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I fiirra numret
av Medlemsbladet fdreslog styrelsen fdr
Siillskapet San Micheles Viinner att fdr-
eningens namn skulle eindras till "Axel
Munthe-szillskapet" och uppmanade med-
lemmarna att rdsta om saken via epost eller
vanlig post. Tyviirr var det bara ett fEtal som
rdstade, 42 personer. Fdrslaget awisades
med siffroma24 mot och 18 fdr. Viinfor-
eningen behiller diirfdr sitt gamla namn.

Trots att det av formuleringarna i forsla-
get tydligt framgick att fdreningen ocksfl vid
ett namnbyte skall ha som syfte att "stddja
Stiftelsen San Micheles verksamhet" tycks
nigra ha tolkat initiativet som ett fdrs6k att
forskjuta dess fokus. Som ordfdrande i
foreningen, och den som initierade forslaget
om namnbyte, vill jag d[rfdr klarg<ira att det
aldrig vaitfrhga om nigon foriindring av
foreningens inriktning. Det enda syftet med
namnbytet var att fors<ika bredda Siillskapets
rekryteringsbas, si att vi kan stiirka vir
ekonomi.

For att uppfylla ambitionen att "st<idja
Stiftelsen San Micheles verksamhet" behci-
ver vi niimligen si mycket pengar vi kan fi.
Med anledning av l50-flrsdagen av Axel
Munthes fodelse, som intriiffar den 31
oktober i flr, har Stiftelsen San Michele
beslutat om en viilbehdvlig upprustning av
villan. Informationsskyltarna skall upp-
dateras och rummen iterstiillas si lingt det
iir mojligt till det skick som de hade pfl
Munthes tid. Overtickningen av trappan frin
entr6n upp mot triidgirden tas bort och
turiststr<immen leds i stiillet - som forr i
tiden - genom studion och venetianska
salongen ut mot skulpturloggian. Den s.k.
franska salongen, som nu bara dr ett
genomgingsrum, kommer att fdrvandlas till
ett informationscentrum diir besdkarna kan
skaffa sig fdrdjupad kunskap om villan och
om Munthe som fdrfattare, l6kare, djurviin
etc.

Till detta omfattande renoveringsarbete
har styrelsen for San Micheles Viinner
beslutat bidra med 50.000 kronor, dirmed
uppfyllande ett av foreningens tvfl huvud-
syften.

Det andra huvudsyftet ar attvara"efl
sammanhillande liink mellan personer som
vistats pi Villa San Michele". F6r att upp-
fylla detta syfte anordnas som bekant flera
gflnger om flret sammankomster med ftjre-
drag med koppling till Villa San Michele,
Capri och Axel Munthe. I oktober i {ol
beriittade Gunnar Dahl om Tiberius utifrin
sin bok om kejsaren och i november presen-
terade Micael Ekberg, Leo Eriksson och
undertecknad boken Solliden: Ett hundra dr
av kungligt sommarliv, som vid sidan om
Olandsslottet handlar mycket om Capri,
Munthe och kronprinsessan Victoria.

Under jubileumsiret kommer fdredragen
i Zin hdgre grad att fokuseras pi Villa San
Michele och dess upphovsman Axel
Munthe. Den 15 mars diskuteras Villa San
Micheles historia, nutid och framtid av Peter
Cottino och arkitekten Bo Sahlin, som
arbetar pfl en bok om San Michele och
Munthes intentioner med villan. Och i sam-
band med irsmotet den 18 april talar Goran
Alt6us, som gett ut en skiva med Munthes
favoritmusik, om "Munthe och musiken".
(Se virens program pi sidan 14.)

Stiftelsen San Michele genomfdr under
iret inte bara en upprustning av villan utan
anordnar ocksfl den29-31 oktober, i anslut-
ning till Axel Munthes fodelsedag, ett
internationellt symposium pi Capri. Fore-
dragen behandlar olika aspekter av Munthes
liv och giirning och talarna kommer frin
Sverige, England, Italien och Tyskland.
Ytterligare information om symposiet
liimnas i niista Medlemsblad.

Ett siitt att bredda kunskapen om vSLr
fdrening och dess aktiviteter iir det sam-
arbete som vi inlett med Rominstitutets
v6nner, som hiidanefter kommer att
informeras om vira sammankomster - pfl .
samma siitt som vi i virt Medlemsblad
kommer att upplysa om deras. Tanken iir att
vi pi si vis skall kunna knyta kontakter som
kan vara av nytta och n6je forbidaparter.
Om det ocksi leder till nyrekryteringar till
vira respektive viinfdreningar [r det ingen
dilig bieffekt.

Bengt Jangfeldt
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Hedersmedlem i Sallskapet San
Micheles Viinner
Enligt $ 2 i stadgarna har Siillskapet San
Micheles Viinner rattatt till hedersmedlem
kalla "den som pi ett utomordentligt siitt
frtimjat Siillskapets syften". Efter fdrslag frin
undertecknad beskit styrelsen i hdstas att till
hedersmedlem utse Vittorio Massimino, "f6r
hans stora och mingflriga insatser fdr Axel
Munthe och Villa San Michele". Diplomet,
som utftirts av den kiinda formgivaren Elsa
Wohlfahrt, dverliimnades till Massimino pi
hans 94-irsdag den 20 september 2006.

Vittorio Massimino iir f6dd i Anacapri 1912
i en familj som arbetat for Axel Munthe sedan
1880-talet. Hans mor Rosina var tillsammans
med sin syster Giovannina diinsteflicka hos
Munthe bide pfl Capri och i Rom och om-
niimns pi flera stiillen i Boken om San Michele.

Vittorio vzixte upp i Torre di Materita, diir
hans f<iriildrar var f<irvaltare, och 1928 kallade
Munthe honom till Rom frir att diinstgdra som
hans "valet", bediint - i sjiilva verket som ett
slags allt-i-allo. Diirefter fortsatte han att arbeta
hos Munthe i nristan dugo ir. Han foljde med
honom pi hans resor till England och Sverige,
och 1946-47 bodde han med Munthe pi
Stockholms slott. Efter Munthes ddd fungerade
han tillsammans med sin systers familj i minga
ir som f<irvaltare pi Villa San Michele.

