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När Axel Munthe första gången besökte Capri 1876 såg Marina Grande ut som 

på detta sällsynta foto.
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Intresset för Axel Munthe  

fick ett rejält uppsving under 2016. Den direkta 

orsaken var Anders Wahlgrens prisade drama-

dokumentär ”Förbjuden kärlek”, om förhållan-

det mellan Munthe och kronprinsessan Victo-

ria. Än en gång fick vi bekräftat vilken fascina-

tion Munthe utövar, trots att det i höst är 160 år 

sedan han föddes. Till lockelsen bidrar givet-

vis, och inte minst, den märkliga relationen 

mellan Munthe och hans Höga patient – en 

relation unik i svensk kunglig historia. 

I förra årets medlemsblad skrev Eric Sörling 

en fängslande berättelse om Victorias hus i 

Anacapri, Casa Caprile. Sedan dess har er ord-

förande luskat vidare i husets historia. Jag lovar 

att återkomma med mer information kring Casa 

Caprile, som ju var skrivet på Axel Munthe 

ända fram till 1924, så snart materialet är 

sammanställt. 

Tills vidare vill jag fästa uppmärksamheten 

på ett vykort som visar Casa Caprile i ett tidigt 

byggnadsskede. Fotot, som är taget från Via 

Vecchia del Faro, bör vara taget 1906 eller 

1907. Här ser vi att Casa Caprile från början 

tycks ha varit tänkt som ett betydligt mindre 

hus. Valvet som syns på bilden utökades i den 

färdiga versionen till fyra. Det tyder på att 

huset färdigställdes efter hand, utan bestämd 

arkitektritning – precis som Villa San Michele. 

Arbetet leddes i båda fallen av den anacapre-

siske mästerbyggaren Pasquale Romano, som 

förlänades Vasaorden bara några dagar före 

drottningens död den 4 april 1930. 

Det är med stor glädje som vi i detta med-

lemsblad kan presentera en nyupptäckt, tidigare 

okänd ”skizz” av Puck Munthe – en skildring 

av julmarknaden i Madrid. Den visar att 

Munthe under sina Parisår på 1880-talet vid 

åtminstone ett tillfälle besökte Spanien. Besö-

ket ägde rum 1885 och gjordes förmodligen i 

sällskap med Munthes vän och patient, målaren 

Hugo Birger, och dennes spanska hustru 

Matilda. 

 

Tyvärr finns det också sorgliga nyheter att 

meddela i detta nummer av medlemsbladet. 

Fyra av Sällskapets trognaste vänner har läm-

nat oss under vintern. Arkitekten Bo Sahlin, 

som under ett besök på Capri blev så fascinerad 

av Villan att han skrev en bok om ”Munthe 

som byggherre” (2007); Karin Wiking, som 

umgicks med Munthe på slottet under hans 

sista år och som förmedlat sina minnen både i 

bokform och i föredrag för Vännerna; Capri-

vännen och litteraturprofessorn Ingvar Holm; 

och Runa Gerhardsson, som tillsammans med 

sin man Gideon var en av Sällskapets äldsta 

och aktivaste medlemmar. 

Slutligen vill jag uppmana de medlemmar 

som ännu inte betalat årsavgiften för 2016 och 

2017 att rannsaka sitt minne och samvete – allt 

för Villa San Micheles väl! 

Bengt Jangfeldt 
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Hälsning från Stiftelsen 

 

Bland det gångna årets glädjeämnen ingick 

under juni ett besök av ministern för forskning 

och högre utbildning, Helene Hellmark 

Knutsson jämte hennes medarbetare. Villa San 

Michele visade upp sig från sin bästa sida med 

bl.a. en lunch på Café Casa Oliv med den strå-

lande utsikten mot Neapelbukten. 

Vi kunde berätta att caféet numera får allt 

fler besökare och har utvidgat sin verksamhet 

till att även förse konsertgästerna med förtäring 

uppe på konsertterrassen. Viss renovering av 

terrassen kommer att genomföras i år. 

På caféet hade vi dessutom glädjen att visa 

den förkortade versionen av Anders Wahlgrens 

film ”Förbjuden kärlek”, som i sin helhet hade 

premiär på biografer runt om i Sverige under 

2016. Filmen har nu även visats på SvT. Stiftel-

sen San Michele har bekostat en version av 

filmen med italiensk text. Vi hoppas därför att 

kunna visa filmen i Anacapri under året. 

Vidare gjordes en vandring upp till Barba-

rossaborgen, som blev allvarligt skadad av ett 

blixtnedslag 2015. Till vår tillfredställelse fick 

vi ganska snart efter förödelsen löfte om 

finansiellt stöd från departementet till nöd-

vändiga reparationer. Allt beräknas vara klart 

under detta år. Under tiden har vi, trots allt, 

gjort det möjligt för ornitologerna att fortsätta 

sin forskning. 

Där uppe kunde vi vidare berätta om sam-

arbetet med regionens veterinärförbund med 

målet att främja öns rovfågelbestånd och på så 

vis motverka det växande antalet måsar. Ett par 

pilgrimsfalkar har redan släppts från Barba-

rossaborgen. 

I år kommer projektet ”Forum för dialog i 

Medelhavsregionen” att starta under ledning av 

Villa San Micheles intendent Staffan de 

Mistura. En särskild betoning kommer att ligga 

på främjandet av kvinnors möjligheter att få 

ledande roller inom politik, parlament, diplo-

mati, som opinionsbildare m.m. Programmet 

kallas ”51 procent” (andelen kvinnor i denna 

del av världen). Samarbete kommer att ske med 

universitet i Sverige och Italien samt med inter-

nationella institutet med inriktning på freds-

forskning. 

Det går inte att bortse från att denna glitt-

rande ö, Capri, i Medelhavet inte bara uppvisar 

soliga och varma dagar. Stormar och hårt väder 

påverkar Villa San Micheles alla hus, träd-

gårdar, murar, uteplatser m.m. Varje år måste 

betydande summor läggas ned på renoveringar 

och upprustningar. För detta får vi ett statligt 

anslag på ca 10 % av vår budget. För de övriga 

90 % är Villa San Michele beroende av antalet 

besökare till museet och dess trädgård, olika 

evenemang, samarbeten, information (se vår 

nya hemsida www.villasanmichele.eu). 

Glädjande nog har antalet besökare ökat de 

senaste två åren. Därför har vi mycket medvetet 

satsat på diverse renoveringar som på sikt ska 

sänka våra kostnader och bidra till en bättre 

miljö. Samtliga gästlägenheter har nu reno-

verats och delvis fått en ny, fräschare och 

ändamålsenligare möblering, bl.a. tack vare 

stöd från Vänföreningen. 

