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Kära San Michelevänner! 

 
Det gångna året var ett katastrofår för Villa San 

Michele, som för sin överlevnad är helt beroende av 

biljettintäkter. Kristina Kappelin vädjade om stöd 

och styrelsen beslöt att skänka 20 000 kronor. En-

skilda medlemmar lämnade också bidrag. Låt oss 

hoppas att 2021 blir ett ljusare år! 

På grund av pandemin tvingades vi genomföra års-

mötet per korrespondens. Samtidigt som det var 

tråkigt att inte kunna träffas skänkte detta förfa-

ringssätt större legitimitet åt årsmötets beslut ef-

tersom många av de medlemmar som inte bor i 

Stockholm kunde göra sin röst hörd…  

Också årets möte blir digitalt. Instruktioner om röst-

förfarandet medföljer detta utskick. 

Vid detta årsmöte avgår Bill Ottercrans och Tove 

Faye-Wevle ur styrelsen. Vi tackar dem för ett 

mångårigt, fruktbart samarbete och inte minst för 

deras engagemang i stipendie- och programverk-

samheten liksom vid utarbetandet av Sällskapets 

hemsida. 

* 

Årets medlemsblad bjuder på några viktiga bidrag 

till vår kunskap om Axel Munthe. 

Som alla vet lät sig Munthe ogärna fotograferas. 

Från Parisåren på 1880-talet finns veterligen bara 

två fotoporträtt, av vilket detta är ett: 

 

Fotot på medlemsbladets omslag är därför högin-

tressant. När jag först såg det tvekade jag: är denne 

rundkindade unge man verkligen Munthe? Vi har ju 

vant oss vid bilden av en mager och tunn person. 

Men det är tveklöst han; fotot kommer från ett fa-

miljealbum. Ansiktets rondör, så tydlig också i Ernst 

Josephsons kända oljemålning, tycks ha försvunnit i 

samband med skilsmässan från hustrun Ultima 

1888… 

Under slutet av 1800-talet och en bra bit in på 1900-

talet var Ferdinand och Anna Boberg ett av Sveriges 

kändaste konstnärspar: han arkitekten bakom Thi-

elska galleriet, huvudpostkontoret på Vasagatan, 

”LO-huset” m.m., hon målare och konsthantverkare. 

Åren 1928–33 träffade de vid flera tillfällen Axel 

Munthe i Rom och på Capri. Hans försök till per-

sonporträtt och hennes dagboksanteckningar styrker 

genom sin samstämmighet trovärdigheten i bilden 

av ”en av de underligaste, mest obegripliga männi-

skor jag någonsin mött”, som Ferdinand Bobergs 

sammanfattning löd. Jag vill tacka bibliotekarien 

och arkivarien Tatiana Lindener, som upptäckt do-

kumenten på KB:s handskriftsavdelning, för att hon 

har ställt texterna till mitt förfogande. 

Axel Munthes son Malcolm var i många stycken sin 

far lik. Charmig, hemlighetsfull, fantasifull med 

drag av mytomani. Om sina äventyr som agent un-

der andra världskriget har han berättat i sina memo-

arer. I höstas utkom Anders Johanssons bok Myste-

riet Malcolm Munthe: Churchills agent i Norden. I 

denna mycket läsvärda skildring, liksom i den arti-

kel som han skrivit speciellt för medlemsbladet, 

försöker författaren räta ut frågetecknen som om-

gärdar detta mysterium. 

Innan pandemin bröt ut var arkeologen Sten Tesch 

vidtalad för ett föredrag om den mosaikteknik som 

går under namnet cosmati. Det kommer i stället här, 

i form av en faktarik artikel. 

Sist men inte minst: en artikel av Munthe själv om 

Kristina Nilsson. Den publicerades 1887 och trycks 

här om för första gången, i samband med 100-

årsdagen av sångerskans död. 

God läsning! 

Bengt Jangfeldt 
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Det finns morgnar… 

när man vaknar på Villa San Michele och önskar att 

man alltid ska få börja dagen just så, just här, med 

denna frid och dessa färger. Neapelbukten ligger 

blank och blå. Vid sextiden glider ett ganska stort 

passagerarfartyg förbi med tända ljus. Det ser så 

spännande och mystiskt ut på avstånd.  

Det stora pinjeträdet framför köksfönstret är en 

skulptur av vackert formade grenar som bär upp ett 

barrigt parasoll där fåglarna bygger bon. Så här i 

april är kvitterkonserten i full gång. Jag ser en pytte-

liten sångare och frågar mig hur den kan låta så starkt 

och så vackert. I bakgrunden hoar turkduvorna som 

ett ackompanjemang av kontrabas. Samma duvpar 

kommer tillbaka år ut och år in. De flyger ograciöst 

mellan tallen och telefonstolpen där de sitter och 

pussas. Hur kan de egentligen flyga alls med sina 

tunga bröst? Man blir hungrig när man ser dem.  

Denna morgon i april har något absolut tidlöst över 

sig. Jag känner mig som Axel Munthe eller Anne 

Charlotte Leffler som ska beskriva en ö som inte 

längre är så fjärran och exotisk, men som ändå verk-

ligen lever sitt eget liv, som liksom värjer sig mot 

mycket av det som det moderna Europa vill tvinga på 

den. 

Just denna lördag är en alldeles särskild dag för mig 

och många andra Capri-bor, eftersom vi har blivit 

kallade till vaccinering. Man vet att man har blivit 

italienare när man klär upp sig för att gå till doktorn 

och till banken. Jag tar alltså min dagliga motions-

marsch till La Migliera tidigt på morgonen och går 

sedan hem för att förbereda mig på sticket med stort 

S. Min snyggaste kjol är skrynklig, så strykbrädan 

åker fram, liksom läppstift och mascara. Denna kal-

lelse är södra Italiens upprättelse, framförallt gente-

mot Lombardiet som är känt för sin effekti-vitet. I 

Milano har vaccinationsstrategin haft enorma pro-

blem. Regionens anmälningsplattform på nätet bra-

kade tidigt samman och fick bytas ut. Campanias 

system däremot fungerar som en schweizisk klocka. 

Jag skickade in mina uppgifter och fick en tid dagen 

efter! 

Så nu tillhör jag alltså lämmeltåget av ”cittadini anzi-

ani”, det vill säga äldre personer, som är på väg till 

det före detta hotellet Eden Paradiso (bara namnet!) 

för att vaccineras mot covid 19. Det känns som en 

medborgerlig rit och plikt, som om vi skulle rösta i 

ett avgörande parlamentsval. Klackarna ekar mellan 

husväggarna på Via Orlandi, alla människor är frä-

scha och välklädda. Titta där är Giggi från Il Buco! 

Så roligt att se honom igen efter Le Arcates långa 

nedstängning. Kramas kan vi ju inte, men hans glada 

hälsning får mig att känna mig delaktig i livet på ön, 

som kan vara ganska kärvt.  

Kösystemet är föredömligt arrangerat ungefär som på 

en flygplats. Vi håller avstånd, vi är artiga och vän-

liga mot varandra. Många är oroliga för Astra-Zeneca 

och ber om Pfizer eller Moderna, men här gives ing-

en pardon. AstraZeneca blir det och sedan en kvarts 

väntan för att se att allt står rätt till. När jag går ut får 

jag och alla andra en liten ”pop-knapp” som det står 

”sono vaccinato” på.  

- Så jag har alltså blivit man nu? kan jag inte låta bli 

att säga.  

Med tanke på att mer än hälften av Italiens befolk-

ning är kvinnor, skulle man ju kunna göra en knapp 

med texten ”sono vaccinata” också. 

Det är svenskan i mig som slår bakut. Men trots tex-

ten känns det som att sätta simborgarmärket på kapp-

kragen. Det är gjort. Första sprutan är avklarad. Jag 

går sakta hemåt och handlar lite gott på vägen. Längs 

Viale Axel Munthe kommer några glada äldre far-

bröder strosande som berättar fantastiska historier om 

hur de såg Munthe sitta och läsa i sin trädgård i Torre 

di Materita. Jag får det inte att gå ihop tidsmässigt, 

men säger ingenting. Det är så roligt att någon har ett 

så starkt minne av honom. De kanske verkligen var 

två små ”pischelli” som hävde sig upp på muren och 

såg den allvarlige gamle mannen sitta där med sina 

böcker och sina hundar.  

De lyfter på kepsen och hälsar god kväll.  

Tiden står stilla i Anacapri.  

Kristina Kappelin 
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Axel Munthe i Anna Bobergs dagböcker  

21/10 28:  

Middag hos H.M Drottningen [i Villa Svezia]. 

Värdinnan för sjuk att närvara. Hon är mycket 

dålig, orkar endast vara uppe någon timme på 

dagen om vädret – som nu – tillåter henne sitta i 

solen på en balkong. Som värdfolk fungerade 

Grevinnan Taube, Statsfru, och Baron De Geer.1 

Gäster: P[rins] W[ilhelm] förstås som bor hos sin 

”morsa” som han respektlöst uttrycker sig, pro-

fessor och fru Boëthius,2 samt fr. Sjöström, Maja, 

som haft något att göra med Drottningens install-

ation. Och först och främst doktor Munthe för-

stås, en i sanning kuriös, till sitt yttre maläten och 

rufsig gammal uv. Han ju också gammal, kring 

de 75 skulle jag tro. Och nästan blind, men lejon-

klon gör sig ännu gällande och för den höga sjuk-

lingen är han livselixiret. Själv sade han: ”Tja – 

jag har hållit hennes huvud över Lethes vatten i 

14 år.”  

 

Anna Boberg tecknad av maken Ferdinand 1932. 

Han är frispråkig som den där inte kan undvaras, 

och en hovets gisslare och buse. ”Skulle jag till 

på köpet ta hovfasoner, ljuga med ord och gest, 

när jag hålles kvar i den förb. omgivningen mot 

min vilja. Min avskedsansökan som livmedikus 

ligger inne sedan 11 år tillbaka och alltjämt läm-

nas den utan avseende. I somras ställde jag till en 

sådan herrlig skandal, att hov och societé blev 

som en myrstack, i vilken en ko trampat. Jag 

ignorerade Böttigers framräckta hand inför 

många och höga vittnen.3 Den lismaren och 

skvallerbyttan! Vad allt har inte hans falska tunga 

ställt till! Ta Böttiger i hand? Nej, inte jag.” – ”Jo 

visst blev drottningen ledsen, men det ändrar ju 

ingenting i själva saken…” 

Jag såg att han gonade sig åt uppståndelsen och 

tänkte: Hör du, min gubbe lilla, du skulle väl inte 

till äventyrs vara svartsjuk på din höga Klients 

andra gunstling? Jag påminde honom om vårt 

första – och enda – sammanträffande som ägde 

rum i Paris 1882 – ”låt oss forska i hävderna”. 

Jag bodde hos Garnier’s några månader, hade 

rymt till dem från en f.ö. usel pension i Schweiz 

– företagsam ung dam. Sökte svenska läkaren för 

jag minns inte vilken liten bobo4 – det var 

Munthe. Han skulle pröva mina nerver och läm-

nade mig ensam med sin stora folkilskna hund, 

antagl. densamma som inte kunde tåla den unga 

fru Munthe, som användes som plågoris och till 

sist av henne förgiftades, då äktenskapet redan 

var ett helvete. Stackars hänförande madonna-

sköna Ultima f. Horngren, hon dog själv inte 

långt därefter under tragiska omständigheter.5 Nå, 

där stod jag skräckslagen men besluten att förr dö 

än ropa på hjälp, och framför mig stod besten 

med uppdragna läppar, stel och morrande. En 

rörelse och han hade störtat på mig. ”Hur vågade 

doktorn utsätta mig för en sån fara, ni odjur!” 

