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I fiolirsrapporten
meddeladejag att S[llskapet anslagit
5500 euro till inrzittandetav ett nytt
dvervakningssystemi Villa San
Michele. Det har sedandess
installeratsoch fungerar efter
forviintan.
Som jag skrev di finansierades
kameradvervakningenav en anonym
donator,varfdr Sillskapets kassa
fdrmodadesvara synnerligenv[1fylld. Se Ar det ocksfl,men n[r vi
under vintern gick igenom rdkenskapernaupptlckte vi att en mlngd
medlemsavgifterf& 2011 inte hade
inkommit. I sj2ilvaverket hadeen
majoritet av medlemmarna inte
betalat flrsavgiften! Kassanvar
sflledesinte fullt sfl v[lfylld som den
bordeha varit...
Alla som iir med i en forening vet
hur l[tt det iir att missa irsavgiften.
Orsaken2iri de flesta fall att betalningsuppmaningengflr ut via mejl
och att man diirftir inte som tidigare
fflr en avi i handen.Niir vi tittade pi
vilka som inte betalt flrsavgiften
uppt[ckte vi till vir fasa och skam
att flera i styrelsentillhorde syndarna... Sedanpiminnelse skickats
ut - ocksfr,till styrelsen!- infldt pfl
kort tid sfl gott som dubbelt si
mycket pengarsom underhela 20LI.
Kassandr nu med andraord fylld
om inte till briidden si dock n[stan.
Stodettill Villa SanMichele kan och
kommer diirtdr att fortsltta med
oforminskad takt [ven om nigra
konkreta projekt inte foreligger fdr
niirvarande.Visa av den dystra erfarenhetenhar stvrelsendock beslu-

tat att i fortsiittningen skicka ut inbetalningsaviertill medlemmarna...
Sflllskapetsandrastodprojektiir
det stipendiumtill unga kulturarbetaresom delasut med oj[mna
mellanrum. Det har tidigare gitt till
fdrfattare och musiker. Denna gflng
besldt styrelsensom framgick av
fdrra Medlemsbladet att det skulle
tilldelas en konstniir.I hostasvaskade referensgruppen(Bo
Andersson,Monica Breidensjooch
Tove Faye-Wevle)bland cirka 30
sdkandefram fem kandidater som
sedandiskuteradesav styrelseni sin
helhet. Konstn:irensom utsigs iir
Anders Romare,som presenterarsig
och sin konst i detta nufilmer av
Medlemsbladet.Prissumman2irpfl
12.000kronor.
Under hdstenoch v6.renhar
S[llskapet som vanligt haft
privilegiet attfh lyssnatill intressantaforedrag.Tvfr'av dessa
publicerashiir: Mflrten Lindstflhls
om StiftelsenSanMicheles
"infrastruktur" (inklusive musikverksamhetenpi Villan) och
dgonl?ikarenGunnarLennerstrands
genomging av Axel Munthes
ogonsjukdom.Han upphor aldrig att
fascinera.denneMunthe !
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Akta dig for ljuset! Akta dig for ljuset!
Om Axel Munthes ogonsjukdomar
av Gunnar Lennerstrand

"Akta dig fiir ljuset! Akta dig filr ljuset!
Var det sant vad frestaren i den rcida manteln sagt
mig ftir tjugo 5r sedanniir jag firr ftirsta gingen sig ut
6ver den underbara tin fran mitt lilla kapell? Var det
sant att fiir mycket ljus var farligt for mdnniskors
6gon?
Jag hade antagit hans kdpeanbud,jag hade betalat
hans pris, jag hade offrat min framtid f6r att vinna San
Michele, vad kunde han mer begiira av mig? Vad var
det fdr ett annat kostbart pris han sagt att jag miste
betala innan jag dog?
Elden som briinde i mina ogon hade varnat mig
ging pi ging attjag inte var viirdig att leva i solen, att
min plats var skuggan.Jag hade inte aktat pi varningen. Liksom hdstarna som vdnder iter till det brinnande
stallet, hadejag viint tillbaka sommar efter sommar till
San Micheles bl2indandeljus. Akta dig for ljuset! Akta
dig ftir ljuset! Det iir med gliidje och inte med sorg som
mina tankar ger tillbaka till San Michele d?irjag levde
de lyckligaste 6ren av mitt liv. " (.Jr Boken om San
Michele\

Tvi ohiilsotillstfurd,sadeAxel Munthe, pligadehonom mer dn andra: hans somnloshet
och hans svagasyn. Somnloshetenkunde han
behandlahjAlphgt men sin svagasyn ansfrg
han obotlig och stadigt forviirrad. Han konstaterade att ogonsjukdomenavstiingdehonom
fran det han Zilskademest i livet - solen och
havet. For ogonensskull kunde han inte bo
kvar pi San Michele utan flyttade till en morkare bostad i det niirbeldgnaTorre di Marterita.
Som ung var Axel Munthe inte frisk. Man
kan nog siikeft faststiilla att han hade tuberkulos och att han fick iterfall under minga ir,
men att sjukdomen sfr sminingom lZikteut och
inte gav nigra honom nigra storre besviir frin
4O-flrsildem och framit. Han skriver om sin
lungsjukligheti brev under 1880-och 1890talen. men den Zirinte omniimnd i hansbocker, t ex i Boken om San Michele.I boken finns
dZiremottiita anspelningarpA hans svagaogon
och ljusk?inslighet,som t ex det inledande
citatet visar. Det finns iiven frin andrahill
beskrivningar av hans synproblem niir han
vistadespi Capri, av att han var i stort sett

blind niir han skrev Boken om San Michele,av
att han opereradesfor starr pi 1930talet med
tiimligen gott resultat n?irhan var n?istan80 flr
men att synen sedanforsiimradesunder 1940talet.
Men hur kom det sig att Munthe var si
riidd for ljuset? Vilka ogonsjukdomarvar det
som hade givit honom hans svagaogon och si
mycket bekymmer? Mina efterforskningari
skrifter om Munthe och i arkiv innehillande
hansbrev och annatmaterial har inte lett till
att nigon eller nigra s?ikradiagnoserkunnat
stiillas pi hans tidiga ogonsjukdomar.Frinsett
nflgra brev frfur tyska ogonlflkarehan konsulterade skriftligen angiende en ndthinneavlossning som han drabbadesav pi hoger oga
1904,finns inga uppgifter om hans ogontillstind som gjorts av nigon av de 6gonl2ikare
som undersokthonom vid olika tilHiillen.
For att soka bestiimma vilken eller vilka
ogonsjukdomar han led av f6r man diirfor
beskriva hans ogon- och synsymptomvid
olika tillf?illen och hur de utvecklas.som det
kommer fram i b<ickernaoch breven,undersoka vilken typ av glasogonhan haft pi portriitt och fotografier och gi igenom vad som
skrivits om hans ogon och syn av personer
som triiffat honom. Axel Munthe var livmedikus och viin till Victoria, forst kronprinsessa
och senaredrottning av Sverige.Det iir intressant att notera att hon hadebide lungsjukdom
och ogonsjukdom som i mycket liknade
Munthes. Hon bar,liksom Munthe, glas6gon
med f?irgatglas for att skydda sina ogon och
sin syn. Hennesogonsjukdomaroch deras
behandling 190245 finns beskrivna i ett antal
brev till Munthe fran tyska ogonlZikare.Kanske man kan dra vissa slutsatserdven om
Munthes ogonsjukdomarpfl det s?ittet?
Barndomen - ungdomen
Axel Munthe foddes den 31 oktober 1857 i
Doderhultsvik. som nu heter Oskarshamn.

