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I fiolirsrapporten
meddelade jag att S[llskapet anslagit
5500 euro till inrzittandet av ett nytt
dvervakningssystem i Villa San
Michele. Det har sedan dess
installerats och fungerar efter
forviintan.

Som jag skrev di finansierades
kameradvervakningen av en anonym
donator, varfdr Sillskapets kassa
fdrmodades vara synnerligen v[1-
fylld. Se Ar det ocksfl, men n[r vi
under vintern gick igenom rdken-
skaperna upptlckte vi att en mlngd
medlemsavgifter f& 2011 inte hade
inkommit. I sj2ilva verket hade en
majoritet av medlemmarna inte
betalat flrsavgiften! Kassan var
sflledes inte fullt sfl v[lfylld som den
borde ha varit...

Alla som iir med i en forening vet
hur l[tt det iir att missa irsavgiften.
Orsaken 2ir i de flesta fall att betal-
ningsuppmaningen gflr 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 styrelsen tillhorde syn-
darna... Sedan piminnelse skickats
ut - ocksfr, till styrelsen! - infldt pfl
kort tid sfl gott som dubbelt si
mycket pengar som under hela 20LI.

Kassan dr nu med andra ord fylld
om inte till briidden si dock n[stan.
Stodet till Villa San Michele kan och
kommer diirtdr att fortsltta med
oforminskad takt [ven om nigra
konkreta projekt inte foreligger fdr
niirvarande. Visa av den dystra er-
farenheten har stvrelsen dock beslu-

tat att i fortsiittningen skicka ut in-
betalningsavier till medlemmarna. ..

Sflllskapets andra stodprojekt iir
det stipendium till unga kultur-
arbetare som delas ut med oj[mna
mellanrum. Det har tidigare gitt till
fdrfattare och musiker. Denna gflng
besldt styrelsen som framgick av
fdrra Medlemsbladet att det skulle
tilldelas en konstniir. I hostas vas-
kade referensgruppen (Bo
Andersson, Monica Breidensjo och
Tove Faye-Wevle) bland cirka 30
sdkande fram fem kandidater som
sedan diskuterades av styrelsen i sin
helhet. Konstn:iren som utsigs iir
Anders Romare, som presenterar sig
och sin konst i detta nufilmer av
Medlemsbladet. Prissumman 2ir pfl
12.000 kronor.

Under hdsten och v6.ren har
S[llskapet som vanligt haft
privilegiet attfh lyssna till intres-
santa foredrag. Tvfr' av dessa
publiceras hiir: Mflrten Lindstflhls
om Stiftelsen San Micheles
"infrastruktur" (inklusive musik-
verksamheten pi Villan) och
dgonl?ikaren Gunnar Lennerstrands
genomging av Axel Munthes
ogonsjukdom. Han upphor aldrig att
fascinera. denne Munthe !

Bengt Jangfeldt
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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 sedan niir 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 varning-
en. Liksom hdstarna som vdnder iter till det brinnande
stallet, hade jag viint tillbaka sommar efter sommar till
San Micheles bl2indande ljus. 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?ir jag levde
de lyckligaste 6ren av mitt liv. " (.Jr Boken om San
Michele\

Tvi ohiilsotillstfurd, sade Axel Munthe, pli-
gade honom mer dn andra: hans somnloshet
och hans svaga syn. Somnlosheten kunde han
behandla hjAlphgt men sin svaga syn ansfrg
han obotlig och stadigt forviirrad. Han konsta-
terade att ogonsjukdomen avstiingde honom
fran det han Zilskade mest i livet - solen och
havet. For ogonens skull kunde han inte bo
kvar pi San Michele utan flyttade till en mor-
kare bostad i det niirbeldgna Torre di Marteri-
ta.

Som ung var Axel Munthe inte frisk. Man
kan nog siikeft faststiilla att han hade tuberku-
los och att han fick iterfall under minga ir,
men att sjukdomen sfr sminingom lZikte ut och
inte gav nigra honom nigra storre besviir frin
4O-flrsildem och framit. Han skriver om sin
lungsjuklighet i brev under 1880- och 1890-
talen. men den Zir inte omniimnd i hans bock-
er, t ex i Boken om San Michele.I boken finns
dZiremot tiita anspelningar pA hans svaga ogon
och ljusk?inslighet, som t ex det inledande
citatet visar. Det finns iiven frin andra hill
beskrivningar av hans synproblem niir han
vistades pi Capri, av att han var i stort sett

blind niir han skrev Boken om San Michele,av
att han opererades for starr pi 1930talet med
tiimligen gott resultat n?ir han var n?istan 80 flr
men att synen sedan forsiimrades under 1940-
talet.

Men hur kom det sig att Munthe var si
riidd for ljuset? Vilka ogonsjukdomar var det
som hade givit honom hans svaga ogon och si
mycket bekymmer? Mina efterforskningar i
skrifter om Munthe och i arkiv innehillande
hans brev och annat material har inte lett till
att nigon eller nigra s?ikra diagnoser kunnat
stiillas pi hans tidiga ogonsjukdomar. Frinsett
nflgra brev frfur tyska ogonlflkare han konsul-
terade skriftligen angiende en ndthinneav-
lossning som han drabbades av pi hoger oga
1904, finns inga uppgifter om hans ogontill-
stind som gjorts av nigon av de 6gonl2ikare
som undersokt honom vid olika tilHiillen.

For att soka bestiimma vilken eller vilka
ogonsjukdomar han led av f6r man diirfor
beskriva hans ogon- och synsymptom vid
olika tillf?illen och hur de utvecklas. som det
kommer fram i b<ickerna och breven, under-
soka vilken typ av glasogon han haft pi por-
triitt och fotografier och gi igenom vad som
skrivits om hans ogon och syn av personer
som triiffat honom. Axel Munthe var livmedi-
kus och viin till Victoria, forst kronprinsessa
och senare drottning av Sverige. Det iir intres-
sant att notera att hon hade bide lungsjukdom
och ogonsjukdom som i mycket liknade
Munthes. Hon bar,liksom Munthe, glas6gon
med f?irgat glas for att skydda sina ogon och
sin syn. Hennes ogonsjukdomar och deras
behandling 190245 finns beskrivna i ett antal
brev till Munthe fran tyska ogonlZikare. Kan-
ske man kan dra vissa slutsatser dven om
Munthes ogonsjukdomar pfl 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 forvAr-
vade apoteket Hvita Bjorn pi Nybrogatan.

Pi ett fotografi av Axel Munthe 1870 ser
man inga foriindringar pi ogonen eller ogo-
nens stiillning.

Han var en duktig elev och tog student-
examen redan vid 16 irs ilder 1874. Han for
derpe till Uppsala for att ltisa in medikofilen
som forberedelser for liikarstudier och var
klar med detta 1876.

Det var meningen att han skulle fortslitta
l?isa medicin i Uppsala, men han var inte
frisk. Hans sviger, Reinhold Nordstedt, note-
rade i sin dagbok den27 september 1876:
"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
reste en minad senare till Menton, en populiir
kurort for lungsjuka nordeurop6er.

Pi detta fotografi fr6n ca lST4kanman note-
ra att nigot hiint betriiffande hans ogon. Han
bdr nu glasogon, pincenez. Enlig Josef Oliv,
som triiffade Munthe under hans sista 6r pi
Stockholms slott, skulle denne ha varit hiig-
gradigt niirsynt i ungdomen, men detta mot-
sigs helt av detta fotografi. Han var niirsynt,
men inte starkt, bara ett par tre dioptrier. Man
ser ocksi att hans hogra oga skelar, det stfrr
mojligen utit men framforallt uppit. Diiremot
verkar hogra ogat vara utan rodnad eller andra
ytliga for?indringar. Skelningen syns ocksi
tydligt pi ett annat fotografi taget i Neapel
r876.

Det finns tvi orsaker till skelningen, bida
viktiga for att forklara den synskada pi ena
ogat som Munthe siigs ha haft sedan rAtt tidig
6lder. Skelningen kan ha funnits sedan tidiga-
re men syns inte pfl tillgiingliga fotografier.
Skelningen i sig hade dfl orsakat synnedsiitt-
ning pi hOger oga. En annan mojlighet iir att
skelningen upptriitt under de niirmast fore-
giende flren och var tecken pfl genomgflngen
ogonsjukdom med starkt nedsatt syn pi det
hogra ogat som fdljd. De skulle samseendet
kunna blivit rubbat. vilket i sin tur lett till att
en tidigare dold skelning hade blivit manifest
och synlig pi detta fotografi.

Det finns uppgifter om att Munthe haft
sjukliga foriindringar i sitt hogra oga i barn-
domen. och att orsaken skulle vara scharla-
kansfeber. Det iir mojligt, men mera sannolikt
2ir att de kunde vara manifestationer av tuber-
kulos. Vid tuberkulos var det vanligt med s k
skrofler, inflammatoriska foriindringar pi
ogats friimre yta, hornhinnan och bindehin-
nan, som kunde orsaka ?irr i hornhinnan.Irri-
tationen och ljuskiinsligheten iir mycket stark
och pitaglig vid dessa tillstand. En sidan
sjukdomsepisod skulle siikert kunna siitta dju-
pa spir i sinnet for lang tid framover och
medfora en stark riidsla for att rika ut for ett
iterfall genom ovarsamhet genom att t ex
utsiitta sig for starkt ljus. Ogonmanifestationer
av tuberkulos kan iiven sitta djupare i ogat
och synas som drr i iderhinnan och ndthinnan,
vilket ocksfl kan siitta ned synen.

I tr'rankrike - liikare och medicine doktor
Under vistelsen i Menton 1876 blev Munthe
bekant med gynekologiprofessorn Amad6e



Courty, chef for kirurgkliniken pi H6tel-Dieu
Saint-Eloi i Montpellier. Munthe studerade
sedan medicin i Montpellier och efter avlagd
grundexamen fortsatte han 1880 med studier i
Paris.I augusti samma 6.r forsvarade han un-
der uppseendeviickande former sin doktors-
avhandling over ett gynekologiskt iimne.
Munthe fortsatte sin utbildning som under-
kirurg,6vade sig i ogonoperationer och in-
kdpte for eff arv efter modern en upps?iffning
instrument for ogonkirurgi. Man kan friga sig
om Munthes intresse for ogonsjukdomar kan
ha betingats av hans egen svaga syn och
ogonikommor?

I Paris umgicks Munthe med de svenska
konstndrer och andra kulturpersoner som
bodde diir. Han var mycket omtyckt for sina
siillskapstalanger - han var en utmiirkt kon-
versator och beriittare, han var musikalisk,
spelade piano och sjong bra. Inte minst var
han doktor och tog inte betalt av sina konst-
ndrsv?inner; i stiillet kunde han sticka 6t dem
en slant niir de hade det sv6.rt. En av dem,
Ernst Josephson, milade 188leller 1882 ett
portr?itt av Munthe diir han bitr bliaktiga glas-
ogon och hoger glas verkar mattslipat. Man
ser pi portriiffet att hoger oga verkar skela
utit/uppit. Skulptoren Ville Vallgren skrev i
sina Minnen att Munthe "anvdnde bl6a glas-
ogon, emedan han hade svaga 6,gon". Vall-
gren 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 diva-
rande fru Ultima i niira kontakt med Georg
Sibbern och hans fru. Georg Sibbern hade
varit statsminister i Norge och var 1878-1884
envoy6 i Paris for kungariket Sverige-Norge.I
breven till Sibbern under 1880-talet beriittar
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 iigonsj ukdomar
fuen 1888-89 var Munthe bosatt pi Capri.I
brev till Sibbern beskrev han sin dflliga eko-
nomi, fast han levde mycket enkelt och som

enda lyx unnade sig att roka och dricka te.
Han levde ett lantligt liv, han odlade vin och
tomater, han badade dagligen i havet. Han var
doktor for befolkningen och fick ers[ttning in
natura.

Pi viren niir solljuset blev starkare skrev
Munthe att han led mycket av det "bliindande
ljuset". Vtirmen blev honom ocksi besviiran-
de, men ljuset var vdrre tyckte han, och han
stiingde alla fonsterluckor, satt under dagarna
i morkret och gick bara ut en stund pi kviil-
len.

Under sommaren 1889 v2ixte beslutet fram
att soka sig till Rom och etablera sig som lii-
kare diir. Han liiste engelska eftersom den
engelska kolonin i Rom var stor. Han oppna-
de pi hosten 1889 praktik pi adress Piazzadi
Spagna, men starten skots upp till vfrren 1890
eftersom han i'ter fick besviir av lungorna.

I Rom etablerade Munthe sig som socie-
tetsliikare och 1892 skrev han till Sibbern att
han var den mest uppskattade och framgflngs-
rike utliindske l2ikaren i Rom, vilket bekr?iftats
av svenska envoy6n i Rom, Carl Bildt.

I december 1892 ombads Bildt av hovet i
Stockholm att friga Munthe om han kunde
vara Kronprinsessan Victorias liikare under
hennes vintervistelse i Italien. Kronprinsessan
Victoria hade sedan barndomen kraftiga be-
sviir frin lungor och luftror och st?indig hosta.
Detta kan ha varit tecken pi tuberkulos. For
sina lungbesviir behovde Victoria vistas i syd-
liga nejder under den kalla irstiden. Munthe
var tveksam men i btirjan av 1893 accepterade
han uppdraget.

Victoria hade ocksi tlgonbesviir med in-
flammationer, ogonirritation och ljuskiinslig-
het. Hon behandlades under slutet av 1880-
talet i Stockholm for uveitis granulosa,en
inflammation i ogats inre delar, ofta fororsa-
kad av tuberkulos, och d?irfor en vanhedrande
diagnos i hogre kretsar. En tysk ogonspecia-
list ?indrade utan att ha gjort nflgon egentlig
undersdkning diagnosen till en mera passan-
de, niimligen bindhinnekatarr eller konjunkti-
vit.

Hosten 1902 drabbades Kronprinsessan av
en inflammation i sitt vdnstra oga. Diirefter
bar hon liksom Munthe glasogon med blifiir-
gat glas. I ett antal brev frin ogonspecialisten

-



dr Emil Maier till Munthe under vintern och
viren 1903 framgir att Victoria hade en regn-
bigshinneinflammation (irit), med beslag pi
Descemedts membran (bakre hornhinneytan)
och fr?imre synechier (sammanviixningar mel-
lan regnbigshinna och lins). Synen pi ogat
blev forst slmre men forb?ittrades efterhand.
Behandling gavs med pupillvidgande droppar
och svettbehandling. Niiringsrik kost ordine-
rades, bl a mjolk, samt motion med promena-
der, dock ej i kallt och regnigt viider. Kron-
prinsessan fick iterfall 1903 och inflamma-
tionen gick djupare i ogat. En annan ogonlii-
kare, professor Hermann Pagenstecher, till-
kallades och han ordinerade fortsatt behand-
ling med pupillvidgande droppar (Scopola-
min), 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 senare helt ha forlorat
synen pi ogat, antagligen genom gri starr
som l?ittare drabbar ett inflammerat oga iin ett
normalt.

En hel del av de ogonsymptom som Victo-
ria uppvisade kan ocksi siigas kiinneteckna
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 regnbigs-
hinna, med iirr och ljuskiinslighet niir inflam-
mationen liikt ut. For Munthes del har vi re-
dan konstaterat att sYnen m6ste ha varit or-
dentligt 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 ligarmiissiga grunden
till projektet San Michele lagd. Sommaren
1898 blev bostadshuset fiirdigt och nfr'gra frr
senare hela anliiggningen San Michele klar.

Efterhand m?irkte Munthe att det starka lju-
set var alltfor besviirligt for hans ogon och
1902 forviirvade han Torre de Materita.I dess
viisterliige var eftermiddagsljuset mildare ?in
den skarpa formiddagssolen pi San Michele'

Samtidigt hade han bekymmer for kron-
prinsessan Victoria. Hon behovde for sina
stora lungbesvdr fortsatt komma till varmare

8

klimat under vinterhalv8.tet. Hon var dessut-
om djupt olycklig i sitt ?iktenskap. Munthe
insig att Victoria behovde ett projekt att sys-
selsiitta sig med n?ir hon var i Sverige, och
han understodde livligt det som han kallade
"Borgholmsprojektet". Det hela startade 1901
niir Victoria besiikte Oland och fann att kli-
matet hade god effekt pi hennes hiilsa. 1902
inkoptes ett markomride intill Borgholms
slottsruin. Diir skulle en villa uppforas. fuki-
tekt blev Torben Grut. Victoria ville ge villan
Caprikaraktiir och Gruts ritningar i national-
romantisk stil reviderades viinligt men be-
stiimt. Alla viktiga beslut om villan togs av
Victoria och Munthe i samrid. San Michele
tj?inade som forebild, och Solliden blev lik-
som San Michele en kombination med villa
och tr[dgird. Den invigdes i oktober 1906.

N?ithinneavlossning
Niir Munthe i oktober 1904 vistades i Sverige
hos kronprinsessan Victoria drabbades han av
pltltsligt tlkande synbortfall genom nlthinne-
avlossning pi hoger oga. Han kontaktade pro-
fessor Pagenstecher i Karlsruhe som ordine-
rade behandling med tryckbandage och fyra
veckors vila i ett mtjrkt rum, den behandling
som stod till buds vid denna tid. Det skulle
droja itminstone 30 6r innan man hade ut-
vecklat metoder aff operera ndthinneavloss-
ning. Pagenstecher gav ocksi Munthe rfldet
att t?icka for det hogra ogat och forsilka viinja
det friska ogat mer och mer vid dagsljus.I
sina brev gav bide professor Pagenstecher
och dr Maier hoppfulla besked till Munthe.
De ansig att niithinnan skulle kunna fiista sig
igen men si skedde inte och Munthe blev helt
blind pi det hogra ogat.

Efter n?ithinneavlossningen bdrjade
Munthe anviinda skrivmaskin. Det slgs ocksi
att han inte ville vara med i siillskapslivet pA
kviillarna pi grund av sin diliga syn, kanske
ett svepskiil att slippa sidana tillstiillningar,
som trikade ut honom. 1906 noterade en be-
sokare i Rom (Vivica Ankarcrona) att synen
var borta pi Munthes ena oga och att det
andra si timti,ligt att han siillan gick ut i sol-
sken annat zin tidigt och sent pi dagen. Efter
niithinneavlossningen fruktade han stiindigt
for det andra 6gat, diir han enligt egen upp-



fattning ocksi hade dilig syn, och han hade
6ter svfrrt atttila det klara, skarpa solljuset.

Hiiger Oga fiirlorat
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 ententens sida. Han var politiskt
starkt engelskorienterad, och kontakterna med
drottning Victoria och det svenska hovet, som
givetvis var starkt tyskv[nliga, glesnade under
denna period.

Pi denna bild av Munthe i rodakorsuniform
fran 1915 ser man skelningen tydligt pi det
blinda hogerogat. Efter nflgra ir btrrjade det
upptriida smdrtor i ogat, med storsta sannolik-
het beroende p8 glaukom, med stark tryck-
stegring i ogat, som foljd av niithinneavloss-
ningen eller av tidigare inflammationer. Pi
grund av vdrken opererades det blinda tigat

bort 1922 i Karlruhe. Efter operationen be-
hovde Munthe biira protes for att ers?itta det
bortopererade hogra ogat. Ogonproteser till-
verkades pi 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 till-
baka tre ganger innan protesen fick den r?itta
nyansen. Efter operationen forsvann smdrtor-
na och ljuskiinsligheten minskade.

"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 synvin-
kel 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 Ogat fiirsiimras
Under t9}O-talet fdrs?imrades Munthes syn
successivt och frfrn mitten av decenniet miste
Munthe f6 hj?ilp med att lflsa sin korrespon-
dens. Han hade siikerligen drabbats av gri
stan (katarakt) pi sitt enda iterstiende oga,
det vZinstra, vilket inte ?ir orimligt med tanke
ph att han nfr'tt en fl'lder av nhstan 70 flr. Gri
starr inneb?ir att ogats lins ?ir grumlad och
avbildningen blir suddig och synen diirmed
nedsatt. Munthe var oben2igen att operera star-
ren av ?ingslan for att ingreppet skulle leda till
att det utvecklades niithinneavlossning ?iven
pi hans enda <iga, i och for sig en bertittigad
oro.

Vid denna tid anviinde Munthe sedan lZinge
skrivmaskin, men The Story of San Michele,
som slutfordes 1927-28,dikterade han huvud-
sakligen och fick sedan manuskriptet upplZist
for sig fdr korrigering och redigering.

Gustaf Munthe, ett kusinbarn som tr2iffade
Axel Munthe mycket i Stockholm pfl 1930-
och 4O-talen, skriver i sin bok: "Niir boken
om San Michele skrevs var Axel Munthe
praktiskt taget fullstiindigt blind. Det iir ty-
piskt for Axel Munthe att han [ven i sj?ilva
blindheten kunde finna viirden att bevara.
Som han sjiilv sade vid flera tilHlillen trivdes
han med att vara blind. Det ?ir naturligtvis en
overdrift, men det 16g kanske en kdrna av



sanning i det. Att blindheten var honom till
stor hjiilp n?ir han skrev Boken om San Mi-
chele ?ir otvivelaktigt. [...] Man kan gott t[n-
ka 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 hlindelser mer inten-
sivt och med storre skiirpa dn om han vandrat
omkring ph gatomamed seende cigon."

Anfligen operation
Efter framgingarna med Boken om San Mi-
chele dr det troligt att Munthe k?inde liingtan
efter att ifter ta del av vad som hiinde i v?irl-
den. Den diliga synen var di ett stort hinder.
Han ville diirttir ffl den gri starren pfl det
vdnstra ogat opererat och viinde sig till olika
ogonl2ikare i 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 ftlre-
slog operation niista dag. Vogt hade tidigare
framgangsrikt opererat forfattaren James Joy-
ce, som var kraftigt ndrsynt, vilket inneb?ir
okad risk ftlr olika komplikationer. Operatio-
nen 2igde rum den 4 oktober I934,pA "giomo
santo", flrsdagen av den helige Franciskus
fodelse. Niir detta gick upp for den nyopere-
rade Munthe, fylldes han genast av fortrtistan
och nigra dagar senare kunde man konstatera
att operationen hade lyckats.

P6 denna bild ser vi Munthe nyopererad.
Viinster dga iir fortfarande rdtt och svullet.
Det uppges att Munthe genom operationen
itertick 40 procent av synformigan, dvs han
skulle kunna urskilja den fyra oversta raderna
av de tio pi syntavlan. For att se klart efter
operationen mflste han naturligtvis efter ope-
rationen biira s k starrglas, glasogon med
konvex lins av hog styrka. Viirdena pi
Munthes starrglas iir inte siikert kiinda men
det finns noteringar om att v?irdet pi den lins
han behtivde for att se p6lingt hill skulle
vara ca + 10 dioptrier, vilken skulle inneb?ira
att han fore operationen varit2-3 dioptrier
niirsynt. Detta iir ungefiir det man kan anta av
utseendet pi hans glasogon i ungdomen.
Munthe kunde nu se ordentligt for forsta
gangen pi tio 6.r och fick mdjlighet att lhsa sin
egen bok. Han bdrjade skriva brev for hand
igen och han kunde signera sina bocker, som
ses pi bilden (niista sida).

Niir Munthe reste tillbaka till Italien over
Alperna stod han vid kup6fonstret och iakttog
det skdna alplandskapet. Fast ndr man frigade
honom vad som honom tyckts vackrast av det
han iter kunde se, svarade han pi ett for ho-
nom typiskt man6r: "Stjdrnorna."
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De sista iren
Under t94O-taletbodde Munthe pi Stock-
holms slott som giist hos Gustaf V.

Frin den tiden beriittas att'han bar glas-
ogon 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?inslighet bar
Munthe frter morka glas.

Det har ocksi uppgivits att han skulle kun-
na ffl tinnu biittre syn genom ett enkelt in-
grepp, antagligen for s k efterstarr, men att
han tyckte att det var bra som det var och viig-
rade underkasta sig en ny operation. Det iir
sannolikt att Munthe vid sin hoga ilder, niir-
mare 90 flr, ocksi hade foriindringar i ogats
gula fliick, s k makuladegeneration, som ock-
s[ kan ge ljusk?inslighet. Julen 1948 tillbring-
ade Axel Munthe pi Stockholms Slott. En
liten gran stiilldes dfl in i hans llgenhet. N?ir
ljusen tiindes bad Munthe skoterskan att 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 be-
traktade granen, f<irlorad i tankar.

Kanske kunde han igen uppleva scener och
kiinslor fran San Michele pfl det slitt han be-
skrivit i boken niir han vindades river det
starka ljuset: "Ett tungt moln ftirmdrkade
pldtsligt rymden, jag kunde inte l?ingre se
havet, jag kunde inte liingre se tr[dgirden
nedanfor mina fotter. Mina briinnande ogon-
lock skits i 6ngest... 'Sempre lui. Sempre lui'
utropade dtidgriivaren frin Rom nedanfor mitt
fonster. Jag brast i skratt och oppnade ogonen.
Molnet som f<irmdrkade rymden hade seglat
bort, havet strfllade pi nytt i guldglans, min
flngest var borta. Fan sjiilv iir maktl<is mot 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 ?ir professor emeri-
tus i oftalmiatrik vid Karolinska Institutet
och verksam vid S:t Eriks ogonsjukhus.
Artikeln bygger p6 det f<iredrag som han
holl vid Viinforeningens safirmankomst
den 7 mars20l2.
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San Michele bakom ridfln

Med Axel Munthes testamente frin 1949
overl?its San Michele till svenska staten
ornkring 1950. Statens villkor ftlr over-
tagande var att San Michele inte skulle
belasta statsbudgeten.

Organisation
En stiftelse bildades av staten men med
gemensam styrelse med den som redan
fanns for Svenska Rominstitutet. Nackdelen
med denna losning var, naturligt nog, att
denna styrelse var och eir tillsatt for att leda
verksamheten vid Rominstitutet, med dess
inriktning pi forskning och vetenskapliga
projekt inom omridena klassisk arkeologi,
konstvetenskap och arkitektur som sttid till
sidan forskning som bedrivs inom svenska
universitet. Ledamoterna hade, och har
fortfarande, tillhelt overviigande del till-
satts pi sin hoga vetenskapliga kompetens
inom sagda omriden. Diiremot saknades
ndstan helt kompetens som har erfarenhet
av museidrift, gzistverksamhet, byggnads-
vflrd, marknadskunskap och finansiering av
sfldan verksamhet.

Stiftelsen iir idag,liksom givetvis Rom-
institutet, understiilld utbildningsdeparte-
mentet.

Dtirfor tillsattes en Delegation under
styrelsen, tilldel med personer inom
styrelsen, men ocksi med adjungerade
personer med specialkompetens for (den
kommersiella) museiverksamheten, men
ocksi byggnadsvird och giistverksamheten.
Till en borjan dominerade giisturvalet
(stipendier och boriitter) delegationens
verksamhet, d?ir de sokande grupperats i
Skribenter, Konstndrer, Musiker/Tonsdttare,
Forskare och Ovriga.Idag har Delegationen
ett bredare mandat att likna vid en "under-
styrelse" for just San Michele, vars verk-
samhet dels iir mer mingskiftande iin Rom-
institutets, dels utsatt for siv?il marknads-
krafter som italienska officiella myndig-
hetsutspel inom bl a planfrigor och skatte-
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omridet. Hit hor dven den italienska kultur-
miirkningen av Barbarossaborgen och det
latenta underhillskravet av denna 1200-
talsborg som till del (den branta delen)
ligger pi kommunens mark. Det finns alltsi
ett antal frigor inom dessa omriden d2ir
dock inget kr?iver akut agerande for niir-
varande. "Lflngblink" dr iven en italiensk
tradition. Intendentens lokalkiinnedom och
ro11 iir hiir avgorande fbr hur dessa frigor
skots.

For att sdkra en beittre anpassning till
italienska lagar och avtal bildades 2004 ett
hel?igt dofferbolag for museet och triid-
girden och dithorande verksamhet, bl a
utstiillningar, evenemang och konserter.

Efter en tids bearbetning lyckades vi for
nigot 6r sedan fi regeringen aff skriva ett
"dgarintyg" ftir San Michele som grir att vi
faller under samma skattefrihet avseende
mark- och fastighetsskatt som Rominstitutet
har haft i flera decennier. Detta tillstZilldes
italienska finansministeriet for vidare
befordran Capri. Tidigare frrs flterkomman-
de skattekrav har vi under stort advokatstod
lyckats tillbakavisa. Denna typ av opera-
tioner bor nu kunna vara historia.

Verksamheten vid San Michele leds idag
av en intendent (Peter Cottino), som iir VD
for dotterbolaget och dessutom oavlonad
vicekonsul fdr Sverige pi Capri. Idag har
dotterbolaget 18 anstiillda, varav 10 iir
heltidsanstiillda. Intendenten 2ir inte
anst[lld, utan anlitad som heltidskonsult
("selfemployed") sedan 2003 av
anstiillningstekniska skll.

I Stockholm finns ett kansli pi Skeppar-
gatan 8, gemensamt for Rominstitutet och
San Michele, under en kanslichef,Ingrid
Willstrand. Detta kansli delar lokaler med
Athen- och Istanbulinstituten. I porten
kallas alla for Medelhavsinstituten.

Stiftelsen iir San Micheles ansikte utit i
Sverige for giistverksamheten och mot
regeringskansliet. Med denna organisation



har det ibland saknats en "verkstiillande
ledamot" i Stockholm ftir t ex nitverks-
byggande, sponsorkontakter och vid de
enstaka manifestationer som har fore-
kommit. Dessa uppgifter faller diirfor i min
av tid och l2implighet pi enskilda styrelse-
ledamriter (inte siillan skattmlistaren. . . ).

Ekonomi
Verksamheten omsdtter idag ca 12nrkr,
varav ca85 Vo kommer fr6.n dotterbolaget
och museiverksamhetens ca 137.000 be-
sokare, 6Vo for uthyrning av de 6tta g?ist-
liigenheterna och resten frfln ett sedan 2007
tillkommet statsanslag(!) fttr underhill av
de stats?igda fastigheterna. Resultatet brukar
ligga kring O-strecket. Stiftelsen har ett litet
kapital phca6 mkr som skall kunna funge-
ra som en reserv for olika ?indamil, och i
yttersta fall ftir kostnader for en teoretisk
aweckling. Det helt statsfinansierade Rom-
institutet loper givetvis inte samma risk.

Inom "SM-koncernen" visar dotter-
bolaget ett beskattat overskott och stiftelsen
ett underskott.

Stiftelsen avger efter varje kalenderir
bokslut och l2imnar di ocksi in ett "budget-
underlag" (fordom kallat anslagsfram-
stiillning) for fastighetsunderhillet infor
niistkommande budgetir.

Andra verksamheter pfl San Michele
Gtistverksamheten Zir omfattande och har
hittills siikert haft 5.000-6.000 g?ister sedan
borjan pi 50-talet. Varje giist bokas idag in
for en treveckorsperiod och betalar 250
SEK per person och natt. Varje ir kommer
ca 70-80 glster utsedda av delegationen,
utover ett antal artister, specialister och
evenemangsgdster.

"Bygg och underhill" och tekniska
moderniseringar Zir ocksi stiindiga och om-
fattande som Karl Alexanderson har redo-
visat tidigare. Giistliigenheternas relativt
enkla moblering ses f n over i syfte att nfr
en b?ittre anpassning till giisternas behov, si
langt de iir kiinda.

En for vir verksamhet stor nyhet i er Ar
ombyggnaden av liigenheten Oliv till ett

caf6.Detta invigdes i april i 6.r av Sveriges
ambassad<ir i Rom, Ruth Jacoby och
stiftelsens ordforande Carin Fischer.
Mobler, som sponsrats av Pro Suecia-
fonden genom Barbro Osher, kom frin
Giirsniis vars dgare sjiilv monterade dem.
Caf6et har forberetts under ca tre 6r med
olika alternativa losningar, kontakter med
kommunen for tillstandsiirenden och
soprintendenzan for etableringen.

ADB-verksamheten fick en upprustning
for nigra 6r sedan di vi hade funnit att dven
"dldre" giister hade vant sig vid, och anmiilt
behov av, detta trj?ilpmedel over internet
iiven i giistliigenheterna. Men det finns
redan ett stort behov av uppgradering av
framfor allt internetuppkopplingen.

Aven hemsidan har under nuvarande
intendenten fitt en ordentlig upprustning,
dven om den alltid kan aktualiseras
ytterligare. Den nuvarande hemsidan iir
under bearbetning och uppdatering med
enligt uppgift 25 olika specialister och
12 mkr i Access-bidrag. Hemsidan har idag
50.000 flrliga besok.

Biblioteket pi San Michele ?ir relativt
omfattande och 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 stiftelsen blev som
ansvarig for urval av musikgiisterna, och till
detta iiven ett dvergripande ansvar for
sommarkonserterna som dger rum under
perioden juni-augusti. De lger rum pi
fredagskviillar sedan minga 6r tillbaka, .
16ngt fore min tid, och beskrivs som en
mycket uppskattad aktivitet bland capresare
och turister.

Konserterna administreras givetvis av
Villa San Michele-personalen och iir
relativt resurskrdvande. Till vir trjalp har vi
anlitat en "konsertmdstare" ansvarig ftir ut-
tagning och kvalitet hos deltagande musiker
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och singare. Idag iir denne person pianisten
Love Derwinger. Varje ir produceras bide
en mindre programoversikt, som stora
affischer ftlr lokal annonsering. Ver
ambition att sprida dessa konserttillf?illen,
ofta med lysande artister, till svenska
ambassaden i Rom har hittills stupat pir
resursbrist hos ambassaden.

Merparten av konserterna bjuder p[
klassisk konstmusik, men dxen jazz-
konserter och enstaka inslag av nutida
musik (t ex slagverk) ftirekommer.

Under jubileumsiret 2007,150 frr efter
Axel Munthes ftidelse. kunde vi satsa
ordentligt pi grund av ett lysande kapital-
forvaltnings6r 2006 med att siitta upp tvi
forestiillningar av Mascagnis opera
"Cavalleria Rusticana" med fyra nedflugna
singare frfur Operan (Eklof, Vetter,

Weinius, Zetterstrom) i Stockholm och en
strikensemble. Varje kviill kom ca200
personer till konserttemassen.

Vid giistbedomningen infor 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?it i samverkan med
intendenten.

Mirten Lindstflhl
fd skattm?istare i styrelsen

Ett anforande om San Michele-stiftelsens
"infrastruktur" och musik hillet av ftirre
skattmdstaren i styrelsen infor San Michele
Viinforenins torsdasen den 6 oktober 2017.
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Ett Herrens hus i v[g16st land
av Filip Gerhardsson

I Sorsele fjiillveirld vid foten av Guvertfjiill i
sydspetsen pi sjon Overst-Juktan finns
Viktoriakyrkan. Den har en alldeles speciell
historia och iir tveklost ett kulturminnesmdrke.

Jag ska aldrig gldmma min egen upplevelse
niir jag en sensofllmarkviill for 40 6.r sen kom
vandrande tiver fjilllet ned mot Rosa lappliiger
och i sluttningen mot den stora sjon pfl nigon
mils h611 sig den 36 meter hoga katedralen av-
teckna sig mot skogen. Jag var omedveten om
kyrkans existens och trodde mig se en hiigring.
Med kikaren kunde jag uppleva den som en
realitet, detta miirkliga kyrkbygge frin 30-
talet.

Det var en smflliinning som stiillde sig i
spetsen. Kontraktsadjunkten Gote Haglund -
priistvigd for Lulei stift - verkade som priist i
Sorsele niir han under en sommargudstj?inst
1936 vid "Jukt-Erks'o stuga i Sl2itvik fick del
av de svirigheter folket i Juktadalen hade vid
sin kyrkogang. Det fanns behov av en kyrko-
lokal pfr nflrmare hill iin Sorsele och dven
problemen niir de doda skulle begravas var
stora. Eftersom den med bil farbara viigen
slutade bortit fem mil soder Overst-Juktan
fick man sommartid biira de doda genom
viiglost land. Vintertid kunde dessa f?irder ske
med h?isttransport. Det beriiknades att cirka 70
personer vid den tiden bodde i ovre delen av
Juktadalen.

Kollekt utgiir startkapitalet
Haglund gick omedelbart till handling. En
kollekt togs upp som startkapital. Med dess 80
kronor i kassan gick Haglund ut pfl tiggarstrit.
Han skickade upprop till Sveriges alla forsam-
lingar och han akte till Stockholm diir en
journalist Miirta Lindqvist - vid Svenska
Dagbladet - uppvaktades. I sin tidning skrev
hon en rorande artikel om fjiillbornas for-
hillanden och triingtan efter en kyrka. Den
artikeln skulle bli helt avgorande. En donator
st?illde upp med hela 12.000 kronor till

kyrkbygget. Gflvan formedlades av lands-
hovdingen Ringstrand. Donatorn ville att
kyrkan skulle kallas Viktoriakyrkan och
givarens namn skulle hemlighillas itminstone
den niirmaste tiden.

I namn av Guvertfjiills kapellforening gick
man nu in for att bygga kyrka och begrav-
ningsplats. Penninginsamlingen skulle fort-
sritta men det berorda kyrkfolket var ense om
att bygget skulle starta. EFS-predikanten Emil
Karlsson (sedermera Skoldengen) i Sorsele
itog sig uppgiften som entreprenor och bygg-
ledare. 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.

W:

Viktorial<yrkan som byggdes tackvare en
donation av en oktind givare.
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Byggstart tidig vir
Nu blev det allmiin mobilisering av Jukta-
dalens folk. Under vintern 1936-37 hoggs,
forslades fram och sfl,gades det behovliga
virket. Byggstarten skedde i tidig vflr.
Problemet med uppsigningen loste man
genom att till kyrkplatsen kora upp tvi
begagnade bilmotorer och en sigbiink och av
detta gora ett sigverk. Grundforhillandena var
dessbiittre goda. Bygget tog fart men pi sen-
hosten 1937 visade det sig aff det uppsigade
growirket inte r?ickte till. Mera miste an-
skaffas under vintem. Eftersom invigningen av
kyrkan planerats till sommaren 1938 blev
uppehillet over vintern ett problem. Men vid
viren blev det kraftsamling. Byggledaren hade
frin sigverk och snickerier i Sorsele,
Skelleftei och Finnforsfallet skaffat fram det
material han skulle svara for. Kyrkans bly-
sprbj sade fonster levererades frfln Stockholm.
Kyrkklockan gots hos Bergholtz klockgjuteri i
safirma stad och forslades under viren 1938
over fj?illet pA en hemmagjord fora. Niir den
nytilltrldde biskopen Bengt Jonzon aviserade
att hans medverkan forutsatte en invigning
midsommarhelgen 1938 tvangs ledare och
byggare till ytterligare skiirpning. Enligt bygg-
ledaren och nigra nu levande i verksamheten
inblandade. utfordes allt arbete under stor
entusiasm och utan nigra funderingar om
normala arbetstider.

Pusslade ihop en motor
Som exempel mi ndmnas att niir man i slut-
fasen 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 pussla ihop en
motor som fungerade. Liiget var krisartat men
den specialsigade takbel[ggningen kunde i tid
sigas fram, tj?iras och liiggas pi plats. Fran
arkitektens (K M Westerberg vid Diakoni-
styrelsen) ritning gjorde man sjiilvsvildigt
avvikelser (det hoga kyrktornet forankrades
med stora betongtyngder och taket diagonal-
spikades for att kyrkan skulle sti pall mot de
nordliga vindar som med tvi mils ansats kom
svepande liings Overst-Juktan). Precis i tid till
midsommaren blev kyrkan klar och biskopen
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kunde med sina assistenter efter en strapatsrik
f?ird over fi[lloch biickar fullgtira sin uppgift
att inviga kyrkan for sitt iindamil.

Nu avsl0jas givaren
Omsider skulle det avslojas vem som giorde
kyrkbygget ekonomiskt mojligt. Vid en
konferens avslojade generaldirektoren i
Kammarkollegium for kyrkoherden i Sorsele
aff drottningen Viktorias livmedikus Axel
Munthe (som vi kanske b6st minns som
skaparen av turistbegivenheten San Michele pi
Capri), greps si av den foreniimnda artikeln i
Svenska Dagbladet att han ville donera 12.000
kronor till kyrkbygget i Juktadalen.

Det kan viil ocksi ndmnas att byggledaren
som samtidigt uppeholl tjiinsten som EFS-
predikant i Sorsele i denna uppgift hade en
Arslon om 1.800 kronor. Vid sidan om sitt
ordinarie arbete tog han alltsi pi sig ansvaret
for kyrkbygget. Att han hann med si mycket
har han forklarat med att han sommartid
mestadels slutade sitt dagsverke "ndr solen
gick upp". Hans beskrivning av sina med-
arbetares stora engagemang, ambition,
trosvisshet, sammanhillning och handa-
skicklighet zir minst sagt imponerande.

Kyrkans framtid osiiker
Haglund pensionerades som kyrkoherde i
Urshult: Lunds stift. Han dog 1988. Karlsson-
Sktildengen, predikanten och byggaren av
itskilliga EFS-bonhus i liinet avled 1984. Men
Viktoriakyrkan finns kvar. Magnifik st6r den
d?ir trotsande stormarna. Framtiden kan dock
vara osdker. Sorsele forsamling har en starkt
vikande befolkningstrend och den kyrkliga
ekonomin tAl inte si mycket av bortfall. Hiir
miste finnas utrymme for kulturminnes-
virdande insatser och det Zir nog inte bara ftir
Sorsele forsamling en angel?igenhet.

Artikeln publicerades i VAsterbotten-
Kuriren den 1- april 1999.
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San Micheles Vainners stipendiat 20L2
Jag heter Anders Romare och iir konstndr, verksam i 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 tema jag kommer att koncentrera mig pi. Tidigare arbetade
jag en period med temat grottor, inftrr min senaste utstiillning arbetade jag utifrin foton som jag tagit i
mina omgivningar, Stockholms sdderftrrort med industriomriden och bangirdar.

Hair iir ett utdrag frin en recension av Isac Nordgren av min utstrillning pi Galleri Thomas Wallner i
Simris, hdsten 2011.
"I ett avgrdnsat rum visas milaren Anders Romare som ocks6 intresserat sig fiir det "dververkliga". En
annan gemensam inspirationskiilla ?ir bventyrsfiirfattaren Jules Veme. Romare har tidigare gjort bilder
utifian "Till jordens medelpunkt" medan Jeannins verk om sin farJar [r tydligt inspirer:ad av "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.minner om handkolorerade fotografier. Hiir rignar sig Romare flt en helt annan motiw[rld, en rad
ode stadsiandskap. I bilderna uppst6.r'ett intressant spiinningsfdrhillande 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 scenerier eller folktomma stadsrum till veritabla
drdmlandskap, som forflyttar betraktaren till ett djupt personligt enigmatiskt och symboliskt
universum."

F6dd 1972 i Stockholm. Utexaminerades 1999 frin Kungl. Konsthiigskolan
For bilder vdnligen se:
www.andersromare.se eller wvrrw.gallerithomaswallner.com
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B?ista San Michele-vhnner.

Svirt att bdrja detta skrivna bidrag med det
bedbvande ekot av terror-attentatet i Brindisi
och den skriickinjagande jordbdvningen 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 vackraste triidgirdar.

Av en pig6ende publikundersokning framgir
det att majoriteten av besokare sammankopplar
oss med de stora arkeologiska utgrdvningarna i
t ex Pompeji och Herculaneum, snarare in med
de historiska museerna. Det tfll att funderas pi.

Kanske att denna plats iindi doljer en annan ej
for uppenbar betydelse.

Strax efter att Villa San Michele tillfoll Sverige
invigdes Vice Konsulatet i Anacapri med
pompa och stit gissar jag. Ingen av de iildre jag

frigat vet egentligen ndr exakt detta ?igde rum
och ej heller officiellt varfor konsulatet fick
statusen "vice" di dess distrikt, Capri o, inte
var underst?illt nigot annat konsulat eller
generalkonsulat i neirheten. Formodligen var
det av hiinsyn till Sveriges konsulat i Neapel.
Men idag har dven vice-konsulatet vuxit till sig
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och utan nigon skam kan jag meddela den
glada nyheten att konsulatets status, efter
minga decennier, "uppgraderats". Sveriges
vice konsulat i Anacapri har nu blivit konsulat!

Sent en natt 1987 vill jag minnas klittrade en
eller flera personer over Villa San Micheles
murar och staket, formodligen kommandes frin
den ovre grdnsen, frin berget ovan villan.
Sannolikt dr aff dessa iinnu idag okiinda for-
brytare utan namn fitt en bestiillning av nigon
biittre viilbestiilld samlare eller, och i si fall
vdrre, av en offentlig eller privat institutions-
chef nigonstans i viirlden som onskat berika
sina samlingar av 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 ledande indu striliinder, G8 -l?inderna,
samlats pfl Camp David for att diskutera
eurokris och v?irldsekonomi. Obama 2ir orolig
over Europas hillbarhet.

Fran Capris synrand har den globala
ekonomiska krisen aldrig upphort under
perioden 2008-2012, utan snarare forviirrats.
Dessa 6r har varit bland de sviraste iren i Villa
San Micheles historia, men, den stir
fortfarande kvar pfl sina fotter (eller tassar)
vackrare iin nigonsin och utan att ha fdrlorat
nigon av sina betydelsefulla verksamhetsdelar.
Giistverksamheten, kulturverksamheten,
museiverksamheten, tr?idgirdsverksamheten,
underhfrllsverksamheten, butiksverksamheten,
kaf6verksamheten, verksamheten pi
Barbarossaborgen mm har aldrig reducerats
eller upphort att verka utan har tviirtom pi
minga siitt fortsatt att utvecklas.

Med detta vid horisonten har det nya Caf6 Casa
Oliv, den nytippnade delen av villan, jobbat

idogt med att forsoka finna kreativa ldsningar
p6 de ekonomiska svirigheterna och kan under
april-maj i ir uppvisa 40Vo okade inttikter i
jiimforelse med samma period 20II. Detta
positiva resultat skall, tillsammans med andra



losningar, forsoka att motverka och forhopp-
ningsvis kompensera kryssningsturismens
sjunkande besokarantal som 2l maj2012nittt
minus 167o.

Kryssningsrederierna och siirskilt Costa
Crociere har, vid sidan om resendrens forsiim-
rade ekonomi, betalat priset for den rad mycket
allvarliga olyckor och missoden som de varit
med om under 6.rets forsta minader. Den viirsta
av dessa och som djupt chockerat hela vZirlden
var Costa Concordia-katastrofen som 2igde rum
just i Italien utanfor Liljeon,l'isola del Giglio.

Resenrirerna ?ir idag bflde f?irre och fattigare
och om iin utan tvekan krisen handlar om
ekonomi, som overallt annars, handlar den i
dessa sydliga regioner i Italien iinnu mer
konkret och pitagligt om arbetsloshet, avfalls-
hantering och camorra.

Angiende avfallet hann de rykande soporna
ifatt mig i Stockholm...

Tisdag 24 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?ir si liit den
nyhetssiindningen.

Kontrasterna i frigor, ?irenden och moten som
beror Villa San Michele kan vara mvcket stora.

Htir ses Peter Cottino tillsammans med sin
medarbetare Cornelia Lowert och astro-
fysikern och Nobelpristagaren George Smoot.

Sondagen 13 maj uttryckte t ex astrofysikern
och Nobelpristagaren i fysik 2006,George
Fitzgerald Smoot III, George Smoot, pi besok
pi Villa San Michele en onskan om att snart ffl
S,terviinda for att arbeta en tid pi villans giist-
hem. Jag vigade inte riktigt fordjupa mig i
denna frflga och iin mindre i hans studier kring
" den kosmiska bakgrunds s*dlningens svart-
lwoppsform och anisotropi".... men hans
onskem6.'l var ju dnnu en bekrffielse av Villa
San Micheles betydelsefulla roll vilket gladde
mig mycket.

Slutligen, bland forra 6rets speciella vittnesmil
av t ex Isabelle Huppert, Ali Smith, med flera
onskar jag siirskilt niimna Banana Yoshimoto
som besokte oss 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), Shirakawa Yofune (eng. Asleep...)
och flera andra svarade pijournalisternas
frigor pi Capri Awards press-konferens. "Jag
har ett s?irskilt forhillande till ett stllle pi
Capri, Villa San Michele,livliikaren och
forfattaren Axel Munthes hem-museum, som
jag redan tidigare har besokt", berdttade hon,
"det dr en underbar plats 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 amerikansk astrofysiker och
Nobelpristagare ha gemensamt med en
kvinnlig japansk trendsiittande ftirfattare? Ja.. ..
EN sak vet vi i alla fall!

Och nu tillbaka till verkligheten.

Biista hdlsningar,

Peter Cottino
Intendent

Anacapri 23 maj20l2
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