Odjuret fann upplevelsen mycket skrattretande 

och sitt handlingssätt särdeles humanistiskt. ”Ja, 

det var Puck den första, han var inte att leka med, 

inte för små blonda fröknar. Men mig var han en 

vän i liv och död. Som den jag nyss förlorat, 

också (!) förgiftad av någon usling. Honom fann 

jag nästan död i en av lik förgiftad pöl på fronten 

efter det människoförödande slaget vid” – (tyvärr 

glömt namnet).6 Och så berättade han på ett oer-

hört fängslande sätt om upplevelser och intryck 

från hans arbete som ambulanschef vid engelska 

armén. Därifrån kom han in på ytterst ömtåliga 

ämnen, dem han som nervläkare har studerat och 

vars résumé var att vi äro på god väg mot ett 

tredje kön. Jag som föreställt mig doktor Munthe 

som en folkskygg bitvarg satt som ensam åhörare 

till en konferens av det allra intressantaste [sla-

get]. Varför just jag? ”Jo, ser ni, det [fortsätt-

ningen bortklippt]. 
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Munthe utanför Villa Svezia. 

19/2 29: 

[…] I dag lunchat i Villa Svezia, litet svårt 

komma ifrån packningen till vilken denna dag 

sparats men omöjl. för det skälet neka drottning-

en. Det blev till på köpet en lång lunch, 4 tim., ty 

sedan vi lämnat villan släppte Munthe oss inte 

med mindre vi följde honom upp i hans bostad, 

som inte är något annat än chaufförsbostaden 

uppe på garaget, den han själv valt för att få vara 

i fred. Han har t.o.m. satt en grind halvvägs i 

yttertrappan som han låser för att hindra drott-

ningens bud att knacka. Han infinner sig i när det 

passar honom och inte när det passar Majestätet. 

Men du store värld. Jag tror inte mina ögon när 

jag kommer in i rummet. I denna drängstuga bor 

Drottningens av Sverige livmedikus, kammar-

herre Munthe, héroen från tragiska evenemanger, 

ägaren av Capris vackraste plats med en el. flera 

villor!  

En smal järnsäng utan överkast, ett gammalt 

ruskigt pianino alldeles uppe i fönstret, en gam-

mal ”emma”, ett litet tarvligt skrivbord, ett par 

stolar, och därmed är rummet proppfullt. När så 

vi tre slagit oss ned så kan ingen mer komma in.  

 

Villa Svezia med garaget till vänster. 

Dammigt, alldeles ostädat: cigaretter, fulla ask-

koppar, aska, stumpar över allt. Bostaden består 

dessutom av ett rum där kläder och all möjlig 

bråte flöt ut över möbler och golv, samt ett smalt 

kök invid vars rostiga spis och snaskiga diskbänk 

ett omålat bord med vaxduk utgör Munthes mat-

sal. Maten skickas upp fr. Drottningens kök. 

Endast undantagsvis värdigas livmedikusen del-

taga i måltiderna i villan. Och naturl. tål han 

ingen inblandning i sina inre angelägenheter av 

de sjangtila hovlakejerna, utan dem låter han en 

16–18 års Capripojke sköta!!7  

 

Vittorio Massimino och en hovlakej. Publiceras för 

första gången. 
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Det är inte underligt det ser ut som det gör – själv 

är han ju så gott som blind. ”Det är mig likgil-

tigt”, säger han, ”vad jag har omkring mig. Det 

att mina materiella behov och pretentioner redu-

cerats till ett minimum, det vågar jag tro är ett 

tuppfjät uppåt…” – ”Bara jag har ett instrument 

och helst inte så infernaliskt kallt som här är jag 

nöjd.” – ”Jag är tyskhatare, skrev under kriget en 

dräpande bok om vad jag som krigsläkare bevitt-

nat, dock anonymt för drottningens skull. Henne 

förbjöd jag läsa den.”8 Tänk vilka kval för Drott-

ningen, att av sina egna känslor vara bunden vid 

en man som hatar allt vad tyskt heter och pro-

klamerar det med hög röst. Hon, en Hohenzol-

lern! Jag har det intrycket att Munthe inte sparar 

ens henne för sin hänsynslöshet. Och ändå är 

hon, efter alla dessa års sjukdom, fortf. Majestä-

tet gent emot alla andra som få nalkas henne. 

Bara det att hennes sjuksköterskor aldrig varken 

natt eller dag får sitta i hennes rum. Och så får 

hon ha 9 st. som turas om med skötseln.  

 

23/10 29: 

[Följande stycke är elliptiskt formulerat och där-

för delvis svårläst].  

Brev fr. dr Munthe, Rom förestår mig, ber mig 

översätta hans bok, skriv engelsk världssuccé, 

oerhört fängslande, beundransvärd, The Story of 

San Michele. Svenska förlägg. tävla om rovet, 

överbjuder varandra, största bud Geber 10,000 

kr, utsänt översätterska, Munthe förkastar, jag 

och endast jag kan tolka honom. Vill inte jag, får 

inte bok översättas. Lovar [att] all förtjänst därpå 

är voué aux oiseaux, de svensk 10,000 skulle 

köpas och t. flyttfågl., fridlysas, alltså han skyl-

dig fåglar 10,000. Om inte svensk upplaga [blir] 

han skyldig sälja bästa madonna f.a. skaffa 

peng!!! Vädjar t. mig, blind, oförmögen själv 

utföra arbetet, dock medarbetare [utrivna sidor]. 

 

[18]/4 1932: 

Måndagen vi två bil t. Sorrento kl. 7.45. fortf. 

härligt men svalt. Båt t. Capri, bjudna gästa 

Munthe en vecka, hade dock bara en fattig dag: 

framme kl. 11. Direkt med [oläsl.] och buss t. 

Anacapri. I hotel Paradiso mötte Ms ryska sekre-

tererska, konstig, osympatisk typ, hon som enl. 

författaren efter hans diktamen och stavning ord 

för ord nedskrivit svenska översättningen av San 

Michele.9 Med henne som vägvisare, genom öde 

olivlundar, contournant svenska drottningens 

muromgärdade, romantiskt övergivna villa, till 

hans ett litet stycke längre bort, likaså murom-

gärdade La Materita, förr kloster, före klostret 

fästning etc. I muren portal flankerad av två väl-

diga rikt smidda (järn) sockelhållare som kunde 

setat på ett Palazzo Riccardo el. dyl. En lång 

gräs- och blominkräktad trappa under vinpergola 

försvinner ned i terrängen och längst ned dyker 

Munthes långa figur upp åtföljd av en präktig 

polishund tillkallad av postklockans klämt. Varit 

mycket sjuk, influensa, ännu eländig, men piggar 

upp sig i glädjen [att] förevisa. Jag är glad att se 

hans glädje över vår ankomst inte bara av få-

fänga. Nej, det kan inte hjälpas, han har något 

som i hög grad charmerar mig, fastän jag vet så 

mycket nedsättande om hans karaktär. Han är 

inte riktigt verklig ens när man har honom face à 

face – hans stackars härjade blinda ansikte – han 

är en eruption, en katastrof, en knalleffekt.   

 
 

 

Tidigare opublicerade foton från Torre di Materita 

tagna av Vittorio Massimino. 
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Sedan vovven presenterats as ”a perfect gentle-

man” började förevisningen av La Materita. Ut-

gångspunkten var ett förfallet medeltidstorn, hur 

mycket av det obetydliga tillbyggda huset och 

terrasserna var rester efter klostertiden fick jag 

inte klart för mig. Emellertid har hokuspokusdok-

torn utan någon som helst experthjälp åstadkom-

mit något alldeles förtjusande. Hjälpen har varit 

en hel del antika arkitekturfragment, kolonner, 

pilastrar, balustrader etc. använda au petit bon-

heur – med förtjusande effekt. Tre lika stora rum 

i tornet. Överst sängkammare, mellanrum [?] 

salong, underst sommarsalong, alla tre museer. 

”Samla? Söka?” säger värden – ”vad ska det 

tjäna till? Föremålen ska komma till en, ens läng-

tan efter saker skall vara så stark att den suger 

dem till sig. Nästan allt jag har sökte upp mig…” 

 

Rosina på Materita med en av sina söner, möjligen 

Enrico, född 1920. Publiceras för första gången. 

Nå, det hindrar inte att han om en hel del ger 

fantastiska skildringar på hur han snokat upp 

dem. Lunch serveras utmärkt god och riklig, 

gumman Rosina, 3dje generation fr. bokens första 

kapitel = utm[ärkt] kock och italienskt familjär 

vid servering.10 ”Rosina, porta qui lo sai” säger 

doktorn. Rosina kommer med taxfamiljen, en 

liten liten mamma och två valpar, ”den tredje fick 

Jolantha i förrgår, men hennes pappa (Italiens 

kung) tog den för sin räkning…” (detta för att 

klargöra den extraordinärt förstklassiga taxra-

sen).11 ”No no, Rosina, l’altro sai.” Rosina för-

svinner igen och återkommer tvekande med en 

större rund bleckask. M. otåligt: ”Ma no, no, non 

capisci? E stupida Rosina. L’altro, i altri vediamo 

Rosina…” Ett ljus tycks uppgå för gumman som 

pilar iväg utan att vi fick se vad hon hade i asken. 

Återkommer bärande med en stor vid korg inne-

hållande tre killingar, mamman skuttande bred-

vid. När Ms blinda händer få fatt i ett litet djur ser 

man hur han njuter – och djuret  

Efter lunch fortsätter husesynen med fascine-

rande kommentar[er] – jag vet ju att de äro quasi 

à la fantasier men vad gör det, då de är spirituella 

och underhållande utan like. Nej, jag blir inte 

klok på den mannen! Egentligen har jag p.g. av 

hans tarvliga illojalitet och gränslösa egenkärlek 

lovat mig själv att tycka illa om honom och gör 

det också då han är utom räckhåll. Men träffas vi, 

ja då charmeras jag, hypnotiseras. 

Kl. 4 måste han vila, men kommer kl. 5 och häm-

tar oss på hotellet för besök på San Michele, som 

ligger på [en] helt annan plats än Materita. Innan 

vi gå framkastar han: ”Så mycket du vet Anna, 

behöver du nån gång pengar skall du komma hit 

och skriva om allt du sett och ytterligare får se. 

Ingen har hittills fått göra det – men du får när du 

vill. Det blir mycket pengar.” Vad i himlens 

namn ska jag svara på det? Jag vill och vill inte. 

Kan kanske på sätt och vis, men kan ur veten-

skaplig arkeolog. synpunkt absolut inte. Menar 

han det verkl. eller är det ett hugskott glömt i 

morg.? Bob har slukat betet med hull och hår och 

ser redan en volym med min text och sina illust-

rationer. Jag nappar visserligen men aktar mig för 

kroken. Samarbete med Munthe – tvivelaktigt 

nöje tror jag. Tanken avskräckte mig redan då 

översättningen av hans San Michele var på tape-

ten.  

Redan efter ½ timme stod M. på hotellgården – 

hur han även med hjälp av sekretererskan kunnat 
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ta sig fram på den branta steniga och trappavsat-

ser indelade åsnestigen är en gåta. Till San 

Michele är vägen bekväm. Han tar ett stadigt tag 

i ens klädningsarm och går den kända stigen utan 

tvekan – man skall inte låtsas om hans blindhet. 

Men att han nu är nära fullständigt blind det 

märks på allting.  

Vägen leder delvis genom byn Anacapri och 

slutar i en terrass mitt på branten av ett högt berg 

och mot en port och en rosafärgad mur: San 

Michele. ”Jag är rädd”, säger M., ”att jag hum-

bugat och överdrivit då jag i min bok talat om det 

här stället, eller hur?” Idel fiskning för compli-

menter, han vet mycket väl att det lilla blyg-

samma stället vida överträffar alla beskrivningar. 

Först belägenheten, som är oöverträffad, så an-

läggningarna, apteringen av några gamla hus på 

olika nivåer, av branten, av naturtillgångarna. 

Innanför porten sträcker sig terrassen, gjord till 

pergola med stenkolonner och balustrad emot 

bergets yttersta rundning. Utsikten över öns däl-

der och bortre höjder över hav och kustland med 

Vesuvius bolmande i fjärran är som envar kan 

förstå underbar.  

På en särskild utbyggnad på barriären, just mitt i 

själva rundningen, ligger den genom S. Michele-

boken världsberyktade sfinxen vänd utåt. Trappor 

till övre terrasser, gångar, en mystisk cypressallé, 

rosor, glyciner, den gula jasminen, allt planterat 

och komponerat av M. själv. Som arkitektyrke är 

allt uppåt väggarna, fantastiskt och förtjusande, 

idel antika detaljer inplockade och samman-

ställda utan hänsyn till arkitekturreligion. M. 

berättar själv att han förföljdes av en prisse som 

han såg smita omkring på terrasserna utanför 

ivrigt ritande. När slutligen audiens beviljades 

visade det sig vara en engelsk arkitekt som bad 

att få veta namnet på den store mästare som 

skapat S. Michele (detta långt före boken). Han 

hade sagt, att något så frigjort från convention 

och coutym hade han aldrig sett, ingenting var på 

sin plats etc. etc. etc. Interiörerna naturlv. samma 

andas barn, dock numera, sedan M. uteslut. bebor 

Materita, berövade en del av sina skatter. I detta 

paradis skulle vi bott om vi kunnat stanna en 

vecka. För en enda natt var det ej värt att vidtaga 

nödiga åtgärder.  

Tills det skymde gick vi omkring alldeles över-

väldigade och fascinerade av vad vi såg och lyss-

nade till. En oförglömlig dag. Skall intrycket 

bestå om vi återkomma i annat syfte än att njuta? 

Sent kväll Munthe sänt t. hotell sv. tidning där 

Krüger avslöjas som bedragare. Ofattligt! 

 

[Mitten av oktober 1933:] 

Vi […] tar båten till Capri f.a. visitera Axel 

Munthe. Louise har aldrig varit där förut.12 Först 

ett besök å Drottningens villa nära Munthes la 

Materita. M. anförtrodde oss vid besöket i Sthlm 

sistlidna aug. att han ämnade föreslå Kungen 

skänka den till Louise. Därom vet varken hon el. 

Kr[onprinsen] intet – jag tvivlar på att presenten 

kan mottagas p.g.a. svårighet tillgodogöra sig 

den. Kuriöst bese den lilla villan inom höga mu-

rar [resten av meningen kraftigt överstruken, 

oläslig]. 

 

Kronprinsessan Louise. 

Besöket hos M. avlöpte i det stora hela precis 

som när vi var där våren 1932 (för 1½ år sen). Vi 

fann honom spatserande med sin stora hund på 

”motionsterrassen”, vi gick husesyn* och åt 

lunch. M. var vid ypperligt humör, intressant och 

snillrik, mer harmonisk än jag sett honom sedan 

sammanträffandena i Rom. Han sa inte ett ont 

ord om någon och beklagade sig mindre än van-

ligt över sitt grymma öde. Och ändå hade blind-

heten tydl. tilltagit, han var ur stånd att reda sig 

själv t.o.m. i sina rum. Hans tillfredsställelse över 

det Kungl. besöket var stor och uppriktig. Men 

denna gång avstod han från att följa med till S. 

Michele** som han gjort vid Bobs och mitt be-

sök.  

* Främst bl. Ms dyrgripar ett [oläsl.] egyptiskt 

huvud i mycket nära släkt med det ryktbara huvet 
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av prinsessan ? från Amarnafyndet i [Egyptiska] 

museet i Berlin; ett litet dito, svartfärgat trä, en 

mansstatyett också i trä, båda egyptiska. En cin-

quecentomadonna i läderplastik, purpurbrun, en 

dito, färgad sten (Verrocchioskolan) etc. 

** F.t. bebodd av fransyska f. översättn. av 

boken. Kuriöst se om bakslag i världssuccén skall 

komma i Frankrike. – Ms tjänare alla i stora 

hornbågade glasögon – försiktighetsmått. Bättre 

förekomma än förekommas. – Om de fyra färdiga 

manuskript M. sagt sig ha lig[gande] färdiga i 

byrålådan inte ett ord. Men för Kungen har M. 

läst högt (?) väl låtit föreläsa något ur en blivande 

bok om Drottningen. Kanske är alltihop fantasi-

foster? Han generar sig ej. 

1. Grevinnan Ella Taube och förste kammarherre 

friherre Jean-Jacques De Geer. 

2. Arkeologen Axel Boëthius, föreståndare för 

Svenska institutet i Rom, och hans hustru Majlen. 

3. John Böttiger, chef för Kungl. Husgerådskammar-

en, som drottningen hade en god relation till. 

4. Bobo (fr.), mindre åkomma. 

5. Ultimas efternamn är Hornberg. Hon avled 1895 i 

barnsäng. Uppgiften att hon skulle ha förgiftat Munt-

hes hund är intressant; den uppgiften finns inte någon 

annanstans. 

6. Anna Boberg kopplar felaktigt ihop förgiftningen 

med första världskriget. Två av Munthes hundar hade 

förgiftats på Capri i början av september 1928. 

7. Capripojken är Munthes allt-i-allo Vittorio Massi-

mino, son till Rosina, f. 1912. Hans syster Nannina 

var ett tag också anställd på Villa Svezia.  

8. Red Cross & Iron Cross (1916). 

9. Natasha Khaliutine, f. i Ryssland 1890, kom till 

Capri efter bolsjevikkuppen 1917 och arbetade från 

mitten av 1920-talet som Munthes sekreterare. 

10. Rosina Massimino, som varit i Munthes tjänst 

sedan slutet på 1880-talet. Hon och hennes syster 

Giovannina förekommer i Boken om San Michele. 

11. Kung Vittorio Emanuele III:s dotter äldsta dotter 

Iolanda.  

12. Sveriges kronprinsessa och blivande drottning 

Louise. 

 

 

 

 

 

 

Boken om San Michele nu digital! 

I april avslutade Litteraturbanken arbetet med att digitalisera August Strindbergs samlade 

verk. Det är en glädjande nyhet! Vem som helst kan nu ladda ner och läsa nationalskaldens 

verk till sin läs- eller surfplatta. 

Nyheten gavs stort utrymme i media, som dock missade att rapportera den ÄNNU 

STÖRRE NYHETEN – nämligen att Axel Munthes Boken om San Michele också har digi-

taliserats och numera finns tillgänglig på Litteraturbanken. Det rör sig om den första 

svenska utgåvan, publicerad av Bonniers 1930. Digitaliseringen har blivit möjligt eftersom 

det har gått 70 år sedan författarens död och upphovsrätten därmed har upphört. 

Boken kan laddas ner på https://litteraturbanken.se.  

https://litteraturbanken.se/
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Porträtt av Axel Munthe 

av Ferdinand Boberg 

 

Axel Munthe är en av de underligaste, mest obe-

gripliga människor jag någonsin mött. Han är i 

allra högsta grad en person om vilken man kan 

säga, att ”man aldrig vet var man har honom” – 

alltid mystisk, overklig: säger ett, menar kanske 

ibland ett annat, tror ett tredje, tycker ett fjärde… 

man kan aldrig vara säker på att det han i ett visst 

ögonblick säger är vad han verkligen menar, ty i 

nästa ögonblick kommer han med en obegriplig 

motsägelse… 

Vår bekantskap med honom kom först rätt sent, i 

Rom, det måste ha varit på våren 1930,1 innan 

Drottning Victoria dog. 

 

Första sidan i Ferdinand Bobergs manuskript. 

Anna hade dock tidigare en gång i Stockholm 

tillfälligtvis råkat honom, då han hade med sig en 

kolossal hund, som såg hemsk ut, men som Anna 

sade att hon ej ett ögonblick skulle vara rädd för. 

Varpå Munthe för att skrämma henne stängde in 

henne med hunden i ett rum, för en liten stund, 

under vilken hunden hela tiden morrade, till dess 

dörren öppnades. Oanständigt, helt enkelt!2 

Däremot kände honom mycket tidigare Annas 

syster, Ellen Kronberg, som hade gift sig med 

Julius 1887 och därefter bodde i Rom närmaste 

åren.3 Där gjorde hon bekantskap med Munthe, 

som just då var en i Rom bosatt och mycket känd 

läkare, oerhört uppskattad, särskilt därför att han 

vid den svåra koleraepidemin i Neapel 18834 

hade uppträtt med ett mod, ett dödsförakt och en 

storartad verksamhet, som hade tillvunnit honom 

en allmän och tydligen i högsta grad motiverad 

beundran. Anna och jag hade från Rom hört, att 

hennes syster och svåger där rätt mycket hade 

träffat Munthe och att han var särskilt förtjust i 

Ellen, som var en sällsynt älsklig, på samma gång 

som grundligt bildad kvinna, och det var på visst 

sätt i samband med denna bekantskap som vårt 

sammanträffande med Munthe kom till stånd.  

Han bodde 1929 i Villa Svezia utanför Rom, där 

han som livmedikus var stationerad på grund av 

Drottning Victorias mycket försvagade och un-

dergrävda hälsa: hon var ständigt sängliggande 

och dog året därpå.  

Vi voro under loppet av några veckor inbjudna 

till lunch två eller tre gånger, och det var alltså 

där vi lärde känna Munthe. Anna hade redan på 

engelska läst hans bok, Historien om San 

Michele, som hon var oerhört förtjust i och djupt 

beundrade. För mig personligen, som endast 

delvis hade läst den, var den alltför fantastisk och 

alltför påtagligt en blandning av verklig verklig-

het, diktad verklighet och verklig dikt för att jag 

skulle kunna förstå dess förmåga att så oemot-

ståndligt intressera som fallet blev. Faktiskt var 

ju den boken redan från början designerad att bli 

den ”best-seller” som den blev och den var snart 

en världssuccé med fullkomligt enastående fram-

gång samt översatt till alla tänkbara språk, bland 

andra isländska, och ryktbar i hela världspressen. 

Ett förhållande som jag beklagligen ej kan förstå, 

men som min fantasifyllda och äventyrsglada 

maka fann i högsta grad naturligt. Hon tyckte 

boken var vansinnigt rolig! 

Givetvis inverkade detta på Munthes intresse för 

Anna och han blev intensivt betagen i hennes 

livliga ingenium och sprittande vitalitet. Han 

sade oss oförbehållsamt att han hade varit nyfi-

ken på att träffa Anna som den syster hon var till 

Ellen Kronberg och för att se om hon var lika 

trevlig och begåvad som Ellen! Vilket han tydli-

gen fann vara i oväntat hög grad förhållandet. 
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Han var också med vid de luncher där vi voro 

närvarande och detta uteslutande för att träffa 

Anna, samt var då glad och språksam och till-

gänglig. Vilket ingalunda måtte ha varit fallet, då 

han någon gång var med vid en måltid, där endast 

uppvaktningen var närvarande. 

Uppvaktningen bestod av kammarherre Jacques 

De Geer och… ja, vem var hon? En mycket livlig 

och glad dam… jag minns ej vem! En av Drott-

ningens närmaste damer var det i alla fall – och 

med dem underhöllo vi oss naturligtvis på artig-

aste sätt, under det Munthe i påfallande hög grad 

struntade i dem.5 

 

Ferdinand Boberg, självporträtt. 

Efter den första lunchen ville han tydligen träffa 

oss ensamma för att tala rent ut och det gjorde 

han så att vi baxnade. Han tog oss med uppför en 

smal liten spiraltrappa till ett par små rum ovanpå 

garaget, där han bodde, och vilka rum! Så små att 

de få grejerna trängdes på varann och i fullstän-

dig oreda. Ett tarvligt pianino, några stolar, ett 

matbord, diverse annat, en bokhylla, ytterligare 

en del obestämbara föremål m.m., det hela ostä-

dat och skräpigt, en enda röra. Det andra rummet 

måtte ha varit hans sovrum… 

Om allt detta sade han oss ungefär följande: ”Ja, 

här ser ni hur Drottningens livmedikus bor! Jag 

har under 14 år hållit livet i Hennes Majestät och 

det har ju lyckats, men jag har under tiden 

mången gång anhållit om entledigande från min 

befattning och det har däremot icke beviljats. 

Och här sitter jag alltjämt” etc. etc. Allt detta 

uppblandat med rätt vanvördiga uttalanden om 

uppvaktningen, som han föreföll att icke kunna 

tåla. Han sade att han valt dessa otrevliga rum för 

att ej vara betroende av de uppvaktandes närhet 

och för att när som helst kunna dra sig tillbaka dit 

upp och få vara i fred., ty dit kom ingen annan än 

hans italienska uppassarpojke,6 en 17-åring som 

en gång i samma underliga bostad serverade oss 

en delikat lunch av macaroni, frukt och verkligt 

Frescativin, direkt levererat, varom Munthe sade 

oss att det var något helt annat än det Frescati, 

som man får på Romrestaurangerna, därför att 

”på vägen mellan Frescati och Rom finns det ju 

vid bondgårdarna och osterierna så gott om brun-

nar, så…” 

Något senare besökte vi Munthe på Capri för att 

få se hans båda små domäner där, och det blev en 

helt minnesvärd upplevelse. 

Vi kommo med båt från Neapel och möttes vid 

landgången av Munthe själv, varpå vi tog en bil 

och körde upp till höjdplatån, där vi lämnade 

bilen och började promenaden. 

Det blev en ganska lång sträcka genom olivsko-

gar på stigande och fallande, bitvis stenlagda 

gångstigar, till dess vi skymtade Drottningens 

lilla villa mellan oliverna, och så kom slutligen 

strax därefter Munthes egen bostad, som han 

kallade Materita. Ett till det yttre anspråkslöst 

litet, putsat stenhus, också mitt i olivskogen men 

omgivet av ett staket, vid vars grind vi möttes av 

Munthes hiskliga hund. Munthes ögon voro nu så 

försvagade, att han endast med svårighet kunde 

reda sig på egen hand. 

Så kommo vi då in i detta hans hem, som han 

själv inrett med möbler, skulpturer och ornamen-

tala detaljer, vilka han själv funnit på olika stäl-

len. En stor rikedom av delvis förnäma små fö-

remål, sammanställda mera händelsevis och utan 

hänsyn till deras sannolika förutvarande sam-

manhang… men ändå mycket intressant och 

smart ordnat. 

På Materita hade han en hel familj som sina tjä-

nare, mamma och tre barn, som för övrigt serve-

rade den delikata lunchen.7 
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Torre di Materita.

Jag måste säga, att jag i någon mån blandar ihop 

den interiören med San Michele, som vi senare 

med Munthe besågo och som ändå, med avse-

ende på inredning och innehåll, var avgjort sty-

vare än Materita, med ändå på samma sätt litet 

händelsevis och på måfå sammanställda arkitek-

tur- och ornamentsdetaljer. Dock: intressant i 

allra högsta grad! Och vilket läge! Materita låg 

som jag sagt mera inbäddat, undangömt i 

olivskogen, under det San Michele låg ända ute 

på sista klinten av en framskjutande bergsudde, 

vaktat omedelbart utanför utsiktsfönstret av en 

härlig sfinx i marmor.  

Och utsikten! Ja, vi voro ju högt uppe på Capri 

och just ifrån detta fönster utbredde sig ett pano-

rama, så förtrollande, att man knappt kan tänka 

sig nånting mera ljuvligt idylliskt på samma 

gång som herrligt storslaget. Terrängen föll 

omedelbart bortom sfinxen ner i den delikat 

blågråa olivskogen, som böljade på olika nivåer 

till dess den nådde ner emot öns strandpartier, 

där man skymtade en del gammal bebyggelse 

med tegeltak – och där utanför det i tjusande 

toner av smaragd, turkos, kobolt och ultramarin 

glimmande medelhavet… en kontrast till det vita 

och hetröda i bebyggelsen och de ljusa, svala 

tonerna i olivskogen som var fullkomligt beta-

gande. När så längst bort vid havshorisonten det 
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hela avslutades med den solgnistrande strimma 

som Neapel bildade och vilken sakta övergick i 

den stigande konturen av Vesuvius med sitt 

traditionella, vilande parasoll av rök från jordens 

innandömen – ja då var hela detta panorama i 

strålande solsken något av det mest underbara vi 

någonsin stått inför under våra otaliga färder i 

fyra världsdelar… Vi häpnade och jublade! 

Både i Materita och San Michele funnos bland 

alla de gamla detaljerna även sådana dyrgripar, 

som Munthe sade sig ha fiskat upp ur det skim-

rande havet där nere… dikt eller verklighet? 

Svårt att avgöra bland alla de minnen, intryck, 

fantasifoster och befängda idéer som trängas i 

Munthes rika ingenium! 

På San Michele förekommo emellertid två högst 

kuriösa episoder, en så där egendomlig och ab-

solut oförutsedd överraskning, som plötsligt kan 

framkastas allenast av en så extra egenartad 

personlighet som Munthe är. Bäst det var sade 

han till Anna: ”Hör du, skulle du vilja översätta 

min bok om San Michele till svenska? Du skulle 

kunna det!” 

 

Munthe vid Materitas cypresser. 

Han hade läst Annas Indienbok…8 Vi blevo 

naturligtvis slagna av undran inför detta överras-

kande anbud, som i första ögonblicket verkade 

glänsande festligt, men Anna hade omedelbart 

den riktiga känslan av att ett sådant eventuellt 

samarbete skulle kunna bli oerhört riskabelt ur 

olika synpunkter, med det resultatet att hon efter 

en kort diskussion av problemet tacksamt och 

blygsamt avböjde den förtroendefulla framställ-

ningen. 

Om en stund kom så överraskningen № 2! Den 

var ställd till oss båda och lydde så här: ”Jag har 

ännu icke tillåtit någon att komma in här för att 

fotografera eller göra anteckningar, jag ville ej 

publicera min förtjusande idyll i bild och be-

skrivning. Men om ni båda skulle ha lust att göra 

en illustrerad bok om San Michele så har jag 

ingenting däremot. Det skulle kunna bli pengar! 

Anna skriver och Bob9 gör teckningar och akva-

reller…” 

Vi tappade andan – detta var frestande! Vi re-

flekterade allvarligt över ett förslag, som ju 

kunde öppna vilda perspektiv av omåttligt roligt 

arbete om en uppseendeväckande och redan 

genom boken känd märkvärdighet! Vilka interiö-

rer skulle jag ej kunna göra i dessa enastående 

originella rum med delvis utomordentliga gamla 

saker av olika slag… det var förbryllande och vi 

malde tillsammans möjligheterna och svårighet-

erna, de strålande chanserna och de betänkliga 

riskerna… men kunde ej släppa saken.  

Dock, dagen därpå, innan vi lämnade Capri, 

hade vi klarat vår uppfattning. Vi ansågo risker-

na av ett samarbete med en så egendomlig och 

obalanserad person som Munthe vara så påfal-

lande, att vi helt enkelt ej vågade tänka oss det 

hela på allvar – och sade honom att vi ändå ej 

kunde, av många skäl, antaga det så lockande 

anbudet. Bland annat skulle det ha gällt att 

ögonblickligen flytta dit ned för några månader 

efter att vi nyss hade bosatt oss i vårt Bleck-

tornshem…10 det hela var så äventyrligt att vi ej 

vågade falla för den oändligt frestande planen. 

Det var i alla händelser ett överdådigt uppslag, 

som vi givetvis under några timmar grundligt 
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genomdiskuterade, innan vi ansågo det riktigast 

och klokast att avstå. 

Ännu en annan gång var vi på besök hos Munthe 

i hans båda Caprihem. Det var under vår resa i 

Italien med Kronprinsparet hösten 1933, då vi 

huvudsakligen vistades på ostkusten men på 

återresan passerade Amalfi och Neapel och däri-

från gjorde en tur till Capri. Kronprinsparet hade 

förr icke varit hos Munthe och blevo givetvis 

högeligen frapperade över de båda märkliga 

gamla husen och deras än märkvärdigare, delvis 

utsökta innehåll av konstskatter och kuriosa. 

Munthe gjorde les honneurs så gott han kunde, 

halvblind som han var, och besöket efterlämnade 

ett strålande minne.11 

Anna återsåg sedan aldrig Munthe. Däremot har 

jag ett par gånger sett och talat med honom, 

mera dock i förbifarten. Han är nämligen i regel 

en gång om året här i Stockholm på några veckor 

som Kung Gustafs gäst. Kungen är trofast mot 

gamla vänner och i tanke på vad Munthe var för 

Drottningen vill han återse honom ibland så 

länge han lever. Det var 1935 och 1936 som jag, 

efter hans telefonbud från slottet, besökte honom 

där och som vi arm i arm promenerade och språ-

kade en stund i Logården. Sen dess har jag ej 

återsett honom – och härmed är det väl antaglig-

en slut med våra möten. 

Munthe är intensiv djurvän och har skänkt åtskil-

ligt av pengar till fågelskydd både på Capri och i 

Sverige. Han har varit en ”best-seller” i fråga om 

böcker och förmodligen förtjänat grova pengar, 

samtidigt med att han tycker det är äckligt att ej 

få vara i fred för förläggare och press – han är 

alltjämt lika obegriplig och excentrisk: jag åter-

kommer till att ”man ej riktigt vet var man har 

honom”. 

 

1. Mötet ägde inte rum 1930 utan den 19 februari 

1929; se Anna Bobergs dagbok. Tydligen var Fer-

dinand Boberg inte med när Anna träffade Munthe i 

oktober 1928. 

2. Episoden inträffade inte i Stockholm utan i Paris 

1882; se Anna Bobergs dagbok. 

3. Konstnären Julius Kronberg (1850–1921) levde 

och arbetade i Rom mellan 1877 och 1889.  

4. Skall vara 1884. 

5. Syftar möjligen på kammarfru Agnes Bergman. 

6. Vittorio Massimino; se fotnot till Anna Bobergs 

dagbok.  

7. Familjen Rosina Massimino. 

8. Anna Boberg gav 1928 ut boken Genom Indien i 

kronprinsparets följe. Med bilder efter fotografier 

tagna av H.K.H. Kronprinsen. 

9. ”Bob” var Ferdinand Bobergs smeknamn. 

10. Paret Boberg bodde från 1930 i fastigheten Stora 

Blecktornet på Södermalm.  

11. Det stämmer att kronprinsessan Louise inte hade 

varit på Capri tidigare. Kronprins Gustaf Adolf var 

emellertid där både 1901 och 1905, vid det senare 

tillfället i samband med förlovningen med sin första 

gemål, den likaså engelska prinsessan Margaret. 
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Malcolm Munthe – Livläkarens mystiske son 
av Anders Johansson 

 
Första gången Malcolm Munthe korsade min väg 

var för två decennier sedan då jag började arbetet 

med min debutbok Den glömda armén (Fischer 

& Co 2005). Huvudspåret där är de norska ”po-

listrupper” som rustades i hemlighet i Sverige 

under andra världskriget, i strid mot den neutrali-

tet som deklarerades vid krigsutbrottet 1939, 

efter Hitlers överfall på Polen. 

Axel Munthes yngste son, född i London 1910 

och inom familje- och vänkretsen kallad Grane – 

som var ett av hans fyra dopnamn – fick ingen 

plats i min debutbok. Träning av 15 000 norska 

flyktingar för inmarsch i Norge, när den tyska 

kapitulationen förr eller senare upphörde, kom 

igång i liten skala först sommaren 1943, med 

”Revolver-Harry” Söderman som svensk organi-

satör. Då befann sig Malcolm Munthe i Italien 

för insats ”bakom fiendens linjer”, på uppdrag av 

den brittiska organisationen Special Operations 

Executive (SOE).  

Jag tar mig friheten att här fortsättningsvis kalla 

honom Malcolm eftersom denna artikel vänder 

sig till vänner av Villa San Michele, som han är 

förknippad med sedan barnsben. Under första 

världskriget vistades han tidvis på Capri till-

sammans med storebror Peter (även kallad Vi-

king) och mamman, Hilda Pennington Mellor, 

från en välbärgad aristokratisk familj. Pappa 

Axel, betydligt äldre än Hilda, manifesterade 

sina politiska sympatier genom att ställa upp som 

fältläkare i brittiska Röda Korset, trots att hans 

älsklingspatient, drottning Victoria, var född som 

tysk prinsessa och mycket fäst vid sitt barndoms-

land.  

Min bok Mysteriet Malcolm Munthe – Churchills 

agent i Norden, utgiven av Lind & Co i oktober 

2020, har sin egentliga upptakt för drygt 80 år 

sedan. Denna artikel skriver jag för övrigt om-

växlande med att återse en TV–favorit – Foyle’s 

War – med scenarier som hämtade ur Malcolms 

värld under och efter andra världskriget. Han 

skulle platsa utmärkt i denna TV-serie. 

30-årige Malcolm blev pionjär inom SOE från 

allra första början 1940, då denna hemliga orga-

nisation bildades på order av Winston Churchill, 

Storbritanniens nye premiärminister efter Nazi-

Tysklands ockupation av Norge (och Danmark). 

Churchills order till SOE var att ”sätta Europa i 

brand” genom okonventionell krigföring som 

attentat, sabotage, likvideringar, gerillakrig etc. 

SOE skulle operera ”bakom fiendens linjer” och 

där ansågs uppenbarligen Sverige vara beläget. 

Malcolm befann sig i Stockholm försommaren 

1940, efter flykt från Norge, och utnämndes med 

majors grad till biträdande militärattaché vid 

brittiska legationen. Denna post var tänkt att 

dölja hans verkliga tjänst, att som hemlig agent 

bistå den norska hjemmefronten i dess begyn-

nande motstånd mot tyska ockupationsmakten. 

 
Malcom och brodern Peter i Anacapri under första 

världskriget. 

Malcolm som SOE-pionjär var ett av flera stick-

spår jag tidigt upptäckt och följde upp i boken 

De glömda agenterna (2010) med undertiteln 

Norsk-svenska vapenbröder mot Nazi-Tyskland. 

Där var Malcolm central i ett kapitel med rubri-

ken ”Svenska sabotörer Churchills pionjärer”. 

Under täckmantel av en påhittad organisation, 

”Röda Hästen”, rekryterade han fem norrmän 

och tre svenskar. Flera hade nyligen varit frivil-
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liga i finska vinterkriget, bland dem 25-årige 

göteborgaren Frans Hellström, som 1985 i en 

STV-dokumentär fick frågan om varför han ställt 

upp som sabotör i Norge: ”Varför? Jag och 

många av mina kamrater deltog i diskussioner 

om en nordisk samhörighet, en nordisk gemen-

skap. Vi tyckte det var något att arbeta för. […] 

Vi ville göra något…”  

Gruppen, som kallades ”Barbara”, skulle på 

uppdrag av Malcolm sabotera järnvägar med 

anknytning till den strategiska hamnstaden 

Trondheim, som Hitler planerade använda som 

viktig marinbas för operationer i Nordatlanten. 

Männen var SOE:s första sabotagegrupp på fältet 

i Norge, även om de inte var särskilt framgångs-

rika som sabotörer. Deras sprängning i en tåg-

tunnel vid Meråker, nära jämtländska gränsorten 

Storlien, drabbade inte en tysk trupptransport 

utan en civil rälsbuss. 

 

Malcolms porträtt av Andrew Croft. Tillhör Crofts 

dotter Julia Korn. 

Jag vet inte om Malcolm och Frans Hellström 

träffades under vinterkriget i Finland 1939–1940, 

men det var dit vår vän, Munthe jr, skickades på 

sitt första hemliga uppdrag i Norden – innan 

Sveriges närmaste grannländer ockuperades. 

Tillsammans med en annan brittisk agent, polar-

forskaren Andrew Croft (med ett liv lika intres-

sant och spännande som Malcolms), smugglade 

han stora mängder brittisk militär materiel ge-

nom de neutrala staterna Norge och Sverige till 

Finland. Väl framme på andra sidan gränsen vid 

Haparanda/Torneå delades utrustningen lika 

mellan finska försvaret och den svenska frivil-

ligkår på drygt 8 000 man som ställt upp i kriget 

mot Sovjet. 

 Malcolm och Andrew befann sig på första par-

kett på Nordkalotten under ett dramatiskt inle-

dande skede då kraftmätningar mellan europe-

iska stormakter ännu inte övergått i ett världs-

krig. Storbritannien och Frankrike ville hjälpa 

Finland militärt men utan att invecklas i öppen 

konflikt med Sovjet. De försökte övertala de 

svenska och norska regeringarna att genom deras 

territorier få sända en styrka på 50 000 ”frivil-

liga” soldater till den norra finska fronten.  

Churchills främsta syfte med denna expedition 

var att på vägen till Finland ockupera och even-

tuellt förstöra de rika svenska malmfälten i Lapp-

land. Den dåvarande marinministern hade över-

drivna föreställningar om att bara den svenska 

järnmalmsexporten till Hitlers vapensmedjor 

förhindrades så skulle stormaktskriget stoppas 

innan det ens börjat på allvar.  

De allierade regeringarna var väl medvetna om 

att Tyskland inte skulle tolerera deras intervent-

ion i vinterkriget, särskilt som Hitler vid denna 

tidpunkt hade en ”vänskapspakt” med Stalin. 

Men med färska minnen från första världskriget, 

och blodiga skyttegravsstrider på fransk mark, 

hade särskilt regeringen i Paris ingenting emot 

att ett nytt, oundvikligt krig mot Tyskland ut-

kämpades långt från den europeiska kontinenten 

– uppe på Nordkalotten.  

Regeringarna i Stockholm och Oslo spjärnade 

envist emot de allierades försök att dra in dem i 

stormaktskonflikten, de värnade om den neutrali-

tet de deklarerat vid den tysk-ryska ockupationen 

av Polen några månader tidigare. Men man tole-

rerade i smyg den stora vapensmuggling som 

Andrew och Malcolm genomförde från norska 

hamnar och även att mindre förband av ”civila” 

allierade förband reste till Finland.  
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En större konfrontation på Nordkalotten avvärj-

des den marsdag 1940, då Sovjet och Finland 

inledde en vapenvila – samma dag Malcolm tog 

emot de första brittiska ”frivilliga” som rest med 

tåg genom Sverige till Haparanda/Torneå. Vin-

terkriget tog slut under stora uppoffringar från 

finsk sida, men till stor lättnad för den svenska 

samlingsregeringen. 

Vännerna Malcolm och Andrew kunde nu 

koppla av några vackra vinterdagar i Sverige, på 

Stengården i Leksand – Axel Munthes morgon-

gåva till sin unga hustru Hilda tre decennier 

tidigare, som Malcolm och storebror Peter senare 

döpte om till Hildasholm.  

Men snart skickas de båda agenterna på ett nytt 

hemligt uppdrag, denna gång i Norge. Churchill 

har en ny plan för att hejda den svenska järn-

malmsexporten till Tyskland. Malmfartygen från 

Narvik ska hindras från att nå tyska hamnar ge-

nom att tvingas ut på öppet vatten i Nordatlanten, 

och bli lätta byten för brittiska flottan. I planen 

ingår att lägga ut minfält i norska farvatten och 

besätta fyra viktiga hamnstäder vid Norges långa 

Atlantkust. För att förbereda denna operation av 

Royal Navy och fungera som sambandsofficerare 

med norska försvaret reser Malcolm till Sta-

vanger, Andrew Croft till Bergen och två andra 

agenter till Trondheim och Narvik. 

Men i stället för att välkomna Royal Navy tving-

ades den brittiska agentkvartetten bevittna hur 

Nazi-Tyskland vid ockupationen av Norge 9 

april 1940 allra först erövrar de fyra hamnstäder-

na. Endast en av dem tas till tysk krigsfånge. 

Malcolm lyckas efter en äventyrlig flykt – som 

han detaljrikt skildrar i boken I krig är allt tillå-

tet (1954) – ta sig över Idefjorden till Bohuslän 

natten till 19 maj. I Stockholm utnämns han som 

framgått till biträdande militärattaché på Storbri-

tanniens legation. Efter dramatiken i Norge får 

han till uppgift att söka kontakt med flyktingar 

därifrån.  

Malcolm hinner redan under flykten från Sta-

vanger via Bergen och Oslo till trakten av Svi-

nesund skaffa sig flera viktiga kontakter inom 

den gryende hjemmefronten. Han uppsöker i 

Bergen den svenske honorärkonsuln, en norsk 

affärsman, som utfärdar ett falskt pass, i namn av 

”Axel Axelsson”, född i Stockholm och boende i 

Leksand. ”Axelsson” är ju inte helt fel, Malcolm 

är ju son till Axel (med efternamnet Munthe 

visserligen) och bor sommartid i Leksand.  

 

Malcolms falska pass. 

Väl i Stockholm skryter Malcolm av allt att 

döma om sitt falska pass; det är ett av hans första 

misstag som hemlig agent. Därmed hamnar han, 

bildligt talat, i klorna på en Säpoman med upp-

drag att övervaka misstänkta allierade medbor-

gare, och inte minst diplomater. Han heter Otto 

Danielsson och har rykte om sig som ”Säpos 

tystlåtne terrier”. När Danielsson spårar upp en 

suspekt person släpper han inte taget, och det får 

Malcolm erfara.  

Drygt två decennier senare följer denne Säpo-

kommissarie med framgång i spåren efter en 

svensk flygöverste, Stig Wennerström, som grips 

och döms för spionage för Sovjetunionens räk-

ning. (En av många som visar mig förtroende 

under mitt bokprojekt är en dotter till Otto Dani-

elsson, som lånar mig pappans minnesanteck-

ningar.) 
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I Stockholm värvas Malcolm till SOE av en 

brittisk bankdirektör, Charles Hambro, som 

medverkar till att den hemliga organisationen 

kommer igång sensommaren 1940. Hambro har 

både familje- och yrkesband till den inflytelse-

rika Wallenbergsfären. Han besöker Sverige dels 

för handelsförhandlingar med regeringen, dels 

för att tillsammans med andra brittiska agenter 

förbereda våghalsiga expeditioner från västkus-

ten till Skottland med SKF-produkter. Det förut-

sätter att fartygen trotsar den tyska blockaden på 

Skagerack (vilket jag berättar om i boken De 

glömda blockadbrytarna, 2016). Fartygen är 

beväpnade, förmodligen med vapen som Mal-

colm smugglat under finska vinterkriget.  

 

Malcolm i Gordon Highlanders uniform. 

Hambro ger Malcolm i uppdrag att utveckla sina 

kontakter med hjemmefronten och försöka på-

verka den i en radikal riktning, och samtidigt 

ställa till trubbel för den tyska ockupationsmak-

ten. Han bygger upp ett nätverk av norska och 

svenska agenter, kurirer och sabotörer, och gör 

inledningsvis misstag som medför att några av 

hans män – och ett fåtal kvinnor – grips av Säpo 

och döms till fängelse som spioner. I detta tidiga 

skede av kriget är det ett brott mot svensk lag att 

exempelvis smuggla kurirpost från Oslo till 

Stockholm för vidarebefordran till norska exilre-

geringen i London, trots att innehållet i posten 

inte berör Sveriges säkerhet och försvar. 

Säpo kan med tiden samla på hög rapporter om 

Malcolms verksamhet som central SOE-officer 

och operatör för andra agenter ”på fältet”. Han 

blir efterhand alltmer proffsig i sitt arbete, som 

dock knappast är förenligt med konventionell 

diplomati. Han är trots allt diplomat och ska som 

sådan inte syssla med sabotage, spioneri och 

vapensmuggling till norska motståndsrörelsen.  

Efter utgivningen av Mysteriet Malcolm Munthe 

får jag kontakt med Christopher Kay, en drygt 

90-årig brittisk gentleman, som på grund av 

ockupationen av Norge var strandad i Stockholm 

med sin mor 1940. Han blir god vän med jämnå-

rige sonen till militärattachén Reginald Sutton-

Pratt – Malcolms chef på brittiska legationen. 

Den mycket minnesgode Mr Kay berättar:  

”I often stayed at Sutton-Pratts flat, where I 

also met Malcolm. He was tall, straight-

backed and good-looking. He was not an in-

tellectual but gave a somewhat comical im-

pression. Every Sunday we went to the Eng-

lish Church and there was always a gathering 

outside where we socialised. Malcolm 

Munthe was also there mingling. Later on 

when I got to know that he was an agent I 

thought he was not a very good spy, because 

he stood out in a crowd.” 

Med ett dylikt ”signalement” var det relativt lätt 

för Otto Danielsson och hans Säpokollegor att 

övervaka Malcolm i ”Nordens Casablanca”, som 

Stockholm kallades under kriget. Enligt en spa-

ningsrapport ser Malcolm ”mycket bra ut” och 

umgås i yngre diplomat- och utlänningskretsar 

där det också finns svenskar. ”Alla dessa unga 

män har synnerligen gott om pengar. Munthe är 

känd för ovanligt occulta gåvor, varvid han tjusar 

och vinner damernas förtroende.” 

Säpo kallas av allierade representanter för ”Sves-

tapo” med anspelning på svenska säkerhetstjäns-
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tens kontakter med tyska Gestapo. Den krassa 

sanningen, i förenklat koncentrat, är att samlings-

regeringen under de första krigsåren är neutral på 

tysk sida men efterhand, då krigets vindar växlar, 

blir neutral på de allierades sida. 

Tidigt år 1941 börjar svenska UD pressa på brit-

tiska Foreign Office i syfte att få Malcolm hem-

kallad till London. SOE-chefen Charles Hambro 

håller sin agent bakom ryggen efter underrättel-

ser om att Tyskland förbereder ett anfall mot 

Storbritannien från Norge över Nordsjön; då är 

det viktigt att ha Malcolm på plats i Stockholm.  

18 juli är det dock dags för Malcolm att packa 

resväskan och förbereda sig för att sent påföl-

jande dag lämna Bromma med ett brittiskt plan 

till en flygplats i Skottland. Det är också en bråd 

dag eftersom han iscensätter ett sabotage mot ett 

transittåg med vapen och tysk ammunition ge-

nom Sverige till Narvik.  

I gryningen nästa dag inträffar ”Smällen i 

Krylbo”, järnvägsknuten i södra Dalarna, med 

stor förödelse men som tur är inga dödsoffer. 

Men sabotaget går snett, dels skulle sprängladd-

ningen utösas långt senare inne på norskt territo-

rium, dels var den placerad på fel tåg. Godset är 

förvisso tyskt men egentligen på väg till Finland, 

som slutit upp på Tysklands sida i kriget mot 

Sovjet.  

Malcolm tar i sinom tid på sig ansvaret för det 

misslyckade sabotaget, men i Säpos arkiv finns 

inga dokument som bekräftar hans insats. ”Fan 

tro’t”, kommenterar Otto Danielsson i sina min-

nesanteckningar efter kriget. Helt klart är att 

Munthe har order från SOE att försöka sabotera 

transporter av tysk militär materiel genom Sve-

rige. Ofta påstås felaktigt att han utvisas på 

grund av ”Smällen i Krylbo”; avresan 19 juli 

1941 är inbokad redan tidigare. Men sabotaget är 

fortfarande ett mysterium. 

Innan Malcolm bordar planet på Bromma besö-

ker han Slottet i Stockholm, och tar farväl av 

pappa Axel och dennes värd, kung Gustaf V. 

Enligt Malcolms berättelse långt senare ber han 

ödmjukt om ursäkt för vad han ställt till med. De 

båda äldre gentlemännen säger inte ett ord. Far 

och son Munthe träffas inte på nytt förrän efter 

kriget. Axel är dock omvittnat stolt över att Mal-

colm är officer i brittisk tjänst.  

I London förväntar sig Malcolm ett kyligt motta-

gande, men välkomnas i stället varmt av sin 

mentor, Sir Charles Hambro, som avancerat till 

SOE:s högste verkställande chef. Hambro be-

römmer honom för att ha medverkat till att Tysk-

land sänt betydligt större truppstyrkor till Norge 

än vad som är militärt motiverat. Både Churchill 

och Hitler är fixerade vid Norge som ett ödes-

mättat land under kriget.  

Vid SOE:s högkvarter i London placeras Mal-

colm vid den avdelning som leder okonvention-

ell krigföring i Norge. Han deltar i Hambros 

överläggningar med höga norska militärer och en 

konkret insats är då han vintern 1943 stakar ut 

reträttvägar till Sverige som ”Hjältarna från Te-

lemark” använder efter sabotaget vid Rjukan. 

Där produceras tungt vatten som de allierade 

misstänker att Tyskland använder vid utveckling 

av en atombomb.  

Sabotörerna åker skidor cirka 50 mil till en av-

lägsen gränsbygd i nordvästra Värmland, som 

Malcolm känner till efter sin tjänst i Stockholm. 

En dryg vecka efter tillslaget mot Rjukan flyger 

sabotörerna från Bromma till Skottland, fortfa-

rande under de falska identiteter de hade då de i 

fallskärmar landade i Telemark.  

Våren 1943 reser Malcolm till Medelhavet för 

”operationer bakom fiendens linjer” – SOE:s 

egentliga verksamhet. Under blodiga strider med 

stora förluster rullar en allierad offensiv norrut 

från Sicilien mot Rom. Axel Munthes älskade 

Villa San Michele på Capri besöker Malcolm 

och några höga brittiska och amerikanska office-

rare 13 september, men det får pappan veta först 

långt senare genom en kanadensisk tidning. På 

Slottet i Stockholm är Axel orolig för Malcolms 

öde under kriget och söker förgäves få informat-

ion om hans välbefinnande. Malcolm och hans 

sällskap skriver in sig i Villa San Micheles gäst-

bok: ”Liberation by the English! Skaal!”  

Någon har tillagt inom parentes: What about the 

Scots! Signaturen MM känns igen från många 
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SOE-dokument jag läst under mina efterforsk-

ningar. Alltså Malcolm Munthe, Major i Gordon 

Highlanders, som i gästboken lägger till sitt 

namn inom familje- och vänkrets: Grane.  

 

Malcolms namnteckning i Villa San Micheles 

gästbok. 

Det påstås i eftermälen att Malcolm ansluter sig 

till de brittiska styrkorna just i Medelhavet med 

sikte på att värna familjens egendomar på Capri. 

Men för detta finns inga belägg, han har betyd-

ligt viktigare uppdrag under den allierade offen-

siven, även om Capri blir en utmärkt bas för att 

med snabba motortorpedbåtar operera bakom 

den tyska fiendens linjer.  

Sant är dock att Malcolm under stor dramatik 

undsätter filosofen Benedetto Croce och dennes 

familj och för dem i säkerhet på Capri. I boken I 

krig är allt tillåtet öser han beröm över denne 

världsberömde intellektuelle gigant: ”Den störste 

antifascisten i hela Italien, den störste levande 

exponenten för en liberal livsåskådning. […] 

Den stillsamme ihärdige talesmannen för tankens 

frihet, den mest respekterade mannen i Italien.” 

Med sin höga internationella status är Croce den 

ende ledande oppositionsman som diktatorn 

Mussolini inte vågat tysta. Men familjen Croce 

bedöms vara i fara sedan en tysk elitstyrka lyck-

ats befria Mussolini ur den fångenskap där han 

hamnat efter en statskupp mot hans regim.  

Munthes kommandogrupp hittar en natt Cro-

ce i hans hem bakom stridslinjen, Villa Tri-

tone i Sorrento, där han arbetar i skenet av 

ett stearinljus. Han vill inte alls rymma fältet 

men övertalas med hjälp av hustrun, som 

lovar att se efter hans stora bibliotek. Till-

baka på Capri får man veta att tyska soldater 

omringat Villa Tritone strax efter att Croce 

undsatts. Men vad händer med hans hustru 

och dotter?  

Nästa natt leder Munthe en grupp tillbaka till 

villan och räddar även dem i skydd av mörker 

och dimma. ”Den störste antifascisten i Italien 

var äntligen fri att föra sina förledda landsmän 

tillbaka till ett sunt tänkande”, skriver Malcolm. 

Croce med familj får tillfälligt skydd i Axel 

Munthes villa och bor sedan hos advokaten Giu-

seppe Brindisi i Anacapri. Efter kriget tackar han 

nej till erbjudandet att bli president i den repu-

blik som införs i Italien genom folkomröstning. 

Croce är ordförande i PEN International 1949–

1952 och nomineras 16 gånger till Nobelpriset i 

litteratur. 

 
Benedetto Croce, t.h., hos advokaten Giuseppe Brin-

disi i dennes Villa Oliveto i Anacapri. 

Under en annan äventyrlig operation, på väg att 

kontakta italienska partisaner norr om Rom, 

träffas Malcolm av tysk eldgivning, såras allvar-
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ligt och vaknar upp ur medvetslöshet för att finna 

sin medföljande agent död. Han heter Michael 

Gubbins är son till Sir Colin Gubbins, som vid 

denna tidpunkt efterträtt Hambro som högste 

chef för SOE. Malcolm räddas till ett ameri-

kanskt fältsjukhus och börjar där skriva sina 

krigsmemoarer I krig är allt tillåtet.  

Malcolm blandar i boken fakta och fantasier, 

ungefär som pappa Axel. En norsk kritiker kallar 

den en ”rövarroman” och Malcolm avfärdas 

ibland av historiker som mytoman. För egen del 

har jag använt memoarerna som reselitteratur 

under en lång färd i Malcolms spår, och konsta-

terar att det som vid första anblicken synes vara 

fiktion närmar sig sanning när jag lägger pussel 

med dokumentfynd i bl.a. arkiv i Sverige, Norge 

och Storbritannien. 

 

Malcolm, Axel och Adam Munthe på Stockholms 

slott i oktober 1946. 

Anslaget i min egen bok, Mysteriet Malcolm 

Munthe, är att Malcolm Munthe är rätt agent på 

rätt plats men vid fel tid. När jag summerar kon-

staterar jag dock att han var före sin tid. Den 

okonventionella krigföring han praktiserar – på 

order av Sir Charles Hambro – mot den tyska 

ockupationsmakten i Norge blir under senare 

krigsår accepterad om än motvilligt av C-Byrån, 

svenska försvarsstabens underrättelsetjänst i 

omvärlden, som ibland råkar i konflikt med 

Säpo. 

 

Malcolm Munthe på äldre dar. 

Sista orden får gå till Gustaf Munthe, frände till 

Malcolm och den släkting som hjälpte till att 

vårda Axel under livläkarens sista tid på Slottet i 

Stockholm. Han tjänstgjorde inom C-Byråns 

avdelning för Väst-Sverige och spanade vid ett 

tillfälle på sin släkting i Göteborg. Kulturarbeta-

ren Munthe skriver i sin bok Tennsoldaten 

(1960) att Malcolm ”organiserade flera företag, 

som om oturen varit framme kunnat ställa till en 

hel del olyckor här i landet. […] Malcolm råkade 

ut för mycket och hade en livlig fantasi.” Men 

den initierade Gustaf Munthe skildrar också den 

svenska omsvängningen, som han själv upplever 

i C-Byråns tjänst men som Malcolm missar:  

”Först var det ett brott att hjälpa norrmännen, 

sedan tolererades det mer eller mindre, slutli-

gen skedde det öppet och på uttryckliga order. 

I början var det spännande. Man kände sig 

nästan som en medlem av en partisanrörelse. 

Mot slutet hade det hela på svensk sida kun-

nat klaras lika bra av Freys Express.”

 
Anders Johansson, tidigare DN-journalist, har 

vid sidan av boken om Malcolm Munthe skrivit 

flera böcker om andra världskriget och Norge.  
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Romersk porfyr – medeltida återbruk i Rom 

och Sigtuna och som dekor i Munthes villa 
av Sten Tesch 

 
Den storskaliga brytningen och bruket av marmor 

under antiken är ett välkänt kapitel. Inte minst 

gäller detta användningen i kejsartidens Rom, dit 

marmor från romarrikets alla hörn fraktades. Till 

kejsarnas och gudarnas ära uppfördes bländande 

vita palats och helgedomar av marmor. Mindre 

känd är användningen av porfyr för att under-

stödja kejsarkulten och för att försköna offentliga 

byggnader och villor över hela romarriket, från 

Kartago i söder till Köln i norr. Högst skattades 

den röda eller snarare purpurröda porfyren por-

fido rosso antico från Egypten och den gröna 

porfyren porfido verde antico från Grekland. 

Under medeltiden kom porfyrfragment brutna ur 

romarrikets ruiner att återbrukas i olika liturgiska 

sammanhang såväl i Rom som på våra breddgra-

der. Äldre byggnadselement som återbrukats i ett 

nytt sammanhang brukar benämnas spolia. Långt 

senare kom porfyrspolia att ingå i Axel Munthes 

återskapande av ett antikt förflutet i Villa San 

Michele.  

Mitt intresse för det här ämnet började med några 

gröna porfyrstenar som påträffades i samband 

med arkeologiska undersökningar i Sigtuna. Som 

arkeolog vill man ta reda på fyndens ursprung 

och vad de använts till. Det skulle bli en lång och 

spännande resa till museisamlingar och kyrkor 

över hela Europa.  

Porfido verde antico  

Den gröna porfyren förekommer endast på en 

plats i världen – på Peloponnesos i södra Grek-

land, närmare bestämt inom ett par kilometers 

radie utanför den lilla staden Krokees (antikens 

Krokeae) några mil söder om det berömda Sparta 

i Lakonien. Porfyr är en vulkanisk bergart som 

bildats för miljontals år sedan. Den utgörs av en 

finkornig tät grundmassa, i vilken större mineral-

korn, så kallade strökorn, ligger slumpartat förde-

lade. I den gröna grekiska porfyren utgörs dessa 

strökorn av fältspat.  

Redan under den senare delen av den egeiska 

bronsåldern (1550–1050 f.Kr), när den guldglän-

sande mykenska/minoiska kulturen blomstrade 

på Peloponnesos och på Kreta, tillverkades ex-

klusiva, mycket konstfullt utförda vaser, ceremo-

niella stridsklubbor och sigill av den gröna porfy-

ren. Prov på sådana föremål kan beundras på 

museet i Mykene. Med tanke på porfyrens hård-

het är det närmast obegripligt hur man gått till 

väga för att skapa dessa fantastiska konstföremål. 

 

Platsen för ”brottet” på Peloponnesos. Till vänster i 

bilden ligger en halvmeterstor porfyrbumling på mar-

ken. I bakgrunden berget Taygetos 2 404 meter över 

havet. 

 

Porfyrbumlingens bruna yta beror på att järnet i stenen 

med tiden oxiderat. Hugger man lite i ytan så kommer 

den gröna färgen fram. 
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Det var emellertid först under århundradet före 

vår tidräknings början, när den grekiska världen 

slutgiltigt inlemmades i det romerska riket, som 

brytningen av den grekiska gröna porfyren kom i 

gång i större skala. Här finns ett samtida ögon-

vittne, den romerske resenären och geografen 

Pausanias, som besökte Krokeae på 100-talet 

e.Kr. Av dennes beskrivning av platsen framgår 

mycket tydligt att det inte rör sig om ett stenbrott 

i egentlig mening. Den gröna porfyren, i form av 

halvmeterstora stenbumlingar, låg inbäddad i 

skift med andra lavabergarter som genom jord-

erosion kommit i dagen. Den romartida brytning-

en av den gröna porfyren kom att pågå under 

flera hundra år. Som råmaterial spreds den gröna 

porfyren över hela det romerska riket. Väl på 

plats tillsågades stenarna i tunna skivor, polera-

des och skars i lämpliga bitar för att framför allt 

användas till golvläggningar och väggutsmyck-

ningar i opus sectile-teknik. Till denna teknik 

användes bitar av olika storlek och form. Detta i 

motsats till mosaik-tekniken där man använde 

små kvadratiska bitar av samma storlek s.k. stift 

(tessarae).  

 

”Tekanna” av grön porfyr. Mykene. 

Porfido rosso antico  

Den röda porfyren kommer från berget Mons 

Porfyrithes (1600 m.ö.h.) på Sinaihalvön där den 

bröts i klyft. Det var först med erövringen av 

Egypten 30 f.Kr. som den röda porfyren började 

brytas i någon större omfattning. Den röda egyp-

tiska porfyren kunde, till skillnad från den gröna 

porfyren, brytas i stora block. Därför kunde den 

användas i andra och mer storslagna samman-

hang, t.ex. till kolonner och sarkofager. Detta 

förhållande tillsammans med den purpurröda 

färgen, sedan länge en symbol för makt och in-

flytande, gjorde att det framförallt var den röda 

porfyren som kejsarna föredrog att omge sig med 

för att framhäva sin närmast gudalika status.  

 

Kejsarsarkofager av röd porfyr utanför Arkeologiska 

museet i Istanbul. 

När kristendomen i början av 300-talet upphöjdes 

till statsreligion flyttade det kejserliga hovcere-

monielet och därmed också porfyren in i kyrkan. 

Som exempel kan Lateranbaptisteriet i Rom, 

uppfört i början av 400-talet, nämnas. Dopbas-

sängen inramas av åtta kraftiga kolonner av röd 

porfyr och väggarna i det oktagonala rummet är 

helt klädda med röd- och grön porfyr i opus 

sectile-teknik.  

Efter romarrikets sammanbrott var det både den 

världsliga makten och påvekyrkan som förde 

porfyrprakten vidare. Genom att använda sig av 

spolia från romartida ruiner förstärkte tidigme-

deltida härskare sin upphöjda roll. Av dessa var 

utan tvekan Karl den Store den monark som bäst 

för-stod att använda sig av porfyrens presti-

gevärde för att understryka sin legitimitet. När 

han på juldagen år 800 kröntes till kejsare i Pe-

terskyrkan i Rom knäböjde han på en jättelik 

cirkulär golvplatta, en rota, av röd porfyr. I Karl 

den stores palats i Aachen återbrukades kolonner 

av röd och svart porfyr från Rom och Ravenna 

och runt kejsarens tronstol fanns en golvbelägg-

ning av olikfärgad marmor och både röd och grön 

porfyr. 
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Altarstenar i Sigtuna 

Under karolingisk tid, då kristendomen började 

spridas utanför det som tidigare varit det ro-

merska rikets gränser, började man vid sidan av 

fasta altaren använda resealtaren. I synnerhet för 

missionärer var detta ett nyttigt arbetsredskap. Ett 

resealtare bestod av en enkel träskiva i vilken ett 

hålrum, sepulcrum, skurits ut för de nödvändiga 

relikerna. Relikgömman täcktes i sin tur av en 

liten altarsten, en s.k. sepulkralsten. För att rese-

altaret skulle fungera krävdes att stenen invigts 

av en biskop. För detta heliga ändamål verkar 

man ha satt den gröna porfyren främst, men även 

andra exklusiva och dekorativa stensorter som 

röd porfyr, serpentin, jaspis och agat förekom.  

 

Åtta stenar av porfido verde antico, 2,5–10,8 cm 

långa, påträffade vid arkeologiska undersökningar i 

Sigtuna. Den nionde triangulära stenen är även den en 

vulkanisk bergart, möjligtvis serpentin. 

I Sigtunas tidigmedeltida kulturlager har inte 

mindre än åtta stenar eller fragment av grön por-

fyr påträffats. De har tolkats som sepulkralstenar 

som använts till idag försvunna (rese-)altaren. 

Stenarna påträffades emellertid inte i anknytning 

till någon tidigkristen kyrka eller begravnings-

plats utan i kulturlager i profana miljöer – på 

stadsgårdar daterade till 1000- och 1100-talen. 

Det kan förklara varför det inte framkommit 

några spår av tidiga träkyrkor i Sigtuna trots att 

de som bodde i staden redan från början var 

kristna. Med ett invigt resealtare kunde nämligen 

vilken byggnad som helst fungera som lokal för 

den kristna mässan.  

Troligtvis har sigtuna-stenarna ”importerats” från 

Colonia Claudia Ara Agrippinensium (Köln), 

som under antiken var den romerska provinshu-

vudstad som låg närmast. Under tidig medeltid 

låg antikens byggnadslämningar i Köln, liksom i 

Rom, fortfarande i öppen dager, vilket innebar att 

man lätt kunde finna arkitekturelement som 

kunde återanvändas i nya sammanhang. I det här 

fallet mycket små fragment, framförallt dekorat-

ionslister, som ryckts direkt ur väggen i de stå-

ende antika ruinerna.  

 

Ett maskstunget tidigmedeltida resealtare från 

Hvammskirkja på nordvästra Island med en spetsoval 

sepulkralsten av porfido verde antico. Spetsovala 

porfyrspolia var samtidigt vanligt förkommande i 

cosmati-konsten i Rom. 

Cosmati-konsten i Rom 

I Rom, den katolska kyrkans absoluta centrum, 

florerade samtidigt ett återbruk av antika arkitek-

turelement i en betydligt större skala, men även 

det med liturgiska förtecken. I detta omfattande 

återbruk – Cosmati-konsten – skulle den gröna 

grekiska porfyren och den röda egyptiska porfy-

ren ingå i skön förening. 

Den tidigare miljonstaden Roms invånarantal 

hade mot slutet av 1000-talet minskat drastiskt – 

till bara tjugo eller trettio tusen invånare. Det var 

en stad i ruiner. En viss politisk och ekonomisk 
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stabilitet under 1100- och 1200-talen utgjorde 

grunden för ett omfattande återuppbyggnadspro-

gram. Detta påbörjades under påvarna Paschalis 

II (1099–1118) och Honorius II (1124–1130) och 

nådde sin höjdpunkt under påvarna Innocentius 

III (1198–1216) och Honorius III (1216–1227). 

Det är här som cosmaterna kommer in i bilden. 

De utgjordes av 5–6 familjer som alla tillhörde 

marmorarbetarskrået. En av dessa familjer – 

Cosma – har gett konststilen dess namn. De kal-

lade sig själva marmorari romani ’mamorarbe-

tare i Rom’ och var stolta över det arbete de ut-

förde och över stadens förflutna. I några fall har 

de signerat sina arbeten med namn följt av ”Ma-

gister Doctissimus Romanus” (ung. skickligast i 

Rom) eller helt enkelt ”Civus Romanus” (med-

borgare i Rom). För sina uppdrag hade dessa 

familjeverkstäder myndigheternas tillstånd att 

använda de romerska byggnadslämningarna som 

stenbrott. 

I cosmaternas uppdrag ingick att ge kyrkorum-

men en helt ny liturgisk dräkt med syfte att stärka 

påvemakten och ära Gud. Cosmaterna var dock 

inte arkitekter eller konstnärer i modern mening. 

De var i stället yrkesskickliga hantverkare med 

en verktygslåda som innehöll en mångskiftande 

uppsättning av kompetenser. De karaktäristiska 

klocktornen, kampanilerna, var ett nytt bidrag till 

den yttre kyrkoarkitekturen. Interiört skulle de 

fantastiska golvbeläggningarna med röd och grön 

porfyr spela huvudrollen. Stora runda golvplattor, 

rotae, utgjorde ett centralt element i golvmosai-

kerna. Rundlarnas storlek var beroende av om-

fånget på de kolonner som hade sågats itu. I sin 

enklaste form arrangerades rundlarna i en enkel 

rad förenade av böjda band av vit marmor och 

småbitar av porfyr och infärgad mosaik. Banden 

omsluter varje rundel endast till hälften för att 

sedan böja sig som ett S för att till hälften om-

sluta nästa rundel. Det var också vanligt att rund-

larna arrangerades som en quincunx, fem rundlar 

arrangerade i ett kors, som en femma på en tär-

ning. Golvens geometriska mönster hade till 

uppgift att leda kyrkobesökarnas blick fram mot 

det allra heligaste – altaret och den helgongrav 

som detta byggts över. Över altaret fanns i sin tur 

en överbyggnad i form av ett ciborium – en bal-

dakin på fyra kolonner. Andra fasta liturgiska 

installationer utgjordes av en eller två talarstolar, 

ambo, längst bak i absiden en biskopstron, cat-

hedra, olika skrank, t.ex. schola cantorum fram-

för altaret, och korskrank. Andra viktiga inred-

ningsdetaljer var en påskkandelaber och skulptu-

rer i mindre format (lejon, sfinxar och örnar). 

Alla dessa installationer och inredningsdetaljer 

hade dekor i Cosmati-stil med den röda och 

gröna porfyren i högsätet. För kyrkorummets 

liturgiska iscensättning användes även exklusiva 

textilier för att avskilja basilikans sidoskepp från 

mittskeppet.  

 

Basilica di San Clemente i Rom. Efter att ha bränts 

ner till grunden år 1084, då staden härjades av nor-

manderna, uppfördes en ny kyrka i Cosmati-stil 

ovanpå den gamla. 

Cosmati-konsten blomstrade fram till år 1305 då 

påven Clemens V, en fransk påve, flyttade påve-

residenset till Avignon. I och med flytten föränd-

rades arbetssituationen för Roms marmorarbetare 

radikalt. Beställningarna upphörde nästan helt. 

Arbeten i cosmatisk stil kom dock att utföras 

även senare när påvarna återvänt till Rom, t.ex. i 

Sixtinska kapellet.  
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Man räknar med att 80% av Cosmati-konsten 

försvann med renässansens och barockens mo-

dernisering av kyrkorna i Rom. De 20% som 

återstod drabbades i sin tur av 1800-talets restau-

rationsiver som syftade till att återskapa en idea-

liserad medeltid. Enligt Cosmati-experten Nicola 

Severino finns det idag inte något komplett 

Cosmati-golv bevarat i original utan endast delar 

av sådana. Likafullt kan det för en nutida besö-

kare vara en stor upplevelse att möta den 

Cosmati-prakt som fortfarande präglar många av 

Roms romanska basilikor. Det gäller även de 

Cosmati-kyrkor som finns utanför Rom inom den 

forna påvestatens gränser, t.ex. i Civitas Castel-

lana och Anagni.  

Porfyr i Munthes Villa 

Alla som besökt eller haft förmånen att vistas på 

Villa San Michele har säkert beundrat det vackra 

marmorbordet i Cosmati-stil i Hermesloggian. 

Inläggningarna i marmorskivan utgörs av stenar 

av röd och grön porfyr i olika former och möns-

ter, men här finns också inslag av mindre mosa-

ikbitar – svarta, vita, röda, gröna, gula och guld-

färgade. Det centrala motivet utgörs av en quin-

cunx med som sig bör en lite större röd rota i 

mitten. Underredet utgörs av en tunn skiva som 

vilar på fem vridna kolonner av marmor, även 

dessa med inläggningar i liknande stil som bords-

skivans.  

Den vackra bordskivan sägs tidigare ha prytt ett 

medeltida klosteraltare. I så fall altarfronten och 

inte själva altarskivan eftersom det nödvändiga 

hålrummet för relikerna saknas. Det troligaste är 

dock att den ingått i ett skrank, t.ex. ikonostasen, 

som avgränsar den publika delen av kyrkorum-

met från koret. I alla händelser har marmorskivan 

ursprungligen stått upprätt.  

Marmorbordet tillhör ett av de mest uppmärk-

sammade föremålen i villans samlingar. Precis 

som Medusahuvudet och den egyptiska sfinxen 

har Munthe också en bra berättelse om hur själva 

marmorskivan införskaffats. Thomas Steinfeld 

har i sin bok om Axel Munthe (2009), i ett kapi-

tel betitlat ”Samlingar av tvivelaktigt värde”, 

reflekterat över Munthes samling och över hans 

kommentarer och anekdoter till hur föremålen 

hittats eller ”… hur de på hemlighetsfulla vägar 

letat sig fram till just honom”. Berättelserna om 

hur föremålen förvärvats och deras bakgrundshi-

storia är ofta större än föremålen i sig. Genom 

berättelserna får de vanligtvis inte alltför märk-

liga föremålen en egenart och något upphöjt över 

sig som i slutänden även kastar sin glans över 

”kuriosakabinettets” ägare. 

 

Berättelsen om marmorskivan börjar med en 

utfärd på den sicilianska landsbygden som 

Munthe gjorde tillsammans med prinsessan Ma-

rie-Louise av Baden. Möjligtvis ägde denna rum 

år 1901. Eftersom prins Max och prinsessan Ma-

rie-Louise även senare var flitiga gäster i villan är 

årtalet inte givet. I korthet går historien ut på att 

sällskapet stannade till vid en bäck där ett par 

kvinnor var i färd med att tvätta. Som tvättbräde 

använde kvinnorna den antika marmorskivan. 

Munthe föreslog en bytesaffär och for in till Pa-

lermo för att inhandla en tvättbräda av modernare 
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slag som vid återkomsten överlämnades till de 

förtjusta tvätterskorna. 

Onekligen är det en väldigt bra historia. Av Josef 

Olivs levnadsminnen Vägen till San Michele 

(1972) framgår att prinsessan Marie-Louise bru-

kade berätta om utfärden och hur bytesaffären 

gick till. Hennes berättelse verifierar Munthes 

berättelse om hur marmorskivan förvärvats. Lika-

fullt finns det frågetecken. Skivan är ju en tung 

pjäs, minst två mansbördor, vilket gör att man 

kan fundera över hur den hamnat här och hur 

kvinnorna hanterat den. Undersidan bär dock 

enligt Oliv alla tecken på att ha nyttjats som 

”byktavla”.  

 

Underredet på marmorbordet i Hermesloggian. Notera 

att kapitälen är identiska medan kolonnskaften är 

olika. 

Den intressantaste frågan i det här sammanhanget 

är dock om marmorskivan verkligen är ett 

Cosmati-arbete. Om den skulle vara det är det 

med tanke på avståndet till Rom gåtfullt hur 

marmorskivan hamnat på Sicilien och i detta 

rustika sammanhang. Liknande opus sectile-

arbeten med röd och grön porfyr gjordes emeller-

tid även i provinsen, av marmormästare i Kam-

panien och på Sicilien. Problemet är att de olika 

skolorna var inspirerade av varandra, vilket kan 

göra det svårt för en lekman att se skillnaden 

mellan deras arbeten. Nicola Severino tror dock 

att Munthes marmorskiva är ett kampaniskt ar-

bete. Förslagsvis att marmorskivan kommer från 

någon basilika i Capris närområde, t.ex. Salerno, 

Amalfi eller Ravello. Avståndet till Palermo är 

dock fortfarande stort, ca 30 mil. Därför ska det 

inte helt uteslutas att Munthe, trots prinsessans 

övertygande berättelse, kan ha förvärvat marmor-

skivan av någon antikvitetshandlare i Neapelom-

rådet.  

Själva bordet och bordets underrede som består 

av fem vridna kolonner är uppenbart en sentida 

konstruktion. Hörnkolonnerna är diagonalt lika. 

Mittkolonnen skiljer ut sig och är dessutom den 

enda vars dekor är gjord av röda och gröna 

porfyrbitar; kvadrater, romber och trianglar i 

olika storlekar. Såväl de eleganta kapitälen som 

fotplattorna är dock lika på alla fem kolonnerna. 

Kan kolonnerna, i varje fall hörnkolonnerna, rent 

av ha nytillverkats i samband med bordets 

tillkomst? