg,
automobiler och andra fortskaffningsmedel – nej,
de stannade på ön lika säkert som fordom Moses
lagtavlor bland Israels folk. Dock icke i lika oförfalskad form. Under årens lopp förändrades de en
smula, fördubblades och omstöptes – men de levde
i folkets minne och omhuldades från generation till
generation likt gamla ”fosterländska sagor”.
Capriborna hade under årens lopp tillägnat sig en
framstående egenskap: tolerans. Ingenting fördömdes. För dem var intet mänskligt främmande. Bara
de förtjänade pengar på det mänskliga. Det var för
dem huvudsaken.
– Nej! så trevligt här var, sade herr Malmfelt.
Och han sprang omkring på sina repsulor, mjuk i

Han hade långa och ingående samtal med signor
Ricolo, en gammal napolitanare, som hade ett synnerligen dunkelt och äventyrligt förflutet. Signor
Ricolo hade emellertid tröttnat på det äventyrliga
och för att vila ut efter de genomgångna strapatserna, och ha det lugnt och bekvämt på äldre dagar,
hade han för ett tjugutal år tillbaka gift sig med en
äldre, rysk dam, som hade bra med pengar – men
bara ett öga. Nu hade gubben det bra. På dagarna
satt han på kafé Morgano och spelade poker. På
kvällen gick han till piazzan ett slag och tittade på
båten, som kom från Neapel. Och när han var
hungrig gick han hem och åt.
Otaliga och otroliga voro de historier han fodrade
herr Malmfelt med. Och då han slutade, sade han
alltid:
– Ja, signor Malmfelt, det var ingenting att göra åt
det. Livet måste man förstå.
– Ha, ha, ha, skrattade herr Malmfelt, vad det i alla
fall är trevligt.
Allt hade funnits på Capri. Och vad fanns det inte
ännu?
Där fanns nu den fatala markisinnan – en skön, men
mycket extravagant dam, som samlade på kärleksäventyr likt frimärken. Man påstod att minst femton män av olika nationaliteter tagit livet av sig för
hennes skull. Nu hade hon kommit till ön igen samman med fröken Kranowsky, en äldre ogift ryska,
som såg ut som en häxa med röda ögon, spetsig
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lång näsa och stripigt hår. Fröken Kranowsky kom
till ön för tjugu år sedan, och då såg hon precis lika
ut. Folk sade hon kunde trolla. I sin villa hade hon
fyrtio kattor och tio papegojor, som skreko om varandra på alla möjliga språk. Under olika perioder
hade fröken Kranowsky haft ett mycket starkt och
egendomligt inflytande över den fatala markisinnan. Man ansåg att hon hypnotiserade eller förhäxade henne. Ingen kunde räkna ut detta underliga
förhållande.
Nu var åter en sådan period kommen. Kranowsky
dök plötsligt upp på ön. Och två dagar senare kom
den fatala markisinnan från Rom. Hon kysste och
omfamnade den gamla häxan, som genast bortförde
henne i en vagn till Ana-Capri. Och där lever nu
den fatala markisinnan ett tillbakadraget liv tillsammans med fröken Kranowsky och hennes fyrtio
katter och tio papegojor. Så länge det varar. Ty
plötsligt en dag är den fatala åter försvunnen. Ingen

vet var hon är. Men alla veta, att nu är hon ute igen
och förvrider huvudet på någon stackars man –
Men vidare i texten, säger herr Malmfelt.
Där fanns nu också ryssen med de två tragiska äktenskapen. Den första hustrun hade hängt sig. Och
den andra hade blivit tokig. Nu gick han omkring
och letade efter en tredje. Men alla som kom i hans
närhet varnades. Folk sade han hade ”onda ögon”,
och när de mötte honom, satte de tre fingrar ned
mot jorden.
Men detta var ingenting emot homosexualiteten,
som florerade på ön. De mest besynnerliga ménages gingo fritt och öppet omkring, serverade och
betjänade av tacksamma och vänliga capribor.
Underliga ménages på två, tre, fyra. Det var
ingenting särskilt med det.
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Sällskapet San Micheles Vänner
Balansräkning för verksamhetsåret 2017
INGÅENDE BALANS
Skulder och eget kapital
Eget kapital
29.674:00

Tillgångar
Kassa
Plusgiro

––––––––
29.674:00

RESULTATRÄKNING
Utgifter
Möten
40.300:00
Omkostnader
35.904:00
Årets vinst
17.621:00
________
93.825:00