Under irens lopp har Vittorio Massimino
vid flera tillf;illen riverliimnat material ur
Munthes kvarlitenskap till Villa San Micheles

arkiv: manuskript, fotografier och brev, senast
brewiixlingen mellan Munthe och kronprin-
sessan Victoria (som numera forvaras pi
Riksarkivet i Stockholm).

Det iir siledes inte svirt att motivera ett
hedersmedlemskap till Vittorio Massimino,
som kiint Munthe sedan han var bam och var i
hans tjiinst i flera decennier. Genom denna
utniimning hedrar Siillskapet dessutom indirekt
Vittorios familj, som arbetat f<ir Munthe inda
sedan han slog sig ner pi Capri i slutet av
1880-talet.

Bengt Jangfeldt
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Hildasholm - Axel Munthes morgongflva till sin hustru

Aret 1907 niir Axel Munthe var 50 ir gifte han
sig med Hilda Pennington Mellor frin England.

Vigseln iigde rum i London och brollopsresan
gick till Dalarna, ndrmare bestiimt till Siljans-
bygden. Axel hade vandrat i Dalarna i sin ung-
dom och var i likhet med minga andra gripen av
den nationalromantiska kiinslan for Dalarna.
Axels hustru Hilda blev fortjust i Siljansbygden
och paret bestimde sig fdr attbygga sig ett
sommarhus diir. Valet fdll pi Tiillberg, hcigt
beliiget och med utsikt <iver sjdn Siljan. Axel
Munthe, som var intresserad av byggenskap, gav
arkitekten Wahlman i uppdrag att rita ett
timmerhus i nationalromantisk stil flt sig.

Av nigon anledning tindrade sig Axel och
ville i stiillet bygga ett sommarresidens alldeles
niira Siljans strand och valde en arrendetomt
granne med Leksands kyrkogird.

Axel Munthe hade nigra ir fdre sitt giftermil
med Hilda engagerat sig i byggandet av
Solliden, slottet pi Oland, som kronprinsessan
Victoria liit uppfora. Arkitekt till Solliden var
Torben Grut. Nu viinde sig Axel Munthe till
Torben Grut och gav honom uppdraget att rita
ett hus att byggas vid stranden mot sjdn Siljan.
Ritningarna var klara 1910 och byggandet kom
iging.

Huset fick karaktiiren av en lldre stdrre
svensk gird i stram reniissansstil (Vasastil) med
sleita murar, rena linjer och hogt tak. Torben
Grut var dessutom influerad av den engelska
konstriktningen Arts and Crafts Movement, som
hyllade 6kta material och ett gott hantverk,
vilket karaktiiriserar det viilbyggda huset.

Anliiggningen bestod ftjrutom den stora
hul'udbyggnaden av tvi friliggande flyglar, en

kraftig mur med j[rngrind upp mot en all6 och
en liten grind mot Leksands kyrkogird. Smides-
verket i grindarna iir utformat exakt som de pfl
Axel Munthes villa San Michele pi Capri.

Ar 1911 var huset f?irdigt och familjen med
de bflda sonerna Peter, fddd 1908, och Malcolm,
fddd 1910, kunde f lytta in.

SmiL intima rum
Om den stora byggnaden utstrilar en viss stram-
het och hogtidlighet motsvaras det inte alls i det
inre. Rummen iir forhillandevis smi och intima
och den fasta inredningen iir funktionell och
modern och samtidigt hemtrevlig enligt den
tidens mfltt.

Huset fylldes med tildre mdbler frin England,
Italien och Sverige. Hilda, som kom frin en fcir-
mdgen familj, hade m6jlighet att flytta en hel del
bohag till huset i Leksand. Axel Munthe var en
samlare av antikviteter och kunde ocksi bidra
till att fzlla sommarhemmet med vackra och
intressanta ting. Ett ffital foremfll kommer frin
Dalarna, vilket vi siirskilt pipekar i visningarna.

Sonen Peter, som egentligen hette John Axel
Viking, kallades Viking niir han vistades i
Sverige och Malcolm, kallad Grane, var bida
konstniirligt begivade. Peter och Malcolm fick
mila dekorationer i fdnstersmygar, i trapphall
och pi kakelugnarna i huset! Dekorationerna
imiterar traditionella dekorer i svenska slott och
pi kakelugnen i Axels skrivrum har pojkarna
milat det muntheska familjevapnet i stort
format.

Interirirerna vittnar om att familjen trivdes i
huset. Men iiktenskapet borjade snart knaka i
fogarna och frin I9l9 var Axels besdk i Lek-
sand liitt riiknade. Hilda och pojkama tillbringa-
de dliremot varje sommar i det nya huset, som
kallades Stengirden. Fdrst senare niir Hilda
Munthe gitt bort 1967 beslot sdnerna att huset
skulle uppkallas efter modern och heta
Hildasholm.

Vackert anlagda triidgirdar
Hilda Munthe var mycket triidgflrdsintresserad
och borjade snart planera fdr attanlaggatrad-
girdar pi tomten. Hon hade kunskaper om
engelska och italienska trldgirdsideal och an-
passade sina triidgirdsid6er till att passa i det



kallare Leksandsklimatet. Den frirsta triidgirden,
P dfd g e I s t r ri d g ttr d e n eller Gu I a tr ci d g dr d e n,
piborjades i skiss 1912. Den iir en liten
barocktradgiLrd med formklippt a lhga broderi-
parterrer omgiirdade av gula rudbeckior. Pi-
fbglar i bly pryder den lilla trldgirden. I hrjrnen
iir halvcirkelformade trisoffor - p6fbgelssoffor -
placerade. Hilda Munthe trivdes i Gula trrid-
gdrden, diir kunde hon lugnt sitta i la i sol-
viirmen och dricka sitt eftermiddagste.

De <ivriga triidgirdarna som Hilda planerade
viixte fram under 6ren. Varje triidgird iir en
s luten enhet. E n b u s ke tr ri d gdr d en intill P dfa g e I s -
trridgdrden kantas av enar och tujor och om-
sluter ett hav av bli riddarsporrar. I det soligaste
hdrnet finns en Sunken Garden med skulpturer
stiende mitt i en liten bassiing.

Inf<ir Drottning Victorias besrjk pi Hildas-
holm 1924 invigdes Fontdntrr)dgdrden. Den ar
beliigen l2ingre bort mot den norra sidan. Gjut-
jiirnsumor pi hriga socklar har rdda begonior.
Hjzirtformade rabatter ar Szllda med vita liljor. I
mitten porlar en fontiin vilande pi en sockel som
Malcolm Munthe skulpterat av olika sorters
sammanfogade stenar.