Fadern var apotekare och tamiljen flyttade
snart till Vimmerby och senare,1868,till
Stockholm, diir fadern efter nigra flr forvArvade apoteketHvita Bjorn pi Nybrogatan.
Pi ett fotografi av Axel Munthe 1870 ser
man inga foriindringar pi ogoneneller ogonens stiillning.
Han var en duktig elev och tog studentexamenredan vid 16 irs ilder 1874.Han for
derpetill Uppsala for att ltisa in medikofilen
som forberedelserfor liikarstudier och var
klar med detta 1876.
Det var meningen att han skulle fortslitta
l?isamedicin i Uppsala,men han var inte
frisk. Hans sviger, Reinhold Nordstedt, noteradei sin dagbokden27 september1876:
"Axel var krasslig, han har frtt upp blod och
fruktar ftir sitt brrist." Pi den tiden visste alla
vad detta innebar: mtljlig tuberkulos, och
unga mdnniskor med lungproblem riiknade
inte med att fi leva si liinge till. Axel Munthe
resteen minad senaretill Menton, en populiir
kurort for lungsjuka nordeurop6er.

Pi detta fotografi fr6n ca lST4kanman notera att nigot hiint betriiffande hans ogon. Han
bdr nu glasogon,pincenez.Enlig JosefOliv,
som triiffade Munthe under hans sista 6r pi
Stockholmsslott, skulle denneha varit hiiggradigt niirsynt i ungdomen,men detta motsigs helt av detta fotografi. Han var niirsynt,
men inte starkt, bara ett par tre dioptrier. Man
ser ocksi att hanshogra oga skelar, det stfrr
mojligen utit men framforallt uppit. Diiremot
verkar hogra ogat vara utan rodnad eller andra
ytliga for?indringar.Skelningensyns ocksi
tydligt pi ett annatfotografi taget i Neapel

r876.
Det finns tvi orsakertill skelningen,bida
viktiga for att forklara den synskadapi ena
ogat som Munthe siigsha haft sedanrAtt tidig
6lder. Skelningenkan ha funnits sedantidigare men syns inte pfl tillgiingliga fotografier.
Skelningeni sig hade dfl orsakat synnedsiittning pi hOgeroga. En annanmojlighet iir att
skelningen upptriitt under de niirmast foregiende flren och var tecken pfl genomgflngen
ogonsjukdommed starkt nedsattsyn pi det
hogra ogat som fdljd. De skulle samseendet
kunna blivit rubbat. vilket i sin tur lett till att
en tidigare dold skelning hadeblivit manifest
och synlig pi detta fotografi.
Det finns uppgifter om att Munthe haft
sjukliga foriindringar i sitt hogra oga i barndomen. och att orsakenskulle vara scharlakansfeber.Det iir mojligt, men mera sannolikt
2iratt de kunde vara manifestationer av tuberkulos. Vid tuberkulos var det vanligt med s k
skrofler, inflammatoriska foriindringar pi
ogatsfriimre yta, hornhinnan och bindehinnan, som kunde orsaka?irri hornhinnan.Irritationen och ljuskiinsligheteniir mycket stark
och pitaglig vid dessatillstand. En sidan
sjukdomsepisodskulle siikert kunna siitta djupa spir i sinnet for lang tid framover och
medfora en stark riidsla for att rika ut for ett
iterfall genom ovarsamhetgenom att t ex
utsiitta sig for starkt ljus. Ogonmanifestationer
av tuberkulos kan iiven sitta djupare i ogat
och synassom drr i iderhinnan och ndthinnan,
vilket ocksfl kan siitta ned synen.
I tr'rankrike - liikare och medicine doktor
Under vistelseni Menton 1876blev Munthe
bekant med gynekologiprofessornAmad6e

Courty, chef for kirurgkliniken pi H6tel-Dieu
Saint-Eloi i Montpellier. Munthe studerade
sedanmedicin i Montpellier och efter avlagd
grundexamenfortsatte han 1880 med studier i
Paris.I augusti samma6.rforsvaradehan under uppseendeviickandeformer sin doktorsavhandling over ett gynekologiskt iimne.
Munthe fortsatte sin utbildning som underkirurg,6vade sig i ogonoperationeroch inkdpte for eff arv efter modern en upps?iffning
instrument for ogonkirurgi. Man kan friga sig
om Munthes intressefor ogonsjukdomarkan
ha betingatsav hans egen svagasyn och
ogonikommor?
I Paris umgicks Munthe med de svenska
konstndreroch andra kulturpersonersom
bodde diir. Han var mycket omtyckt for sina
siillskapstalanger- han var en utmiirkt konversator och beriittare,han var musikalisk,
speladepiano och sjong bra. Inte minst var
han doktor och tog inte betalt av sina konstndrsv?inner;i stiillet kunde han sticka 6t dem
en slant niir de hade det sv6.rt.En av dem,
Ernst Josephson,milade 188leller 1882ett
portr?itt av Munthe diir han bitr bliaktiga glasogon och hoger glas verkar mattslipat. Man
ser pi portriiffet att hoger oga verkar skela
utit/uppit. Skulptoren Ville Vallgren skrev i
sinaMinnen att Munthe "anvdndebl6a glasogon, emedanhan hade svaga6,gon".Vallgren uppger att Munthes hogra oga var skadat
och att synen diir var nedsatt.Kanske han
ville dolja sin utitskelning med de fiirgade
glasen,eller si' var det foriindringar pi ogat,
t ex dr i hornhinnan. som skulle villas bort.
Under 1882 kom Munthe och hans divarande fru Ultima i niira kontakt med Georg
Sibbern och hans fru. Georg Sibbern hade
varit statsministeri Norge och var 1878-1884
envoy6 i Paris for kungariket Sverige-Norge.I
breven till Sibbern under 1880-taletberiittar
Munthe aldrig nigot om dilig syn eller om
nigon ogonsjukdom,men en hel del om sina
lungproblem och sitt tungsinne.
Kronprinsessan Victorias livl?ikare
Kronprinsessans iigonsjukdomar
fuen 1888-89 var Munthe bosattpi Capri.I
brev till Sibbernbeskrev han sin dflliga ekonomi, fast han levde mycket enkelt och som