UTGÅENDE BALANS
Kassa
16.941:00
Plusgiro
30.354:00
________
47.295:00

Inkomster
Medlemsavgifter
Möten
Bidrag från medlem

Eget kapital

11.774:00
17.900:00
________
29.674:00

50.200:00
42.625:00
1.000:00
________
93.825:00

47.295:00
________
47.295:00

Stockholm den 5 april 2018
Yvonne Ribbentoft
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Sällskapet San Micheles Vänner
Verksamhetsberättelse för 2017

Styrelse och revisorer
Ordförande

Bengt Jangfeldt

Kassör, klubbmästare

Yvonne Ribbentoft

Sekreterare

Monica Breidensjö

Ledamöter

Tove Faye-Wevle
Fredrik Hulting
Bo Lambert
Bill Ottercrans

Revisorer

John Bengtsson
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Valberedning

Vanja Engström
llkka Pärnu

Styrelsefrågor
Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden under året. Styrelsen är engagerad i utvecklingen av
Villa San Michele och arbetar för att stödja underhåll och bevarande av Villan. Under året har Vänföreningen givit bidrag till möbleringen av gästbostaden Limone. Medlemsbladet utkom som vanligt i maj
och i år med uppskattade bidrag av Puck Munthe och Bo Lambert.
Föreningen har ett gott samarbete med Rominstitutets Vänner, med Società Dante Alighieri och Pro
Venezia genom att medlemmarna inbjuds att delta i varandras möten.
Vår hemsida ger kontinuerlig information om vår verksamhet. Alla medlemsblad finns nu tillgängliga på
hemsidan. Även nya medlemmar kan därigenom sätta sig in i Sällskapets syfte och verksamhet.

Medlemsutveckling
Antalet medlemmar kan inte anges exakt eftersom vi har familjemedlemskap. Medlemsutvecklingen är
positiv men styrelsen verkar för att den ska bli ännu bättre.

Verksamhet
Sällskapet har haft fyra medlemsmöten, två på våren och två på hösten. Vid det första medverkade Christin
Edström, f.d. intendent på Munthes Hildasholm. Hon berättade om verksamheten på huset, som var
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Munthes morgongåva till Hilda Pennington Mellor. Vi fick också veta mycket om henne och hur det levdes
i huset innan det blev museum.
Det andra mötet var också årsmöte, vilket som vanligt hölls i Medelhavsmuseets lokaler. Efter årsmötesförhandlingarna visade ordföranden med hjälp av foton och gamla vykort hur en resa från Neapel till
Anacapri – med ångbåt och på åsnerygg – kunde gestalta sig år 1900.
Vid höstens första möte berättade Kjell Jensfelt om upprustningen av Villa San Micheles gästlägenheter.
Han och Karl Alexanderson hade gjort en genomgång av lägenheternas funktioner, estetiskt och praktiskt,
och inventerat befintliga möbler. Även Staffan de Mistura hade deltagit i detta arbete. Gästbostäderna har
fått ett ordentligt lyft vilket gläder Vänföreningen som finansierat möblemanget i Limone.
Vid det sista mötet för året berättade Lena Hultman och Anders Neumüller om San Michele och möten
med Josef Oliv på sextio- och sjuttiotalen. Lena presenterade intressant information från tiden då Lenas
man Nicola Lucca skötte Villan tillsammans med Vittorio Massimino och berättade om sin far, som i
egenskap av arkitekt var med om att rita upp Villan efter Munthes död.
Därefter fick gästerna lyssna till en av Sveriges främsta pianister, Roland Pöntinen, som bl.a. spelade
Chopin och Debussy.
Sällskapets möten har varit välbesökta och de gemensamma måltiderna ger tillfällen till gemenskap och
informationsutbyte kring Villa San Michele och nya forskningsrön rörande Axel Munthe och Anacapri.
Det har skett förändringar på Villa San Michele under året: Staffan de Mistura har lämnat uppdraget som
intendent och i september utsågs Kristina Kappelin att efterträda honom. Hon tillträdde den 15 januari 2018.

Stockholm den 10 april 2018
Bengt Jangfeldt

Yvonne Ribbentoft

Fredrik Hulting

Monica Breidensjö

Bill Ottercrans

Tove Faye-Wevle

Bo Lambert
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