Ett lugnt och harmoniskt liv
De anlagda triidgflrdarna avslutas liingst mot
norr med Brunnstrcidgdrden. En "falsk" brunn
omges av vita rosenbuskar. Platsen orffamas av
triibiinkar krdnta av humleb fl gar. F o n t tin t r r) d -
gdrden och Brunnstrridgdrden ligger pi uddar ut
mot sj<in Siljan. Triidgirdarna ligger inbiiddade i
naturlig vegetation av minghundrairiga hoga
tallar, bjcirkar och rcinntriid.

I den hiir miljdn trivdes Hilda. Hon och
pojkarna levde ett lugnt och harmoniskt liv,
roade sig med att gdra marionettdockor, mila
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kulisser och resa runt i Leksand och ge mario-
netteaterfrirestiillningar. De kunde sin Shake-
speare och iscensatte flera av hans pjiiser i sin
teater. Pi 1930-talet satte Hilda upp stora sago-
historiska spel ute pi girden med hjiilp av
hundratals barn och ungdomar frin trakten.

Att besdka Munthes Hildasholm i Leksand
idag och stiga innanfor den vita muren iir att
komma in i en annan virld. Innanfdr murama
mdter man det stora vita huset, som iir helt
annorlunda iin den traditionella byggnadskul-
turen i Dalarna. Bredvid huset stir en grupp
svenska granar klippta och tuktade som dan-
sande ballerinor enligt engelskt m6nster.

Bescikama fir visning i huset, kan strdva runt
i tradgirdama, kdpa en kaffe- eller tekorg med
hembakat brdd och siitta sig pi nigon trivsam
plats. Under sommaren ordnas offentliga vand-
ringar i tradgirdarna med guide och kurser i
akvarellmilning ungeftir tre ginger per sommar.
Tillsammans med andra kulturinstitutioner i
Leksand arrangerar vi Tema trcidgdrd under en
vecka mitt i juli, di vi pf, Hildasholm har trid-
girdsvisningar och fdreliisningar om medicinal-
viixttriidgirden. Under augusti ges konserter
inne i salongen eller utanlor huset mot sidsidan.
Till traditionen hdr bland annat en konsirt med
6rets Jenny Lind-stipendiater.

I museibutiken siiljs souvenirer relaterade till
familjen Munthes tillvaro pi Hildasholm samt
litteratur om och av Axel Munthe.

Under en sommarsiisong brukar ca 16.000
personer bes<ika Munthes Hildasholm i Leksand.

Januari 2007
Pia Thunholm
Intendent vid Stiftelsen Hildasholm

Att besiika Munthes Hildasholm i Leksand:
Klockaregatan 5, 793 31 LEKSAND
Telefon: 0247-100 62
E-post: munthes@hildasholm. org

Oppet dagligen l juni- 15 september.
Mindag - l<irdag 11 - 18.
Sdndag 13 - 18.

Besrik vir hemsida som alltid [r uppdaterad:
www.hildasholm.org
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Biista San Micheles vtinner!

Betydande jubileum
Infdr, under och om Axel Munthes 150-irs-
jubileum kommer mflnga iirevdrdiga namn att
tala och ha talat mycket om, fbr vi hoppas.
Dagen den 31 oktober 2007, Axel Munthes
fddelsedag, kommer att ange tonen lor f,rets
utetriktade verksamhet. I en fdljd kommer
bl a ny museiutstillning, sommarens musik-
serie, det tredje Internationella Axel Munthe-
symposiet att dga rum samt ett nytt giist- och
stipendiatbibliotek att komma pi plats. Med
st<irsta fcirhoppning kommer Kungafamilj en,
som officiellt inbjudits under viren 2006,
eller utvalda delar, att delta och ge hdgtiden
den 31 oktober 2007 den"kungliga status"
Dr. Munthe under ett halvt sekel 2igde.

Avgdrande hiindelser
Det gflngna irets st<irsta hiindelse i Villa San
Micheles lilla universum var nog det beslut
om statsbidrag som meddelades och som
itminstone under 2007 kommer att stflrka den
grund vi stir pi, i bildlig och faktisk mening.
Kulturredets engagemang i arbetet med att
tillgiingliggdra villan och dess historia foljer
tattpil i en virhrell rankning av betydande
inslag. Ej att forgldmma attfyra kiinda
svenska organisationer och stiftelser inom
byggbranschen som Murmestare Embetet,
Stiftelsen Reinhold Gustavsson, Stiftelsen

Olle Enkvist och Stockholms Byggmiistar-
fdrening beslutat att engagera sig, vilket inger
hopp och vicker minnet av 5O-talets fram-
gingsrika samarbeten. Sist men inte minst
priiglades Sret som gitt av det starkt person-
liga engagemanget frin enskilda, av vilka jag
itminstone miste niimna arkitekt Hans
Wohlin, konstregissor Cilla Jahn, biblio-
tekarie Lars Rydqvist och konstniir llkka
Piirni, som i somliga fall, liis ovan, gett
mycket konkreta resultat.

Minnesviirdu projekt
Fi klnner till det mycket ambitidsa projektet
VSM Arv-on-line som pigfrLtt sedan majljuni
2006 och som pi sikt ftirvintas bli till stor
gladje men dven ren nytta for amateurer,
nyfikna och lekmiin med intresse for jubilaren
Axel Munthe. Milet iir att vi viren 2008 inte
skall behdva konstatera att det var fdr ambi-
ti6st. Till dess skall jag dock o-iantligt fort-
sltta att lita mig uppfyllas av den rena ny-
byggarentusiasmen som genomsyrar projek-
tet. Ambitionen, som inte motsvarar medlen
(och kanske inte ens, i mitt fall, formigan),
fcirsoker sammanfoga kunskap om och
upplevelse av Axel Munthe genom bitens
digitala strdm.

- Va? En hemsida pfl internet?!

Ja, vad iir det fdr speciellt med det kan man ju
med riitta undra i denna framskridna digitala
ilder. Men saken iir den aff den innebiir borjan
till den liingsta av alla publikationer som
nigonsin skrivits i iimnet, olindligt och pi ett
levande siitt; ett ej avslutningsbart kapitel om
den unge apotekarsonen frin Oskarshamn.