endalyx unnadesig att roka och dricka te.
Han levde ett lantligt liv, han odlade vin och
tomater, han badadedagligen i havet. Han var
doktor for befolkningen och fick ers[ttning in
natura.
Pi viren niir solljuset blev starkareskrev
Munthe att han led mycket av det "bliindande
ljuset". Vtirmen blev honom ocksi besviirande, men ljuset var vdrre tyckte han, och han
stiingdealla fonsterluckor, satt under dagarna
i morkret och gick bara ut en stund pi kviillen.
Under sommaren 1889 v2ixtebeslutetfram
att soka sig till Rom och etablerasig som liikare diir. Han liiste engelskaeftersomden
engelskakolonin i Rom var stor. Han oppnade pi hosten 1889 praktik pi adressPiazzadi
Spagna,men startenskots upp till vfrren 1890
eftersomhan i'ter fick besviir av lungorna.
I Rom etableradeMunthe sig som societetsliikareoch 1892 skrev han till Sibbern att
han var den mest uppskattadeoch framgflngsrike utliindske l2ikareni Rom, vilket bekr?iftats
av svenskaenvoy6n i Rom, Carl Bildt.
I december1892 ombadsBildt av hovet i
Stockholm att friga Munthe om han kunde
vara KronprinsessanVictorias liikare under
hennesvintervistelsei Italien. Kronprinsessan
Victoria hade sedanbarndomenkraftiga besviir frin lungor och luftror och st?indighosta.
Detta kan ha varit tecken pi tuberkulos.For
sina lungbesviir behovdeVictoria vistas i sydliga nejder under den kalla irstiden. Munthe
var tveksam men i btirjan av 1893 accepterade
han uppdraget.
Victoria hade ocksi tlgonbesviirmed inflammationer, ogonirritation och ljuskiinslighet. Hon behandladesunder slutet av 1880talet i Stockholm for uveitis granulosa,en
inflammation i ogats inre delar, ofta fororsakad av tuberkulos, och d?irforen vanhedrande
diagnosi hogre kretsar.En tysk ogonspecialist ?indradeutan att ha gjort nflgon egentlig
undersdkningdiagnosentill en mera passande, niimligen bindhinnekatarreller konjunktivit.
Hosten 1902 drabbadesKronprinsessanav
en inflammation i sitt vdnstraoga. Diirefter
bar hon liksom Munthe glasogonmed blifiirgat glas. I ett antal brev frin ogonspecialisten

dr Emil Maier till Munthe under vintern och
viren 1903 framgir att Victoria hade en regnbigshinneinflammation (irit), med beslagpi
Descemedtsmembran (bakre hornhinneytan)
och fr?imre synechier (sammanviixningar mellan regnbigshinna och lins). Synenpi ogat
blev forst slmre men forb?ittradesefterhand.
Behandling gavs med pupillvidgande droppar
och svettbehandling.Niiringsrik kost ordinerades,bl a mjolk, samt motion med promenader, dock ej i kallt och regnigt viider. Kronprinsessanfick iterfall 1903 och inflammationen gick djupare i ogat. En annanogonliikare, professorHermann Pagenstecher,tillkallades och han ordineradefortsatt behandling med pupillvidgande droppar (Scopolamin), piller (sublimat?) samt svettbad.Viren
1905 hade inflammationen (uveiten) kommit
in i ett lugnt skede,fast den nog inte var helt
utl2ikt.Victoria s[gs senarehelt ha forlorat
synenpi ogat, antagligen genom gri starr
som l?ittaredrabbar ett inflammerat oga iin ett
normalt.
En hel del av de ogonsymptom som Victoria uppvisadekan ocksi siigaskiinneteckna
Munthes ogonsjukdom i det hogra tlgat. Som
tidigare niimnts kunde grundorsaken lven hos
honom ha varit tuberkulos som givit upphov
till inflammationer i hornhinna och regnbigshinna, med iirr och ljuskiinslighet niir inflammationen liikt ut. For Munthes del har vi redan konstaterat att sYnenm6steha varit ordentligt nedsatt.
Projekten San Michele och Borgholm
I maj 1895 kdpte Munthe snickarmhstare
Vincenzo Alberinos hus i Anacapri samt ett
kapell alldeles intill och nigra jordlappar i
grannskapet.Nu var den ligarmiissigagrunden
till projektet San Michele lagd. Sommaren
1898 blev bostadshusetfiirdigt och nfr'grafrr
senarehela anliiggningenSan Michele klar.
Efterhand m?irkte Munthe att det starka ljuset var alltfor besviirligt for hans ogon och
1902 forviirvade han Torre de Materita.I dess
viisterliige var eftermiddagsljusetmildare ?in
den skarpaformiddagssolenpi SanMichele'
Samtidigt hadehan bekymmer for kronprinsessanVictoria. Hon behovdefor sina
stora lungbesvdrfortsatt komma till varmare
8

klimat under vinterhalv8.tet.Hon var dessutom djupt olycklig i sitt ?iktenskap.Munthe
insig att Victoria behovdeett projekt att sysselsiittasig med n?irhon var i Sverige,och
han understoddelivligt det som han kallade
"Borgholmsprojektet". Det hela startade1901
niir Victoria besiikte Oland och fann att klimatet hade god effekt pi henneshiilsa. 1902
inkoptes ett markomride intill Borgholms
slottsruin. Diir skulle en villa uppforas.fukitekt blev Torben Grut. Victoria ville ge villan
Caprikaraktiir och Gruts ritningar i nationalromantisk stil revideradesviinligt men bestiimt. Alla viktiga beslut om villan togs av
Victoria och Munthe i samrid. San Michele
tj?inadesom forebild, och Solliden blev liksom San Michele en kombination med villa
och tr[dgird. Den invigdes i oktober 1906.
N?ithinneavlossning
Niir Munthe i oktober 1904 vistadesi Sverige
hos kronprinsessanVictoria drabbadeshan av
pltltsligt tlkande synbortfall genom nlthinneavlossningpi hoger oga. Han kontaktadeprofessorPagenstecheri Karlsruhe som ordinerade behandling med tryckbandage och fyra
veckors vila i ett mtjrkt rum, den behandling
som stod till buds vid dennatid. Det skulle
droja itminstone 30 6r innan man hadeutvecklat metoder aff opererandthinneavlossning. Pagenstechergav ocksi Munthe rfldet
att t?ickafor det hogra ogat och forsilka viinja
det friska ogat mer och mer vid dagsljus.I
sina brev gav bide professorPagenstecher
och dr Maier hoppfulla beskedtill Munthe.
De ansig att niithinnan skulle kunna fiista sig
igen men si skeddeinte och Munthe blev helt
blind pi det hogra ogat.
bdrjade
Efter n?ithinneavlossningen
Munthe anviindaskrivmaskin. Det slgs ocksi
att han inte ville vara med i siillskapslivetpA
kviillarna pi grund av sin diliga syn, kanske
ett svepskiil att slippa sidana tillstiillningar,
som trikade ut honom. 1906 noteradeen besokarei Rom (Vivica Ankarcrona) att synen
var borta pi Munthes ena oga och att det
andra si timti,ligt att han siillan gick ut i solsken annatzintidigt och sent pi dagen.Efter
niithinneavlossningenfruktade han stiindigt
for det andra6gat, diir han enligt egenupp-

fattning ocksi hade dilig syn, och han hade
6ter svfrrt atttila det klara, skarpasolljuset.
Hiiger Ogafiirlorat
Vid tiden for forsta viirldskriget hade Munthe
dilig syn pi sitt fungerande vdnstra oga men
ville iindi delta i kriget som fiiltlEikare i Roda
korset pi ententenssida. Han var politiskt
starkt engelskorienterad,och kontakternamed
drottning Victoria och det svenskahovet, som
givetvis var starkt tyskv[nliga, glesnadeunder
dennaperiod.