I detta sammanhang vill jag till slut framföra 

styrelsens och mitt varma tack till Vänföre-

ningen för alla generösa bidrag under årens 

lopp. Det värdefulla är även att veta att i före-

ningen finns vänner att hålla i hand när det 

stormar. Också för detta vill jag tacka. 

 

 Carin Ifvarsson Fischer 

 Ordförande Stiftelsen San Michele 

 

http://www.villasanmichele.eu/
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Julbilder från Spanien 
av Puck Munthe 

 

La noche buena – den goda natten – kallas jul-

afton här i Spanien, och som över allt i kristen-

heten firas den med lust och gamman, kanske 

till och med vad gamman angår mer än någon 

annan stans. Är du hågad, läsare, så skola vi 

först göra ett slag på de ställen i Madrid, där 

julkommersen är som livligast, och se’n titta in 

i någon familj av småfolket, som firar den goda 

natten på gammalt nationellt vis? 

Vi lämna då de stora moderna gatorna, där 

särskilt konditorier och restauranter dukat upp i 

sina fönster de präktigaste utställningar av alle-

handa läckerheter, som säkert icke en på hundra 

av den gapande mängden där utanför får så 

mycket som lukta på en gång, och gå så i stället 

upp åt den gamla staden till Plaza Mayor och 

trakten däromkring. Där är den riktiga julmark-

naden, folkets julmarknad, och där äro varorna 

icke så dyra heller. Genom en vinklig gata, där 

fullt av småkrämare längs trottoarerna skrika ut 

sitt på brickor och bord utbredda kram – 

”billigt, billigt, señores! Allting för en liten 

real! En real, en real!” – armbåga vi oss fram i 

massan och genom valvet in på Plaza Mayor. 

Det är ett stort, vackert, fyrkantigt torg, helt och 

hållet kringbyggt av fyra våningars hus med 

fyra rader balkonger och alla nästan lika, så att 

platsen ger intryck av en stor borggård. Man 

kommer dit in genom höga valv och de om-

givande husen vila inåt på väldiga, fyrkantiga 

granitpelare, som bilda en bred, rymlig pelar-

gång runt kring torget. Förr i världen firades 

här inne de stora hovfesterna med torneringar 

och tjurfäktningar – på den tiden då de senare 

liksom de förra voro en sport för aristokratien 

och till och med furstarna uppträdde på arenan 

– och här var det också som under Philiparnas 

dagar inkvisitionens bål tändes. Nu står där en 

ryttarstod av den tredje Philip i mitten, omgiven 

av springbrunnar och en vacker plantering, som 

suger must ur de lager av fettaktigt kol man 

träffade på strax under jordytan vid platsens  
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reglering, och vilka måhända gömma förgätna 

kvarlevor av förfäderna till mer än en av den 

brokiga, stojande mängden där uppe. Men bort 

med minne av autodaféer och dödsskrän – i dag 

är det noche buena! 

Vilket liv där inne på torget! Det är något 

annat än då vi gå så tyst och traska i snön där 

hemma på vårt stortorg vid juletid – här blir 

man rent vimmelkantig av larmet, skriket och 

trängseln. Alla som ha något att sälja söka 

överrösta varandra, skrikande ut sina varor i 

tonskalans alla arter allt efter struparnas be-

skaffenhet, köparna väsnas, knuffas och skratta, 

och från alla håll under gallerierna ljuder en 

larmande, förvirrad konsert av de traditionella 

julinstrumenten, blandad med klinket av en och 

annan gitarr. Runt kring torget mellan plante-

ringen och pelargången stå två rader av stånd 

och bord, bildande emellan sig en bred gång 

där den böljande folkmassan långsamt cirku-

lerar. Det är folk av alla slag: fina herrar i 

pariserrockar och cylinderhattar, caballeros i 

mer eller mindre slitna spanska kappor, bönder 

i nötbruna eller brokiga mantas med dukar om 

huvudet, svartögda señoritas i spetsmantiljer, 

tjocka matronor med mustascher, barhuvade 

pigor, rödbyxade soldater och blåblusade arbe-

tare, sluskar och gamänger, kort sagt folk av 

alla klasser och alla åldrar. Här i stånden ute på 

torget är det mest ätliga varor som säljas, fruk-

ter och grönsaker. Se vilka kolossala, aptitliga 

upplag! Och vilket färgspel! Hela berg av 

brandgula oranger, blekgula citroner, röda 

äpplen, grönvita meloner, druvor som skifta i 

alla färger, små räfflade mandariner som lysa 

skärt genom det omvirade silkespapperet, ljus-

gröna sockerrör och från taket av stånden åter 

igen citroner, druvor och oranger i girlander 

med gröna blad emellan och stora klasar av 

gula dadlar – carambra, den som vore målare 

ändå! 

Och där bredvid väldiga massor av bruna, 

kantiga kokosnötter och en oändlighet av 

kastanjer, valnötter, ollon, mandlar, fikon i 

säckar, lårar, tunnor, högar och hela murar av 

kuttingar med oliver av olika slag, stora och 

små, gröna och bruna, som säljare svära på att 

du aldrig känt maken till, och bjuda dig prova i 

en långskaftad träsked. Nära intill har du ett 

stånd med sötsaker och disk och hyllor över-

fulla med karameller, maränger, gelé i runda 

spånaskar, marmelader, fikonbröd och framför 

allt marzapan och turon, båda bestående av en 

massa av socker och mandel eller nötter, men i 

oändliga former och varieteter, vit, brun, 

färgad, randig, rutig, mjuk som ost eller sten-

hård, så det tarvas hammare att få sönder den. 

Men icke nog med stånden: över allt vimlar det 

av skrikande individer, som i diminutiv skala 

handla med nästan allt som finns i de förra, och 

vid vart steg stöter du på fågelmånglare som 

enträget bjuda dig ”ett litet gott par” av de feta 

kapuner och kalkoner som de med möda orka 

lyfta upp, där de bära dem en tre fyra i var 

hand, hängande i benen och med ett ynkligt läte 

och vanmäktigt flaxande protesterande mot 

detta upp- och nedvända sätt att transporteras.  

 

Låt oss nu in under gallerierna – om du törs 

för dina örhinnor. Där, mitt emot den långa rad 

av butiker, som tätt vid varandra öppna sig åt 
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pelargången och som nu behängt varje bit av 

vägg, dörrposter och fönster med sina brokiga 

varor, mitt emot på andra sidan gången mellan 

pelarna, ha försäljarna av trummor, tamburiner, 

panderetas, zambombas, chicarras och rabeles 

slagit sig ner, och vart lager har som reklam en 

tre fyra gynnare, som av alla krafter bearbeta 

sitt instrument, under det varje liten pys, som 

varit lycklig nog att förvärva sig ett, med be-

låten min låter världen höra vad det duger till. 

Att resultatet av denna intensiva konsert med 

sorlet och skriket som bakgrund blir tämligen 

infernaliskt är således icke underligt. Men du 

har säkert aldrig förr sett de tre sistnämnda in-

strumenten. De äro ytterst primitiva och på-

minna om dem man ser avbildade i reseböcker 

från de svartas världsdel eller andra enklare 

länder. Zambomban består av en pappcylinder, 

varierande i storlek, klädd med brokigt papper 

utanpå och försedd med ett spänt skinn i ena 

ändan under det den andra är öppen. I mitten av 

skinnet är ett hål, vari sitter inpassad en rund 

käpp, som drages upp och ned och därvid 

frambringar ett avskyvärt, brummande ljud som 

ger ungefär samma sensation i hjärnan som när 

man ”drar timmerstockar” mot en kakelugn. 

Chicarran består likaledes av en pappcylinder 

med hinna för ena ändan, i vars mitt en vaxad 

tråd är fäst, och instrumentet trakteras genom 

att draga fingrarna utefter denna, varvid alstras 

en ton som smeker örat lika angenämt som när 

en griffel repar mot tavlan. Rabelen utgörs av 

en med brokiga pappersremsor omvirad käpp, i 

vars ena ända är fäst en blåsa, grant målad, och 

en sträng, som löper över blåsan, sitter hårt fäst 

i andra ändan av käppen och gnides med en 

liten stråke, därvid avgivande en visserligen 

mera oskyldig men högst ynklig liten ton. Må-

hända äro dessa kuriösa instrument minnen från 

en grå forntid, åtminstone det sista, ty de två 

första synas enkom vara konstruerade för 

kattmusik. 

Nu titta vi ned ett slag genom valvet här på 

Calle de Toledo, en av de livligaste och mest 

originella gator i Madrid, som från Plaza Mayor 

skär mitt igenom den gamla staden och slutar 

vid utkanten med en kolossal, gammal stenbro 

över den lilla floden Manzanares, som liksom 

skamsen sipprar fram djupt därunder. Under 

dessa dagar är all körtrafik avstängd här, och 

längs båda trottoarerna stå stånd vid stånd 

vända inåt husen och innehållande allt möjligt 

billigt kram, under det på andra sidan trottoa-

rerna de många butikerna bjuda på lockande 

utställningar av schalar, mantas och schaletter i 

skrikande färger. För övrigt är här samma 

trängsel, samma liv, samma högljudda kom-

mers som där uppe på torget, och luften gen-

ljuder av trummor och zambombas. Men där i 

gathörnet stå ett par blinda gatsångare och 

sjunga sina små , korta sånger till ackompan-

jemang av gitarr och bandurria. Kom – det är 

svårt att höra orden, men för ”en liten hund” 

(= 5 centimer) kan man köpa hela repertoaren 

tryckt med ett groteskt träsnitt som vinjett. Det 

är bara gatpoesi, men eftersom vi nu ha köpt 

den – så här låter den första: 

Den goda natten har kommit 

av ett besynnerligt år, 

ty blott i allsköns elände 

det aldrig sin make såg.  

Med stormar och jordskalv 

och hunger och nöd 

och kolera på köpet 

med gräselig död. 

Och den sista: 

Mitt hjärtas noche buena 

jag nu tar avsked av dig – 

Gud give det nya året 

vi finge en bättre tid! 

Leve Valdepeñas 

och leve Jeréz 

och leve kurbitsen 

fast korsben den ger! 
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Och vi önska också ett lyckligare år åt det 

stackars Spanien! Men det ser knappast ut som 

om det skulle hjälpa, ty där nere i Algeciras, 

mitt emot Gibraltar på andra sidan viken, ligger 

den hemska farsoten kvar och ruvar. 

Vi armbåga oss så upp igen genom den här 

tvärgatan till det lilla torget Santa Cruz, strax 

bredvid Plaza Mayor. Där är en annan mark-

nad. Vilka blommor! – ja, se på dem! Du är 

icke van att se sådana upplag av härliga rosor 

och doftande reseda, violer och liljor där hem-

ma om julen – men utom blommor säljer man 

här nacimientos i oändlighet, med och utan 

uppsättning av kristusbarn och madonnor, åsnor 

och ”vise män”, änglar och får, herdar och hun-

dar, vilka man kan köpa särskilt, i tusental om 

det så vore, mycket prydliga av bränd lera och 

målade i alla regnbågens färger och guld och 

silver. Ett nacimiento är oumbärligt på jul-

kvällen, åtminstone i alla familjer där det finns 

barn. Det föreställer stallet i Betlehem, där 

Kristus föddes, göres av bleck, papp, kork eller 

dylikt i alla storlekar och kvaliteter – i en ele-

gant butik på en fin gata såg jag nyss ett kolos-

salt sådant med berg och skogar och kyrkor och 

hundratals figurer som kostade 200 francs. Här 

kan man få ett för några centimer. 

Och nu som hastigast en blick inomhus. Jul-

kvällen äter man i alla familjer en dråplig fest-

måltid, relativt förstås och efter råd och lägen-

het, ty var och en har inte råd att äta kalkon och 

kapun, vilka här höra till dagen, liksom julgrisen 

och skinkan hemma hos oss. Men vad som alltid 

finns är marzapan och turon i långa banor, 

oranger och söta citroner och mycket vin. Sedan 

tändes de otaliga, grant utsirade små vaxljusen 

kring nacimientot med dess heliga figurer, och 

till ljudet av trummor, rabeler och tamburiner 

uppstämma unga och gamla, vilka senare, tack 

vare de flitiga libationerna och den allmänna 

feststämningen, nästan blivit barn på nytt, under 

högt jubel i korus de traditionella villancicos, 

små korta sånger till Kristusbarnets pris, högst 

naiva och konstlösa, men icke alldeles utan en 

viss egendomlig poesi. Se här ett exempel: 

I natt är den goda natten 

och icke natt att sova på, 

ty jungfrun skall snart förlossas, 

vid midnatt föder hon en son. 

Och jungfrun tvättar en linda, 

på rosmarin’ hon hänger den, 

och alla små fåglar sjunga 

och bäcken ilar leende. 

Alla ha gåvor till Barnet, 

men jag har ingenting att ge. 

Å jo – mitt hjärtas två vingar 

till linda vill jag giva det. 

Emellertid blir glädjen allt mer högljudd och 

bullrande, och liksom det icke vore nog med 

trummor och zambombas tar man till bleckhin-

kar, kastruller och mortlar, och när ljusen brun-

nit ned gå de som ännu kunna stå på benen ut 

på gatorna, där de draga fram, somliga ända 

tills dagen blir ny, i groteska grupper under 

sång och oljud och nästan backanaliskt upp-

sluppen ysterhet.* 

Klockan tolv på natten sjunges i kyrkorna 

den högtidliga julmässan, kallad la misa del 

gallo, d.ä. tuppmässan. På senare tid ha 

emellertid myndigheterna, för att undvika 

skandalösa uppträden i templen, vidtagit den 

åtgärden att de ej släppa in andra än sådana 

som har biljetter. Men som jag förargligt nog 

icke hade reda på denna välbetänkta anordning 

förut, så gick både du och jag miste om denna 

märkvärdiga midnattsmässa, om vilket folket 

vet att förtälja förunderliga saker. I det ögon-

blick då prästen lyfter den välsignade hostian i 

höjden uppstämma jord och helvete en jublande 

hymn till skaparen, de fördömdas plågor upp-

höra, bergen öppna sig och visa alla sina dolda 

skatter och havets rytande vågor lägga sig som  
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genom förtrollning. I stall och fähus falla alla 

kräk på knä och tillbedja den människoblivna 

guden – men den som ser det dör på fläcken. 

Och under det oxen lyckönskar sig att med sin 

andedräkt ha värmt gudabarnets späda kropp, 

känner mulåsnan bittra samvetskval över sin 

egoistiska glupskhet, som drev henne att äta av 

den halm som tjänade den nyfödde himlasonen 

till läger, ty du skall veta att från den stunden 

blev hon dömd till evig sterilitet såsom ett Guds 

straff. Detta och mycket mer berättar folket om 

denna märkvärdiga mässa, men som jag fruktar 

att du blivit trött på vår promenad och jag icke 

längre vill fresta ditt tålamod, sätter jag här 

punkt. 

* Till spanjorernas heder vill jag dock anmärka att de 

i allmänhet äro mycket nyktra och att julnatten nästan är 

det enda tillfälle då de bruka berusa sig. Till och med då 

såg jag blott få verkligt berusade personer. 

 

 

”Jultider från Spanien” publicerades i Ny Illustrerad Tidning julen 1886 men ”skizzen” – så kallade 

Munthe sina reportage och berättelser – togs aldrig med i någon av hans samlingsvolymer. En an-

ledning kan vara att han inte tyckte att den höll måttet – den är kanske inte en av hans bästa. Eller så 

var det helt enkelt så att den inte passade in tematiskt i hans författarskap, som ju nästan uteslutande 

är inriktat på Paris, Neapel och Capri. 
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Sången i San Michele 
av Josef Oliv 

 

Rödhakesångaren är outtröttlig i San Micheles 

trädgård, där lagern skimrar och de berömda 

cypresserna sträcker sina händer mot en evigt 

blå himmel. Flyttfågelsång? Vid denna årstid, 

på denna breddgrad? Har Fågel Rödbröst av-

delats till ständig sångtjänst här av hela den be-

vingade miljonskara, som San Micheles bygg-

herre räddade till livet? Bakom parken reser sig 

Axel Munthes Monte Barbarossa, det fridlysta 

fågelberget, med pinjer och blommande nypon-

snår. Kan han höra konserten här i dag, den 

gamle fågelvännen, skall hans hjärta värmas. 

* 

Morgonen är daggfrisk och ren häruppe, 500 

meter över Medelhavets vattrade sidenvåd, och 

berget står guldlysande av ginestra. I skrevorna 

blommar myrten med bedövande doft. En ny 

växelsång blandar sig med fågelrösten – det är 

bondflickorna, som varit uppe med solen och 

samlat kofoder; nu vandrar de sjungande hemåt 

med stora gräsbördor på huvudet i värdig 

procession likt antikens karyatider. 

* 

Nyss gick en annan procession genom Anacap-

ris gator. Stadens skyddshelgon Sant’Antonio 

har haft namnsdag och firats i dagarna tre. Den 

flammande gula ginestran kallas här Fiore di 

Sant’Antonio, och processionen höljdes i ett 

regn av helgonets älsklingsblomma ända från 

katedralen vid piazzan till slutstationen bortom 

Casa Caprile, drottning Victorias välkända 

caprivilla. Först trippade småbarnen hand i 

hand och konfirmandflickorna i helvita kläder, 

så kyrkvärdarna och Congrega di Carità i sina 

allvarliga munkkåpor. Tätt bakom helgonets 

glänsande bild gick biskop Serena av Sorrento 

och ett dussin präster från Anacapri och Capri 

samt slutligen allt folket. Spårvägsmännens 

orkester från Napoli hade engagerats och gjorde 

skäl för sig. När processionen återvände, möttes 

Sant’Antonio av en blomsterströende ängel, 

som seglade fram på ett utspänt snöre fem 

meter över gatan. Det gick litet ryckigt, ty poj-

karna som skötte ruljangsen var sprickfärdiga 

av spänning inför sin insats. Musiken fortsatte 

att spela, och det ståtliga fyrverkeriet, som lär 

ha bekostats av minnesgoda anacapribor i 

Argentina, slutade inte förrän framåt morgonen. 

* 

De brakande raketerna skrämde inte bort musi-

kanten från San Michele-parken. Dag efter dag 

konserterar rödhakesångaren för den växande 

besökarströmmen. Långväga folk av alla ku-

lörer, från jordklotets alla länder: boken om San 

Michele har översatts till över 40 språk. Från 

morgon till kväll höres fågelsången. Och denna 

afton får den sällskap med svenska röster i per-

golan vid San Micheles kapell: ”… brinn, öster-

stjärna, genom junikvällen…” ljuder det från 

terrassen med världens vackraste panorama. 

Här är numera svensk mark, och KFUM:s 

gruppresa med pastor Sam Palm som ledare 

tackar genom Heidenstams Sverigehymn. 

* 

Fåglar har säker tonkänsla. Det är som om röd-

hakesångaren kände igen tonerna från sin ljusa 

nordiska födelsebygd – fågelmelodin blir än 

ivrigare, strömmar än mera klangfylld ur hans 

brinnande sångarbröst. 

 San Michele, Anacapri 22 juni 

 

Josef Olivs rapport från Capri publicerades i Svenska Dagbladet den 27 juni 1949. Axel Munthe 

hade avlidit i februari samma år och Oliv reste ner till Capri för att inspektera Villa San Michele, 

som testamenterats till svenska staten. Figuren som ”seglade fram på ett utspänt snöre” är i själva 

verket inte en ängel utan Jesusbarnet, il Bambinello.  
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En promenad genom Caprile 

av Bo Lambert 

 

Det lilla torget Piazza Caprile är som en vrid-

scen med sin branta trappgränd, sin vackra 

stenmur med blommande överhäng och sin vida 

utsikt mot havet bortom det krenelerade taket 

på det som en gång var drottning Victorias 

Casa Caprile. Längs torgets ena sida går den 

hårt trafikerade landsvägen mot Faro. I fonden 

mot öster reser sig Monte Solaro mot skyn. Via 

Caprile smyger längs torgets långsida och för-

svinner in i en labyrint av hus och gränder. Mitt 

emot, på andra sidan Via Nuova del Faro, 

sticker Via Rio Caprile upp mot Via Migliera. 

Mot sydväst störtar trappgränden Via Follicara 

nedför en rad av terrasser och vidare utför den 

långa sluttningen mot havet.  

 

Via Follicara. 

Torget bjuder på ett skuggande träd, en 

generös långbänk med vackra illustrationer i 

majolika, en bildprydd husgavel, flera små 

livsmedels- och prylbutiker, en trivsam kvar-

tersrestaurang, en välstädad lokal för anhängare 

av Napolis fotbollslag och en omtyckt parke-

ringsplats för skotrar. Slår man sig ned på lång-

bänken eller på den mindre bänken under trädet 

kan man i lugn och ro betrakta den livliga trafi-

ken på genomfartsleden mot Faro och lokalbe-

folkningens shoppingturer fram och tillbaka till 

butikerna på den trevliga Via Caprile. Den 

drygt timslånga promenaden genom Caprile går 

längs de pittoreska gatorna i sluttningen nedan-

för Piazza Caprile och förbi flera kultur-

historiskt intressanta byggnader, som tyvärr 

inte är tillgängliga för besök.  

 

Promenadvägen genom Caprile. 

Via Follicara och Casa Caprile 

Börja promenaden med att ta några steg in på 

Via Follicara, den idylliska trappgränden som 

störtar utför sluttningen mot sydväst. Stanna till 

vid ingången till dr Elisabeth Moors lilla hus La 

Casa di Ciotta på Via Follicara 6. Porten är om-
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sluten av en frodig bougainvillea, och golvet i 

farstun är täckt av ett vackert golvkakel.  

Den österrikiska Elisabeth Moor kom till 

Capri 1926 som nybliven läkare. Ensam och 

utfattig traskade hon uppför Feniciska trappan 

med sina två barn. Hon öppnade praktik och 

kämpade i 40 år mot sjukdomar och fördomar 

bland Anacapris fattiga som kallade henne la 

dottoressa. Hon blev vän med flera av dåtidens 

kulturpersonligheter på ön: Graham Greene, 

Norman Douglas, Kenneth Macpherson och 

Edwin Cerio. Kollegerna Munthe och Cuomo 

behandlade henne med stor respekt. Hon be-

sökte ofta Graham Greene i hans villa Il Rosaio 

en bit bort på Via Ceselle. Han beskrev (om än 

inte helt sanningsenligt) hennes livsgärning i 

biografin En omöjlig kvinna (1977) 

 

Elisabeth Moor. 

 

Lite längre ner i backen ligger Casa Caprile, 

drottning Victorias slottsliknande villa med 

krenelerat tak, nätta balkonger och strålande 

utsikt mot Axel Munthes Torre Materita och 

västerhavet. Huset är numera hotell. Bäst utsikt 

över huset har man från den lilla triangulära 

avsatsen där en gren av Via Follicara viker av 

till höger. Ingången hittar man lättast genom 

följa hotellskyltarna in i gränden.  

Bygget av Casa Caprile startade 1906 i Axel 

Munthes regi. Byggmästare var Pasquale 

Romano som senare belönades med Vasaorden. 

Huset som efterliknade Solliden på Öland, en 

annan av drottningens ”villor”, stod färdigt 

1908–09. Det såldes 1946 till Olga Åkerlund, 

som tidigare arbetat inom hovförvaltningen, 

och ägdes 1947–1957 av slipsfabrikanten Vidar 

Christensen. Från 1957 var det italiensk-svensk 

kulturinstitut och numera är det hotell. Arki-

tekten Eric Sörling bodde i Casa Caprile under 

ett par sommarmånader 1953 och träffade då 

Elizabeth Moor. I medlemsbladet nr 29 (2016) 

berättar han om en dråplig händelse då la 

dottoressa, som hyste starka antipatier mot 

fascismen, rev ner en Mussoliniaffisch och 

hamnade i ett ordentligt råkurr med Capris 

berömda tarantelladansös, la bella Carmelina. 

Ta till höger vid slutet av Via Follicara, 

runda den muromgärdade trädgården framför 

Casa Caprile, och följ den smala Via Fraita i 

utkanten av bebyggelsen. Beundra den fan-

tastiska utsikten mot havet och bergsslutt-

ningen, och leta upp Torre Materitas sturska 

torn i grönskan. Efter några hundra meter stöter 

Via Fraita på Via Ceselle som gör en u-krök 

just här. Mitt emot varandra på dessa båda gator 

ligger två hus med kulturhistoriskt förflutet och 

nordisk anknytning, Villa Ceselle och Casa 

Solare. 
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Torre Materita fotograferat från Via Fraita. 

Asta Mazzarellas pensionat 

I u-svängen på Via Ceselle 18 ligger den ly-

sande gula Villa Ceselle som en gång var Asta 

Mazzarellas pensionat. 1922 kom den knappt 

30-åriga danskan Asta Søndergaard Nielsen till 

Anacapri för att tjäna som hemhjälp i familjen 

Mazzarella. Antonio Mazzarella var då borg-

mästare i Anacapri. Tio år senare var han av-

skedad och arbetslös eftersom han inte ville 

samarbeta med fascisterna. Hans norska fru 

hade dött och han gifte om sig med Asta. Hon 

var driftig och föreslog att de skulle göra om 

hemmet till pensionat för att hysa de många 

artister och intellektuella som tvingades bort 

från dåtidens totalitära regimer och hamnade i 

exil på Capri. När Antonio dog 1959 fortsatte 

Asta att driva pensionatet fram till sin död 

1985. Hon är begravd i en ståtlig familjegrav på 

kyrkogården i Anacapri. Villa Ceselle är ännu i 

dag pensionat. 

I boken Mamma Norden på Capri (1984) 

beskriver Risa Grønoset pensionatets historia 

och Asta Mazzarellas händelserika liv. En av 

gästerna var filmaren och författaren Mario 

Soldati som i Breven från Capri (1956) skildrar 

några dramatiska nätter på pensionatet. För-

fattaren Curzio Malaparte som skrev de märk-

liga – och något makabra – romanerna Kaputt 

(1944) och La pelle (Huden) (1949) bodde tid-

vis på Astas pensionat medan han byggde sitt 

Casa Malaparte nere i Capri.  

Elsa Morante, känd bl.a. för de suveräna 

romanerna Arturos ö (1957) och Historien 

(1974), och Alberto Moravia, som skrev 

Agostino i Anacapri (1942), var nyförälskade 

när de första gången gästade Astas pensionat. 

Bo Lundin skriver i sin bok På Capri (2011) att 

Elsa spatserade runt med sin siameskatt i band 

och Alberto, som hade ont i ryggen, låg tvärs 

över dubbelsängen och skrev på maskin med en 

uggla på axeln! I Moravias roman 1934 är hän-

delseförloppet delvis förlagt till pensionatet.  

 

Elsa Morante och Alberto Moravia vid Marina Piccola 

1940. 
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De fastboende ”kändisarna” i Anacapri tit-

tade ofta in på pensionatet, skriver Bo Lundin: 

Munthe för att låna pianot till någon av sina 

kapellkonserter eller för att granska ”romerska 

figurer” som Antonio Mazzarella grävt fram vid 

Damecuta, Elisabeth Moor för att träffa Gra-

ham Greene som hon var förtjust i, Greene för 

att träffa Norman Douglas som han beundrade 

och Josef Oliv för att träffa och sällskapa med 

andra skandinaver. 

 
Graham Greene och Norman Douglas på Capri i slutet av 

1940-talet. 

Solforskarna 

Mitt emot Villa Ceselle, i hörnet där Via Fraita 

möter Via Ceselle, ligger en majestätisk vit 

byggnad bakom en hög mur. Skylten Proprietá 

C.N.R. tyder på att den tillhör det italienska 

vetenskapsrådet ”Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”. Med lite ansträngning kan man se 

att det finns en upphöjd kupol på taket. Det är 

resterna av ett solteleskop. Huset är Casa Solare 

eller ”Osservatorio Astrofisico Svedese”, som 

det en gång kallades.  

På 1950-talet uppfördes två framgångsrika 

solforskningsobservatorier i Anacapri. Det 

tyska Fraunhofer-Institut byggdes nära Torre 

Damecuta. Ruinerna av observatoriet, en ödslig 

skrotsamling i en övervuxen skogsdunge, kan 

fortfarande beskådas i Via La Fabbricas nord-

västligaste hörn. Den svenska institutionen upp-

fördes av Kungl. Vetenskapsakademien på 

initiativ av professor Yngve Öhman och med 

stöd av Edwin Cerio och hans kulturstiftelse 

Centro Caprense. På 1950-talet huserade sven-

skarna i Casa Orlandi på Via Finestrale med en 

fältstation på Monte Solaros sluttning uppe i 

Cetrelladalen, där vissa av observatoriebygg-

naderna fortfarande finns kvar. 1959 inköpte 

KVA fastigheten på Via Fraita i Caprile. En ny 

byggnad som utnyttjade solenergi för uppvärm-

ning, en av de första i sitt slag i Europa, uppför-

des av professor Gunnar Pleijel. Den invigdes 

1961.  

Under Yngve Öhmans ledning arbetade på 

1950- och 60-talen ett sextiotal svenska och 

utländska solforskare i Anacapri. Verksamheten 

ansågs vara mycket framgångsrik. På 1970-talet 

flyttade institutet till La Palma. Casa Solare 

såldes 1988 till C.N.R. som byggt om fastig-

heten till en konferensanläggning. På taket syns 

fortfarande kupolen som skyddade soltele-

skopet. 

 

Teckning av Lennart Rodhe som föreställer svenska sol-

forskare på Capri 1954. Bilden är från Boken om Axel 

Munthe, Capri och San Michele (1957).  
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Casa Solare som det såg ut på 1960-talet. De stora svarta panelerna är Gunnar Pleijels solfångare, en anordning som var 

decennier före sin tid. Bilden är hämtad från en artikel av Yngve Öhman i Solar Physics 4, 1968. 

 

Il Rosaio och Edwin Cerio 

Mellan Villa Ceselle till vänster och Casa 

Solare till höger fortsätter Via Ceselle uppför en 

lång backe som så småningom passerar ännu en 

av Capriles bemärkta fastigheter. Il Rosaio på 

Via Ceselle 5 var under nästan fyrtio år i Edwin 

Cerios ägo och fungerade som skrivarbostad 

och gästhem för många författare, målare och 

musiker. Efter det var den Graham Greenes 

skrivarlya under fyra decennier.  

Edwin Cerio, l’uomo di Capri, var öns 

ledande kulturperson och dess intellektuella 

samvete under en stor del av 1900-talet. Han 

var dessutom författare, arkitekt och byggmäs-

tare, botanist och zoolog. Arkitekten Cerio lät 

uppföra flera av Capris mest berömda ”villor”, 

bl.a. Casa La Solitaria på Via Pizzolungo mitt 

emot Faraglioni. Kulturmecenaten Cerio bjöd 

in författare, konstnärer och musiker som 

behövde skydd från samtidens totalitära regi-

mer till ”sitt Capri” och bidrog därmed till att 

göra ön till en fristad för bl.a. Ada Negri, 

Alberto Moravia och Elsa Morante, och även 

Pablo Neruda i början av 1950-talet. Natur-

vetaren Cerio strävade efter att beskriva och 

bevara öns unika platser och dess folkliga be-

rättelser. Han skrev flera böcker, bl.a. Aria di 

Capri (1927) och Capri nel Seicento (1934) om 

öns speciella natur, klimat och dess särpräglade 

människor och Flora privata di Capri (1939) 

om öns växtliv.  

Edwin Cerio köpte Il Rosaio 1911. Det var 

då en enkel lantgård och kvarn som han byggde 

om efter sin egen smak och ideal. Hans fokus 

var att värna Capris traditioner, bevara den lant-

liga stilen och landskapets karaktär, anpassa 

byggnaderna efter klimat och natur. Särskilt 

favoriserade han den typiska ansamlingen av 

små, separata huskroppar som tillkom och 

bands samman med de befintliga byggnaderna 

allt eftersom behoven växte. I Il Rosaio finns 

mycket av den traditionella capresiska bygg-

nadsstilen bevarad, höga skorstenar, lanterniner 

för ljusinsläpp, vitkalkade murväggar, separata 

rum med inredning efter funktion. De olika 

rumsvolymerna binds samman av stigar, bänkar 

och terrasser, och kommunicerar med hjälp av 

bersåer, pelarrader och planteringar, för att med 
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Cerios egna ord ge ”… den arkitektoniska 

illusionen av att bo i en by där husen samman-

flätas av gröna, blommande konstverk av 

klängväxter, lövvalv, vinrankor och rosor”. 

Il Rosaio är uppkallat efter de utsökta rosor 

som växte bland vinrankorna i trädgårdens 

pergola. Cerio bodde där själv under en av sina 

mest produktiva perioder då han skrev några av 

sina främsta verk och umgicks med flera av 

Europas främsta kulturpersoner. I Boken om 

Axel Munthe, Capri och San Michele (1957) 

berättar han: ”Under åren före första världs-

kriget hade Compton Mackenzie varit det lilla 

Caprifirmamentets största stjärna. Sedan bil-

dades med tiden i Anacapri ett litterärt och 

konstnärligt kotteri i vars centrum stod den 

produktive skalden och romanförfattaren 

Francis Brett Young. Man höll till i dennes hus 

[på via] Fraita och i ett annat litet hus, Il 

Rosaio, som bl.a. gästades av Compton 

Mackenzie; denne skrev här Sinister Street och 

Hugh Walpole lade här sista handen vid The 

Cathedral. Brett Young, Louis Golding och 

andra ännu okända konstnärer tog [här] sina 

första steg på berömmelsens väg.” 

Av de mera prominenta personerna som 

Cerio hyrde in i Il Rosaio märks, förutom de 

som han själv nämner, futuristförfattaren 

Tommaso Marinetti, konstnären Rosina Viva 

och tonsättarna Claude Debussy (som här fick 

inspiration till ”Les collines d’Anacapri”) och 

Ottorino Respighi (som här komponerade ”La 

boutique fantasque”). D.H. Lawrence och Ada 

Negri kom på besök – den senare lämnade efter 

sig några vackra diktrader, som i engelsk över-

sättning lyder: 

Upon lofty Anacapri, smiling among shining 

vineyards, 

I discovered a house called The Rosebush, 

hooded by olive groves. 

Graham Greene 

I slutet av 1940-talet köptes Il Rosaio av för-

fattaren Graham Greene (1904–1991) för 

pengar som han fick för boken och filmmanuset 

till Den tredje mannen. Greene kom att bo där 

flera månader om året i nästan fyra decennier. 

Författaren Shirley Hazzard, som slog sig ner 

på Capri i början av 1970-talet, har skildrat 

Greenes liv på ön i boken Greene on Capri, a 

Memoir (2000).  

 

Graham Greenes hus. 

Boken inleds med en beskrivning av det 

första besöket som Shirley Hazzard och hennes 

man, författaren Francis Steegmuller, gjorde 

hemma hos Greene i slutet av 1960-talet. Hon 

skriver (min översättning):  

 

Vi steg av bussen vid Piazza Caprile i den 

lilla staden Anacapris utkant och gick till 

fots några hundra meter till Grahams grind. 

Il Rosaio som huset kallas … är från 1922 

och byggdes under en tid då den gamla, 

rustika arkitekturen på Capri … inspirerade 

några av öns mera världsvana invånare, i 

synnerhet Capris främsta entreprenör och 

mentor Edwin Cerio, att bygga charmiga 

hus: vita, men inte överdrivet vita, väl-
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byggda men inte massiva, inte lyxiga men 

bekväma och väl anpassade till klimatet och 

omgivningarna. Ett antal sådana hus, sins-

emellan olika men av samma stil, är ut-

spridda på ön, de flesta fortfarande i privat 

ägo. Risken att en stilpräglad arkitektur av 

det slaget framstår som så särpräglad att den 

inte tas på allvar, motverkas i Capris fall av 

öns klimat, av de ständiga växlingarna 

mellan torka och väta, som förädlar varje 

välbyggt hus. Den ymniga tillväxten av 

blommande växter, buskar och vinrankor gör 

resten. 

Il Rosaios grind av smidesjärn är infattad 

i en välvd port i en hög, vit mur, och försedd 

med klocka och klocksträng. Man kommer 

in i en avskild trädgård som påminner om 

Grekland eller Nordafrika, och är typisk än i 

dag för många bostäder på Capri. … Huset 

är litet, bottenvåningen har fyra rum och 

övervåningen består av ett enda, avlångt ut-

rymme. … Vi drack en hel del av Anacapris 

egna, ljust röda vin, som redan då började bli 

svårt att få tag på. Trivseln var ömsesidig, 

och det fanns ett visst mått av upprymdhet i 

vårt märkliga vintermöte på den klippiga 

Medelhavsön, ett flyktigt äventyr av det slag 

Graham, då i 65-årsåldern, värderade högst, 

det oväntade. 

I dag ser man inte mycket av Il Rosaio. Men 

ringklockan och porten som Hazzard beskriver 

finns kvar, och innanför grindspjälorna ser det 

fortfarande ut ungefär som då. Huset har en 

andra ingång högre upp i hörnet där Via Ceselle 

mynnar ut på Via Tito Minniti. Utanför denna 

andra ingång står en skylt till minne av Cerio 

och Greene, uppsatt av Lions Club i Capri 

1992, ett år efter Greenes död. 

Il Rosaio har lånat sitt namn till kulturstif-

telsen ”Il Rosaio Associazione per l’Arte e la 

Cultura Contemporanea” som syftar till att 

”befrämja Capris roll i den samtida kreativa 

kulturen och förnya den typiska Medelhavs-

kulturen som tog sig så kreativa och mång-

fasetterade uttryck under 1900-talet” som det 

står på deras web- och facebooksidor 

(www.associazioneilrosaio.com). Där beskrivs 

verksamheten med hjälp av fotografier av futu-

ristkonstnärer och författare som Enrico Pram-

polini, Alberto Moravia, Elsa Morante, Palma 

Bucarelli, Giuseppe Capogrossi m.fl. Stiftelsen 

ordnar utställningar och sammankomster i Ana-

capri. I juli 2016 annonserade man ”Festival del 

Paesaggio Anacapri” i Casa Rossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skylten utanför 

entrén till Il 

Rosaio. 



19 
 

 

 

Bildmontage på ”Associazione Il Rosaios” hemsida som annonserade sällskapets möte och utställning i Casa Rossa 

2012. Arrangemanget belyste litteratur och konst som tillkom på ön mellan 1936 och 1956, d.v.s. under den tid då Il 

Rosaio spelade en betydande roll i Anacapris och Italiens kulturliv. Bilden längst ner till höger är en kopia av Giuseppe 

Capogrossis fina porträtt av Asta Mazzarella. I övrigt syns flera medlemmar av dåtidens konst- och kulturelit, bl.a. 

Edwin Cerio, Alberto Moravia och Elsa Morante. 

 



20 
 

Via Ceselle mynnar ut på Via Tito Minniti, 

en förlängning av Via Caprile som leder till-

baka till Piazza Caprile. Huset på Via Tito 

Minniti 126–128 är majolikaskyltat med texten 

Villa Mithras och en stor sol, Mithrasmyten till 

ära. Det byggdes av mrs Edith Hemsted, den 

tidigare ägaren till Il Rosaio, en egensinnig, 

soldyrkande engelska (och en av Munthes 

hysteriska beundrarinnor).  

Capriles smala gränder bildar slingor som 

man gärna kan gå flera gånger i olika 

riktningar. Caprile är inte avverkat efter en 

första runda! Det är en omväxlande stadsdel 

som alltid har något nytt att erbjuda.  

 

Bo Lambert, pensionerad professor i miljö-

medicin, höll hösten 2016 ett föredrag på 

Medelhavsmuseet där han presenterade sin 

bok Promenader i Anacapri. Boken är tänkt 

som ”en handbok för förstagångsgästerna 

på Villa San Michele som under motions- 

och förströelsepromenader mellan arbets-

passen vill utforska Anacapris natur och 

kulturlandskap”. Artikeln är en redigerad 

variant av ett kapitel ur boken, som just har 

utkommit och kan beställas hos författaren: 

bosse.lambert@gmail.com. Den är försedd 

med kartor och rikt illustrerad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villa Mithras vackra 

majolikaskylt från 1894. 
 

mailto:bosse.lambert@gmail.com
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Sällskapet SAN MICHELES VÄNNER 

 

 
Balansräkning för verksamhetsåret 2016 

 

 

INGÅENDE BALANS 
Skulder och eget kapital Tillgångar 

 
Eget kapital 85.023:00 Kassa                 12.220:00 

 Plusgiro             72.803:00 

 __________  __________ 

 85.023:00  85.023:00 

 

 

RESULTATRÄKNING 
Utgifter  Inkomster 

 
Möten 26.340:00 Medlemsavgifter  16.500:00 

Omkostnader 38.035:00 Möten 10.400:00 

Årets förlust                 ./. 37.475:00 

 __________  __________ 

  26.900:00  26.900:00 

 

 

UTGÅENDE BALANS 

 
Kassa 11.774:00 Eget kapital 29.674:00 

Plusgiro 17.900:00 

 __________  __________ 

 29.674:00  29.674:00 

 

Stockholm 2017–02–10 

 

 

Yvonne Ribbentoft 

 

Ovanstående siffersammanställning är efter en smärre korrigering i bokföringsboken 

kontrollerad och riktigheten bestyrks. 

 

 

 

John Bengtsson Göran Walander 
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Verksamhetsberättelse för Sällskapet San Micheles Vänner  

2016-01-01–12-31 
 

 

 

Styrelse och revisorer 
 

Ordförande   Bengt Jangfeldt 

Kassör, klubbmästare  Yvonne Ribbentoft 

Sekreterare   Monica Breidensjö 

Ledamöter   Tove Faye-Wevle 

    Fredrik Hulting 

    Bill Ottercrans 

    Alexander Perski 

Suppleant    Vakant 

 

Revisorer    John Bengtsson 

    Göran Walander 

 

Valberedning  Lars Markstedt, sammankallande 

    Vanja Engström 

    Ilkka Pärni 

 

 

 

Styrelsefrågor 

Under året har styrelsen haft tre protokollförda sammanträden. Styrelsen följer kontinuerligt 

utvecklingen av Villa San Michele och undersöker möjligheterna att stödja underhåll och be-

varande av Villan. Under året har beslutats att ge ett bidrag till renoveringen av sarkofagen i 

trädgården. Årets medlemsblad presenterade bl.a. dokumentation från dem som medverkat 

vid mötena under året. 

Ett gott samarbete har vidare utvecklats med Rominstitutets Vänner, Società Dante Alig-

hieri och Pro Venezia genom att möten samordnas och medlemmarna inbjuds till varandras 

möten. 

Hemsidan ger kontinuerlig information om vår verksamhet och de flesta av de 27 med-

lemsbladen finns nu tillgängliga i PDF-format på sajten. Därmed kan även nya medlemmar få 

en fördjupad insikt i Sällskapets verksamhet. 

 

Medlemsutveckling 

Antalet medlemmar är svårt att ange eftersom vi har familjemedlemskap. Men nya har till-

kommit även under det gångna året, vilket innebär att vi var ca 250 medlemmar vid årsskiftet. 
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Verksamhet 

Sällskapet har haft fyra medlemsmöten. Vid det första medverkade medicinhistorikern Ingar 

Palmlund. Hon berättade om sin dokumentärroman om Axel Munthe och drottning Victoria, 

A Royal Patient, som utkom under våren. Den bygger på omfattande forskning om den unge 

Munthe och kronprinsessan Victoria under åren 1870-1891 och handlar om deras medicinska 

och psykiska historia. 

Det andra mötet var också årsmöte och genomfördes som vanligt i Medelhavsmuseets 

lokaler.  

Eric Sörling berättade om när han 1953 som ung arkitektstuderande kom till Capri och en 

månad bodde i Casa Caprile, huset som prinsessan Victoria lät uppföra med hjälp av Axel 

Munthe. Genom hans anteckningar och teckningar fick årsmötesdeltagarna ta del av historisk 

dokumentation av såväl Anacapri som Casa Caprile. 

Vid det första höstmötet medverkade Irène Mannheimer, professor emerita vid Musikhög-

skolan. Som framstående konsertpianist har hon turnerat både i Sverige och utomlands och 

fått många utmärkelser. Hon hade vistats på Capri under många intendenter och berättade 

minnen därifrån mellan valda pianostycken. 

Vid årets sista möte redogjorde ordföranden Bengt Jangfeldt för Sveriges utbildnings-

minister Helene Hellmark Knutssons besök i Anacapri i juni, då hon informerades om Villa 

San Micheles verksamhet av Staffan di Mistura och medlemmar av Stiftelsen San Micheles 

styrelse. Han berättade också om planerna på att lämna in en uppsättning av vårt medlemsblad 

till Kungl. Biblioteket. Därefter medverkade Bo Lambert, medicinare och Caprivän med 

bilder och beskrivningar av några av promenaderna i hans kommande bok Promenader i 

Anacapri, vilket blev mycket uppskattat. 

 

Sällskapets möten har varit välbesökta och de gemensamma måltiderna har givit tillfälle till 

gemenskap och utbyte av information om allt som rör Villa San Michele och nya forsknings-

rön om Axel Munthe och Anacapri. 

 

 

Stockholm den 7 april 2017 

 

 

Bengt Jangfeldt  Yvonne Ribbentoft    Monica Breidensjö 

 

 

Tove Faye-Wevle     Fredrik Hulting    Bill Ottercrans 

 

 

Aleksander Perski  
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B Föreningspost 
 
 

 

 

 

 

SÄLLSKAPETS STYRELSE 
 
 

Bengt Jangfeldt ordförande, webb-ansvarig 08 – 782 99 67 

  jangfeldt@bredband.net 

 

Monica Breidensjö sekreterare 08 – 641 23 30 

  monica@breidensjo.se 

 

Yvonne Ribbentoft skattmästare, redaktör, 08 – 83 28 11 

 klubbmästare ribbentoft@comhem.se 

 

Tove Faye-Wevle  073 – 653 55 55 

  tovefayewevle@gmail.com 

 

Fredrik Hulting  0730 – 30 40 52 

  fredrik.hulting@gmail.com 

 

Bill Ottercrans  08 – 84 82 71 

  ottercrans@gmail.com 

 
 

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. 
 

Ansvarig utgivare: Bengt Jangfeldt 

Redaktör: Yvonne Ribbentoft 

Redigering: Per Mattsson 