Vi iir friimst dom. Frin Riitfvik i norr, genom
Uppsala, Stockholm och Neapel, till Capri i
syd, jobbas det med denna uppgift. Proffs
inom skilda omriden. Ett team som
samarbetar kring Axel Munthe med utgings-
punkt frfln Villa San Michele; detta kompli-
c erade, invecklade, fas cinerande, mystifierade
och diirmed omojliga iimne. Good luck, folks!

Post Scriptum
I denna vinterns ddsliga isolering ffir jag
egentligen ziven lust atttala om utrikespolitik,



faderskap och naturkatastrofer, om tro, ode
och klimatiska ft)rindringar, om viinskap,
brcidraskap och sviilt... men... skall
avslutningsvis hilla mig till iimnet.

Anekdoter har alltid en viss sympatisk
(framtoning) universiell klang, oavsett humcir,
viiderlek och omkringliggande omsttindig-
heter. Vid ett styrelsemdte vid en myndighet,
ej Stiftelsen San Michele med andra ord, fick
jag meddelat i skrift och tal att Villa San
Michele INTE ansigs vara ett av Sveriges
kultur- och forskningsinstitut i utlandet; att
Sverige endast iigde ETT kulturinstitut och att
det INTE var Villa San Michele...

Jag kunde INTE behiirska mig:

- Jag 6nskar, ligmiilt men iindock bestiimt,
protestera!
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Ja, denna lilla episod iigde faktiskt rum innan
jag delgivits att Staten inom statsbudgeten
ansett oss v[rdiga sin omtanke. Dock, vid
senare eftertanke, niir upprdrdheten lagt sig,
framtriidde lingsamt en viss och frir mig
st<irande inre medgivenhet frir... ja, iir vi
verkligen ett kulturinstitut?

Ett "sanningens ord" drabbar drrimmarn hirt
och fbr honom att uppfyllas av pldtsligt tvivel.
Den Shakespearianska idran inom mig
bultade ingestladdat. Eller kanske frflgan
skulle ha lytt, vill vi verkligen vara ett
kulturinstitut? Ett viigskdl, att ta stiillning till,
fdr att sedan iter tvekkist se till fortsatt
handling.

Peter Cottino
Capri,01.02.2007

Miit Capri frfln stenfllder till turistflIder

HZirom dagen hittade jug pfl ett antikvariat Arvid
Andr6ns Capri frdn stendldern till turistdldern
(Svenska Humanistiska Fdrbundets skrifter nr
86, t975).

Den blir nflgot att ha med sig niista ging man
reser till San Michele. Den kan niimligen
fungera som ett slags historisk kartbok. Och det
ir nigot sublimt i att gh omkring i miljoer dir
man vet hur livet tedde sig i irhundraden efter
irhundraden innan. De doda blir ntirande. ft)r att
tala ekeldfska.

Andr6ns bok har ftiljande kapitel:
Det forhistoriska Capri, Det grekiska Capri, Det
kejserliga Capri, Det medeltida Capri, Capri
under spanska viildets tid, Capri under
Bourbonerna, Capri efter 1860, Axel Munthe
och Villa San Michele, Capri i turistildern. Och
slutligen finns ocksi en fin bibliografi samt ett
antal svartvita, nhja grhvrta, foton.

Heir, osystematiskt, ett och annat som man kan
liira i Andr6ns bok.

Att Feniciska trappan fick sitt narnn av en av
1 700-talets minga fenicier-svirmare, Giacomo
Martorello. Fenicierna hade inte nigot med
Capri att gdra. Den berd,mda trappan byggdes av
grekiska kolonister.

Vidare: varf<ir heter tin Capri? Har det att g6ra
med det italiska ordet "capra"? Ja i si fall
betyder namnet "getcin". Eller iir det grekiskans
"kapros" som iir forebild? Di ?ir innebdrden
"vildsvins<in". Men Andr6n tror att det snarare
handlar om ett urildrigt fririndoeuropeiskt
namn.

Mycket i Andr6ns bok handlar givetvis om alla
romarkejsare som har bott pi Capri och deras
luxu6sa villor. En notis i sammanhanget neimner
att man vid en av villoma funnit ett vatten-
ledningsrdr med kejsar Marcus Aurelius namn.

Andr6n beriittar ocksfl om den romerska villa
som Axel Munthe fann vid sitt florsta bes6k pi

Forts.
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Capri 1876. Det var ovanpi dess rester som
Munthe liit bygga Villa San Michele.

En annan intressant notis g[ller den lilla
egyptiska bronsstatyett fdrestiillande en farao
som 1922 hittades vid platsen for kejsarvillan
pi Castigliones sydsluttning. "Otiinkbart tir inte
att statyetten kan ha frirvirvats av Augustus
sjlilv i Egypten", skriver Andr6n.

Kejsarnus i)
Han citerar ocksA en okiind poet som hyllat
kejsarnas 6 med dessa vackra rader:

"Liten 6r cin, var likvtil en ging Roms
medtavlarinna.
viirdig atttaga emot iiven caesariska mdn"

Miirkliga svenska kvinnor skymtar ocksi i
denna bok. En av dem iir Heliga Birgitta, i
samband med skildringen av Johanna, som
1343 blev drottning av Neapel och visade stor
frikostighet mot capriensarna. Men hon hade
ocksi rykte om sig att vara erotiskt iiventyrlig
och niir Birgitta passerade Neapel pi vag dll
Jerusalem i siillskap med tvfl sriner bannade hon
Johanna f<ir denna pistidda benligenhet.

Aven drottning Christina skymtar pi ett par
stiillen i Andr6ns bok, bl a vid skildringen av
den heliga Suor Serafina pi Capri, som likt
Christina tagit intryck av den spanske priisten
Miguel Molinos kvietiska irrliiror.

Vet frir dvrigt alla varfi)r Castello Barbarossa
heter som det gdr? Det har sitt namn efter
sultanen Soliman II:s fruktade amiral Kheir-ed-
din som hade smeknamnet Barbarossa,
"rridskiigget". 1535 erdvrade han Capri och
brdnde Anacapris borg. Och sedan dess bZir
borgruinen namnet Castello Barbarossa.

Och varfor heter Anacapri som det gor? Enligt
en tradition hos byborna var det en get som
visade viigen dit. "Anna Crapa" betyder "gi
get".

Goethe i skeppsbrott
Givetvis innehiller Andr6ns bok ocksi en
miingd uppgifter om berdmda personer som
kortare eller llingre tid vistats pi Capri. Felix
Mendelsohn, HC Andersen, Montesquieu,
Krupp, Gorkij, Lenin, Goethe. Goethe pi vig
mot Palermo under sin italienska resa var for
dvrigt naraatt drabbas av skeppsbrottjust
utanfrir Capri. Men geheimeridet f<jrsdkte di
lugna kofferdistens besdttningsmhn genom att
med hog rrist framhilla det f<irebildliga lugn
som Jesu apostlar hade givit prov pi vid en
liknande bellgenhet pi Tiberias sj6.

De franska besiittningsmiinnen fortfor dock aff
vara mycket iingsliga - inte bara for risken att
deras bit skulle krossas mot klipporna utan
ocksi frir de capriensiska herdar som stod pi
stranden och uppgav hesa skriin. Sj<imiinnen
tolkade dessa ljud som gliidjerop <iver utsikten
till vrakgods. Men pldtsligt slog vinden om,
Goethes bit fick vind och seglade bort frin
bflde vassa strandklippor och presumtiva
vrakplundrare.

En annan mirklig man i denna bok iir en
anonym svensk som Andrdn har funnit i den
tyske tidningsmalrnen Carl Joseph Stegmanns
memoarer. Stegmann besokte Capri 1797 i
siillskap med svensken som frir liinge sedan
civergivit sitt hemland och bosatt sig i
Frankrike.

"Dennes svenskhet", skriver Andr6n, "tycktes
dock icke av Frankrikevistelsen tagit skada, ty
han uttryckte sin beundran ft)r den skdna 6n
medelst forbannelser och svor upprepade
ginger pi att hiir var niistan lika vackert som
vid "Gdtha Elbe in Westmanland".

Vilket viil skulle betyda Gdta Alv i Viister-
g<itland?

Giiran Zachrison
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Axel Munthe i slyngeliren
Minnen av Sofia Westline

Niir jag bliiddrar i min Minnesbok och kommer
till den avdelning som bar namnet "san
Michele" mriter mig forst bilden av en tviirig
pojke, med linlugg och klara, undrande ogon,
som iakttog allt omkring sig och hade nigot att
siiga om det ocksi. Pfr frigan senare vad han
tiinkte bli niir han blev stor svarade han: "Pjest
och pjost" - eller "Sejsaren i Sina" - men
senare reducerades kej sardrdmmen till "trum-
slagare". Och med undantag av priist- och prost-
drdmmama har de kanske besannats under
tidernas lopp. Ty vem vet om inte gamle
Tiberius, som var en klok karl, hade krrjnt
honom till kejsare i "aandens rige". Och pi
stora trumman har han slagit, om man med det
menar att oppna folks 6ra ft)r det som iir riitt och
sant. Vad Tiberius och han frir dvrigt hade fcir
sig i Bli grottan vet man inte; men nog iir det
troligt att Tiberius viskade i hans dra mycket av
den gamla visdomen som sedan f;irglagi hans
levnadssaga.

Han sig dagens ljus den 31 oktober 1857 (en
Lyckodag, enligt gamla miirken) i den lilla
smilandska kcipingen Ddderhultsvik, diir hans
far, min morbror, var apotekare. Fadern var
musikaliskt begivad, framstiende Bellmans-
och gluntsfingare, fdr att ej tala om hans ut-
ft)rande av bygdemilsvisor och historier, vari
han var en miistare. Fdr dvrigt stor humorist,
med vaken blick ftir tidens viixlingar. Hans mor,
fodd Ugarph, var desslikes en iilskviird, humo-
ristisk personlighet, duglig husmor, och iiven
hon musikalisk, si att jagmed viilbehag pflmin-
ner mig morbrors och mosters vackra duetter.

B e s ii k me llan familj erna
Axel var den yngste i syskonringen, som
riiknade tre medlemmar: Anna, Arnold och, sist
men icke minst, vir Puck. Mellan Vimmerby,
den lilla smiliindska stad diir vi bodde, och
Ddderhultsvik, sedan Oscarshamn, var det sju
mil som pfl den tiden tillryggalades per lands-
vrig, med hastar och ekipage, och det vixlades
ofta bescjk mellan de bida besltiktade familjer-
na. Uppehillet i den ena eller andra familjen
varade nflgra dagar, stundom en hel vecka, till
stor fr6jd och gamman frir oss barn.

&.s$H€L$:f';
.g: }R0TTit:r1+$n'i&ri g3 -,i;

Axel Munthe 14-15 Fr gammal, niir familjen bodde pi
Nybrogatan i Stockholm.

Vi hade tillsammans en otalig miingd pors-
linsbilder, riitt smi (miinniskor och djur) och
min fars chiffonj6 i vilken fanns ett rum i form
av ett tempel med viilvd dorr och h6g trappa
(allt mycket ltimpligt for bilderna) tjiinstgjorde
ofta som lekstuga. Anna och jag ledde lekama,
som tack vare vir frodiga fantasi nog aldrig
blev gammalmodiga eller trikiga, och gossarna
hrjrde pi med stora 6gon och gapande munnar.

Virt skiktbesdk i Axels hem iigde vanligen
rum sommartid, di morbrors rosor doftade som
hiirligast i den lilla triidgirden. Det var ljusrdda
mossrosor, stora som tekoppar, med de gr6na
mossbladen som prydnad omkring sig. Jag
gl<immer aldrig de rosorna! Det fanns nog en
rosenalf i var och en av dem, och de alferna har
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slkert loljt Axel ut i viirlden och beriittat sina
sagor fdr honom, si att vi, litet var, skulle fi
hdra dem. Men - sic transit gloria mundi! -
som fullvuxen. niir alla de kiira som i min
bamdom fyllde triidgirden var borta fdr alltid.
kom jag att bes<jka den, - men di fanns dAr inga
rosor, knappast en triidgird. Rosenalferna har
vril pi litta vingar fort den till Axel och San
Michele!

Ett intressant studium
Niir Axel var ffra 6r flyttade familjen till
Vimmerby, diir han sedan i stadens treklassiga
elementarskola trampade de fdrsta fiiiten pi
kunskapsvtigen. Morbror hade kdpt apoteket
diir, som var beltiget bredvid den gird vi
bebodde, si aff vi kusiner hade gott tillf;ille att
leka tillsammans och l6ra kiinna varandra i
grund och botten.

"Puck" var alltid ett intressant studium, om
iin pi grund av hans skiftande lynne och snabbt
viixlande impulser, han liksom gled ifrin en
emellanit; men roligt hade man i hans siillskap!
Min far hade han givit namnet "Storkusin", och
Storkusin var sZikert den biiste av mest fdrstfl-
ende kamrat pojkar kunde fe. Sa ofta hans tid
det tilliit vandrade han, med en pojke vid var-
dera handen, ut i skog och mark och njclt med
dem av naturens under. Ett av dem var de
"lutfiskungar" Axel upptiickt i en liten biick
vilken de under promenaderna ofta gick forbi.
De ansprikslcisa smfl l6jor som ensamma bodde
i biicken hade viil aldrig drrimt om en sidan
upphojelse som att tagas fiir havsinnevinare, till
vilka man, pi grund av deras h[rstamning,
mflste riikna lutfiskungar om de ocksi blott
existerar i inbillningen. Kanske att Puck
Munthe under vandringarna med Storkusin
l2irde sig att forsti bokstiiverna i naturens alfa-
bet, vilket han si vackert och rdrande behandlat
i sina bricker...

Men under tidens lopp viixte Puck ifrin bide
lutfiskungarna och promenaderna med Stor-
kusin, fastiin samma viinskap alltjiimt ridde
mellan dem. Sommaren 1868, Puck var viil di
som biist i "slyngeliren" (fastiin han nog var
lingt mera duvpojke, och en bland de trevligare
sidana) iigde ett strirre kusinmote rum i de bida
Vimmerbyfamiljerna. Vi var inalles aderton
kusiner samlade hos dem. DIr fanns alla m<ij-
liga "irgflngar" (bland vira manliga kusiner),

frin magistrar och studenter till skolpojkar,
bland vilka vflr Puck lyste som riverdirektor for
alla slags skiilmstycken. I rummet diir han och
tre andra Munthe-pojkar bodde hade han i ett
dockhus inriittat ett flugsanatorium. Diir skulle
flugor njuta av socker och alla godsaker som
kunde falla dem i smaken. Sanatoriets tillvaro
som sidant var en stor hemlighet. Den allmiinna
tron var att byggnaden anviindes till tenn-
soldatskasern. Men, hast du mir gesehen! -
hemligheten blev av htigre myndigheter
upptlickt!

Med odygdiga iigon
Vid en av pojkarnas talrika exkursioner fann
Puck en oskattbar dyrgrip, ett fdrtorkat djur-
kranium, som vickte allmiin beundran. Vid
hemkomsten riktigt lyste hans cigon, men han
var ytterst reserverad och gav inga fiirtroenden i
otid. Nu fanns det bland kusinerna ett fdrlovat
par som gdma, vilket tilskande frir sed hava,
kuttrade i minsken. Pi dem hade han f?istat sina
odygdiga 6gon och planlagt ett dverfall vid
nigot liimpligt tillftille, och detta kom samma
kvtill som dyrgripen kommit i hans iigo. De
andra smipojkarna invigdes forsiktigt, och
under avfordran av de hemskaste tysthetsldften,
i tiverfallsplanen. Niir skymningen kom satt de
intet ont anande turturduvorna vid ett <ippet fon-
ster i salongen och det dr<)jde inte liinge ftirriin
minskenet infann sig. Med ett vilt indiantjut
frin pojkk<iren nere pi girden stacks kraniet pi
en ling sting in genom ftinstret, mellan de
llskandes huvuden.

Att fdrtrollningen och minskensidyllen for
den kviillen blev bruten faller av sig sjiilvt - och
Axels fdrtjusning over det lyckade pihittet
dbmpades viil nigot, n6r foriildrar och mognare
kusiner tog honom i upptuktelse.

Samma frr, om hdsten, flyttade Puck Munthe
med ftiriildrar och syskon till Stockholm, diir
han siikert fick ett iin vidare fiilt f<ir sitt upp-
finnargeni ifrhga om skiilmstycken; men han
gick ocksi framit i vetande och kunskap.
Zoologi intresserade honom oerhrirt.

Mina sammantriiffanden med honom frin
den tiden iir dock jimfrirelsevis fi, och frin
hans skolpojkstid har jag ej mer tin ett minne att
anft)ra och det liter si hiir:

Puck Munthe hade i sitt stora laboratorium
en utvald samling amfibier, som ibland sliipptes



ut; ett sidant tillflille beskriver hani Boken om
San Michele, dar han berittar att hans "syster"
spiinde upp ett paraply frir att skydda sig. Men
det var nog inte hans syster som hdll till under
det paraplyet utan min ringhet, som just di
befann sig pi sitt frjrsta Stockholmsbes6k.
Denna episod iir sflledes helt autentisk.

Liingre fram i tiden tyckte han att studierna
bedrevs fdr lingsamt och ville ercivra den vita
mcissan si snart han ansig sig fiirdig och for,
helt resolut, fadem ovetande, till en annan stad,
Strringniis, och tog diir sin studentexamen. Kom
si hem, iford vit m<issa. [...]

En yrunde vals
Sedan trflffade jag honom vid mitten av 1870-
talet, skulle jag tro att det var, vid en
familjefest. Man tog sig diir en sv?ing, och Axel
fick dfl med sig, i en yrande vals, Munthe-
barnens f.d. skoterska, Helena. Som strting
pietist skulle hon viil aldrig med vett och vilja
vilgat ett danssteg om inte f<jr att gora sin kiire
lille Axel till viljes. Jag rikade under den valsen
med min kavaljer snudda forbi det omaka paret
och hdrde di Helena fliimtande utropa: "Sluta
dA, lille Axel, han riktigt tar livet i mej!"

Nigot senare, sommartid, Artalet minns jag ej
riktigt, var han med sin mor pi ett sista besok i
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mitt barndomshem (i Vimmerby), ett fiir oss
alla oforgiitligt besok. Han var, med sitt
sprittande humdr och sina tokroliga infall, en
kiilla till oupphorligt ncije ft)r oss. Allt tving
avskydde han som pesten, t.o.m. i sin kliidsel.
Vi skulle en dag pi visit till prostens och moster
yrkade ivrigt pi en mer gentlemannalik toalett,
varvid han med tragiska fltbrirder utropade:
"Hir ska jag prydas som en brud frin morgon
till kviill och fbr inte ha min frihet!". Men det
blev i alla fall i full gentlemannadress som han
ledsagade oss till prostgirden.

Jag kan ej piminna mig att jag sett Axel
sedan mer iin en enda ging, och det var vid en
sjuksiing hos en av mina kiira. Di hade han inte
nigon hund med sig, han sig grubblande och
allvarlig ut och gosselynnet var fcirsvunnet,
itminstone ftir den stunden.

Sofia Westling (fddd Lund) var kusin till Axel
Munthe och viixte upp i Vimmerby. Familjen
Lunds gird lig invid stadens apotek, som iigdes
av Fredrik Munthe. Minnena ir odaterade men
torde ha skrivits pi 1930-talet. Det handskrivna
originalet fcirvaras i arkivet pi Villa San
Michele. Texten ar latt redigerad, bl a har
stavningen moderniserats.

Storgatan i vimmerby. Den ljusa byggnaden till viinster rir Fredrik Munthes apotek.



11

Victorias

Bostrdmska villan med frra dubbelrum med
egen toalett och dusch/bad samt konferensrum.

En stor parktradgflrd anlades i mitten av 1800-
talet med stora griisytor och mflnga frukttrad. I
parken odlas ocksi en del av de frukter och
grdnsaker som anviinds i matlagningen.

Kerstin Hallenbo, intendent pi Vilohemmet,
berzittar: - Vilohemmet [r en fristad frfln stress
och vardagens krav. Man ffir en hiilsosam
distans till vardagens bekymmer och kan lgna
sig it de aktiviteter som man tycker biist om.

- Vilohemmet iir dppet frttnl maj t|ll24
september. Vi erduder boende och helpension i
huvudbyggnaden eller en av de tvi
annexbyggnadema under en eller tvfl veckor.
Kontakta oss giirna pfl nedanstiende adress
eller telefon for ytterligare information om
priser, tider etc.

- I koket samlar vi det bZista som det <iliindska
skafferiet har att erbjuda. Vi bjuder pi god
husmanskost med en meny som anpassas efter
sisonsens variationer

Stiftelsen Drottning Victorias Vilohem pi
Oland
Sddra Vflgen 2,387 94 Borgholm
Tel/fax: 0485- 10025
e-post: infb(*;dvh.se
hemsida: www.dvh.se

Vilohern

Vi iir minga som liingtar till Italien, till Capri
och allra mest till Villa San Michele. Men vet
samtidigt att det iir betydligt fler stikande iin
som kan beredas plats pi giisthemmet.

Det finns emellertid en plats h[r i Sverige som
kan erduda mycket av det vi finner pi Capri.
Det iir Drottning Victorias Vilohem pi Oland.
Vilohemmet ligger avskilt med utsikt tiver
Kalmarsund, men andilbara ett stenkast frfln
Solliden och med niirhet till bide Borgholm
och Slottsruinen. Sedan 1924hat Vilohemmet
varit 6ppet for personer som behover vila och
avkoppling och drivs idag som en kunglig
stiftelse med Hennes Majestlit Drottningen som
beskyddare.

Id6n till att grunda ett Vilohem hade Drottning
Victoria ffitt av sin moder, Storhertiginnan av
Baden. Drottningens intresse ftir kvinnors
utkomst- och rekreationsmdj ligheter samt
klrleken till Oland resulterade i att planerna pfl
ett Vilohem konkretiserades hiir. NZir
drottningen Fn 1922 fullde 60 ir samlade
Sveriges kvinnor in 60 000 kronor, vilket blev
den ekonomiska grundpliten till Vilohemmet.

Vilohemmet bestir av tre byggnader: Den stora
vita huvudbyggnaden som byggdes om med
hjalp av Sollidens arkitekt Torben Grut diir han
bibehfrllet den Italieninspirerade karaktiren.
Hir finns kcik, matsal, bibliotek, salong och tio
giistrum. I R<ida villan finns fyra enkelrum med
egen toalett och dusch samt siillskapsrum.
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Fdreningen Svenska Rominstitutets Viinner 70 2n
Som Bengt Jangfeldt nrimnt i sin ledare har
Siillskapet San Micheles Viinner inlett ett sam-
arbete med F<ireningen Svenska Rominstitutets
Viinner. Det innebiir att medlemmarna i de
olika ftireningarna lir vilkomna till den andra
foreningens sammankomster. Hiir presenterar
Rominstitutets Viinner sig och dlrefter sitt
vintervflrprogram som San Micheles Viinner air
hjaftligt vilkomna till med anmdlan, se niista
sida.

*

1937 instiftades i Rom en stddforening till det
svenska institutet i Rom genom ett upprop
tecknat av de tvi arkeologerna Einar Gjerstad
och Axel Boethius. F<jrst efter kriget fick
fdreningen site i Stockholm och en lokal-
avdelning bildades i Rom. Under 50- och 60-
talen tillkom lokalavdelningar i Gdteborg, i
Lund, i Umei och i Linkdping. Med iren har
f<ireningens medlemsantal sjunkit viisentligt
och lokalavdelningar finns kvar endast i Rom,
Lund och Gdteborg.

Siirskilt under 50- och 60-talen priiglades
verksamheten av ett starkt engagemang frin
kung Gustaf VI Adolf, som alltid var nir-
varande vid det traditionella irsmdtet pi
Waldemarsudde. Fcireningen skiinkte ansenliga
ekonomiska bidrag till institutet, bl a fdr inkrip
till biblioteket.

Med Margareta Winqvist, intendent pi
Nationalmuseum, som ny sekreterare under 70-
talet, ufvecklades verksamheten med ft)re-
l2isningar, visningar och temadagar om
italiensk konst och kultur.

Medlemsbl adet, A r s kr d n ika, uN e cklades till en
bred tidskrift med fdrdjupade kulturartiklar om
och frin Italien. 1982 d<iptes tidningen om till
Romhorisont, somnu har kommit ut med 46
nummer.

Under de sista decennierna har fcireningen pfl
minga siitt bflde f<iriindrats och utvecklats riven

om iindamfllsparagrafen i de nya stadgar som
antogs vid irsmdtet1997 stir fast: " ...att stodja
Svenska institutet i Rom, att sprida kiinnedom
om institutets verksamhet, att bidra till att <ika
f<irstielsen fdr den klassiska kulturen och dess
betydelse flor vir viisterliindska odling och att
framja intresset f<jr humanistiska studier med
anknytning till Rom och Italien".

En av viinf<ireningens viktigaste uppgifter har
varit att dela ut ett irligt stipendium till en
kandidat som i slutfasen av sin forskning visat
behov av att pi plats i Italien gdra den sista
insamlingen eller kontrollen for sitt projekt.
Sedan stipendiefonden instiftades 1982 har
fdreningen haft gladjen att dela ut ett trettiotal
stipendier inom vitt skilda omriden.

Sedan 2004har ft)reningen ocksi delat ut det
lagergrenska priset till personer "som gjort en
betydelsefull insats genom att <ika intresset frir
humanistiska studier med anknytning till Rom
och Italien".

En stimulerande och central uppgift fdr viin-
fdreningen har ocksi varit att tillsammans med
Atheninstitutets viinner ge ut en serie populir-
vetenskapliga bocker om vitt skilda teman.

I takt med att institutet i Rom har fitt <ikade
anslag och forstirkning frin statsmakterna har
viinfdreningen sett som sin friimsta uppgift att
stimulera till intresse for institutets verksamhet
och bidra till att ge institutet ett ansikte utflt.
Tack vare Birgitta Lagergrens testamenstariska
ghvahar fdreningen under senare ir givit eko-
nomiskt bidrag till institutet fdr genomfrirande
av en rad viktiga projekt: en ny utstiillning om
de svenska utgriivningamai Etrurien i Museo
archeologico i Viterbo, restaurering av Palazzo
Lancellotti i Rom, det Svenska Pompeji-
projektet, laserscanning av Lateranbaptisteriet i
Rom och flyginventering av den svenska
utgrivningsplatsen San Giovenale.

Suzanne Unge Siirling
Sekreterare
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Svenska Rominstitutets Viinners program viren 2007

Se Neapel och sedan dr)
Onsdagen den 14 februari kl. 18.00
Frirfattaren och joumalisten Tomas Lappalainen presenterar sin nya kritikerrosade bok om
Neapel genom tid och rum.

Plats: Medelhavsmuseet. Kostnad: 80 k. Om vin och tilltugg dnskas blir kostnaden 100 kr.

Gustaf VI Adolfs biblioteksrum och Bernadottebiblioteket
Onsdagen den 7 mars kl. 17.00
Denna kviill bjuder pi tvfl inslag: besok i Gustaf VI Adolfs biblioteksrum diir Anna Dahl
(Medelhavsmuseets bibliotek) och Antoinette Ramsay (Bernadottebiblioteket) visar ett urval av
kungens arkeologiska litteratur, samt en visning av Bernadottebiblioteket ledd av Gdran Alm
(B ernadottebib lioteket).

Plats: Stockholms Slott, samling vid viistra valvet. Begriinsat antal platser! Kostnad 50 kr.

Kommande Jubil eumspro gram
Rominstitutets Viinftirening firar i ir sitt 70-flrsjubileum. I april arrangeras dlirftir en temadag om
Institutet i Rom och dess minga projekt. Den24 maj ar det irsmote med vidhlingande
jubileumsmiddag pfl Nationalmuseum. Inbjudan och kallelse till dessa dagar kommer.

F6reningen hiilsar San Micheles Viinner hjArtligt viilkomna som nya medlemmar. Inom kort
produceras en ny vZirvningsfolder men viinta inte pfl den, bli medlem redan idag!
Medlemsavgiften 200 kr insiittes pi postgiro 21 45 I4-2.Mark talongen ny medlem 2007.

Anmciln ings t al ong til I kommand e

14 februari2007. Se I'{eapel och sedan dr):...... personer.

7 mars 2007. Gustaf VI Adolfs biblioteksrum & Bernadottebiblioteket:...... personer.

Namn:

Telefonnummer dagtid:

lnsiindes senast den 12 februari 2007 tlll Fdreningen Svenska Rominstitutets Viinner, Kungliga
Slottet, 111 30 Stockholm. Betalning sker i samband med programaktiviteterna.

a-ffi
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Viilkomna till vdnnernas sammankomster vflren 2007

TORSDAGEN DEN 15 MARS KLOCKAN 18.00
Medelhavsmuseet, Fredsga tan 2

"Villa San Michele: historia och framtid", en diskussion med intendent Peter Cottino och
arkitekt Bo Sahlin, ledd av Bengt Jangfeldt.

Efter diskussionen serveras en buffdtallrik tillsammans med ett slas vin.
Kostnad: 160 kronor som betalas vid ankomsten till museet.

Bindande anmiilan senast 4 dagar i forviig till Yvonne Ribbentoft, telefon 08-83 28 1 1 eller
e-post: ribbentoftiZi)cornhem. se

ONSDAGEN DEN 18 APRIL KLOCKAN 18.00
Medelhavsmuseet, Fredsga tan 2

Arsmote. Efter sedvanliga irsm<itesfdrhandlingar kommer Griran Alt6us, som satt samman en
cd med Munthes favoritmusik. att tala om "Axel Munthe och musiken".

Efter irsmrite och ftiredrag serveras en buffdtallrik tillsammans med ett glas vin.
Kostnad: 160 kronor som betalas vid ankomsten till museet.

Bindande anmiilan senast 4 dagar i fdrvrig till Yvonne Ribbentoft, telefon 08-83 28 1 I eller
e-post: ribbentoft@comhem. se

Vid de tvi senaste sammankomsterna har vi triiffats pi Medelhavsmuseet och det samarbetet
kommer vi att fortsiitta. Mdtesplatsen har blivit uppskattad, liiget bekv?imt mitt inne i stan 96r
det liitt ftir de flesta att ta sig dit och mat och vin har ocksi befunnits viil. Men hiir kommer in
en liten nyordning som jag noga miste pflpeka. Eftersom det iir en miltid som gcirs i ordning
till precis det antal som anmiilt sig miste vi betala iiven ftir maten for den som eventuellt
uteblivit. Diirf<jr miste vi debitera matkostnaden (dock inte vinet). Likasi ir anmiilningstiden
viktig, vi miste 4 dagar i fdrvlg tala om exakt det antal personer som kommer frir att
restaurangen ska ha tid att iordningstiilla allt. Med detta sagt rinskar jag vZilkommen till de tv6
trevliga och intressanta virmritena.
Viil mdtt
Yvonne Ribbentoft
Klubbmiistare
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