Pi denna bild av Munthe i rodakorsuniform
fran 1915 ser man skelningentydligt pi det
blinda hogerogat. Efter nflgra ir btrrjade det
upptriida smdrtor i ogat, med storstasannolikhet beroendep8 glaukom, med stark tryckstegringi ogat, som foljd av niithinneavlossningen eller av tidigare inflammationer. Pi
grund av vdrken opereradesdet blinda tigat

bort 1922 i Karlruhe. Efter operationenbehovde Munthe biira protes for att ers?ittadet
bortopereradehogra ogat. Ogonprotesertillverkadespi den tiden av glas. Protesmakaren
som skulle tillverka ogonprotes 6t Munthe
pistod att han aldrig tidigare sett ogon med si
djupbli f?irg,och Munthe miste komma tillbaka tre ganger innan protesen fick den r?itta
nyansen. Efter operationen forsvann smdrtorna och ljuskiinslighetenminskade.
"Jag hade kommit tillbaka med ett oga
mindre iin niir jag for", skrev Munthe efter
operationen i Karlruhe: "Det forefaller mig
som om jag med mitt enda flterstiende oga
betraktade viirlden frin en helt annan synvinkel iir fon. Jag kan bara se det som dr vackert,
tilltalande och rent. Vad skall jagtamig till
om jag inte liingre kan uthiirda det bliindande
ljuset."
Synen pfl det enda Ogatfiirsiimras
Under t9}O-talet fdrs?imradesMunthes syn
successivtoch frfrn mitten av decennietmiste
Munthe f6 hj?ilpmed att lflsa sin korrespondens. Han hade siikerligen drabbatsav gri
stan (katarakt) pi sitt enda iterstiende oga,
det vZinstra,vilket inte ?irorimligt med tanke
ph att han nfr'tten fl'lder av nhstan 70 flr. Gri
starr inneb?iratt ogats lins ?irgrumlad och
avbildningen blir suddig och synendiirmed
nedsatt. Munthe var oben2igenatt operera starren av ?ingslanfor att ingreppet skulle leda till
att det utveckladesniithinneavlossning?iven
pi hans enda <iga,i och for sig en bertittigad
oro.
Vid denna tid anviinde Munthe sedanlZinge
skrivmaskin, men The Story of San Michele,
som slutfordes 1927-28,dikteradehan huvudsakligen och fick sedanmanuskriptet upplZist
for sig fdr korrigering och redigering.
Gustaf Munthe, ett kusinbarn som tr2iffade
Axel Munthe mycket i Stockholm pfl 1930och 4O-talen,skriver i sin bok: "Niir boken
om San Michele skrevsvar Axel Munthe
praktiskt taget fullstiindigt blind. Det iir typiskt for Axel Munthe att han [ven i sj?ilva
blindheten kunde finna viirden att bevara.
Som han sjiilv sadevid flera tilHlillen trivdes
han med att vara blind. Det ?irnaturligtvis en
overdrift, men det 16gkanske en kdrna av

sanningi det. Att blindheten var honom till
stor hjiilp n?irhan skrev Boken om San Michele ?irotvivelaktigt. [...] Man kan gott t[nka sig att forfattaren till San Michele diir han
satt i sitt torn och viinde de tomma blickarna
mot det blfl Medelhavet, som han iilskade,
upplevde stiimningar och hlindelsermer intensivt och med storre skiirpa dn om han vandrat
omkring ph gatomamed seendecigon."
Anfligen operation
Efter framgingarna med Boken om San Michele dr det troligt att Munthe k?indeliingtan
efter att ifter ta del av vad som hiinde i v?irlden. Den diliga synen var di ett stort hinder.
Han ville diirttir ffl den gri starren pfl det
vdnstraogat opereratoch viinde sig till olika
ogonl2ikarei Europa. Efter en del svirigheter
med att filtagi liimplig kataraktoperator i
Wien och i Berlin kom Munthe till professor
Vogt i Zfdrrich,som efter en konsultation ftlreslog operation niista dag. Vogt hade tidigare
framgangsrikt opererat forfattaren JamesJoyce, som var kraftigt ndrsynt, vilket inneb?ir
okad risk ftlr olika komplikationer. Operationen 2igderum den 4 oktober I934,pA "giomo
santo", flrsdagenav den helige Franciskus
fodelse. Niir detta gick upp for den nyopererade Munthe, fylldes han genast av fortrtistan
och nigra dagar senarekunde man konstatera
att operationenhade lyckats.

10

P6 dennabild ser vi Munthe nyopererad.
Viinster dga iir fortfarande rdtt och svullet.
Det uppgesatt Munthe genom operationen
itertick 40 procent av synformigan, dvs han
skulle kunna urskilja den fyra overstaraderna
av de tio pi syntavlan.For att se klart efter
operationenmflste han naturligtvis efter operationen biira s k starrglas,glasogonmed
konvex lins av hog styrka. Viirdena pi
Munthes starrglas iir inte siikert kiinda men
det finns noteringar om att v?irdetpi den lins
han behtivde for att se p6lingt hill skulle
vara ca + 10 dioptrier, vilken skulle inneb?ira
att han fore operationenvarit2-3 dioptrier
niirsynt. Detta iir ungefiir det man kan anta av
utseendetpi hans glasogoni ungdomen.
Munthe kunde nu se ordentligt for forsta
gangenpi tio 6.roch fick mdjlighet att lhsa sin
egenbok. Han bdrjade skriva brev for hand
igen och han kunde signerasina bocker, som
sespi bilden (niistasida).
Niir Munthe restetillbaka till Italien over
Alperna stod han vid kup6fonstretoch iakttog
det skdnaalplandskapet.Fast ndr man frigade
honom vad som honom tyckts vackrastav det
han iter kunde se, svaradehan pi ett for honom typiskt man6r: "Stjdrnorna."

De sista iren
Under t94O-taletbodde Munthe pi Stockholms slott som giist hos Gustaf V.
Frin den tiden beriittas att'han bar glasogon med glaset ftir det doda dgat mattslipat",
och "visserligen hade han nfigra frr tidigare
genom en operation iterfitt synen pi ena
ogat, men siirskilt bra sflg han inte och ogat
var mycket kiinsligt for starkt ljus. Han kiinde
dock igen miinniskor och kunde ntidtorftigt
skriva och 15sa".For sin ljusk?inslighetbar
Munthe frtermorka glas.
Det har ocksi uppgivits att han skulle kunna ffl tinnu biittre syn genom ett enkelt ingrepp, antagligen for s k efterstarr,men att
han tyckte att det var bra som det var och viigrade underkastasig en ny operation.Det iir
sannolikt att Munthe vid sin hoga ilder, niirmare 90 flr, ocksi hade foriindringar i ogats
gula fliick, s k makuladegeneration,som ocks[ kan ge ljusk?inslighet.Julen 1948 tillbringade Axel Munthe pi Stockholms Slott. En
liten gran stiilldes dfl in i hans llgenhet. N?ir
ljusen tiindes bad Munthe skoterskanatt leda
honom fram till granen.Han tog av sig sin
hatt som han bar ocksi inomhus for att skvd-

da sig mot alla former av starkt ljus och betraktade granen, f<irlorad i tankar.
Kanske kunde han igen uppleva sceneroch
kiinslor fran SanMichele pfl det slitt han beskrivit i boken niir han vindades river det
starkaljuset: "Ett tungt moln ftirmdrkade
pldtsligt rymden, jag kunde inte l?ingrese
havet,jag kunde inte liingre se tr[dgirden
nedanfor mina fotter. Mina briinnande ogonlock skits i 6ngest...'Semprelui. Semprelui'
utropade dtidgriivaren frin Rom nedanfor mitt
fonster. Jag brast i skratt och oppnadeogonen.
Molnet som f<irmdrkade rymden hade seglat
bort, havet strflladepi nytt i guldglans,min
flngestvar borta. Fan sjiilv iir maktl<ismot en
miinniska som kan skratta."
Kanske kiinde han tillfredsstiillelse river att
han, mot alla odds, mot slutet av sitt liv hade
lyckats aterfe en del av sin syn.
Gunnar Lennerstrand ?irprofessor emeritus i oftalmiatrik vid Karolinska Institutet
och verksam vid S:t Eriks ogonsjukhus.
Artikeln bygger p6 det f<iredragsom han
holl vid Viinforeningens safirmankomst
den 7 mars20l2.
ll

SanMichele bakomridfln
Med Axel Munthes testamentefrin 1949
overl?itsSan Michele till svenskastaten
ornkring 1950. Statensvillkor ftlr overtagandevar att San Michele inte skulle
belastastatsbudgeten.
Organisation
En stiftelse bildades av statenmen med
gemensamstyrelsemed den som redan
fanns for SvenskaRominstitutet. Nackdelen
med dennalosning var, naturligt nog, att
denna styrelsevar och eirtillsatt for att leda
verksamhetenvid Rominstitutet, med dess
inriktning pi forskning och vetenskapliga
projekt inom omridena klassisk arkeologi,
konstvetenskapoch arkitektur som sttid till
sidan forskning som bedrivs inom svenska
universitet. Ledamoternahade,och har
fortfarande, tillhelt overviigandedel tillsattspi sin hoga vetenskapligakompetens
inom sagdaomriden. Diiremot saknades
ndstanhelt kompetenssom har erfarenhet
byggnadsav museidrift, gzistverksamhet,
vflrd, marknadskunskapoch finansiering av
sfldanverksamhet.
Stiftelsen iir idag,liksom givetvis Rominstitutet, understiilld utbildningsdepartementet.
Dtirfor tillsattes en Delegation under
styrelsen,tilldel med personerinom
styrelsen,men ocksi med adjungerade
personermed specialkompetensfor (den
kommersiella) museiverksamheten,men
ocksi byggnadsvird och giistverksamheten.
Till en borjan domineradegiisturvalet
(stipendier och boriitter) delegationens
verksamhet,d?irde sokandegrupperatsi
Skribenter,Konstndrer,Musiker/Tonsdttare,
Forskareoch Ovriga.Idag har Delegationen
ett bredaremandat att likna vid en "understyrelse" for just San Michele, vars verksamhetdels iir mer mingskiftande iin Rominstitutets, dels utsatt for siv?il marknadskrafter som italienska officiella myndighetsutspelinom bl a planfrigor och skatte-
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omridet. Hit hor dven den italienska kulturmiirkningen av Barbarossaborgenoch det
latenta underhillskravet av denna 1200talsborg som till del (den branta delen)
ligger pi kommunensmark. Det finns alltsi
ett antal frigor inom dessaomriden d2ir
dock inget kr?iver akut agerandefor niirvarande."Lflngblink" dr iven en italiensk
tradition. Intendentenslokalkiinnedom och
ro11iir hiir avgorandefbr hur dessafrigor
skots.
For att sdkraen beittreanpassningtill
italienska lagar och avtal bildades 2004 ett
hel?igtdofferbolagfor museetoch triidgirden och dithorandeverksamhet,bl a
utstiillningar, evenemangoch konserter.
Efter en tids bearbetninglyckades vi for
nigot 6r sedanfi regeringenaff skriva ett
"dgarintyg" ftir San Michele som grir att vi
faller under sammaskattefrihet avseende
mark- och fastighetsskattsom Rominstitutet
har haft i flera decennier.Detta tillstZilldes
italienska finansministerietfor vidare
befordran Capri. Tidigare frrs flterkommande skattekrav har vi under stort advokatstod
lyckats tillbakavisa. Denna typ av operationer bor nu kunna vara historia.
Verksamhetenvid San Michele leds idag
av en intendent (PeterCottino), som iir VD
for dotterbolagetoch dessutomoavlonad
vicekonsul fdr Sverigepi Capri. Idag har
dotterbolaget18 anstiillda,varav 10 iir
heltidsanstiillda.Intendenten2irinte
anst[lld, utan anlitad som heltidskonsult
("selfemployed") sedan2003 av
anstiillningstekniskaskll.
I Stockholm finns ett kansli pi Skeppargatan 8, gemensamtfor Rominstitutet och
SanMichele, underen kanslichef,Ingrid
Willstrand. Detta kansli delar lokaler med
Athen- och Istanbulinstituten.I porten
kallas alla for Medelhavsinstituten.
Stiftelsen iir San Micheles ansikteutit i
Sverige for giistverksamhetenoch mot
regeringskansliet.Med dennaorganisation

har det ibland saknatsen "verkstiillande
ledamot" i Stockholm ftir t ex nitverksbyggande,sponsorkontakteroch vid de
enstakamanifestationersom har forekommit. Dessauppgifter faller diirfor i min
av tid och l2implighetpi enskilda styrelseledamriter(inte siillan skattmlistaren.. .).
Ekonomi
Verksamhetenomsdtteridag ca 12nrkr,
varav ca85 Vokommer fr6.ndotterbolaget
och museiverksamhetens
ca 137.000besokare,6Vofor uthyrning av de 6tta g?istliigenheternaoch restenfrfln ett sedan2007
tillkommet statsanslag(!)fttr underhill av
de stats?igdafastigheterna.Resultatetbrukar
ligga kring O-strecket.Stiftelsen har ett litet
kapital phca6 mkr som skall kunnafungera som en reserv for olika ?indamil, och i
yttersta fall ftir kostnader for en teoretisk
aweckling. Det helt statsfinansieradeRominstitutet loper givetvis inte sammarisk.
Inom "SM-koncernen" visar dotterbolaget ett beskattatoverskott och stiftelsen
ett underskott.
Stiftelsen avger efter varje kalenderir
bokslut och l2imnardi ocksi in ett "budgetunderlag" (fordom kallat anslagsframstiillning) for fastighetsunderhilletinfor
niistkommandebudgetir.
Andra verksamheter pfl San Michele
GtistverksamhetenZiromfattande och har
hittills siikert haft 5.000-6.000g?istersedan
borjan pi 50-talet. Varje giist bokas idag in
for en treveckorsperiodoch betalar 250
SEK per person och natt. Varje ir kommer
ca 70-80 glster utseddaav delegationen,
utover ett antal artister, specialisteroch
evenemangsgdster.
"Bygg och underhill" och tekniska
moderniseringarZirocksi stiindigaoch omfattande som Karl Alexandersonhar redovisat tidigare. Giistliigenheternasrelativt
enkla moblering sesf n over i syfte att nfr
en b?ittreanpassningtill giisternasbehov, si
langt de iir kiinda.
En for vir verksamhet stor nyhet i er Ar
ombyggnadenav liigenhetenOliv till ett

caf6.Detta invigdes i april i 6.rav Sveriges
ambassad<ir
i Rom, Ruth Jacoby och
stiftelsensordforandeCarin Fischer.
Mobler, som sponsratsav Pro Sueciafonden genom Barbro Osher,kom frin
Giirsniis vars dgaresjiilv monteradedem.
Caf6et har forberetts under ca tre 6r med
olika alternativalosningar, kontakter med
kommunen for tillstandsiirendenoch
soprintendenzanfor etableringen.
ADB-verksamhetenfick en upprustning
for nigra 6r sedandi vi hade funnit att dven
"dldre" giisterhade vant sig vid, och anmiilt
behov av, detta trj?ilpmedelover internet
iiven i giistliigenheterna.Men det finns
redan ett stort behov av uppgraderingav
framfor allt internetuppkopplingen.
Aven hemsidanhar under nuvarande
intendentenfitt en ordentlig upprustning,
dven om den alltid kan aktualiseras
ytterligare. Den nuvarandehemsidaniir
under bearbetningoch uppdateringmed
enligt uppgift 25 olika specialisteroch
12 mkr i Access-bidrag.Hemsidan har idag
50.000flrliga besok.
Biblioteket pi San Michele ?irrelativt
omfattandeoch har delvis hillits i skick av
chefsbibliotekarie Lars Rydqvist fran
Nobelbiblioteket. Aven notbiblioteket har
ett stort omfang. Riksarkivet forvaltar iildre
handlingar om och frin San Michele. Under
2011 skall storre delen av San Micheles
arkiv foras over dit.
Musiken pfl San Michele
Min forsta kontakt med stiftelsenblev som
ansvarigfor urval av musikgiisterna,och till
detta iiven ett dvergripande ansvar for
sommarkonserternasom dger rum under
periodenjuni-augusti. De lger rum pi
fredagskviillar sedanminga 6r tillbaka, .
16ngtfore min tid, och beskrivs som en
mycket uppskattad aktivitet bland capresare
och turister.
Konserternaadministrerasgivetvis av
Villa San Michele-personalenoch iir
relativt resurskrdvande.Till vir trjalp har vi
anlitat en "konsertmdstare"ansvarig ftir uttagning och kvalitet hos deltagandemusiker
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och singare. Idag iir dennepersonpianisten
Love Derwinger. Varje ir producerasbide
en mindre programoversikt, som stora
affischer ftlr lokal annonsering.Ver
ambition att sprida dessakonserttillf?illen,
ofta med lysande artister, till svenska
ambassadeni Rom har hittills stupatpir
resursbristhos ambassaden.
Merparten av konserternabjuder p[
klassisk konstmusik, men dxenjazzkonserteroch enstakainslag av nutida
musik (t ex slagverk) ftirekommer.
Under jubileumsiret 2007,150 frr efter
Axel Munthes ftidelse. kunde vi satsa
ordentligt pi grund av ett lysandekapitalforvaltnings6r 2006 med att siitta upp tvi
forestiillningar av Mascagnisopera
"Cavalleria Rusticana" med fyra nedflugna
singare frfur Operan (Eklof, Vetter,
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Weinius, Zetterstrom) i Stockholm och en
strikensemble.Varje kviill kom ca200
personertill konserttemassen.
Vid giistbedomningeninfor varje nyft er
hiller jag givetvis ett oga pi musikernas
'konsertliimplighet" fiir samrid med
"konsertmdstaren".Merparten av artisterna
tas dock ut dels lokalt, dels genom Love
Derwingers kontaktn?iti samverkanmed
intendenten.
Mirten Lindstflhl
fd skattm?istarei styrelsen

Ett anforandeom SanMichele-stiftelsens
"infrastruktur" och musik hillet av ftirre
i styrelseninfor SanMichele
skattmdstaren
Viinforenins torsdasenden 6 oktober 2017.

Ett Herrenshus i v[g16stland
av Filip Gerhardsson

I Sorselefjiillveirld vid foten av Guvertfjiill i
sydspetsenpi sjon Overst-Juktanfinns
Viktoriakyrkan. Den har en alldeles speciell
historia och iir tveklost ett kulturminnesmdrke.
Jag ska aldrig gldmma min egenupplevelse
niir jag en sensofllmarkviill for 40 6.rsen kom
vandrandetiver fjilllet ned mot Rosa lappliiger
och i sluttningenmot den stora sjon pfl nigon
mils h611sig den 36 meter hoga katedralenavteckna sig mot skogen.Jag var omedvetenom
kyrkans existensoch trodde mig se en hiigring.
Med kikaren kunde jag uppleva den som en
realitet, detta miirkliga kyrkbygge frin 30talet.
Det var en smflliinning som stiillde sig i
spetsen.KontraktsadjunktenGote Haglund priistvigd for Lulei stift - verkade som priist i
Sorseleniir han under en sommargudstj?inst
1936 vid "Jukt-Erks'ostugai Sl2itvikfick del
av de svirigheter folket i Juktadalen hade vid
sin kyrkogang. Det fanns behov av en kyrkolokal pfr nflrmarehill iin Sorseleoch dven
problemen niir de doda skulle begravasvar
stora.Eftersom den med bil farbara viigen
slutadebortit fem mil soderOverst-Juktan
fick man sommartid biira de doda genom
viiglost land. Vintertid kunde dessaf?irderske
med h?isttransport.Det beriiknadesatt cirka 70
personervid den tiden bodde i ovre delen av
Juktadalen.
Kollekt utgiir startkapitalet
Haglund gick omedelbarttill handling. En
kollekt togs upp som startkapital.Med dess80
kronor i kassangick Haglund ut pfl tiggarstrit.
Han skickadeupprop till Sverigesalla forsamlingar och han akte till Stockholm diir en
journalist Miirta Lindqvist - vid Svenska
Dagbladet- uppvaktades.I sin tidning skrev
hon en rorande artikel om fjiillbornas forhillanden och triingtan efter en kyrka. Den
artikeln skulle bli helt avgorande.En donator
st?illdeupp med hela 12.000kronor till

