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Axel Munthe utanfor drottning Victorias hus
Villa Sveziai Rom krine 1930
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I forra medlemsbladet
fanns det mycket att rapporteraom: 2007 var ju
ett hiindelserikt 6r, ett jubileumsir. Sedandesshar
det varit lugnare... V6rensviktigastehiindelsevar
som vanligt Arsmoteti april, di vi valde in en ny
Tove Faye-Wevle,som tidigare
styrelsemedlem,
arbetatinom museiviirlden och lovat att stiilla sina
erfarenhetertill Stillskapetsftirfogande. Vi hiilsar
hennehjartligt viilkommen!

frhn 1937 gors tillgiinglig ftr dem som besoker
villan, t.ex. i Olivetum. Denna tanke vann irsm<itetsgillande,liksom lorslagetatt vi skulle hoja
medlemsavgiften.Det iir nddviindigt om vi skall
kunna fortsiitta att stddja Villa San Micheles
verksamhet.FrAn 2009 iir den nya arsavgiften200
kronor fiir enskildmedlemoch 350 kronor lor
par.

Siillskapetshuvudupp gift
Som jag flera ginger understrukit ar Sallskapets
huvuduppgift att hjalpa Villa San Michele, inte
minst ekonomiskt.20076rs donationpA 50.000
kronor kan nog inte upprepasinom den nZirmaste
framtiden; det tilliter inte vir ekonomi. Men
mindre belopp kan vi bidra med.
DZirforftireslog jag under irsmdtet att vi skulle
fors<ikase till att inspelningenmed Munthes r<ist

The Road to San Michele
Eftersomjag fitt ftrfrigningar om den engelska
utg6:vanav En osalig andekan jag ber2ittaatt den
kom i London i maj, med titeln Axel Munthe: The
Road to San Michele. Den gir att kcipahos alla
internetbokhandlare(ocksi de svenska)samtpi
Villa SanMichele och Hildasholm.
Bengt Jangfeldt

Vittorio Massimino
Ar 2006 blev Vittorio Massiminohedersmedlem
av Siillskapet(se Medlemsbladnr l8). Si sent
som i septemberi fiol uppvaktadePeter Cottino
ochjag honom pi hans95-arsdag.Han var dA
iinnu vid god mental hiilsa Zivenom han sig och
hdrde illa. Men n?irjag ville bescikahonom i juni
i 6r fick jag veta att han var sAsjuk att han inte
liingre kiinde igen nigon. Han avled pA midsommarafton,den 21 juni.
Familjen Massimino iir oupplosligt ftirenad
med Axel Munthes namn. Vittorios mor Rosina
arbetadei Munthes hushill frin slutet av 1880talet och sjiilv viixte han upp pi Torre di
Materita; under minga 5r efter Munthes dod
ansvaradehan och hans familj ocksi ft)r Villan.
"Tanti ricordi, tanti ricordi...", brukadehan
sucka med ett leende.Vittorio hade ett
enastiendeminne och hans beriittelseriigde en
siillsynt skiirpa. Hans betydelseftir min biografi
<iverMunthe kan inte <iverdrivasoch jag iir
honom djupt tacksam ftlr hans viinlighet och
senerositetunder 6ren.
Bengt Jangfeldt

Vittorio Massimino och en hovlakei utanftir Villa Svezia
krins 1930
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Maud Tarras-Wahlbergs
minnen
N6gra inledandeord
Niir jag arbetadepi min ftirsta bok om Munthe, Dr1mmen om
San Michele,upptiickte jag i Villa San Micheles arkiv i
Anacapri nigra maskinskrivna sidor med minnen av Munthe
som jag fann siirdelesintressanta:viilformulerade, informationsrika, psykologiskt hiiffsiikra. Tyviirr var de osignerade.
Det enda som fiamgick av texten var att kvinnan ifriga efter
en tid i Rom gifte sig med en brittisk medborgarevid namn
ffrench (med liten begynnelsebokstav).Det var itminstone
nigot; med ett sidant namn skulle hon viil inte vara s6 svir
att sp6ra... Men det fanns mycket annat forskningsarbeteatt
gciraoch jag skrit frigan pi framtiden.
Nigot 5r senareringde Bjcirn Tarras-Wahlbergftir att
beriitta att det stod en recensionav Drommen om San Michele
i Finanstidningen("Den liiser viil inte Du. . .',). Vi b<irjadetala
om Munthe, som han sadesig ha en indirekt relation till via
sin mor, som triiffat denne i Rom pi 3O-talet.Den bercjmda
klockan kliimtade till och jag beriittadeom manuskriptet i
arkivet, om damen med det konstiga eftemamnetoch Bj0m
sa: "Det iir ju min mamma."
Dagen kunde inte ha bdrjat biithe - det var min ftidelsedag. Jag fick min signatur- Maud ffrench - och Bj6rn fick
reda pi saker om sin mor som han inte haft en aning om.
Memoarema skrevs pA uppdrag av San Micheles ftjrste
intendent Josef Oliv ftir en bok om Axel Munthe som skulle
ges ut till dennes 100-6rsdag.Boken om Axel Munthe, Capri
och San Michele utkom 1957 men utan Maud ffrenchs
bidrag. "Bli ej ftirskriickt civer den uppriktiga tonen
betriiffande ovanstiende!", skrev hon till Oliv niir hon
skickadehonom manuset."Jag inser sjiilv att det miste
ftjrefalla litet underligt. Siikert bidrar det inte mycket till
boken om Munthe, men det hjiilper i nigon m6n pi bilden av
honom. Det ovan AtergivnaintrAffadeju i alla fall niir n6got
av det en ging sfl manliga i honom iinnu fanns kvar. Jag
hoppasbara det inte chockar Intendentenfrr mycket.,,
Hur chockad Oliv blev iir obekant. Men en sak vet vi:
memoarernatogs inte med i hyllningsskriften.

"Maud Tanas-Wahlberg(1904-1994) var blond och s6t,
kvick och humoristisk - och sjiilvstiindig,,, skriver hennesson
i en presentationav modern. "Redan vid26 Frsilder skulle
hon iirva en sliikting. Hon var tr6tt pi stelhetenhos minga
svenskamiin och ville nu se viirlden. Mitt i den djupaste
ekonomiska krisen under hela 1900{alet med en omfattande
arbetsldshetgick hon i bdrjan av l93l upp till sin chefpi
ftirsiikringsbolagetdiir hon arbetadeoch sadeupp sig:
- Hur vigar frdken siiga upp sig i dessatider, undrade
chefen.
- Jag har ffitt ett arv och vill se viirlden, svaradeden unsa
flickan.
- Vart skall ni resa,frigade chefen.
- Jag vet inte, svaradeMaud Tarras-Wahlberg.
- Kanske till Rom, sadechefen.
- Det var en bra idd, svaradeMaud och for till Rom.
I juni I 93 l, kort efter det att hon tagit farval av Axel
Munthe p5 Capri, gifte sig Maud Tarras-Wahlbergmed den
engelsk-irl2indskearistokratenoch katolske markisen Conrad
o'Brian ffrench. Conrad ffrench tillhOrde en av de sju iildsta
familjerna i Storbritannien(?ildreiin Wilhelm Erdvraren). Med
honom bodde hon i Paris och i Kitzbiihl i Osterrike. Vad hon
inte visste var att hennesman tillhOrde M.I.5 och var spion fiir
Storbritannien.Att de bosattesig i Kitzb0hl var ingen slump.
Diir kunde Conrad ffrench bekviimt spionerap6 den tyska
statsledningensom under helgema umgicks i Hotell Weisses
Rdsselnere i byn - inte l6ngt fr6n Hitlers favoritresidens
Berghof i Berchtesgadeni syddstraBayern. Vad hon heller
inte visste var att henneselegantemake var ftjrebild ftjr James
Bond genom Conradsniira viinskap med journalisten och
spionkollegan, sedermera fcirfattarenIan Fleming.,,
Maud Tarras-Wahlbergstext iir nigot av det b?istasom
skrivits om Axel Munthe vid denna tid, det begynnande30talet, strax efter viirldssuccdnmed Boken om San Michele.
Den publicerashAr ftir ftirsta gingen.
Bengt Jangfeldt

Mina motenmed Axel Munthe
(Rom,Caprioch London 1931)
Maud Tarras-Wahlbers
I april 1931pi en mottagninghos ministern,
ambassadorSjdborg i Rom triiffade jag Munthe
ftir fdrsta gingen. LegationssekreterareFolke
Arnander och jag triiffades ofta. Arnander kAnde
Munthe v?il och beriittadefrr mig att han talat med
Munthe om mig samt att Munthe uttryckt en
<jnskanatttraffa mig. Detta egentligendiirfcjr att
Arnander bett Munthe unders<ikavad det var ftir
fel pi mig, dAjag under tvi ir saknatmina s.k.
kvinnliga funktioner.
Arnander tog mig nu pe mottagningenpa legationen (kan man ftirsti hur Munthe kunde ha n6sot

n<ijeav att ghpi densamma!)fram till Munthe,
som strax sp2indeen skarp forskandeblick i mig
tvtirs genom sina m<irkaglasdgon.P6.det hcigra
rigat (efter vad jag kommer ih6g) kunde han se
riktigt bra n[r han ville. Munthe stiimde genast
m<itemed mig dagendarpi i Villa Borghese,sade
atI dar i salongenhade han inte tid att frtryaut mig
sAsom han skulle vilja. Viinde sig diirefter 6t annat
hall.
Dagen diirpi kom jag pi utsatt tid till m6tesplatsen.Munthe var dAr fore mig och vandrade
rastlostfram och tillbaka med hatten nedtryckt i
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pannanoch hiindernapfr ryggen, liitt framitbojd.
Han hade efter vad jag sig alltid sarnmahatt med
brZittetnedslagetframit och uppslagetbakAt.Iford
en beigef;irgadregnrock. Denna g6ng kiinde han
mig ej tillrrickligt ftjr att taga mig under affnen,
men sadelugnt till mig att han inte sig si bra si
det var jag som fick leda ossbida. Beriittadeatt
han k?indemin pappa frin hovet. Sade:"Han var
ju ej si dum fcir attvara vid hovet."
Vi gick hela tiden runt travcirkuseni Villa
Borghese.Han sadeatt han varje ft)rmiddag tog en
promenaddiir. Efterit fciljdejag honom till Villa
Svezia,drottningenshus, diir han bodde. Jag fick
bara folja honom till huset. Diir sadehan till mig
att han ville triiffa mig mera di han linnu ej lyckats
bilda sig en tillriicklig bild av mig ftir att kunna
beddmamig riitt. Sadetill mig komma och bes<jka
honom i Villa Svezia,bestiimdetiden. Fastjag var
ung, bara nigra och 20 (27 hr), hadejag pi krinn
att han kunde vara bide lynnig och bortskiimd. Jag
var diirftir mycket ftirsiktig med honom och svarade bara lugnt och artigt pi allt han sade.
Pi dag och tid han bestiimt infann jag mig
darpi i Villa Svezia diir en ung italienare d,ppnade
och visadein mig till honom. Han sattoch spelade
men slutadeniir jag kom in. Tyviirr har jag glomt
vad han spelade.I hans rum diir han satt sig
hemskt ut, slarvigt och ost2idat.Pianot stod pi
tviiren mitt i rummet pA ett siitt som inget piano i
viirlden brukar st6, en sko 169sliingd i ett h<irn,
maken i ett annat, en strumpa lig ovanpi pianot,
den andra strumpannigon annanstansi rummet.
Rummet fcir dvrigt fullt av noter och bdcker. Det
sig fdrfiirligt ut. Detta bekom Munthe fciga.Han
gick upp och viinde sin stol mot mig samt sadetill
mig siitta mig p6 den andra stolen i rummet. SA
sattehan sig mycket niira mig med sin rygg mot
ljuset och sattemig ist?illetmed ljuset i ansiktet
och kliimde in mina bAdakniin mellan sina. Samt
brirjade kiinna och kl2immapi mig lite varstans,
dock helt doktorsmdssigt.Samt fr6gadeut mig i en
kall och saklig ton:
- Vad har ni gjort med karlar?
- Ja, fnissadejag ungflicksaktigt- en hel del.
- Har ni gjort allt? undradeMunthe eller fanns
det mer att gora?
- Jo d6!, sajag, inte harjag gjort riktigt allt,
nog finns det litet mer att gdra.
- Di iir ni kall, friiste Munthe, for karlar vill
alltid. Samt sadehan till mig att jag var alldeles
ft)r mager och inte hade en ungs flickas normala

former utan snarareen ung pojkes.Att jag skulle
akta mig, si att jag inte blev onormal och road av
mitt eget k6n, ftlr jag hadehelt typen att kunna
bliva sidan. Samtundradehan, om inte kvinnor
gjorde mig sin kur. Jag ft)rsiikradehonom att n6got
sAdanthadejag visst inte varit med om. Di jag i
sjiilva verket var hjiirtligt intresseradav unga miin
tyckte jag han vart gammal och ldjlig att komma
med sidana pistienden.
Jag aktademig naturligtvis visligen ftjr att visa
nigot sidant och lyssnadet6lmodigt och sniillt till
honom. Si sadehan till mig att han trodde jagvar
blodbristig och mottaglig ftir sjukdomar och att
Romklimatet ingalundavar det liimpligaste ftir
mig. Att niir maj minad intriidde med sin hetta och
sin osundheti Rom jag skulle akta mig si jag ej
fick malaria eller nigot iinnu viirre. Att han sjiilv
om nAgra dagarskulle fara till Capri och uppmanademig bestiimt att fara till Capri ocksAoch
krya pn mig. Han var villig att strrickasig s616ngt
att han skulle bestiilla rum it mig och se till att jag
blev viil mottagenoch viil behandladunder min
vistelse diir. Men jag fick sjZilvbetalamitt rum,
sadehan: "Frciken fir sjalv betalafcir sig."
Jag som tyckte det skulle vara ganskaskojigt
att fh fara till Capri och traffa Munthe litet mera
fogade mig i allt vad han sade,helt sniillt och
villigt. Munthe sadedet ftireftjll honom egendomligt att en ung flicka kunde dryfta en sd.dansak
med en ung man somjag gjorde med Arnander.
SAbestZimdes
om min Caprivistelseoch
Munthe bestiillde faktiskt rum it mig och jag
anliindetill Capri pi dag vi utsett. Pi kajen mcitte
mig en pojke frin Eden-Paradiso(det var ej sA
mycket turister p6 den tiden) och ftirde mig upp
till hotellet pi Anacapri. Typiskt att Munthe
bestiimt att jag skulle bo diiruppe. Jagvar den enda
g?istenpA hotellet och valde mitt rum allra civersti
ett liten torn pi ett vitt tak h<igstupp i ett annex.
Svalornaflog kring hul.udet pi mig. Det var
underbart,men ensligt.
Dagen darpi nar jag kom hem frin strdr,tig
rusadehela hotellfamiljen mangrant mot mig och
skrek excited:
- Il Dottore d stato qui, signorina.Har ltimnat
en biljett ftir Eder!
Under den tid jag boddepA Anacaprifick jag
minga smi lappar frin Munthe. Alltid likadana.
Ett billigt papperhopvikt till en trekant, nigra fA
ord, kort och koncist,med stor spetsigstil som
uppf'llde hela ena sidan av papperet.Det innebar
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alltid inbjudan till lunch eller att han tiinkte
komma ftirbi under dagenoch bad mig itf<ilja
honom pi promenaden.Han bj<jdmig ofta till
lunch och alltid p6 sammaoviinliga siitt:
- Pi onsdagharjag ingen annansom kommer
pi lunch si di kan du fi komma. Fir jag n6gon
annansomjag iir tl'ungen bjuda sAskickarjag en
lapp och siigertill.
Det iir klart man alltid sniillt tackadeja till invitationen och sAsiikert som ett l6s kom samma
dag man skulle infinna sig n6gon ur hans italienska tjrinarfamilj med en liten hopvikt lapp p6
vilken det med stora spetsigasvirtydda bokstiiver
stod:"Gldm ej lunchenidag!"
Varannandag 6t Munthe spenatoch varannan
dag ris (tyviin ar jag ej liingre helt sakerpi om det
var ris eller spagettiden andra dagen.Spenaten
minns jag tydligt som ena lunchratten,jag tror den
andra var ris). Han ftirklarade sig vara helt ndjd
med dennadiet. "Efter fyllda 60 skall ingen miinniska 6ta kdtt", sadehan. "Den dr en idiot som vid
ffllda 30 ej vet, hur man skall skota sig", sadehan
6ven. "Di skall man ha hunnit liira sig sin egen
hiilsa och kropp", tyckte han.
Munthe bodde di i Tone di Materita. pistod att
han ej mera kunde uthiirda allt det vita i San
Michele, f<ir ljust for hans rlgon. Han visademig
kring i Torre di Materita. Tornet diir han skrivit
sin bok, di han ej kunde sova. Mdnen var hans
s\.urnafiende, sadehan. PAterrassenpi Tone di
Materita gick han fram och iter hela niltternaniir
det var minsken. Vid fullmine ftirbannadehan
minen, sadehan och kunde baravdntapi minskifte. Minen var mycket viktig i vflr tillvaro h<jll
han pi. Allting i Torre di Materita var mycket
m<irkare,matsalenotroligt liten, plats endastf6r
tvi d Sra personer.Hiir hadehan ocksi minga
konstftiremil, men sadesig ej liingre fi ut samma
gladjeur dem som tidigare i livet. En ging bad
han mig liisa ur en liten bok av honom sjiilv som
nigon skickat honom. Jag behdvdeendastliisa
ftirsta orden bad han mig upphdra och sadeatt han
visste vad det var ftir bok. Den han skrivit fr6n
Neapel efter pesten.En annanging bad han mig
liisa ett engelsktbrev. Jag som d6 ej talade s6 bra
engelskaville frjrst liisa igenombrevet.Di blev
han helt enkelt ond och sadetill mig att jag var
lika lingsam som hans sekretererska(han niimnde
namnetpA henne,har tyviirr glcimt det).
Munthe hade en schiifer och en tax. Jag frigade
vilken han tyckte mest om? "Absolut schiifern,'.

sadehan som den sjiilvklaraste sak. "Taxen iir den
bland hundarnasom mest liknar miinniskan", sade
han - "lika egoistiskoch snil".
Munthe beriittadefdr mig om sin tjrinstefamilj
pi Capri, hur han hittat dem utfattiga och tagit sig
an dem och hjrilpt dem pi alla s?itt.De dyrkade
honom iiven hundlikt och gjorde allt it honom.
Vilket inte hindrade att de mycket viil kunde
gl<immabort n6got han bett dem om. Di muttrade
han endast"grMie". De griit. Och han litsades ej
mera om det.
En g6ng i en dcirrhcirnafick Munthe tag i mitt
huvud och bcirjadekiinna pi mitt kranium.
"Varfcir det?" undradejag, "betyder en miinniskas
huvudformnAgot?"- "Tror jag det!", sa Munthe.
En ging niir han kallat mig till Torre di
Materita kom jag tvi minuter ft)r sent. Di var han
niistanupprdrd och ond. Sadeatt livet var f6r kort
ftir att ddslasbort pA oncidigviintan. Sadeatt jag
var ft)ga punktlig som alla fruntimmer (vilket var
oriittvist av honom, dA det endasthiinde en ging).
Sadeatt han hade sAkort tid att leva si han ei
hann med att viinta pi nigon.

5
En ging tog han mig med pA en lingpromenad
ner i Capri. Ftirst gick vi till hans skomakaresom
gjorde alla hans skor. Tunga hirda skor med sulor
si tjocka att de stod upp diir framme och l?idretpA
foten knolade sig otympligt. Skorna s6ghirda,
gammalmodigaoch obekviima ut. Men Munthe
var ndjd. Pistod att denna skomakaregiorde alla
hans skor och gjort si sedanMunthe forst kom till
Capri. Skomakarenvar garnmal ocksi.
Efter skomakarengick vi ut ur byn lflngt bort
<iverkullarna. Jagminns ej liingre vart. Munthe
fcjrklaradeemellertid ftir mig pA vZigen,att vi
skulle gfl bort och hiilsa pA en professorsom
kommit lingviiga ifrAn bara fcir att fi hiilsa pi
Munthe. Att han skrivit minga linga och trikiga
brev och bett att fi besokahonom. Att Munthe
ftjrs<ikt att avvdrjabesoketi det liingsta men nu ej
kunde hindra det l2ingreutan var tvungen att
genomlidadet.
Framme triiffade vi en gammal vithirig man
som pi dilig engelskamed stark tysk brytning
hiinf<irdesig i svador <iver,hur lycklig han var att
dntligen fi traffa Munthe, som han l2ingtatefter att
fe tuaffa si liinge. Jag som insattsi sakenav
Munthe pfl viigen, tyckte det var hemskt synd om
den gamle professorn,men skiimdessamtidigt
<iverhans servilitet och Munthes s5 gott som
oviinliga upptriidandemot honom. Jag stod som
jag alltid brukade, niir Munthe gick for att triiffa
nigon bestiimd person,vid sidan och viintade.
Efter en stund sadeMunthe bestiimt:
- Goodbye,Professor,now I must go to my
bank.
Professombad di att fi ftllja Munthe till banken,
vilket mottogs med ljum uppskattning.Si sattevi
iging. Munthe gick numera alltid med sin arm i
min, jag var si att siiga hans 6gon pi viigen. Detta
pistod han sjiilv, dock hdgst osentimentalt.Nar vi
gftt allatre en stund och den friimmandeherrn hela
tiden hillit en ling och instiillsam svada,kom vi till
en stor iing d2irdet inte fanns ett hus pfl flera hundra
meter fri:n oss 6t nigot hill. Munthe, som bata
svaratkort och buttert, stannadepl<itsligtoch sade:
- Goodbye,Professor,hete is my bank!
Denne stammadeftirskriickt adjo. Nrir han gitt
frigade Munthe:
- Vilken nationalitet?
- Tysk, sajag.
- Ja, kunde det vara nigot annat! sa Munthe.
Han iilskademinsann inte tyskarna och stack
aldrig under stolen dArmed.Diiremot dyrkadehan
engelsmiinnen.Sadeatt han aldrig litit sina pojkar

bli svenskaroch forlora sitt engelskamedborgarskap.
*
En ging di vi At lunch tillsammanspA Torre di
Materita beklagadesig Munthe over att hans sekreterarevar sfl d61ig.Jag sig henne aldrig. Tror hon
var i Rom. Efter vad jag kommer ihig var hon en
halvgammal fcirskrimd ogift italienska. Siikert var
Munthe sn2illemot henne samtidigt som han skr?imde vettet ur henne.Jag sadeiag gamaskulle vilja
vara hans sekretererska.Jag hade arbetattvi ir pi
kontor i Sverige och skrev maskin som ett huj.
"N"j", sa Munthe brutalt, "du stir for mycket med
ena foten i livet. Jag behover en k<inl<ismiinniska."
En dag tog han mig med sig pi te till San
Michele. Ovriga inbjudnavar Folke Amander,en
herre somjag dessviirreglomt bort och en danska
som varit danskministerfru (ambassadris)pn
Island. Arnander och jag, som var fruktansviirt
bortskiimda med minga fantastiskt gliinsandebaler
bland Roms diplomater,Colonnas,
i Romsocieteten,
Carpegnas,Giovanniniso.a. oriikneliga
Romprincipe-familjer hade omittligt roligt it att
danskanp6 forfrigan frfln Munthe om hennes
ministerstiillning i Island varit mycket kriivande
svarade"O ia", hon hadehaft en stor middag om
6ret. Arnander och jag var naturligtvis unga och
dumma, men Munthe foriindrade icke en min.
Forst visadeMunthe osshela SanMichele som
pi den tiden var ganskaforfallet i tradgirden och ej
alltfdr ordentligt inuti heller. Danskan frigade hela
tiden: "Var har doktom hittat det?" etc. Till sist
tappadeMunthe tilamodet med henne och sniiste6t
henne att det var ett forskriickligt frigande. Di han
miirkte hur han skriimt henneklappadehan henne
trdstandepi armen och sade:"Det dr i varje fall
biittre iin amerikanarnasom frigar vad allting
kostat."
Vi drack te vid ett litet fittkantigt bord, jag tror
det var i hanssalong.Danskanbad mig som tillsagtsav Munthe att serverateet ("Du som iir yngst
fir serverateet!") om tvi bitar socker.Munthe
flog ut mot henne:"I mitt te tas inget socker.Mitt
te iir alldeles for gott ft)r att ftjrstd,rasav socker."
Den stackarsdanskandrog 6t sig fingrarna som
redan strricktsefter sockret som om hon briint sig.
Di Munthe, Arnander och den tredje herrn diirefter pratademed varandraett slag passade
danskanpi och viskade till mig under det att hon
trevade efter mig under bordet: "Var sniill och ge
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mig tvA bitar socker."Vilket jag listigt stackit
henneunder bordet och Munthe s6gju si diligt
iind6. Jag minns att vi efterdt gick i tradgirden och
Munthe beriittadeom sitt stora huvud som han
hittat i havet och sfinxen, hur han sjiilv striivat
uppfor kullen med densamrna.Alla saderespektfullt A och O och Munthe var miikta ndjd.
Han var forf;irlig om n6gon visade sig rridd fcir
honom. Att han <iverhuvudtagetville ha mig med
s6 ofta tror jag siikert beroddepi att jag faktiskt
aldrig var riidd f<ir honom, snararetviirtom. Sig
igenom hans naivitet och uppblisthet samtidigt
somjag ju 2ivenmist kiinna hansstorapersonlighet och beundradehonom pi minga siitt. Dock ej
hanssiitt med smi och svaga,d.v.s. smi och svaga
i anden,speciellt om de var s.k. battre mans barn.
Fcir mot de fattiga och sm6 var han en iingel. Diirtill var han samtidigt utan tvivel road av titlar och
dylikt bjAfs. Han beriittadeftir mig pA Capri att
drottningen velat ha "espadrillos" men att han inte
l6tit henne gi omkring med s6dana.Han visade
mig iiven drottningensvilla pi Capri. Liirde mig att
6ns sodra sida pi Anacapri var helt i stil med ett
grekiskt landskap,torrt; att cidlornavar musikaliska. Vilket jag iiven sjtilv fann ut genom att
sitta alldeles stilla pi en stenmurpi Anacapri och
vissla stilla melodiervarvid cidlori massorkom
frin alla hill och stannadeblickstilla ikring mig sA
liingejag visslade.I och med att jagslutadepilade
de 6t alla hill och forsvann. Detta beriittadejag ftr
Munthe. Han sa att de var som ormarnapiverkbara
av musik.
a
Pi hela den tidenjag kzindeMunthe sig jag honom
le bara en enda ging. Det kommer senare.Annars
var han alltid butter, allvarlig, mdjligen viinlig
ibland. Han hade redan di en rcid stor niisa. Tyviirr
kundejag ftir mustaschernaicke helt gciramig en
ftirestiillning om hur han sig ut eller sett ut. Antagligen hade hans stora makt river miinniskor berott
mycketpA hans oemotstindlighet pi kvinnor.
Gamla doktor Keys fru, som varit synnerligen
charmfull som ung och kiint Munthe i unga ir,
beriittadeen ging ftr mig att han varit fantastiskt
tjusig och farlig for kvinnor.
En g6ng sadeharrtill mig att han nog sig
betydligt battre med ena cigatiin folk anade.Det
var ju faktiskt just vad jag anatnar man sett 6gat
forskanderiktat pi sig. En annanging sadehan att
om folk inte trodde pi hans bok var det deras
ensak.Han hade aldrig bett nigon tro honom.

Pi pisken var jag pi Capri. Gick i kyrkan och
forf;irades6ver att i det forklarade ogonblicket
hela fcjrsamlingentog smifiglar ut frin sina fickor
och sliippte ut i kyrkan. Dessaflrig samtligamot
kyrkfdnstren och dog. En stackarsniiktergal
hittadejag medvetsl<isoch bar den upp till Monte
Tiberio och hade gkidjen att se den flyga iv?ig.
Detta bertittadejag fdr Munthe. Han blev oerhdrt
upprOrd.Sadeatt han f<irbjudit folket att gcirasA
med smifiglarna. Han var mer upprcirdrinjag
nigonsin sett honom. Det var naturligtvis trikigt
ftir honom att fi h<irahur litet det hjalpt att han
kiimpat mot dennadumma sed. Han sadeom min
nZiktergal:"Si har itminstone en dverlevat di."
Fcir Arnander beklagadesig Munthe over att jag
dven var tillsammans med Capriboma. Kallade
dem "patrask".Det vill siigade s.k. bildademiinniskorna pi Capri. Diir fannsju alltid en del
turister, borgmtistarenoch hans fru m.fl. Tydligen
var de inte i Munthes smak.
Hotellpersonalenpi Eden-Paradisohadeen
rcirdrom i bur. Den stackarnsatt besfiindigt i "lurstiillning", som rdrdrommen gor bland slidesaxen
di den tror sig beaktad.Med huvud och nzibb
uppstriickta.Antagligen var burens galler detsammasom fara bland ax ftir honom. Jag beriittade
for Munthe om r<irdrommen.Sade att jagfunderade pi atI gh upp en mrirk natt och sliippa ut den i
lcinndom."Ingen id6", sa Munthe, "dom fingar
strax en ny och si blir tvi rordrommar olyckliga
istiillet ftir en." Han menadev?il, att det var svirt
att klara sig efter fhngenskapen.
En ging kom polske ambassaddren,
som hette
Prezewskioch var ungkarl, och uppsciktemig pA
Capri och undradeom jag ej tiinkte iterviinda till
Rom snart och om Munthes ftirhiixning av min
personej gitt civersnart. Men jag stannadekvar
iinda tills Munthe sjiilv for tillbaka till Rom. Efter
tre veckor. Flera ginger kom Arnander och
holliindare fr6n legationeni Rom och halsadepA
mig och iivenledesMunthe. Munthe var ej imponerad.Till slut besldtjag mig fdr attpitAterviigen
g<iraen avstickareciver Sorrento,Amalfi, Ravello
etc. plus Pompeji.Som ung under dgonenoch
blond var det ett ktinsligt fciretagallena. Minga
vore de italienare som alltftir villigt erbjdd sig att
eskorteramig. Jagr6dgjordemed Munthe. Han sa:
- Vill du bli forftrd och rinad ska du sli folje
med nigon italienare ftr di blir du det siikert. Vill
du driremotej bli ftrfdrd och rinad kan du siikert
gciraft)retagetensam.
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Si jag for ensamoch klarade mig fint.
*
Munthe talade ofta om musik med mig som dven
tyckte om sidan och uppfostratsmycket med
musik. "Vad anserDoktorn om italienarnafiag
sadealltid "Doktorn" och han i och med att vi sigs
ofta pA Capri "drr"), iir de egentligenmusikaliska?"
frigade jag tvivlande."Se pi derasmusik!" var
hans svar. I och med detta visste jag, att han ansig
derasmusik undermAlig.Fdr nigon som var si
musikalisk som han och dartill germanmiste ju
den tyska musiken trots hans instiillning till
tyskarna i dvrigt vara den friimsta. Jag har en
ftirnimmelse av att han sadeatt han sjong Brahms
och Schubertssinger. Det tror jag absolutmig
kunna pist6.
"Jag ar en olycklig och ensammiinniskaoch har
alltid varit sA,men det iir du f<ir ung att forsti!,
sadehan en ging. Jag svaradeatt jag tviirtom
mycket viil kunde forsti det. "Hur s6?" - "Jo, alla
stora m?in6r ensammd', sa jag.Inget svar. Han teg
och hcill antagligenmed mig.

Niir jag iterkom till Rom sig jag inte mycket
till honom. Antagligen hadehan da fatt si mycket
av mig att han hadenog for en tid. Han hadeviil
ffltt klart for sig. Dessutomfdrlovade jag mig strax
efter min Aterkomstmed en engelsman.Detta
upprorde Arnander si att han upps<ikteMunthe
och bad honom vama och stoppamig. "Varflor
d6?" sa Munthe. "Det iir ju just det hon behciver."
Till mig sadehan emellertid att min forlovning
beroddepi Romklimatet, vArenoch att jag skulle
ingra mig och <inskadet ogiort sAfort jag kom
utanfor Roms murar.
I Rom anvZindemig Munthe n6gra gAngerpi
promenaderoch vid bes<jksom han dnskadegora i
olika hus. Detta efter min iterkomst till Rom men
fore min forlovning. Hansbesokgiillde di alltid
hdgadligafamiljer.
Sedanfor jag hem till Sverigeoch gifte mig och
flyttade till London. Min sviirfar bodde underligt
nog i London tillsammansmed en engelsman,
Hawksley, som var god viin med Munthe. Varfiir
jag kom atttraffahonom i London ocks6.Vi frt alla
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Villa Sveziakrins 1930
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lunch pi n6got stort hotell i London,jag minns ej
vilket. Munthe tillsade mig diirvid att sitta bredvid
honom och skiira kottet 6t honom. Som bland
lunchgiistemafanns minga som ej hdrt talas om
Munthe sattedenneomedelbartiging med att beklaga sig hdgljutt <jverhur betungandelivet 2irniir
man blivit en "best-seller".Hur han aldrig fick vara
i fred, hur dom ringde till honom fr6n hela vlirlden
och bad att fa kontrakt pA hansbok i <iversiittning
pA det och det spriket etc. Jag skiimdessom vanligt
som en hund <iverhans beteende.Dock ej Munthe.
Han bara klampadep6. Efter lunchen sattehan sig
en ging hos mig och fr6gadehur jag trivdes med att
vara gift. Di jag talade om for honom att jag fann
det lAtt och trivsamt och bara bra log han mot mig
den endagAngjag setthonom le.
Innan desshade Munthe emellertid mott mig och
min man fcirstagingen pi Piccadilly. Han hade di
inte sett mig sedanRomtiden och ej efter mitt
Ziktenskapsingiende. Han dok genastpi mig och
tog mig i armenoch drog mig avsides,helt
ignorerandemin man, som fick sti bredvid och
vdnta. Han var ju forf;irligt oartig, om han ville.
Min man som var mycket noga med "manners"
blev ursinnig, vat halvirliindare och mycket hiiftig.
Munthe gjorde helt lugnt pA svenskaupp med mig,
att jag skulle komma och hiilsa pi honom, diir han

boddei London. Sedanhiilsadehan pi min man
som om ingenting hiint.
Jagtog en busspA den dag Munthe tillsagt mig
besokahonom och for till hansadressi Kensington.
Jag minns bara di att han bodde prydligt och
snyggt.Tydligen nigon som stiidadeit honom och
skdtteom honom.Vem minnsjag.j. Munthe
varnademig lor min mans d6liga humdr. Sadeatt
han triiffat minga ffrenchar (min man hette ffrench
med tvi sm6:"f'). Detta pipekadejag lor Munthe.
Han sadeatt de var irliindare allihopa och som
sidana diirefter. Om jag inte tog mig till vara med
min mans humdr kunde jagfh otrevligt sadehan.
Han pistod sig ha settdet genastpi hansdgon.
Munthe hadeju ocksAretat upp honom kraftigt
genom att nonchalerahonom pi gatan.Munthe och
jag tog en busstillbaka till Piccadilly.Han skulle
till sin klubb, St. James'Club, tror jag. Vi krop upp
p6 busstaket.Han var synnerligen spiinstig och
rcirlig alltid. Diiruppe minns jag att han sade att jag
skulle aldrig tillbedja min man, aldrig trdtta honom
om ftjrsiikringar om min stora kiirlek. "Fall inte pi
knii och tillbed honom!" Jagminns, att jagblev si
ft)rvinad <iverdetta.
Diirefter flyttade jag och min man till Paris och
bodde i flera ir och d?ireftertill Ostenike for en l6ng,
ling tid. Ochjag sig aldrig Munthe mera!

SvenskaRominstitutets V[nners program hdsten 2008
Gamla murar, cypresser och mobiler - en by i Toscana
Torsdagen den 2 oktober kl. 18.00
Bokpresentationmed forfattaren Karla Werner. Samarbetemed Medelhavsmuseetoch Carlssonsbokftirlas.
Plats:Medelhavsmuseets
h<irsal,Fredsgatan2. Kostnad:80 kr.

Kyrkor i Rom
Torsdagen den 23 oktober kl. 18.00
En tiversikt av Roms kyrkor med torrnilsgravyrer av Sixten Haageoch ft)rfattama Erland Lagerlof och
SophiePetzell.Samarbetemed bokforlagetAtlantis.
Plats:Medelhavsmuseets
hdrsal,Fredsgatan2. Kostnad:80 kr.
f Arfr iskningar server as eJter for edr agen !

Konstens Venedig
Onsdagenden26 novemberkl 18.00- obs tiden!
En temakvZillZignadvenetianskkonst och arkitektur under tusen 6r.
Mosaiker i San Marco och andrakyrkor - JesperBlid. Arsenalen:arkitektur och historia - Anna
Bortolozzi (pi engelska).Det venetianskamileriet frin reniissansentill Canaletto- Martin Olin.
Plats:Medelhavsmuseets
h<irsal,Fredsgatan2. Kostnad: 150 kr. Forhandsbokning:
08-519 553 80. Forel6sningensker i samarbetemed foreningenPro venezia.
I pausenserverasett glas vin.

9
On Caprihar t.o.m.juli 2008besrjktsav 114.000
personerf?irreoch 751 fara,g och snabbbitar har
dragits in. 816 Grottan somju dr ett "miste" har
under sammaperiod f<irlorat38.000bescikare.
Medan hotellenpfl Capri drabbatsmindre ligger
de liings Sorrento-och Amalfikusten, ftir att inte
6ter n2imnaNeapel, i vissa fall pi konkursens
rand.
Vi kiimpar pA och trots vira minatliga sjunkande
resultat kan vi trots allt vara stolta over att vi for
6ret,den 3 1 augusti,tagit emot 3.109betalande
besokarefler zinforra iret. Men "folk", i ordets
egentligabetydelse(ifr6n hela viirlden!),iir dock
pitagligt fattigare vilket har inneburit att butiken
f<irloratintiikter frjr ca. 9% i jAmforelsemed ir
2007. Det 2irintressanthur tydligt t.o.m. "lilla
vi", en liten svenskkulturinstitutionpi Capri i
Ital ien, kan avliisa viirldskonjunkturensallmiinna
tillstind och gungningar.

Biista SanMichelesVdnner,
jag 6nskar uppdateraer kring mina i forra
numret uttaladefarh6gor giillande sop- och
avfall ssituationensmoj li ga konsekvenserfrir
dennaolyckligt drabbadeNeapel-region.
Drabbad iir denju, oavsettvem som bziransvar
och skuld. I likhet med den mZinskligaindividens
natur har den nog drabbatshirdast av sig sjiilv.
Neapel-regionenligger l6ngt lingt borta frin
Sverige. Om det inte vore fdr er sannakiirlek till
dettaland ochjust Villa SanMichele skullejag
inte pina er vidare med mera fakta om ovan
niimnda 2imne.
Det globalamedialafokusetkring problematiken
f;illde den kommandeturistniiringen i hela landet
och naturligtvisspeciellti och omkring Neapel.
En bekant somjobbar inom hotellbranschen
niimndejust igAr att det iir ett flertal hotelliigare i
Neapel, friimst av 2-3-stjarnigahotell, som
tvingats siilja sina verksamhetereller 6n vdrre,
l2imnaciverdessatill sina fordringsiigare,legala
som illegala.

rullar pi som
Giist- och stipendieverksamheten
alltid i sin rofrllda takt, medanden utatriktade
kulturverksamhetentack vare Kulturridets
fortsatta st<idZivendetta ir varit rikt av
upplevelserinom musiken,dansen,konsten,
litteraturen,teaternm.m. for att inte tala om
villans ffsiska hiilsotillstind som nog siillanvarit
biittre, trots ilderns okandekriimpor.
Vad giiller sopornaAtogsig "il Presidente"sj?ilv,
Silvio Berlusconi,aff lcisaproblemetoch faktum
iir, vilket pi ett siitt iir orov?ickande,att soporna
nu lir borta frin stadensgator och torg. "Bilden"
av Neapel - han iir ju expert pi media - har
delvis iteruppriittats. Trots att det kommer att ta
minst tv6 Ar for regionenatt itervinna
besokarnasfortroendeiir vi honom djupt
tacksamma,och inte endastav humanitiira skiil.
Men... vart tog sopomaviigen?

Peter Cottino
Anacapri, 10 september2008
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Viilkomna till vdnnernassammankomster
hosten2008

ONSDAGENDEN 29 OKTOBERKLOCKAN 17.30
Medelhavsmuseeto
Fredsgatan2
Anders Lindstr<jm,musiker, Capri- och Munthekiinnare,beriittar med bildvisning om "Axel
Munthe - en europ6i tiden".
Ddrefter serverasen god salladtillsammans med ett glas vin.
Kostnad: 160 kronor som betalasvid ankomstentill museet.
Bindande anmiilan senast5 dagar i f<irvrigtill Gudrun Dahlberg, mobil 070-257 90 05 eller
e-post:gudrun.dahlbergi.@finance.ministr"r'.se

TISDAGEN DEN 25 NOVEMBER KLOCKAN 17.30
MedelhavsmuseetoFredsgatan 2
Hans Wohlin, arkitekt, f. d. stadsbyggnadsdirektori Stockholm och ledamot av
Murm?istareiimbetet,
talar om "TvA 6ar i en bukt - om vulkaner, grundvattenoch
murargesiiller".

Diirefter serverasen god salladtillsammansmed ett glas vin.
Kostnad: 160 kronor som betalasvid ankomstentill museet.
Bindande anmiilan senast5 dagari ftirvrig till Yvonne Ribbentoft, telefon 08 - 83 28 11 eller
e-post:ribbentoft@comhern.
se

Aterigen vill jag pipeka att det 6r viktigt att anmdlasig till mrjtet senast5 dagar i fdrv?igoch
att anmiilan iir bindande.Miltiden iordningstiills till precis det antal som anmiilt sig och diirftir
miste vi debiteramatkostnaden(dock inte vinet) iiven ftir den som eventuellt uteblivit.
Viil m<itt
Yvonne Ribbentoft
Klubbmiistare
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Foreningspost

SALLSKAPE,TSSTYRELSE
Bengt Jangfeldt

ordforande

08 - 78299 67
net
i angt'eldt@bredband.

Fredrik Hulting

skattmdstare

08-30729r
fredrik.hulting@gmail.c,orn

Gudrun Dahlberg

sekreterare

08- 6s04r sl
gudrun.dahlber:s@finance.
mi nistry.se

Yvonne Ribbentoft

redaktor.klubbmristare 08 - 83 28 ll
ribbentoft@comhern.se

08-21 97 58

Per Thunarf

per.thunarf@bredband.
net

08 - 664 42 03

Bo Andersson

boarti@cornhem.se

08/7t48s2s

Tove Faye-Wevle

tove.fa-ve-uavle@comhem.se

Hans Engman

suppleant

08-765 1234

Wivi-Anne Nilsson

suppleant

08- 50022986
infb.medelhav@mbox3
25.sr,vipgqt.
se

Siillskapetsadress:

c/o Gudrun Dahlberg
103 4,2 tr
Vdstmannagatan
ll3 43 Stockholm
Arsavgiften200:- per personoch 350:- for par (for 2009)
insiittesp6 plusgiro25 96 90 - 6.
Glom inte att angeavsdndare.

Har du nigot trevligt minne frin SanMichele eller nigot annatatt beriitta som kan
intresseravira medlemmar- skriv till Yvonnese-post:ribbentoft@comhem.se
Ansvarig utgivare:
Redaktor:
Redigering:

Bengt Jangfeldt
Yvonne Ribbentoft
Per Mattsson

