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Axel Munthe fdrverkligade lappens drdm

Nlir klockorna i campanilen ringer Ave Maria
inleds nattens viilsignade tystnad, siiger Axel
Munthe. I sin bok om San Michele niimner
l-evente Erdeds fyra mindre kiinda fall av
Munthes kyrkointresse: Anacapris ftirsam-
lingskyrka och Katriona Munthe i Frankrike,
lrksands kyrka och Victoriakyrkan i Lapp-
land. Den sistnlimnda har sin upprinnelse i en
lapps (sames) driim - och drtimmar fascinerade
alltid Munthe.

I den egna Boken om San Michele iignar
Munthe ett helt kapitel it Lappland och han
kom ihlg lapparna i sitt testamente. I Lappland
intresserade han sig sArskilt fiir lappamas tro
att naturen iir besjiilad. Han fir lappama att
beretta om fiiillens andeviisen. Men han bidrar
fiirstAs ocksa sjiilv. Ndr han gitt till vila hos
Lars Anders i Forsstugan fAr han bestik av en
tomte, en handsbredd hdg och sexhundra lr
gammal. De tvA tillbringar natten tillsammans
under tankedigra samtal. Tomten iir nyfiken pi
Munthes fickur som han kallar fiir gulddosan.
Munthe sAger att det ljud han htir inifrln dosan
iir tidens hjiirta som slir. Miinniskans tid [r
tillmett. Han vill veta om inte tomten lir riidd
fiir livets slut. fdr ddden. Tomten fnissar,
Diiden. det var det dummaste han h,6rt.

Sommaren 1935 beriittade Jukt-Erik fiir
priisten och fiirfattaren COte Haglund i Sorsele
att en girmmal lapp i en drdm sett en kyrka
resa sig vid Guvertliill i 6stra iindan av den
lAnga sjiin Overstjuktan. Priisten tog det som
ett fiirslag. Samerna ville nu ha en kyrka och
de medverkade i en fdrsta insamling som gav
80 kronor. Priisten reste sdderut fcir att skaffa
mera pengar. Han fick hjiilp av tidningarna.
Pengar strdmmade in. Men det stiirsta och av-
giirande bidraget kom frin en anonym givare
som endast s&illde ett villkor: kyrkan skulle
kallas ftir Viktoriakyrkan efter drottningen.
Senare kom det fram att givaren var Axel
Munthe.

Att bygga en kyrka sex mil inne i den viigldsa

fldlviirlden var pi den tiden fdrenat med
niirmast oiiverstigliga stapatser. De iivervanns
av oftirviigna frivilliga kafter och mid-
sommardagen 1938 kunde kyrkan invigas av
biskopen Bengt Jonzon, med klangfull klocka
och orgel, gyllene antependium och finaste
kyrksilver. Lappens syn i drdmmen hade blivit
verklighet.

Men fortfarande tror sig vandraren i .Sorsele

fi:illviirld se en hiigring niir den 36 meter h6ga
katedralen pltitsligt fflngar blicken i de
mlngmila iidelanden. Den som besdker den
blir inte besviken.

STYREISEN



DET KOM ETT BREV...
av

konstn6ren Per Anders Palmqvist

Det kom ett brev i december 1988 fran
San Michele-stiftelsen. Jag hade fitt
bostad, sjiilvaste atelj6n, pi San Michele
ijuli 1989. Under 6ret hadejag avslutat
en utstiillning, "Italienska bilder". Jag
hade liist om Villa Fersen och tiinkte att
detta mAste jag bara se. Men det
verkade som jag var fdr sent ute.

Viren 1989 hade en tysk fotograf sagt
mig att Villa Fersen var riven och att
det byggdes hotell pi tomten. Det liit ju
inte si roligt precis. Nedstiimdheten
byttes emellertid i stor gliidje, niir jag
redan fOrsta kviillen av Levente Erdeiis,
intendenten, fick veta att Villa Fersen
fanns kvar. Visserligen var det ftirbjudet
att komma innanfcir murarna men
Levente lovade att fdrsdka ordna si att
jag fick komma dit. Det tog niistan tre
veckor innan beskedet kom "I morson
klockan fem blir du insliippt".