kyrkbygget. Gflvan formedladesav landshovdingen Ringstrand.Donatorn ville att
kyrkan skulle kallas Viktoriakyrkan och
givarensnamn skulle hemlighillas itminstone
den niirmastetiden.
I namn av Guvertfjiills kapellforening gick
man nu in for att bygga kyrka och begravningsplats.Penninginsamlingenskulle fortsritta men det berorda kyrkfolket var ense om
att bygget skulle starta.EFS-predikantenEmil
Karlsson (sedermeraSkoldengen)i Sorsele
itog sig uppgiften som entreprenoroch byggledare.Ftir sin insats skulle han ffl 16.750
kronor och i uppgiften ingick att hilla allt
hyvlat virke, fonster, dorrar, kyrkbiinkar, ja
hela den fasta inredningen.Kyrktomten
skiinktes av staten och allt grovt virke skulle
Domiinverket kostnadsfritt tillhandahilla p5
rot.
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Viktorial<yrkansombyggdestackvare en
donationav en oktindgivare.
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Byggstart tidig vir
Nu blev det allmiin mobilisering av Juktadalensfolk. Under vintern 1936-37hoggs,
forsladesfram och sfl,gades
det behovliga
virket. Byggstarten skeddei tidig vflr.
Problemetmed uppsigningen loste man
genom att till kyrkplatsen kora upp tvi
begagnadebilmotorer och en sigbiink och av
detta gora ett sigverk. Grundforhillandena var
dessbiittregoda. Bygget tog fart men pi senhosten 1937 visade det sig aff det uppsigade
growirket inte r?icktetill. Mera miste anskaffasunder vintem. Eftersom invigningen av
kyrkan planeratstill sommaren 1938blev
uppehillet over vintern ett problem. Men vid
viren blev det kraftsamling. Byggledarenhade
frin sigverk och snickerier i Sorsele,
Skelleftei och Finnforsfallet skaffat fram det
material han skulle svara for. Kyrkans blysprbjsadefonster levereradesfrfln Stockholm.
Kyrkklockan gots hos Bergholtz klockgjuteri i
safirmastad och forsladesunder viren 1938
over fj?illet pA en hemmagjord fora. Niir den
nytilltrldde biskopen Bengt Jonzon aviserade
att hans medverkanforutsatte en invigning
midsommarhelgen1938 tvangs ledare och
byggare till ytterligare skiirpning. Enligt byggledarenoch nigra nu levande i verksamheten
inblandade.utfordes allt arbeteunder stor
entusiasmoch utan nigra funderingar om
normala arbetstider.
Pussladeihop en motor
Som exempel mi ndmnasatt niir man i slutfasen stod diir med tv6 trasiga bilmotorer
(sigverkets kraftkiilla) tvangs byggledaren
Karlsson in i uppgiften som reparator.Av tvi
trasiga lyckades han med hjiilp av lodkolv,
mejslar och andra verktyg pusslaihop en
motor som fungerade.Liiget var krisartat men
den specialsigadetakbel[ggningen kunde i tid
sigas fram, tj?irasoch liiggas pi plats. Fran
arkitektens(K M Westerbergvid Diakonistyrelsen)ritning gjorde man sjiilvsvildigt
avvikelser (det hoga kyrktornet forankrades
med storabetongtyngderoch taket diagonalspikadesfor att kyrkan skulle sti pall mot de
nordliga vindar som med tvi mils ansatskom
svepandeliings Overst-Juktan).Precisi tid till
midsommarenblev kyrkan klar och biskopen
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kunde med sina assistenterefter en strapatsrik
f?irdover fi[lloch biickar fullgtira sin uppgift
att inviga kyrkan for sitt iindamil.
Nu avsl0jas givaren
Omsider skulle det avslojasvem som giorde
kyrkbygget ekonomiskt mojligt. Vid en
konferensavslojadegeneraldirektoreni
Kammarkollegium for kyrkoherdeni Sorsele
aff drottningenViktorias livmedikus Axel
Munthe (som vi kanskeb6st minns som
skaparenav turistbegivenhetenSanMichele pi
Capri), grepssi av den foreniimnda artikeln i
SvenskaDagbladetatt han ville donera 12.000
kronor till kyrkbygget i Juktadalen.
Det kan viil ocksi ndmnasatt byggledaren
som samtidigt uppeholl tjiinsten som EFSpredikant i Sorselei dennauppgift hade en
Arslonom 1.800kronor. Vid sidan om sitt
ordinarie arbetetog han alltsi pi sig ansvaret
for kyrkbygget. Att han hann med si mycket
har han forklarat med att han sommartid
mestadelsslutadesitt dagsverke"ndr solen
gick upp". Hans beskrivning av sina medarbetaresstora engagemang,ambition,
trosvisshet,sammanhillning och handaskicklighet zirminst sagt imponerande.
Kyrkans framtid osiiker
Haglund pensioneradessom kyrkoherde i
Urshult: Lunds stift. Han dog 1988.KarlssonSktildengen,predikantenoch byggaren av
itskilliga EFS-bonhusi liinet avled 1984.Men
Viktoriakyrkan finns kvar. Magnifik st6r den
d?irtrotsande stormarna. Framtiden kan dock
vara osdker.Sorseleforsamling har en starkt
vikande befolkningstrendoch den kyrkliga
ekonomin tAl inte si mycket av bortfall. Hiir
miste finnas utrymme for kulturminnesvirdande insatseroch det Zirnog inte bara ftir
Sorseleforsamling en angel?igenhet.

Artikeln publiceradesi VAsterbottenKurirenden 1-april 1999.
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SanMichelesVainnersstipendiat20L2
Jag heter Anders Romare och iir konstndr, verksami Stockholm. Mitt medium iir akvarellmflleri pi
papper och efter flera flr har jag utvecklat egna tekniker fdr akvarellmileriet. Vid separatutstiillningar
si prtivar jag mig fram tills jag vet vilket temajag kommer att koncentreramig pi. Tidigare arbetade
jag en period med temat grottor, inftrr min senasteutstiillning arbetadejag utifrin foton som jag tagit i
mina omgivningar, Stockholms sdderftrrortmed industriomriden och bangirdar.
Hair iir ett utdrag frin en recensionav Isac Nordgren av min utstrillning pi Galleri Thomas Wallner i
Simris,hdsten2011.
"I ett avgrdnsatrum visas milaren Anders Romare som ocks6 intresseratsig fiir det "dververkliga". En
annan gemensaminspirationskiilla ?irbventyrsfiirfattarenJules Veme. Romare har tidigare gjort bilder
utifian "Till jordens medelpunkt" medan Jeanninsverk om sin farJar [r tydligt inspirer:adav "En
viirldsomsegling under havet" (utstiillningen i Malmo hette till och med "Beyond The Sea"). Hos
Thomas Wallner visar Romare tio tekniskt viildigt fina akvareller pft papper, som vid en forsta anblick
pfi.minnerom handkoloreradefotografier. Hiir rignar sig Romare flt en helt annanmotiw[rld, en rad
ode stadsiandskap.I bilderna uppst6.r'ettintressantspiinningsfdrhillande mellan de liittigenkiinnliga
motiven och en fiirgsiittning som kiinns si friimmande. Hrir [r sjiilva fiirgen porlen till den antlra '
sidan."
Text Sara Walker:
"Anders Romare ftirvandlar typiska industriella sceneriereller folktomma stadsrumtill veritabla
drdmlandskap,som forflyttar betraktarentill ett djupt personligt enigmatiskt och symboliskt
universum."
F6dd 1972 i Stockholm. Utexaminerades1999 frin Kungl. Konsthiigskolan
For bilder vdnligen se:
www.andersromare.se eller wvrrw.gallerithomaswallner.com
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och utan nigon skam kan jag meddeladen
glada nyheten att konsulatetsstatus,efter
minga decennier,"uppgraderats".Sveriges
vice konsulat i Anacapri har nu blivit konsulat!

B?istaSan Michele-vhnner.
Svirt att bdrja detta skrivna bidrag med det
bedbvande ekot av terror-attentatet i Brindisi
och den skriickinjagandejordbdvningen som
foljde i norra Italien. Jag fir liksom borja med
korta meningar i en fdljd ftjr att komma iging
och forsoka beriitta om annat,dndi.
Aven i 6r har Villa San Micheles triidgird valts
in som en av Italiens 10 vackrastetriidgirdar.
Av en pig6ende publikundersokningframgir
det att majoriteten av besokaresammankopplar
ossmed de stora arkeologiskautgrdvningarnai
t ex Pompeji och Herculaneum,snararein med
de historiska museerna.Det tfll att funderaspi.
Kanske att denna plats iindi doljer en annan ej
for uppenbarbetydelse.
Strax efter att Villa San Michele tillfoll Sverige
invigdes Vice Konsulatet i Anacapri med
pompa och stit gissarjag. Ingen av de iildre jag
frigat vet egentligenndr exakt detta ?igderum
och ej heller officiellt varfor konsulatetfick
statusen"vice" di dessdistrikt, Capri o, inte
var underst?illtnigot annatkonsulat eller
generalkonsulati neirheten.Formodligen var
det av hiinsyn till Sverigeskonsulat i Neapel.
Men idag har dven vice-konsulatetvuxit till sig
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Sent en natt 1987 vill jag minnas klittrade en
eller flera personerover Villa San Micheles
murar och staket, formodligen kommandes frin
den ovre grdnsen,frin berget ovan villan.
Sannolikt dr aff dessaiinnu idag okiinda forbrytare utan namn fitt en bestiillning av nigon
biittre viilbestiilld samlareeller, och i si fall
vdrre, av en offentlig eller privat institutionschef nigonstans i viirlden som onskat berika
sina samlingarav romersk skulpturkonst.Den
natten stals ett antal ligreliefer och ett par
byster, varav en, den mest symbolladdade,var
Tiberius "in persona".Tiberius byst! Kanske
har den iterfunnits... faktiskt awaktar jag
vidare besked.
Om vi just nu tar oss 25 irr franht i tiden har
vlirldens ledandeindustriliinder, G8-l?inderna,
samlatspfl Camp David for att diskutera
eurokris och v?irldsekonomi.Obama 2irorolig
over Europashillbarhet.
Fran Capris synrandhar den globala
ekonomiskakrisen aldrig upphort under
perioden 2008-2012,utan snarareforviirrats.
Dessa6r har varit bland de sviraste iren i Villa
San Micheles historia, men, den stir
fortfarandekvar pfl sina fotter (eller tassar)
vackrare iin nigonsin och utan att ha fdrlorat
nigon av sina betydelsefullaverksamhetsdelar.
Giistverksamheten,kulturverksamheten,
museiverksamheten,tr?idgirdsverksamheten,
butiksverksamheten,
underhfrllsverksamheten,
kaf6verksamheten,verksamhetenpi
Barbarossaborgenmm har aldrig reducerats
eller upphort att verka utan har tviirtom pi
minga siitt fortsatt att utvecklas.
Med detta vid horisontenhar det nya Caf6 Casa
Oliv, den nytippnadedelen av villan, jobbat
idogt med att forsoka finna kreativa ldsningar
p6 de ekonomiskasvirigheterna och kan under
april-maj i ir uppvisa 40Vookadeinttikter i
jiimforelse med sammaperiod 20II. Detta
positiva resultat skall, tillsammans med andra

losningar, forsoka att motverka och forhoppningsvis kompenserakryssningsturismens
sjunkandebesokarantalsom 2l maj2012nittt
minus 167o.
Kryssningsrederiernaoch siirskilt Costa
Crociere har, vid sidan om resendrensforsiimrade ekonomi, betalat priset for den rad mycket
allvarliga olyckor och missodensom de varit
med om under 6.retsforsta minader. Den viirsta
av dessaoch som djupt chockerathela vZirlden
var CostaConcordia-katastrofensom 2igderum
just i Italien utanfor Liljeon,l'isola del Giglio.
Resenrirerna?iridag bflde f?irre och fattigare
och om iin utan tvekan krisen handlar om
ekonomi, som overallt annars,handlar den i
dessasydliga regioner i Italien iinnu mer
konkret och pitagligt om arbetsloshet,avfallshantering och camorra.
Angiende avfallet hann de rykande soporna
ifatt mig i Stockholm...
Tisdag24 apil,08.00, P3-nyhetema,".. si
anliinde idag osorterade sopor fran Neapel till
Stockholm for att hiir anviindas till
fiirbr5nning. . . kontrollmyndigheternas
granskning garanterar att det inte finns nigon
egentlig risk ftir ... ". IJngef?irsi liit den
nyhetssiindningen.
Kontrasterna i frigor, ?irendenoch moten som
beror Villa San Michele kan vara mvcket stora.

Sondagen13 maj uttryckte t ex astrofysikern
och Nobelpristagareni fysik 2006,George
Fitzgerald Smoot III, George Smoot, pi besok
pi Villa San Michele en onskanom att snart ffl
S,terviindafor att arbetaen tid pi villans giisthem. Jag vigade inte riktigt fordjupa mig i
denna frflga och iin mindre i hans studier kring
" den kosmiska bakgrundss*dlningens svartlwoppsformoch anisotropi".... men hans
onskem6.'lvar ju dnnu en bekrffielse av Villa
San Micheles betydelsefullaroll vilket gladde
mig mycket.
Slutligen, bland forra 6rets speciellavittnesmil
av t ex Isabelle Huppert, Ali Smith, med flera
onskarjag siirskilt niimna BananaYoshimoto
som besokteoss med anledning av att hon
vunnit 2011 irs Capri Award i litteratur.
Frirfattaren till bdckerna Kitchen, Hachikd no
saigd no koibito (eng. The last lover of
Hashiko),ShirakawaYofune (eng.Asleep...)
och flera andra svaradepijournalisternas
frigor pi Capri Awards press-konferens."Jag
har ett s?irskiltforhillande till ett stllle pi
Capri, Villa San Michele,livliikaren och
forfattaren Axel Munthes hem-museum,som
jag redan tidigare har besokt", berdttadehon,
"det dr en underbarplats till vilken jag ofta
iterv?inder i mina tankar, iiven niir jag befinner
mig hemma i Japan.Villa San Michele iir en av
mina inspirationskdllor".
Vad kan en manlig amerikanskastrofysiker och
Nobelpristagareha gemensamtmed en
kvinnlig japansk trendsiittandeftirfattare? Ja.. ..
EN sak vet vi i alla fall!
Och nu tillbaka till verkligheten.

Biista hdlsningar,
Peter Cottino
Intendent
Anacapri 23 maj20l2

Htir sesPeterCottinotillsammansmed sin
medarbetareCorneliaLowertochastrofysikern ochNobelpristagarenGeorgeSmoot.
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