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I detta nummer
av Medlemsbladet tänker jag inte redogöra
närmare för Sällskapets verksamhet under fjolåret eftersom verksamhetsberättelsen står att
läsa på sid. 26. Jag vill bara nämna att de
35.000 kronor som vi lovade bidra med till
upprustningen av en av gästlägenheterna på
Villa San Michele nu är utbetalda till
Stiftelsen. Det är Limone som har möblerats
för dessa pengar, bland annat med Bruno
Mathsson-fåtöljer. En platta som berättar att
upprustningen skett med medel från Sällskapet
Villa San Micheles Vänner kommer att sättas
upp i lägenheten.
I november visade Anders Wahlgren sin
film om Axel Munthe och drottning Victoria
på Italienska kulturinstitutet. Visningen drog
en rekordpublik. Det är inte att undra på.
Anders Wahlgren är en av landets främsta
filmare och relationen mellan Munthe och
Victoria är den svenska kungahistoriens mest
mytomspunna – kanske just därför att så litet är
känt om den. Filmen kommer upp på biograferna i augusti. Ett lika stort intresse väckte
Ingar Palmlund, som i april i år presenterade
sin bok A Royal Patient: Young Doctor Axel
Munthe and Crown Princess Victoria of
Sweden-Norway, som i huvudsak beskriver
kontrahenternas liv fram till deras första möte
1891.
Också årets årsmöte ägnas drottning Victoria eller, mer exakt, hennes villa i Anacapri
Casa Caprile. Det är arkitekten Eric Sörling
som berättar om sin månadslånga vistelse i
villan 1953. Berättelsen, som finns tryckt i
detta nummer, är oerhört givande för den som
intresserar sig för drottningens närvaro på
Capri, och det beror på att historien om hennes
hus där är nästan lika höljd i dunkel som
hennes relation med Axel Munthe.

Under de första åren på Capri bodde
Victoria på olika hotell och ett år i doktor
Vincenzo Cuomos villa. När det stod klart att
hon skulle komma att vistas på Capri årligen
bestämde hon sig för att uppföra ett eget hus på
ön. Det skedde samtidigt som hon lät uppföra
Sollidens slott på Öland. Att då också bygga
ett hus i Italien kunde uppfattas som stötande
med tanke på de enorma utgifter som hovet
hade för den sjukliga kronprinsessan, som
ständigt befann sig på resande fot. Bygget
skedde därför i Munthes namn och med pengar
lånade från hennes kusin, prins Max av Baden.
1905 inköptes en tomt i den sydvästra delen av
Anacapri som kallas Caprile, alldeles där
stadsbebyggelsen tar slut. Det enkla hus som
stod på tomten revs och en villa på över 20
rum uppfördes. Den stod färdig 1907 eller
1908 och fick namnet Casa Caprile.

Drottning Victoria med kusin Max vid entrén till
Casa Caprile.
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Hemlighetsmakeriet kring villan framgår av
ett brev som Wivica Ankarcrona, en av
Munthes patienter på Capri, skrev till sin bror i
Stockholm kort efter Oscar II:s död hösten
1907: ”Jag undrar just om drottning Victoria
äfven hädanefter kommer att vistas på Capri,
men det är ganska troligt, då hon lär ha byggt
sig en villa fast den går under dr Munthes
namn.” 1908 kunde Victoria inte besöka villan
på grund av alla officiella plikter – hon var ju
numera drottning. Om hon var där 1909 är
osäkert – något sådant besök finns hur som
helst inte registrerat. Första gången hon
vistades i Casa Caprile var våren 1910 och
därefter tillbringade hon alla vårar där till
1913. Följande år kunde hon inte resa dit
eftersom kung Gustaf opererades för magsår.
Sedan bröt världskriget ut och drottningen
kunde inte besöka Casa Caprile igen förrän
1923, för första gången på tio år. Hon var där
ytterligare ett par gånger, sista gången 1926.
Därefter var hon för sjuk för att resa dit och
tillbringade sina sista år i Villa Svezia i Rom.
Casa Caprile stod i Munthes namn ända till
1924, då villan formellt överfördes till drottningen. Vid Victorias död övergick den testamentariskt till kung Gustaf, som gav Munthe i
uppdrag att sälja villan. En av spekulanterna
var prins Filip av Hessen, men köpet blev inte
av. Först efter kriget lyckades man hitta en
köpare: fröken Olga Åkerblad. Hon köpte
villan hösten 1946 men sålde den redan efter
några månader till den unge slipsfabrikanten
Vidar Christensen. Han behöll den till 1957, då
den köptes av den italienske affärsmannen och
svenskvännen C.M. Lerici, vars stiftelse också
bidrog till uppförandet av Italienska kulturinstitutet i Stockholm. Numera är Casa Caprile
ett sympatiskt hotell, där man för en billig
penning kan bo i drottningens sovrum med
förmak.
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Drottning Victoria är bara en av många
celebra personligheter som vistats på Capri. En
annan är Vladimir Lenin. En dag var Lenin ute
och promenerade med den italienske journalisten Angelo Flavio Guidi, som berättar följande. ”Medan vi gick och samtalade dök i
grändens krök en liten kvinna upp, klädd i vitt
och stödjande sig på en käpp. Jag vek undan
för att låta henne passera […] och den lilla
kvinnan, som var Sveriges drottning,
besvarade min hälsning med några vänliga ord.
Också Lenin klev åt sidan och slog upp sina
mongolögon. ”Majestät?” frågade han nyfiket
när drottningen passerat. ”Vem?” […] ”Det är
Sveriges drottning”, svarade jag. ”Hon
kommer hit varje år. Hon är snäll och god.”
Lenin log. ”Ah! Sveriges drottning? Inte hade
jag kunnat tro att det var en drottning…”
Berättelsen är hämtad ur en artikel tryckt i
Romtidningen ”Il Messagero” med anledning
av drottning Victorias död i mars 1930. Historien om mötet mellan Lenin och drottningen
föranleder ingen omtolkning av världshistorien
men är tveklöst en pikant fotnot. Men är den
sann? Lenin vistades bara på Capri vid två
korta tillfällen 1908 och 1910. Vid inget av
dessa tillfällen var Victoria enligt officiella
uppgifter på ön. Då Lenin i april 1908 besökte
Maxim Gorkij på Capri vistades drottningen
enligt Post- och Inrikes Tidningar tre veckor i
Venedig. Kan hon i hemlighet ha gjort en avstickare till Capri för att inspektera sin nybyggda villa? Det kan naturligtvis inte uteslutas, men är föga troligt eftersom hon knappast
skulle ha gjort det utan Munthe, och han befann sig i London. Men varför skulle den italienska journalisten hitta på en sådan historia? –
en veritabel ”Munthehistoria”, fast denna gång
inte signerad Munthe själv…
Bengt Jangfeldt

Tillbaka till Capri
av Eric Sörling
Så närmar jag mig åter Capri efter drygt 60 år.
Öns långsträckta dubbelpuckel ligger som en i
golfen utmejslad kalkstensskulptur. Den mest
slående liknelsen finner Fredrika Bremer när
hon anspelar på öns namn, Capricorno: ”Vid
horisonten ligger Capri såsom en stor stenbock
och solar sig på den mörkblå, rörliga slätten.”
Denna vulkaniska kalkstensö är en utlöpare av
fastlandets långsträckta bergsmassiv Apeninnerna som höjer och sänker sig sakta i havet.
Kalkstenen är cementlik och far illa av Medelhavets sälta, grusar sig, spricker, blir förrädisk,
uppbyggd som den är av kalciumkarbonat och
krita utan sammanhållande innehåll, inte horisontellt varvad utan uppslängd i stora sjok
ovanpå varandra vid bildandet. Berggrunden är
död. Har därför inget grundvatten.
Ön omges idag vid havsytan av en blekvit meterhög kalkrand orsakad av ytvågornas rörelser.
För två tusen år sedan gjordes en annan rand ca
8 meter under den nuvarande och för miljontals
år sedan ytterligare en rand 200 meter uppe på
Monte Solaro, vilket syns på den kalvade sydsidan.
Läser man i C. Wichmans bok om Tiberius
villor på Capri (1901) får man veta att även
grottor finns där uppe. Två toppar, Solaro och
Tuoro, stack då upp ur havet, höjde sig sakta
och kunde så småningom se tre mindre kullar
mellan bergen som band dem samman till nuvarande formation.
Historien förtäljer att greker fanns här när Augustus övertar ön som sitt sommarviste. Markhöjden över havet var då ca 6 meter högre än
idag och landstigningsplatsen för romerska
sandaler således längre ut i havet.
Marina Grande möter idag med en välkomnande pir och betongkaj där grupper av turister

väntar på att få överta vår färja för resa tillbaka
till Neapel.
Bilar och motorcyklar glider först över landgången, sedan ett hundratal turister. Det är afton och mörkret synes lägra sig över Ischia och
dra sin slöja hitåt.
Taxin klarar sig uppför den slingriga smala
vägen till Piazza Vittoria i Anacapri, bagaget
dras utefter Viale Axel Munthe fram till den
berömda museivillan och vi är framme vid vår
förläggning i ett av husen bredvid.
Vår bostad som bär namnet Salvia, målat på en
kakelplatta vid dörren, rymmer två rum och kök
med majolikagolv och voluter i taket.
Utanför altanerna klättrar terrasser uppför
bergssidan. Boulebana och friluftsteater gömmer sig på etagerna bland vinstockar, fikonträd,
oliv och kaprifol.
Dessa i backen klättrande gästbostäder fanns
inte då jag 1953 för första gången var på besök
vid och i Villa San Michele – de uppfördes
först några år senare. Endast villan var tillgänglig, trädgården avstängd. Interiörerna upplevdes
sparsamt möblerade. Idag är de fyllda av tunga
inventarier och köket mindes jag låg på bottenplanet, idag omvandlat till en modern obligatorisk museibutik.
Under detta mitt enda korta besök i Villa San
Michele öppnade sig plötsligt himlen med störtregnsslussar! Hemgång var inte möjlig. En viss
Bo Setterlind, gäst i bredvidliggande Foresterian, bjöd mig att stanna över. Måltid intogs tillsammans med bl.a. Moses Pergament. Sovrum
delades med den ”kunglige poeten”. Vid avskedet fick jag några med bläck nedskrivna
poetiska rader om Blå grottan, som jag just
hade besökt. (Raderna ingår i diktsamlingen
Sång i Blå grottan och är tillägnade Sven Stolpe
20 april 1953.)
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Efterföljande dag var nyduschad. Barbarossaborgen lockande i guldglittrande motljus. På
hala trappsteg och stigar tar jag mig dit upp och
i mitt skissblock avtecknas den nedrasade ruinen men också det vidunderliga panoramat.
Teckningen pryder omslaget till skriften Vi
reser till Capri med Olga Åkerblad som guide.*

ner, förmodligen antika lämningar, rotsystem,
ormbon, mullvadsgångar…

I dag står jag åter på en av terrasserna här uppe
på bergssidan. Den oändligt långt borta liggande horisonten övergår omärkligt i blådisigt hav
och ger känslan av lätthet, att få vara som en
fågel i skyn, svävande över klippbranter med
skummande vågor nedanför.

Grönskan gömmer, utöver museivillan med sin
berömda svängda loggia, två orangerier, ett runt
fågel-fjärilshus, ett frilagt mindre utrymme med
mosaikgolv och fresker från romersk tid. Men
också ett litet kapell, ett tidigt ”Isistempel”, ett
fantastiskt påstående av Munthe, enligt antikprofessorn Arvid Andrén som i sitt lilla läsestycke Utblickar på Capri undrar vad som inspirerat honom till denna verklighetsfrämmande föreställning.

Räknat från villan återfinns idag minst fem
terrasseringar nedåt och fem uppåt berget. Idoga trädgårdarbeten har under mer än ett halvsekel omskapat miljön till en av Italiens mest
berömda parker.

Fastlandet med den närmast liggande Sorrentohalvön tindrar på kvällen som ett långt ljusband
under sommarblekblå stjärnhimmel. Ståtliga
långsmala cypresser sträcker på sig och står
som mörka silhuetter i förgrunden, vajar i vinden sig sakta till sömns.
Långt borta på öns östra bergstopp skymtar
rester och ruiner av kejsare Tiberius Jupitervilla
och Fersens Villa Lysis. Under hagtornsbuskar
vid min utsiktspunkt skymmer sikten mot syd.
Jag reflekterar över miljön jag befinner mig i
och kan inte undgå att ha en arkitekts synpunkt
på skapelsen nedanför mina fötter.
Det landskapsavsnitt vid foten av Barbarossaberget som Munthe köpte för att förverkliga sin
plan att bygga och bo på hade stensatta terrassmurar ända ut till klippbranterna. Mellan
dem gömde sig gamla husgrunder, vattencister6

”Jag vill ha vita loggior och arkader med antika
marmorfragment strödda överallt i min trädgård. Hypnos, Medusa, Artemis, Laphria, en
sfinx” skriver Munthe. Allt finns här: Dödens
och mörkrets företrädare, placerade på pelare

och kolonner, inmurade i väggar, liggande på
socklar, omringade av röda och vita blomsterfång. Villan står fram i grönskan som en bländande vit avskalad minnessarkofag. Skaparen
av detta monument över sig själv hade en känsla av att dödens andedräkt svävade över denna
plats, som förenar sig med ljuset, solen, himlen
och havet-oändligheten.

byggnadens innergårdar och solen inte torka ut
gallerier.

I sin berömda bok skriver han att anläggningen
växte fram organiskt utan att han riktigt förstått
hur det gått till. Som arkitekten Bo Sahlin förklarar i boken Verkligheten bakom myten har
byggnaden vuxit fram i fyra etapper med hjälp
av traktens hantverkare och kvinnor, åsnetransporter, kombinerade med Munthes egna utflykter till antikhandlare på fastlandet. Frågor om
hur tekniskt avancerade byggnadselement som
t ex valvslagning eller innertaksutsmyckning
löstes och av vem är inte dokumenterat även
om en lokal byggmästare Nicola omnämns som
byggnadsansvarig och konstnären Antonio Sartorio varit behjälplig med råd och tekniska ritningar. Resultatet visar emellertid fram ett arkitektoniskt kunnande som kombinerats med
konstnärligt skapande i bl.a. smidesarbeten,
stenhuggeri, kolonnett-tillverkning, mosaikgolvläggning… Regnvattenproblematiken har
också på ett snillrikt sätt lösts med rördragningar inkapslade i murar och dragna ner i grund
eller till cisterner. Enbart på detta område har
det krävts planeringserfarenhet, vilket byggherren förmodligen inte ägde.

Men naturligtvis även den romantiska kringmiljön som bidrar till att besökaren tror sig kunna
finna den platsens ande som verkar dölja sig
bland skuggorna. Att det är ett landskapsavsnitt
som kultiverats av trädgårdsscenografer och
förändrats över tid bäddar för framtida innovationer – inte tillbakagång till Munthes kargare
och öppnare terrasser med vinstockar.

Om det färdiga resultatet finns många omdömen. Italienaren Roberto Pane skriver i sin bok
om Capris byggnadskonst att ”byggnaden ter
sig som en förmäten och förolämpande förfalskning, skändligen stridande mot öns arkitekturtraditioner”.
Placeringen av villan i en sluttning omgiven av
stora träd och övrig grönska gör att fuktig luft
stannar kvar i murarna och åstadkommer ett
inomhusklimat vid kylig väderlek som är rått
och ohälsosamt. Vindar kan inte genomlufta

I Munthes planering låg att villan skulle vila
omgivet av låga terrassvinodlingar, speciellt
mot söder, där den vida vyn mot Ischia inte fick
skymmas av trädridåer. Fritt liggande i landskapet hade några av gårdagens och dagens
klimatproblem försvunnit.

Joseph Oliv, som fullföljde Munthes idéer var i
likhet med ägaren en autodidakt gällande arkitektur och byggnadstekniska frågor. Hans fortsättning på Munthe instruktioner är tillkomna
med hjälp av yrkeskunniga svenska landsmän
på tillfälliga besök och förmodligen av ad hocbeslut: allt från takpappsbeläggning med kokande asfalt till nergrävda cisterner i naturen,
placering av skulpturer, möbler och palmer…
Man kan samtidigt fundera över hans tilltro till
egen intuition och ”de gudasända” anmaningar
som styrde honom fram till dagens sagovariant
av Munthes drömscenario, en anläggning som
breder ut sig som en teaterkuliss, bjuder ut sig
som en smällkaramell för att låta oss uppleva
en plats av stelnad dåtid. Tacksamhetens tanke
går till denne småländske karlakarl som svingade sitt trollspö över en vanvårdad plats och
gjorde den till Barbarossabergets fagraste del i
Anacapri.
Inne i Anacapri hade Munthe sin första bostad
vid via Cava. Inte långt därifrån köper han ett
friliggande och soligt område och låter uppföra
en sommarvilla åt drottning Victoria, kallad
Casa Caprile och färdigställd 1907. Vid sina
besök på Capri fram till 1926 bor hon här med
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uppvaktning och betjäning. En av hennes hovdamer, Olga Åkerblad, bor i villan vid mitt besök 1953.
Som betalande gäst bodde jag två sommarmånader i Casa Caprile. De dagboksbrev jag då
skickade till mina föräldrar har tyvärr förkommit utom två, varav ett (daterat 23 juni 1953)
återges här:
Solen steker nästan kokhett över Capri och
nere vid hamnen står öns fattigaste invånare
med sina vattenkrus och väntar på sin dagliga
ranson av det oumbärliga dricksvattnet från
Neapel som de har rätt till, medan jag, med den
tur som jag antagligen blivit född med, kan få
mitt vatten utan ”krus”. Tack vare Kristina
Bengtsson-Ranå och Olga Åkerblad! Vilka?
Tänker Ni, vad är det för några damer? Ja,
gissa det om Ni kan! Låt mig istället berätta så
slipper Ni fundera!
Utan att kunna vänta på något brev från Er
längre i Rom på grund av den fruktansvärda
hettan och bristen på vatten och bad, tog jag
mitt bagage fram till järnvägsstationen, köpte

biljett till Neapel och for dit. Tåget var fullsatt
som vanligt här nere, och därför fick jag stå
den två och en halvtimme långa resan, som i
ungefär en timme av restiden går igenom jättelånga tunnlar, och fick dessutom hjälpa en
amerikansk sjöman som kollapsade av värmeslag och sjönk till golvet i korridoren med
omslag kring huvudet med en kall vattengenomdränkt näsduk och sedan i Neapel få honom till U.S. Navy station, för att de där skulle
kunna ta hand om honom. Genom denna omanordning (?) av min resplan missade jag båten
till Capri och fick därför övernatta i sta’n.
Neapel är inte en stad i min smak. Då var
Florens och Rom bättre. Här var kanske inte
riktigt så smutsigt som man hört sägas, att det
skulle vara, men väl människorna i detta natursköna paradis kan knappast tituleras änglar.
Överallt där man gick kom det fram personer,
vilka antingen var försäljare, tiggare eller s.k
hjälpsamma ”herrar” som gärna ville visa vägen hit eller dit. Ingenstans fick man vara i
fred, t.o.m. på mitt billiga hotell stod de i kö
och man fick akta sig väldigt noga att inte fråga något. För då skulle de ha betalt för att svara och följde sedan hack i häl ända dit man
skulle, för att där vara till hands om man råkade se frågande ut. Nej, sådant ”gillar” inte jag
utan tror nog att det gamla ordstävet ”Egen
dräng är nog bästa smed” eller något så där.
Dock skall inte förnekas att ibland kan det
vara fördelaktigt om Mamma och Pappa är
med på ett hörn också. – Som sagt var – På
morgonen, det hade lyckats bli tisdag då, steg
jag upp redan klockan sju och gav mig iväg till
hamnen och ombord på Capribåten. Den fullständigt invaderades av amerikanska dollarturister, som busslastvis kröp över landgången,
iklädda oklanderliga vita sommarkostymer eller stranddräkter med badgrejor och filmkameror hängande över axeln, och deras rysansvärda dialekt surrade över hela kajen.
Överfarten tog i det allra närmaste två timmar och en mellanlandning gjordes i Sorrento,
som ligger på fastlandet, där ytterligare männi9

skor kom på. Bl.a. en svensk mamma med tre
barn, två flickor och en pojke alla i 10-årsåldern som kuriöst nog kom att stå bredvid mig
vid relingen och naturligtvis kom vi i samspråk.
De var från Malung och hette Jonsson. Maken
äger det där Jofa-bolaget och Pappa kanhända
känner till honom. Alltnog, när vi väl anlagt
”The finest island in the world” och trängts
och knuffats uppför landgången upp på kajen,
började ungarna tjata om att få åka och se
Grotta Azzurra, en underjordisk grotta där
vattnet har en absolut oidentifierbar blå färg
och allting verkar genomskinligt som doppas
ned där. All right, åk dit sa mamman, men jag
följer inte med, för jag har sett det en gång
förut. Istället blev det jag, Eric, som fick fungera som ställföreträdare och på Mammans bekostnad såg vi både grottan och vattnet och
massor av badande, brunbrända människor.
Färden fram och åter tog ett par timmar och
därför liksom alltid efter sjön måste magarna
stillas med något ätbart. Tanten bjöd fortfarande, och vi inmundigade spaghetti, medan grabben, som energiskt förklarade att han inte var
ett dugg hungrig fick låna mina badbyxor och
sprang ned och fick sig ett härligt salt dopp.
Strax efter denna spaghettimåltid tog vi farväl
av varandra och jag kånkade vidare med mitt
gepäck. Oh, vad tungt det är när man gått lite
grand. Särskilt här i denna mördande värme
och uppför dessa branta vägar på Capri. Ön är
nämligen bara ett enda högt berg och inte mer
än på ett par, tre ställen går berget ut lugnt och
stilla i havet. I övrigt stupar branta klippor rakt
ner i det azurblå vattnet. Så badmöjligheter
finns bara på dessa några ställen och naturligtvis är där stora anläggningar och hytter och
restauranter och parasoller och allt det andra
uppförda…
Otroligt svettig under min kavaj, som jag är
tvungen ha på mig när jag är ute och vandrar,
kom jag upp till ”staden” Capris piazza och
vem träffar jag på där om inte Kristina! En
gammal god vän från Stockholm! Det var hon
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som var regissör för den där teatern jag gjorde
dekorationer åt nu senast, åt En midsommarnattsdröm. Där stod hon svalt och skönt klädd
tillsammans med en väninna, också hon från
Stockholm, och väntade på buss upp till sin
tillfälliga bostad, Casa Caprile, Drottning Victorias förutvarande sommarvilla.
– Jaså, sade jag, jaså…
– Och var bor du, frågade hon vänligt.
– Ingenstans ännu, sa jag.
– Inte? Följ då med oss, så får vi höra om
du inte kan få ett rum hos oss. Sade dessa snälla damer.
– Tack! sa jag och klev in i bussen.

Barbarossaborgen.

– Javisst, kan han få det. Mer än gärna. För
si så där en sex-sjuhundra lire. Jo, det går naturligtvis. – Det var fröken själv som sa detta.
Fröken Olga Åkerblad. Ägarinnan till detta
underbara slott, där jag bor. Ja, detta här går
knappast att beskriva. Det är alltför fantastiskt.
Det är som en saga ur Tusen och en Natt. Så
där drömlikt vackert, både huset, trädgården,
utsikten, rummet, ja, allt verkar otroligt. Inne i
mitt rum är bländande vita kakelplattor på golvet, två stora äkta persiska mjuka silkesmattor
däruppå, en gustaviansk byrå med en antik
spegel mellan de båda balkongdörrarna, jag

har två balkonger, en åt söder och en åt väster,
ett linneskåp också i gustavianerstil, liksom
bordet jag sitter vid och stolarna. Sängen däremot är av senare datum och bred som två,
härligt mjuk och sval. Man sover underbart i
den har jag konstaterat. Och allt är så rent och
snyggt.
Jag bor på andra våningen och har en tjusig
utsikt från mina balkonger, den ena åt havet
och ett stycke lummigt landskap åt det andra.
Axel Munthes villa, Torre di Materita, där han
bodde mesta tiden emedan San Michele var lite
för fuktig som bostad. Allt möglade där, enligt
Olga. Jomän, jag har redan blivit Du med denna svenska herrgårdsfröken som på ett så underligt vis kom att sitta som ägarinna till
Drottning Victorias Caprihem. Men jag berättar mera och utförligare om henne i kommande
brev och skall då också försöka visa Er Capri
och Anacapri, Marina Grande och Marina Piccolo och allt vad det nu heter.
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Det enda jag skulle vara tacksam för, är ett
brev från Er, och jag hoppas att jag också kan
få det snart. Skriv flygpost så tar det inte så
lång tid och adressen blir som på baksidan av
kuvertet.
Om ni kunde smussla hit lite pengar vore jag
ändå gladare men det är väl omöjligt. Tack för
mig för den här gången.

Vy från Casa Capriles balkong.

Så en oktoberdag 2015 står jag åter här på terrassen i solgasset med handen mot fasaden,
blundar och återkallar dofter och tycker mig
höra att klockan 12 ringer Munthes gamla trotjänarinna Rosina i Torre di Materitas vällingklocka, lunch i köket, därefter en siesta, klockan 20, ny klockringning och middag i skymningen. Elektricitet sparas med hjälp av små
fotogen- eller oljelampor vid sängen. Polisens
mörkrädda hundar skäller god natt.
Att återse ett i minnet vackert inrett ”slott” –
numera mer eller mindre förstört på grund av
ombyggnader och modern hotellanpassning –
känns malörtsbittert. Ett då öppet landskap med
denna vita sagopärla liggande i splendid isolation är naturligtvis även det ett minne i grus.
Närområdet är förvandlat till en exotisk palmlund med infogad dansbana/soldäck i anslutning till en bar, spa och bastuanläggning. Tätt
inpå kryper även bebyggelsen från de sista femtio åren. Sluttningen ner mot Torre di Materita
är strösslad med luxuösa villor.

bord, som också kommer de otaliga måsarna till
del.
Stilla frid på jorden – men grymt krig i rymden!
Munthes köp av Barbarossaberget i avsikt att få
bort fågeljakten och skapa en frizon för flyttfåglar på ön möttes av ortsbefolkningens vrede.
En urgammal rättighet att få extra påfyllning i
skafferiet försvann därmed. Fridlysningen
medger dock fågeljakt med skjutvapen, vilket
hörs i den arla morgonstunden. Den berömda
bergsrestaurangen Gelsomina serverar till lunch
nyskjuten grillad fågel tillsammans med traktens vin. Även kanin kan förekomma på matsedeln jämte musslor från havet nedanför, införda
till Marina Piccola av nattliga fiskare som i
karbidlampors sken också kan plocka upp
bläckfisk och om möjligt utmed klippbranterna
nätfångna pipistrelli (fladdermöss) som utfyllning i magra köttgrytor.

Från terrassen på Casa Saga på Via Follicara
3.b utbreder sig ett myller av vita kuber åt
Monte Solaro-hållet. Pergolan skänker skugga
mot den heta västersolen. Havet syns som en
ljusblå kil i grönskan kring Casa Capriles taggiga taksiluett som har tydligt släktskap med
och kan ses som en parafras på Materitas krenelering.
Jag vandrar vidare fram till Solbergets sydsida
där stupen finns och öns enda vilda skog växer.
Små träd bildar tillsammans med ljung och buskar en närmast ogenomtränglig miljö. Här har
den svenske lärdomsprofessorn Adler-Karlsson
inmutat området till Filosofernas park med
gångstigar kantade av minnesplattor av tidernas
stora tänkare. En kongenial viloplats vid bergets stup för snillens tankeflykt. Vi tar del av
”the World of Western Wisdom” medan svärmar av flyttfåglar rastar en stund på bergens
sluttningar. Pellegrinofalkar svingar sig upp i
skyn för att ha översikt över ett rikt frukost-

Utsikten från Casa Saga.

Piccola Marina minns jag med skräckslagen
förtjusning!
13

Invid småbåtshamnen låg en flott turistanläggning, La Canzone del Mare, uppkallad efter
bredvid liggande i havet utskjutande klippudde
där sirenerna enligt myten suttit för att locka in
sjöfararna med sin sång. Odysseus var en av
dem som genom listiga åtgärder på båten undkom deras lockrop.
Gracie Fields, ägarinnan, var en berömd engelsk sångerska som hade många kändisar och
filmstjärnor som sina gäster. Min Olga Åkerblad på Casa Caprile hörde till detta jetset och
vid ett tillfälle blev hon inbjuden dit. Som sekunderande kavaljer fick jag följa med, ditkörd
i polismästarens tjänstebil, men nekades inträde
eftersom personligt inbjudningskort inte kunde
framvisas, medan hovfröken Olga trippade in i
den luxuösa miljön kring Capris första swimmingpool. Vad göra? Naturligtvis måste jag
komma in på något vis. Vid rundan nere på den
steniga stranden gömdes mina persedlar och
iklädd medhavda badbyxor simmade jag runt
och upp på sirenernas udde. Ett sällskap brunbrända atleter placerade sig vid min sida, omringande två slanka damer. Vid samspråk kom
det fram att de var alla involverade i en filminspelning – en av stjärnorna framför mig var
Ava Gardner!
Så var det dags att pröva poolen. Gossarna motade upp mig i trampolinen. The Swedish boy
first! Jag tog sats, i upphoppet halkade jag till
och flög som en fågel med armarna utåt. Ett
mäktigt magplask som gjorde mig groggy presenterades samtidigt som många gäster runt
poolen vattenstänktes. Jag fick hjälp till entréhallens omklädningssskåp. Nyckeln till mitt
skåp? Hittades givetvis inte … efter dykning
och eftersökning i poolen. Nix. Vi kör hem dig,
OK? Vid Piazza Caprile blev jag avsläppt och
stod där i mina badbyxor och kunde inte komma in i slottet.
Måste alltså tillbaka till kläderna där nycklar,
pass och pengar fanns. En barfotavandring nedför gamla feniciska trappan med sina 921 (?)
knaggliga steg, sedan via Mulo ner i dalen mot
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marinan där de tre ”Faraglionegubbarna” hållit
vakt över min klädgömma. Onda sargade fötter
omslöts av sköna skor för återtåget samma väg.
Jag tror att himlen var stjärnbeströdd och att
swingmusik hördes när mina trevande trötta
steg klättrade uppför och in genom Anacapris
gamla stadsport, pressade mig in på Via Porta/Viale Axel Munthe och vidare mot sängen i
Casa Caprile. Detta äventyr kom aldrig till Olgas kännedom. Hennes afton vid poolen hade
varit ovanligt lyckad trots att hon blivit blötlagd
av en hoppande idiot!

Men även Olga öppnade upp sitt ”slott”. Den 7
augusti varje år höll hon mottagning för alla
svenskar på Capri med anledning av Drottning
Victorias födelsedag. På terrassen ställdes fram
ett bord med blommor, gästbok och en stång
med en av Victorias stora vidbrättade hattar på.
Te, vin och små våfflor serverades till ett tjugotal gäster; väninnor, ornitologer, förmodligen
Oliv med någon guide och gäster på Foresterian. Med bil kom en vitklädd Greta Garbo tillsammans med David Nivens svenska fru. Stig

Järrel höll tal och vi hurrade på svenskt vis.

Tiderna förändras!

Jag har dåligt minne, förutom när det gäller
miljöer eller detaljer. Som exempel under
samma period kan tas en äventyrlig tur i polisbilen upp till Tiberius-höjden tillsammans med
Olga och grannen, en äldre småväxt, kvinnlig
österrikisk doktor som istället för att gå eller
använda åsnerygg bars i chaufförens famn uppför trappavsatserna i gränden mot piazzan och
den väntande bilen. Anledningen till utflykten
kan ha varit att kurera en småtokig gammal
patient, Carmelina, välkänd på Capri för att
dansa tarantella och berätta hiskliga historier
om kejsarens levnadsvanor. Jag hann teckna av
henne innan hon plötsligt sparkade iväg sin
katt, vände och gick in i huset genom en dörr
med en stor affisch föreställande il Duce Mussolini. Kalabalik uppstod då den småväxta läkaren slet bort plakatet. Stenar kastades på oss
och på bilen när vi for bort! Även Carmelinateckningen finns återgiven i Olgas guidebok.

Ytterligare en minnesbild från 1953 ger följande historia.

Naturligtvis beskriver hon där den berömda
Grotta Azzurra, som fortfarande lever kvar som
turistiskt dragplåster. Att förflytta sig med sjötransport från Marina Grande har alltid varit
huvudalternativet, men det går även att från
Anacapri åka buss på nylagd asfaltväg till platsen och till en nybyggd lyxrestaurang vid havet.

Eftersom Olga Åkerblad levde stora delar av
året ensam i den stora villan hade hon av bl.a.
säkerhetsskäl hyrt ut souterrängvåningen som
questora och bostad åt Anacapris polismästare
och två yngre ”ridande poliser”. Hästarna stallades tillsammans med åsnor i skjul invid hönshus och grönsaksland i backen ovan villans
entré. ”Cowboysen” brukade på fria dagar vara
roddare vid Grotta Azzurra. Några gånger följde jag med på en slingrande gångstig ner till
klippor och trappsteg där roddbåtar kunde dras
upp eller lägga till för att skifta manskap. Två
roddare, kallade rematore, måste finnas ombord. Vid ett par tillfällen – då havet var extra
lugnt – erbjöds jag att hoppa in som reserv.

Med hjärtat i halsgropen genomfördes pareringen i den låga öppningen som gjordes tillsammans med amerikanska damer vilka lyckats
ta sig ur turistbåten och ner i vår roddbåt. Det
blå vattnet påstods kunna redovisa skelettet om
man badade däri. För extra dollar/lira erbjöd vi
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oss att nakna hoppa i och till allas förvåning
och förtjusning blev inbillad genomskinlighet
besannad. Jag minns att då jag simmade omkring tänkte på Bo Setterlinds papperslapp med
diktraden: Här är gud. Se hur det glimmar…

i trappgränden ner mot Casa Caprile. 2015 är
det en stadsbygd med välputsade kvarter, asfalt
och neon, drickbart vatten från Sorrento i kranarna, nya skolbyggnader under uppförande,
reguljära busstransporter ner till Grande Marina.

När våra dagars ”Azzurra-äventyrare” återvänder till Marina Grande går de (enligt Göran
Schildt) ”ombord på ett Capri som är likt ett
stort passagerarfartyg som lyxkryssar utanför
vardagens tremilsgräns”. Han syftade främst på
gamla Capri med sina smala gränder som inte
längre bara är pittoreska. Området är en modern
magnet för massturism med insprängda lyxhotell som världsberömda Quisiana eller den vita
marmorlagda gågatan Via Camerelle med sina
juvel- och modebutiker.

Avfärden mot fastlandet måste ske över den
blåa yta som för mig i ungdomen var liktydigt
med mina drömmars hav på kartan. Här färdades jag förväntansfullt genom vågorna i början
av 1950-talet. Minnets flotte återvände sextio år
sedan med en gråhårsman som just upplevt att
historien delvis torkat samman. Återblicken i
dagens verklighet har dimlagt denna min sagoö
som nu sakta och skvalpande sjunker ned i Medelhavet.

Bussen till Anacapri tar endast de som vet att
där gömmer sig andra juveler.

* Vi reser till Capri med Olga Åkerblad som
guide av Olga Åkerblad, Stockholm 1955.
Olga Åkerblad var född i Estland 1899 och dog
1995. Hon vilar i en familjegrav i Eskilstuna.

1953 var miljön här uppe ”rustico” med ett par
tre mindre områden samlade kring torg med
kyrka, eller ett praktträd mittpå, orientaliskt
krokiga gränder som oftast slutade i vinodlingar
eller fikonlundar. Alltså rena landet just inpå
bebyggelsen.
Åsnor drog små vagnar på vägarna, getter och
får skockades bakom inhägnader. Fasaner fanns
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Eric Sörling är arkitekt med huvudsaklig inriktning på museiprojekt och har bl.a. varit inblandad i tillkomsten av glasmuseet i Kosta, Ålands
museum och Leksands kulturhus. I början av
1960-talet ritade han Café Operas paviljong,
känd för alla Stockholmare.

Trädgård och markanläggningar vid Villa San Michele
Lägesrapport från inventering och uppmätning 2014–2015
av Marie Åslund
Villa San Michele på Capri är en svensk
kulturskatt i Italien. En underskön plats där
landskapet, de vita byggnaderna och trädgården
sammansmälter till en helhet. En anläggning
med mycket stora kulturhistoriska värden, inte
minst genom dess byggherre, Axel Munthe,
och dennes nära förbindelse till svenska
kungahuset. Platsen har lämningar efter en mer
än 2000-årig historia och en stark historisk
laddning. Villa San Michele omfattar förutom
byggnader även trädgårdar, odlingsterrasser
och naturmark.
Trädgården vid Villa San Michele mottog
2014 det prestigefyllda priset som ”Italiens
vackraste trädgård”. En stor ära både för Stiftelsen San Michele och framför allt trädgårdsmästaren Raffaele Scarpatio som vårdat denna
kulturskatt i 20 år.
Axel Munthe anlade Villa San Michele med
sin trädgård kring förra sekelskiftet. Många
träd är mer än 100 år gamla. Hårt väder har
drabbat trädgården under de senaste åren med
blixtnedslag och sönderblåsta träd. I vintras föll
en pinje över Viale Axel Munthe och skadade
pergolan. En trädgård åldras och förändras över
tid. Träd och buskar växer, ljusförhållanden
ändras, växterna blir sjuka och dör, nya växter
planteras in och sprider sig, murar förfaller.
Trots kunnig trädgårdsskötsel kommer en tid
när en trädgård kan behöva större underhållsåtgärder eller restaureras i vissa delar, kanske
förnyas. Då är det nödvändigt att känna till
”den historiska berättelsen”, trädgårdens
historia kopplad till mark, växtlighet, murar
och andra komponenter. Det behövs mål och

riktlinjer för underhåll, restaurering och förnyelse. Under 2014 beslutade San Michelestiftelsens styrelse att arbetet med en översyn
och ett inledande vårdprogram för trädgård och
mark skulle påbörjas. Behovet hade lyfts fram
av arkitekt Karl Alexanderson, rådgivande
gällande byggnaderna vid Villa San Michele,
och slottsarkitekt och styrelseledamoten
Andreas Heymowski.
Som ett första steg genomfördes hösten
2014 en inmätning av anläggningen med terrasser, träd och annan växtlighet. Samtidigt
inventerades övergripande anläggningens status
och behov av åtgärder på kort och lång sikt.
Arbetet utfördes av landskapsarkitekterna Nob
Takei och Marie Åslund. Nob har tidigare ritat
tillkommande anläggningsdelar för terrasserna
vid gästbostäderna och Marie har lång erfarenhet av arbete med vårdprogram för historiska
trädgårdsanläggningar som Logården vid
Stockholms slott, Rosersbergs slottsträdgård
och Botaniska trädgården i Uppsala. Arbetet
har resulterat i en digital karta över anläggning
som även omfattar träd och buskar samt en
lägesrapport: ”Villa San Michele, Vårdprogram
för trädgård och markanläggningar Lägesrapport 2015-02-12”. Dessutom finns en
powerpoint-presentation med kartor och bilder
som åskådliggör historien, visar på kvaliteter
och brister i anläggningen samt ger några förslag till förbättringar.
Lägesrapporten innehåller nulägesbeskrivning och åtgärdsbehov, dels för anläggningen
som helhet och dels för respektive delområde:
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Museiträdgården
Foresterians gästträdgård
Odlingsterrasserna – köksträdgården – gästbostäderna
De övre terrasserna – utsiktsterrasserna
Trädgårdsmästarterrasserna
Parkterrasserna nedanför Viale Axel Munthe

Information om anläggningarnas historia
inhämtades från skrivna texter, muntlig
information och äldre ritningar. För att
förstå dagens trädgård behövde ålder och
tillkomsthistoria sammanställas både för
växtmaterial och för anläggningsdelar. En
kulturhistorisk sammanfattning av trädgårdens historia av trädgårdsantikvarie
Catharina Norlin (San Micheles hemsida)
har här utgjort ett viktigt underlag. Liksom
muntlig information från förre intendenten
Levente Erdeös och trädgårdsmästaren
Raffaele Scarpatio. Intressant var även den
inventering av växterna i Museiträdgården
med tillhörande ritning som Inga Hermelin
Jungstedt gjorde på 1970-talet.
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Landskapet-platsen
Landskapet och lokalklimatet anger förutsättningar för trädgården. För vad som är
möjligt att odla här. Capodimonte ligger i en
nordvästsluttning, öppen för de hårda vindarna
över Neapelbukten. Platsen kännetecknas av
den karga kalkberggrunden, avsaknad av
grundvatten och långa torrperioder. Capri har
ca 900 mm/år (1990), 325 soldagar per år och
+8–10º C i februari och +25º i augusti. Den
naturliga växtligheten utgörs av olika typer av
maccia och städsegrön medelhavsskog. Här
växer bland annat kermesek, stenek, lagerträd,
strandtall, trädljung, myrten, rosmarin,
cistrosor, smultronträd, terpentinträd (terebint),
vildoliv, vindor, vildkaprifol, ginst, agave.
Capri är känt för sin rika flora och här finns
enligt uppgift minst 850 arter med 133
underarter.
Personlig reflektion över trädgården och
dess historia
”Själen behöver mer utrymme än kroppen.”
”Mitt hem skall vara öppet för sol och vind och
havets röster – liksom ett grekiskt tempel – och
ljus, ljus, ljus överallt!”
Två citat som visar på Axel Munthes dröm
om en plats genomströmmat av solljus när han
1895 påbörjade arbetet med Villa San Michele
och dess trädgård. Axel Munthe byggde en
sagovärld högt över havet med utsikt mot
Vesuvius och Neapelbuktens skimrande vattenspegel. Redan efter sju år tvingades han lämna
den öppna platsen när hans ögon inte längre
tålde det starka solljuset. Kanske skulle
Munthe om han i dag återvände till sin trädgård
känna sig mer hemma och njuta av svalkande
skugga under höga trädkronors lövverk, dofter
av fukt och blommor och vandrande skuggspel
över grönskande golv och vita kalkstensväggar.
Trädgården vid Villa San Michele rymmer
mycket av det som kännetecknar människans
dröm om paradisets trädgård; den skyddande
muren, utsikt mot hav och blånande berg,

doftande blommor, dignande fruktträd, porlande, svalkande vatten och jublande fågelsång.
Till dessa arketypiska drag ska läggas den
historiska laddning som ligger i att det är
platsen för en av kejsar Augustus villor på ön,
det 1000-åriga kapellet som gett villan dess
namn, Barbarossabergets medeltida borgruin
och inte minst Axel Munthes säregna personlighet och berättarkonst som skapat legender
och myter som kommit att förknippas med San
Michele – även de som inte utspelats på
platsen.
Villa San Michele är en symbios mellan en
traditionell italiensk/romersk villaanläggning
och klosterarkitektur med capresiska och
moriska/gotiska form- och arkitekturelement,
allt gestaltat utifrån en originell mans erfarenheter och drömmar vid sekelskiftet 1900.
Kopplingen till det sena 1800-talets strömningar i form av symbolism och prerafaelitism
har lyfts fram av flera San Michelekännare. Det
kan vara värt att påminna sig att röken från
Versuvius under dessa år förlänade landskapet
ett extra naturromantiskt och dramatiskt inslag
(mindre utbrott 1895–1899, 1903, 1904, ett
större 1906). Vulkanen har ”sovit” sen 1944.
Platsens magi och rofyllda stämning lämnar
få oberörda och inbjuder till stilla kontemplation och avkoppling. Många är de som upplevt
oförglömliga stunder här genom 1900-talet.
Den s.k. museiträdgården är liten men
förvånansvärt innehållsrik. Det kanske mest
utmärkande i trädgården är den mäktiga pergolan med 37 vita kolonner vars krökning
skapar perspektivisk illusion. Pergolan är
beväxt med gamla knotiga blåregn. Mellan de
vita kolonnerna har vandraren en vidunderlig
utsikt över himmel och hav. Den strama sagoarkitekturen, pergolans kraftfulla vita kolonner
och cypressallén har inspirerat många villaanläggningar runt om i världen. Solliden, byggt
för och av drottning Victoria (Munthes
patient), Ellen Keys Strand och Carl Milles’
terrasser på Lidingö är några exempel där San
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Michele kan ha gett inspiration. Terrasseringar,
murar, häckar och gångar med små perspektivförskjutningar och en variation av växter i form
och färg skapar olika trädgårdsrum, en del att
bara passera, andra som inbjuder till att stanna
upp. Ett spektrum av olika lövfällande och
blommande växter mot en mörk grön fond av
tallar, cedrar, cypresser, murgröna, buxbom
och lagerträd skapar kontrast och variation. En
hemlighetsfull, sinnlig trädgård.
Axel Munthe lät bygga om den befintliga
lantgården, renovera kapellet och anlägga det
som vi idag kan betrakta som trädgårdens
stommar; pergolan, de olika terrasserna,
cypressgången mellan museet och kapellet.
Han planterade pinjer och andra tallar och de
träd som idag utgör anläggningens äldsta trädbestånd (t.ex. honungsmyrten vid kapellet och
pinjeallén längs Viale Axel Munthe). Här finns
även vinstockar och rosor (rosa baksia) som
enligt muntlig tradition härstammar från den
ursprungliga trädgården.
120 år har gått sedan trädgården anlades. En
trädgård förändras alltid, i både tid och rum.
Träden blir höga och gamla, några dukar under
av sjukdom, andra blåser sönder i stormar, ofta
försvagade av sjukdom. Nya träd och buskar
planteras, inte alltid i samma lägen. Relationen
öppet-slutet förändras och ny rumslighet bildas.
Bortsett från sådana mindre successiva förändringar har endast en större upprustning gjorts
sen trädgården anlades 1897–1900. Mellan
1950 och början av 1960-talet renoverades
trädgården under intendent Josef Oliv i flera
omgångar. Efter en tromb 1959 byggdes bland
annat pergolan om och nyplanteringar gjordes.
Trädgården tillfördes öppet vatten, gångvägarna stramades upp och försågs med tålig
stenbeläggning och gräsytor anlades.
Botanikprofessor Eric Hultén bidrog med
råd avseende planteringar under 1950-talet och
trädgårdsarkitekt Edward Jacobsson ritade förslag till renovering och viss förändring 1960.
Tillgång till vatten via ett stort vattenmagasin
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innebar att trädgårdens karaktär skiftade från
en av torka präglad trädgård till en frodig
blomsterträdgård. Anläggningen med rinnande
och porlande vatten i trädgården färdigställdes
under intendent Levente Erdeös på 1970-talet
då även Olivetum byggdes (1978).
Trädgårdens stommar med pergola, cypressalléer, terrasser är desamma som Munthe
anlade men innehållet har förändrats genom
åren. Vid sidan av större tillägg och förändringar kring 1960 och 1978 är det i det fortlöpande arbetet med skötsel och underhåll som
trädgården bevaras men också förändras. Den
kontinuerliga, hantverksmässiga skötseln
utförd av engagerade intendenter och kunniga
trädgårdsmästare är en förutsättning för trädgårdens fortbestånd. Trädgården i San Michele
ägnas samma omsorg som en privatträdgård
vilket möjliggör alla de små skiftningar och
nyanser i grönskan som kännetecknar den och
bidrar till dess magi.
Villa San Micheles trädgård och markanläggningar – fyra olika tidslager
Särskilt värdefulla för att förstå dagens anläggning är de beskrivningar som återfinns i Josef
Olivs och Levente Erdeös böcker. Dessa två
intendenter har på olika sätt arbetat med att
bevara, restaurera och vidareutveckla Axel
Munthes anläggning. Idag ger hela trädgården
ett ålderdomligt intryck men här finns spår från
olika tidsepoker. Under arbetets gång växte en
intressant historia fram. En berättelse om olika
människor och tidsideal som påverkat trädgården och skapat olika tidslager. Tidslager
som nu konkret kan kopplas till dagens anläggning och analyseras via kartor.
1895–1908: Munthes tid – det italienska,
naturliga
Aleppotallar, pinjer, cedrar, australisk honungsmyrten, mimosa, kermesek, någon vinranka,
rosa baksia, stora palmer, murgröna, myrten,

rosmarin, blåregn, agave, geranier, murgröna,
malva, iris.
1950–60- tal: Josef Oliv – det svenska, stor
förnyelse 1960–61
Många träd och buskar som också trivs i
Sverige, svenska björkar, forsythia, pioner,
olvon, hortensia, men även olivträd, nerium
och ev. glansbuske (pittosporum).

Utplanteringsväxter (kompletterade och
utökade flitiga lisa t.ex.), clivia, agapanthus,
granatäpple, fatsia och andra storbladiga
perenner, hängsparris, hemtrevnad, spjutbräken, banan, japansk kottepalm, kamelior,
eventuellt änglatrumpeter.
1995–2003: Ann-Marie Kjellander – det
pedagogiska
Namnskyltar – öppnade upp utblickar.

1975–1995: Levente Erdeös – det mer
exotiska, djungellika, förnyelse 1978

Den naturliga torktåliga trädgården.
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Dagens bevattningsberoende lite djungellika trädgård med bl.a. Farfugia japonica.

Slutsatser
Som helhet är Museiträdgården och övriga
anläggningar i anslutning till husen välvårdade
och i gott skick. Museiträdgården har den
åldrande trädgårdens hela charm och tillfredsställer alla sinnen. Men inventeringen visar
också att både trädgård och övriga anläggningar
inom de närmaste decennierna kommer att vara
i behov av mer omfattande åtgärder och restaurering. Foresterians gästträdgård är mörk och i
behov av gallring och föryngringsåtgärder. Den
av sjukdom skadade cypressallén kommer att
behöva restaureras i ett sammanhang. Det innebär att bäck, stenläggning och intilliggande
murar också måste läggas om. I övrigt finns en
del förvuxna häckar och buskage, träd som står
inträngda och alltför tätt m.m. som behöver åtgärdas inom en snar framtid. Den igenväxande
parkskogen nedanför museet behöver åtgärdas
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snarast då träden står trångt och framförallt
tallar och ekar skadas. Utöver olika restaureringsåtgärder visade inventering även på att
det finns i dag oanvända områden med potential
att utvecklas till attraktiva platser, bland annat
en oanvänd utsiktsterrass samt parkskogen.
Avslutningsvis kan vi bara konstatera att
Villa San Micheles arkitektur inte är ”frusen
musik” utan i allra högsta grad levande.
Arkitekturen lever i spelet mellan ljus och
skugga, i vinden, i vattnets porlande, det
avlägsna vågbruset och i den alltid närvarande
fågelsången. Arkitektur och trädgård smälter
samman till en plats full av mystik och en plats
att ständigt längta till. För att långsiktigt bevara
dessa värden kommer det krävas extra resurser
under de närmaste decennierna och mycket
varsamma åtgärder.

Annons

Många sagor handlar om hur en ung man ger sig ut i världen, möter prövningar och finner en
prinsessa ...
Hur kom det sig att den yngste sonen till en apotekare i Stockholm blev eftersökt läkare i
Rom-societeten på 1890-talet? Hur gick det till när den intelligenta, talangfulla, friska unga
Prinsessan av Baden i Sydtyskland blev en patient som skulle undergå medicinsk behandling?
Hur handskades de två med omvärldens förväntningar? Hur utvecklades deras insikter om sig
själva?
”I stället för att berätta om förhållandet mellan Munthe och Victoria efter det att
han blev hennes läkare försöker författaren genom att skildra och analysera
kontrahenternas liv från födelsen förklara varför deras första möte blev så
livsavgörande för dem båda. Greppet är snudd på genialt och analysen genomförd
med en kombination av imponerande medicinska kunskaper och psykologiska
insikter och en berättarteknik som gör läsningen till en njutning. Det var länge
sedan jag läste en text som i lika hög grad engagerade och berikade mig.”
Bengt Jangfeldt
Boken finns att köpa som e-bok för Kindle och i tryckt upplaga från Amazon.de, Amazon.uk,
Amazon.com och många andra Amazon-websajter. Den har just kommit ut men har redan
laddats ner av över 4.000 Kindle-läsare i flera länder. Boken kan beställas hos Hedengrens
Bokhandel, Stureplan 4, Stockholm eller via e-post: utland@hedengrens.se.
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Carl Edelstam
grundaren av fågelstationen på Capri
Axel Munthe var en stor natur- och fågelvän
och lyckades t.o.m. få Mussolini-regimen att
förbjuda jakt på Capri, en ö där ju tidigare
fångst av bl.a. vaktlar varit en av basnäringarna. När Munthe dog 1949 och diskussioner
pågick om huruvida svenska staten skulle
acceptera hans testamenterade överföring av
Villa San Michele, följde Villans förste intendent Josef Oliv upp detta med att erbjuda
Sveriges Ornitologiska Förening att starta en
flyttfågelforskningsstation därnere. Den då 25årige Carl Edelstam, en av dem Josef Oliv
först kontaktat, skickades 1950 ner till Capri
för att rekognosera. Carl hade varit med och
startat Ottenby Fågelstation på Ölands södra
udde 1946, ett projekt som Axel Munthe
dessutom hjälpte till med att finansiera!
Carl Edelstams besök på Capri ledde 1956 till
grundandet av Capri Fågelstation, baserad på
Castello Barbarossa och med fågelfångsten
ägande rum däruppe och på de till Villa San
Michele hörande sluttningarna därikring (se
Carls artikel om detta i Sällskapets medlemsblad 15, 2005). Fågelstationen firade sitt 50årsjubileum på Villan 2006, med Carl och
hans medgrundarhustru Gunilla där, och i år är
det alltså 60 år sedan Carl Edelstam & Co satte
igång det hela.
Det blev med åren ett ganska resultatrikt
forskningsprojekt, sedan 1980-talet genomfört
ihop med eller parallellt med italienska ornitologer och på olika sätt efterhand alltmer diversifierat; t.ex. inkluderande fåglarnas navigationsförmåga, deras potentiella roll som spridare av tropiska sjukdomar, arternas uppdelning i raser och dessas genetiska skillnader,
o.s.v. Även studier av flyttande fjärilar och
fladdermöss har stått på programmet.
Carl Edelstam, efterhand utnämnd till hedersmedlem i den svenska ornitologföreningen,
arbetade sedan under många år som intendent
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på Naturhistoriska Riksmuseet, involverad i
alla möjliga projekt där. Han höll också föredrag i radio och TV och skrev debattartiklar
om allehanda ting. Bl.a. lade han mycket
energi på att utreda djurens navigeringsförmåga, inklusive människans förmåga att
s.a.s. känna sin plats i rummet och vägen
framåt – med hjälp av s.k. ”elektromagnetisk
bionavigering”. Svårbelagda idéer och svårsålda publiceringsmässigt sett, så Carls sista
vetenskapliga produkt blev väl därför den för
bara några år sedan och s.a.s. på eget förlag
utgivna rapporten om ”The Holographic
Sense”. Utifrån den kan vi efterlevande, om
någon forskare i framtiden lyckas bevisa teorin
och kanske får Nobelpriset för det, påvisa att
det här hade ju faktiskt Carl Edelstam varit
inne på redan kring millennieskiftet!
Nu har han själv emellertid lämnat oss, 91 år
gammal, efter ett såväl intellektuellt som på
andra vis händelserikt liv. Det har varit
berikande att känna honom.

Christian Hjort

Sällskapet SAN MICHELES VÄNNER
Balansräkning för verksamhetsåret 2015
INGÅENDE BALANS
Skulder och eget kapital

Tillgångar

Eget kapital

Kassa
Plusgiro

62.811:00
___________
62.811:00

16.176:00
46.635:00
____________
62.811:00

RESULTATRÄKNING
Utgifter
Möten
Omkostnader
Årets vinst

Inkomster
20.593:00
22.345:50
22.212:00
___________

Medlemsavgifter
Möten

42.850:00
22.300:50
___________

65.150:50

65.150:50

UTGÅENDE BALANS
Kassa
Plusgiro

12.220:00
72.803:00
____________
85.023:00

Eget kapital

85.023:00
___________
85.023:00

Stockholm 2016-02-15

Yvonne Ribbentoft

Ovanstående siffersammanställning är kontrollerad och riktigheten bestyrks.

John Bengtsson

Göran Walander
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Verksamhetsberättelse för Sällskapet San Micheles Vänner
2015-01-01 – 12-31
Styrelse och revisorer
Ordförande
Kassör, klubbmästare
Sekreterare
Ledamöter

Suppleant

Bengt Jangfeldt
Yvonne Ribbentoft
Monica Breidensjö
Bo Andersson
Tove Faye-Wevle
Fredrik Hulting
Aleksander Perski
Vakant

Revisorer

John Bengtsson
Göran Walander

Valberedning

Vanja Engström
Lars Markstedt
Ilkka Pärni

Styrelsefrågor
Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden. Därvid har aktuella frågor
rörande Villa San Michele och Axel Munthe diskuterats som grund för planering av
verksamheten och det stöd som föreningen ger åt verksamheten. Årets temanummer av
medlemsbladet ägnades helt åt Axel Munthe med bl a artikeln ”Jakten på Axel Munthe” samt
en översatt novell av Axel Munthe från 1916.
Ett fortsatt gott samarbete har utvecklats med Rominstitutets Vänner, Società Dante Alighieri
och Pro Venezia. Föreningarna samordnar sina möten och medlemmarna i en förening inbjuds
delta i övrigas aktiviteter.
Våra aktiviteter presenteras kontinuerligt på hemsidan www.sanmichelesvanner.org.
Medlemsfrågor
Antalet medlemmar var vid årsskiftet ca 250. Vi har under året fått ett femtontal nya
medlemmar. Det exakta antalet kan inte anges eftersom vi har familjemedlemskap.
Verksamhet
Sällskapet har haft fyra medlemsmöten. Det första som hölls i mars ägnades åt intressanta
nyheter inom Muntheforskningen: ordföranden Bengt Jangfeldt presenterade fynd ifrån Villa
San Micheles gästböcker och brevväxlingen mellan Munthe och bankdirektör A O
Wallenberg och också en opublicerad novell av Munthe från första världskriget.
Vid årsmötet i maj medverkade Love Derwinger, en av Sveriges främsta pianister och sedan
många år ansvarig för musikverksamheten på Villa San Michele. Han spelade också
pianomusik av Axel Munthes favoritkompositörer. Det blev en mycket uppskattad
sammankomst, som som vanligt avslutades med en måltid.
Höstens första möte ägnades åt trädgårdarna på Villa San Michele. Landskapsarkitekten
Marie Åslund och landskapsarkitekt Nob Takei höll föredrag om trädgårdarnas historia och
framtid i relation till platsen, människorna och tiden och de belyste denna historia med
utgångspunkt i de inventeringar, historiska kartanalyser och inmätningar som de genomfört
hösten 2014. De presenterade också det inledande vårdprogram som genomförts.
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Villa San Micheles trädgårdar fick pris som Italiens vackraste år 2014.
Novembermötet ägde rum på Italienska institutet på grund av det stora antalet anmälda
deltagare. Då visades filmen Förbjuden kärlek – en film om Axel Munthe och drottning
Victoria. Regissören och författaren Anders Wahlgren berättade om sitt arbete med denna
långfilm. Efter introduktionen visades filmen för första gången, så medlemmarna fick
möjlighet se den innan den kommer upp på biograferna. I filmen, som är 84 minuter lång,
förekommer levande bilder på Axel Munthe som aldrig visats förr. Anders Wahlgren fick
stora applåder för sitt verk. Efter en frågestund ägnade sig de över hundra deltagarna åt en
välsmakande buffé och tillfälle till mingel och diskussion om filmen.
Sällskapets möten har varit välbesökta. Vid mötena har ordföranden kontinuerligt informerat
om aktuella frågor om Villa San Michele.
Stockholm den 15 mars 2016
Bengt Jangfeldt

Yvonne Ribbentoft

Monica Breidensjö

Bo Andersson

Tove Faye-Wevle

Fredrik Hulting

Aleksander Perski
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Sällskapets adress:

Yvonne Ribbentoft
Kristinelundsvägen 20
171 50 Solna
Årsavgiften 200:- per person och 350:- för familj
insättes på plusgiro 25 96 90–6.
Glöm inte att ange avsändare.

Har du ett trevligt minne från San Michele eller något annat att berätta som kan
intressera våra medlemmar – skriv till Yvonnes e-post: ribbentoft@comhem.se
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