Si var dagen inne. Jag som aldrig
brukar komma ftir tidigt stod utanfcir
grinden redan halv fem och kiinde mig
som en tond.ring pi sin fdrsta "date".
Otroligt spiinnande! Klockan blev fem
och jag knackade p6. Inget hiinde. Jag
knackade igen, ingenting hiinde. Jag
bultade och forfarande hiinde ingen-
ting. Tiden gick. Klockan blev halv sex
och jag knackade med jiimna mellanrum
utan resultat. Niir.klockan blev kvart i
sex tiinkte jag ge upp. Modfelld
knackade jag en sista gang och hiirde
till min hdpnad hasande steg liings
triidgflrdsgingen. Grinden dppnades och

en gammal dam frigade om jag kom
fran Axel Munthe.

Si btirjade mitt fiirsta bes0k pi Villa
Fersen. De blev sedan minga och
resulterade efter tre irs intensiw arbete i
en utstiillning som fiirst visades pi
Capri och vid Svenska Institutet i Rom
och sedan pi flera stiillen hiir hemma,
bl.a. pi Waldemarsudde. Nigot 6r efter
min utstiillning pi Capri biirjade en
mycket omfattande renovering av Villa
Fersen. Meningen v:u att iterstiilla det
utseende villan hade 1905 niir den
invigdes. Renoveringen har tyviirr med-
ftirt att mystiken i bide huset och
triidgfuden nu iir borta. Den flttjt-
spelande faunen somjag trodde bodde i
triidgflrden har inte ldngre nigon fristad
diir. Han har kanske flyttat liingre upp i
berget niirmare Tiberius Villa Jovis.

I december 1997 gav Makarna
Cederstriim-Wallengrens Stipendiefond
mig mOjlighet att foftsa$a arbetet med
ett projekt "Ur Gudomligt - Andligt -
Tingligt" som jag jobbat med i flera ir.
Naturligtvis var iiven det
italieninspirerat. Det var en gudagiva
att fi ika till San Michele igen. Ett
biittre stiille att arbeta pi kan jag inte
tiinka mig. Diir stimuleras arbetet av
m0ten med minga fascinerande
miinniskor.



Sdmnens gud, och dddens
av

professor Gideon Gerhardsson

I den innehillsrika "Boken om Axel
Munthes San Michele. Hundra ir ur
Capris historia", Carlssons, 1998,
apostroferar lrvente A S Erdeiis skulp-
turerna av Hypnos, sdmnens gud som
har sitt ursprung i den grekiska myto-
login. Axel Munthe kiinde fr?tndskap
med Hypnos och rldsla infiir Hypnos
tvillingbroder Thanatos, dOdens Gud.
Dessa bida nattens s0ner kom tidigt in i
hans viAld och de var djupt fOrbundna
med hans tankeviirld till slutet.

I slutkapitlet till Axel Munthes "Boken
om San Michele" sitter han i sin
Savonarolastol i gamla Torre di
Materita och drOmmer . Striden dr slut.
Han har ftirlorat och han fruktar diiden.
Vid hans sida uppenbarar sig pltttsligt
en gud, skdn som kiirlekens genius.
Axel Munthe frigar "6r du Hypnos
stimnens iingel?". Den vackra guden
svarar "nej jag iir Thanatos, Dddens
iingel. Och det:ir ditt liv... jag trampar
under min fot". Dtiden iir hiir inte liingre
hotfull, men hur var det i verkligheten?

Axel Munthes akademiska karriiir blev
kort men lysande. Hans liirare vid det
berdmda medicinska Parisuniversitetet
var intemationella celebriteter och han
disputerade vid 23 flrs ilder pi en upp-
miirksammad avhandling om profylax
och behandling av fdrlossningsblOd-
ningar. Med den liimnade han forsk-
ningen men han behdll sitt intresse fdr
de sjiilens sjukdomar som flera av hans
llirare sig som de mest viktiga.

I seklets bdrjan ingick hypnotisla experiment
ofta i underhdllningen tillsammans med kort
konster och andra illusionstrick. Ett exempel
pd en sddan seans iir att ndgra ur publiken

fick hdlla ordning pd biWens tvd stolar.
"Fakiren" siivde sin medium" en ung Jlicka
och lade henne dver de tvd stolsryggama.
Sedan klev han frdn qn tredje stol upp och
stiillde sig pd flicl<an som pd en planka. Niir
hon togs ned och viicktes visste hon inte vad
som hiint. Omfattningen av den sortens under-
hdllning blev sd stor att Kungl. Mait. 1916
utfiirdnde en lag som kriivde tillstdnd frdn
Medicinalstyrelsen fdr hypnotiska fiirestiill-
ningar.

Bland liirarna gjorde Jean Martin

Charcot, chefsliikare pi sjukhuset La

Salp6triere det sttirsta intrycket. Miista-

ren med cesarhuvudet och Omblicken

sig i Axel Munthe en vinnare vilket

ledde till att Munthe slet si hirt att hans

syn tog skada. Charcot och Parisskolan

hivdade att hypnos var ett abnormt

tillstand utliist av hysteri vilket Munthe

genom att studera Charcots behand-

lingsmetoder snart insig vara fel. Han



ansltit sig till arvfienden, Nancyskolan,
som funnit bevis fOr att hypnos i sjiilva
verket var ett utifrin framkallat stimn-
likt tillstand som kunde anv?indas ftir att
bota vissa sjukdomar. Hypnos var en
variant av suggestion. Bland de olika
andra formerna iterfanns sjiilvsugges-
tion som gav patienten det stdrsta
ansvaret fiir liikandet.

Intresset fOr det undermedvetna vlixte i
fortsZittningen niirmast lavinartat i flera
liinder. Revirstridema -avlOste varann.
HiirfOrare var Freud, Adler, Jung och
andra oliltiinkande aktdrer inom psyko-
analys, drdmtydning och inte minst
inom konsterna att vinna herraviilde
Over sig sjiilv. Misstagen var minga
men framgingama uppenbara. Stor be-
rdmmelse vann Nancyapotekaren Emile
Cou6 sorn hjiilpte sina patienter till
framgangsrikt sjiilvfdrtroende. "Dag fdr
dag, pi alla sdtt, blir jag biittre och
be$re" var en av hans av minga miin-
niskor schemalagda mantra.

De delar av denna viixande kunskap om
mtinniskans undermedvetna som Axel
Munthe tog till sig var sjiilvsv6ldigt valt
men framgingsrikt. Han hade inget
emot epitetet "underdoktom". Han
stiirkte patientens vilja att bek?impa sina
sjukdomar. Philomena i Anacapri lig
fdrlamad, ordrlig och apatisk i sex 5r
efter en bamsiing. Niir Munthe kom in i
bilden tog han bort de tidigare liikarnas
mediciner. Han straik henne tiver
pannan dag efter dag och intalade henne
att hon skulle bli tullt frisk. Niir tiden
var inne befallde han henne plOtsligt att
liimna siingen och till allas fiirvaning
kunde hon gi. Niir hon blivit varakrigt
frisk Overfiirde han ceremoniellt sin
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liikekraft pi henne och frln den dagen
kunde hon egenhiindigt bota andra.

Hypnos, den livgivande sdmnens gud,
hade Axel Munthe fruktbara relationer
till. Men Thanatos, diidens gud, fdrblev
trots olika fdrstik till fcirsoning, den
grymme och obevekliga fienden. D0ds-
fixeringen var ibland si stark, siiger
Levente Erdeds, att den niirmast kunde
liknas vid nekromani.

Ndgra liisare har frdgat vad den inftillda
kupdbilden under tecloingen av Axel Munthe i
Medlemsbladet nr 2 fdrestiiller. Tecbtingen eir
gjord av Carl Larsson under en resa till
Siidem vdren 1886 och med fdljande
kommentar om den Mnade Hifuheln:
" I Kiel, diir vi stego upp i en ny kup6,
strticktes en hand emot oss ur ett ludet bybe
och en lidande stiintna fuilsade oss vtilkomna.
Riisten var Puck Munthes - den unge f6r-
fattaren och mediciwnannen; men det ludna
var en grosshandlares piils och Bjdrnstjenre
Bjdrnsons bjdraskinnsmiissa. Det skulle han
haft med sig pd Manerhorn" (Carl Larsson.
Kalender Svea 1887)

l



Pinjetrldets ande
av

fiirfattaren Tore Hylander

I Medlemsbladet nr 2 nlimnde jag medel-
havsomridets tvi vanligaste tallar, aleppo-
tallen som fanns med i bild, och Pinus pine4
den shamt eleganta pinjen som kommer med i
detta nummer.

Pinus pinea lever stark i myten. Vegeta-
tionsguden Anis filskades av naturgudinnan
Kybele. Men Attis tillhdrde inte de trognaste.
Av itrA till triidnymfen Sagaritis bryter han sitt
liifte till Kybele. Av svartsjuka dtidar Kybele
nymfen genom att hugga ned hennes triid.
Vansinnig av sorg kastrerar Attis sig sjiilv
under ett pinjetrdd och fOrvandlas sjdlv till ett
triid. Ur hans blod spirar violer och hans sjiil
tar sin boning i tallen.

Attis- och Kybele-kulten kom till Rom frAn
Mindre Asien. Mysteriekulten ordnade till
Attis iira stora vArfester dih man bide s6rjde
hans d6d och firade hans pAnynftidelse. Inom
Roms frygiska prAsterskap upprepades t o m
kastrationen. Under invigningen till ?imbetet
kunde de blivande Kybele- och Attispriistema
kastrera sig sjiilva efter att ha berusat sig med
alkohol och extatisk dans. Ntgra kanske
lngrade sig efter6t, men di var det si dags.

Attisfesten i Rom firades 15-27 mars. Pinjen
spelade di en huwdroll som symbol fiir Attis.
Mytens ursprungliga tall var kanhiinda en
annan men romarna anviinde den stitliga tall-
art de kiinde till och som dr vanlig i Latiums
kusttrakter. Efter sex dagars fasta, den 22
mars, awerkades en i fiirvEg utvald pinje i
Kybeles heliga lund. Starimen lindades med
bindor och smyckades med kransar av violer.
En bild av Attis ftistes pi stammen och i
grenama hiingdes Kybeles kultinstrument,
fliijter, trummor, cymbaler. Triidbiirare, fdrde
trAdet i procession till Magna Maters tempel
pA Palatinen. Efter fastan ftiljde blodets dag,
dl sorgen tiver den diide guden nidde sin
kulmen med blodig extas och invigrings-
kastrering. Sedan kom vaknatten dE guden

uppstAr och dagen efter, den 25, 2ir en
gliidjefest. En si stor fest kiiver en dags vila.
Och den 27 mars avslutas festcykeln med att
Kybeles silverstaty med den svarta stenen iom
huvud f6rs i procession till floden Almo ftir att
$ettas och lterftiras till templet under folkets
jubel och blomsterkastning.

I Rom dyrkades Kybele som Magna Mater
Deorum, gudarnas stora moder, sedan
Hannibal besegrats bl a med hjiilp av svart
meteoritsten, Kybelesymbolen, som kung
Attalos i Pergamon skiinkte romarna 2M f .Kr.
som hjiilp i kampen.

Pinus pinea vid Migliaraviigen



Migliarav?igen slutar med en dramatisk utblick mot punta carena, udden med fyren.



En hiilsning frfln Capri och
San Michele

Kiira viinner,
Frin San Michele ljuder hela sommaren lAng
skiina toner. Niir detta skrivs har vi just haft en
operafdrestiillning uppe pi vir vackra konsert-
terass - det som gamla sanmichelingar kallde
"tennisbanan". Vi bjdd pA Askungen av
Rossini i form av konsert med fantastiska
kostymer, en bra berattare och en utmiirkt
pianist. De kom alla frln Neapel, flera i
ensamblen "Vox Lirica" har fast engagemang
med San Carlo-operan i Neapel. Vi brukar ha
vAra konserter vid solnedgingen, men fdr
Askungen hade vi lagt fdrestiillningen kl. 21.
Vi hade satt in extra stolar, ja alla som vi har
och kunde diirm€d ta emot 300 personer.
Publiken rliknades vid ingAngen och efter 300
s*ingde vi diirren. Ytterligare 100 kom och
bildade en besviken - men fdrstiende - folk-
massa utanfiir vAr lilla port. Det var f6rsta
gingen som Capri kunde fA gi pfl opera.

Askungen sjiilv sjdngs av Giacinta Nicotra, ett
natnn som vi kan liigga pi minnet ftir hon har
under vi,ren wnnit en stor intemationell sang-
tavling fiir unga rdster i spoleto och till fiiljd
av det fitt en hel serie engagemang utstakade.
Bl a med stora huwdroller i Rossini-festivalen
i Pesaro nesta er.

Det hlinde oss faktiskt i lol ocksA att en ung
sAngerska som i januari gjort upp om att
komma till oss ftir en sommarkonsert vann fiol-
irets tiivling i Spoleto, hon heter Diamiana
Pinti. Det :ir roligt att fi vara med och satsa pi
morgondagens talanger.

Vi b6rjade vira konserter ftirsta fredagen i juni

med en riktig pangkviill. Vi hade tre tenorer
frfln Sverige, ja vi var lite generade att kalla
dem "svenska" tenorer fdr samtliga tre rikar ha
en hel del norskt blod i idrorna ( men i
Muntheska sammanhang iir det ju snarast ett
plus!) Vi hade allts6 Ragnar Ulfung, Bjiirn
Haugan och Ulrik Quale pA vir nya stora scen

pi kortsidan, viil dekorerad av en lokal
konstniir Ottavio. Den fantastiska dekoren kom
upp inftir den teaterftirestiillning som vi hyste
veckan f6re konsertstarten niir vi.r kommuns
utvecklingsstdrda tillsammans med amattjr-
skidespelare framftirde en kommedi av
Peppino di Filippo. Sedan fick vi behilla
dekoren.

Vi har ocksi haft en Munthekveill. Skede-
spelama i Piccolo Festival Europeo hade som
tack fOr att de under en vecka fAtt framfdra
Stendahls Italienska kriinikor pA vira ligor
lovat att gdra en kviill med texter ur Boken om
San Michele. Det var fantastiskt, bfie urvalet
som Ottavio Costa giort fdr fyra skidespelare
och tvi musiker och deras skickliga fram-
fdrande. Vi har sparat det pA video. En stor
succ6 och - som vanligt - v:ilfylld terass trots
att det denna gAng var en mindag. I sista
momangen hade jag beslutat bjuda pt ett glas
bubbelvin i Skulpturloggian och det var mycket
stAmningsfullt.

I slutet av juli kunde vi hdgtidligen "sjdsatta"
en utmlirkt badstege pA den allmiinna bad-
platsen i Faro. En gAva fr6n Stiftelsen till be-
folkning och glister i Anacapri som byns borg-
miistare Franco Cerrotta hiigtidligen tog emot.

Gissa om det blev massor med applAder, den
trappa som vi ersatte var i minst sagt deligt
skick. Jag kiinner att jag mAste tillgodose
badamas intresse, jag har ju sjelv blivit en
riktig storbadare och iret-runt-badare sedan jag
kom till San Michele.

fr^^fr*, l\'il*lt't
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Detta hiinde under vflren!

FEBRUARTMOTn pA rcos RESTAURANG

Den 16 februari fann satirikern och samhiillskritikern Olof Buchard likheter mellan Axel
Munthe och Martin Luther. Han llste iiven viil valda avsnitt ur Knut Bondes bok "I skuggan
av San Michele". Mellan 45-50 medlemmar hade kommit och de blev blde fascinerade och
roade.

AnsudTB PA ITALIENsKA KULTURINsTITUTET

Den 13 april efter sedvanliga irsmiitesfdrhandlingar fick vi lyssna till en mycket intressant
frireliisning av Suzanne unge-Siirling om Antikens sju underverk. Fiireliisningen blev
mycket uppskattad.

vAnresr pA MALTEsHoLMSvAcEN I HAssELBy
Den 19 maj giistade vi sekreterarens fina giistvining med otrolig utsikt och mycket generiisa
utrymmen. FOr underhallningen stod Gunnar stroki* fiol och Eberhard Eyser altfiol.
Kvlillen blev en uppsluppen och glad tillstiillning. som ett extra plus fick vi njuta av en
alldeles strilande utsikt som i minaden maj lir som allra vackrast.

Skulptur av Axel Munthe

Vid mitt fOrsta besdk pi Capri hristen
1997 tillsammans med min hustru
Kerstin, silversmeden, hade jag ftir-
minen att bebo den stora atelj6n
"Bouganvilla" med en sagolik utsikt in

mot Neapelbukten och 6n Ischia. Under
de fyra veckornas vistelse blev jag -
liksom de flesta - betagen av den
storslagna vildhet och sktinhet som
priiglade iin och speciellt delen runt
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Anacapri. Men framfiirallt fiingslades
jag av den vackra anliggningen och den
hiirliga atmosftir och anda som Axel
Munthe skapat kring Villa San Michele.

Niir jag och Kerstin en kviill rdkade sitta
och smiprata med Per Wiistberg och
hans fru Anita kom fragan pi tal om det
inte borde finnas ett huvud av Axel
Munthe inom anliiggningen di det ju
finns ett av Josef Oliv. Per Wiistberg
niimnde att det visserligen inte finns
pengar hiirfdr men menade att jag ju
kunde giira ett "volontary". Pi si s[tt
fick jag impulsen att ftirsdka giira ett
huvud av Axel Munthe. Genom den
inspiration fdr skaparen av den vackra
anliiggningen, som jag fitt under min
vistelse d:ir, satte jag ivrigt iging tidigt
en morgon.

Det blev ett intensivt arbete att utforma
ett huvud i gips med hjiilp av till-
giingliga hjlilpmedel och efter fiirebild
friin foton och portrett. Men efter
mycken mdda blev det si klart en dag
och Ann-Marie Kjellander blev intres-
serad och kom ftir granskning. Hon
tillkallade pi min inridan Vittorio

Massomino fiir att hdra hans omdOme
om likheten. Vem skulle viil biittre iin
han kunna gOra en tillftirlitlig kritisk
granskning, som lew sarlman med Axel
Munthe sfl manga flr pfl Torre Materita
och pi Stockfiolms slott? Den 86-irige
gentlemannen kom pfl ett ftirsta bestik
dagen diirpi och hade nigra inviind-
ningar om skiigget och mustascherna.
Vid ftirnyat besOk nigra dagar senare
behtivdes det bara nigra smtirre juste-
ringar innan han med igenkiinnande
utropade: "Men se, d€t :ir ju Axel
Munthe!"

Gipshuvudet togs hem som handbagage
och visades fiir Stiftelsens styrelse som
uttalade sig positivt till dess placering i
brons vid Villan pi Capri om medel
kunde anskaffas. Efter ett ir lyckades
detta och jag gliider mig mycket flt att
vara den skulpttir som fitt fiirminen
skapa detta konstverk och. fa det
placerat pi en av jordens vackraste
platser.

Carl-Gustaf Ekberg

Visning av AxeI Munthes huvud pfr Waldemarsudde

Till vir stora gliidje kunde Axel Munthe-huvudet visas pi Waldemarsudde under maj
minad. Den27 maj ordnade Vtinnerna en speciell visning fijr de tvi sponsorer -
Jakob Wallenbergs stiftelse och Prins Carl Gustafs Stiftelse- som giorde det mOjligt
att ftirdigstiilla huvudet. Senare i sommar kommer huvudet att skickas till San
Michele fOr uppstiillning.
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Yvonne Frykberg

Wivi-Anne Nilsson

ordfiirande
vice ordfdrande
sekreterare
kassiir

08-38 74 38 (?iven fax)
08-7651234
08-84 18 85 (iiven fax)
0414-24000
08-6602293

08-6623133suppleant

Siillskapets adress: c/o Hagetoft
Maltesholmsvlgen 153
165 62 H2isselby
postgiro: 25 96 90 - 6

Har du nigot trevligt minne frin San Michele eller nigot annat att
ber?itta som kan intressera vira medlemmar - hdr av dig.

N?ista nummer utkommer i mitten av januari 2000.


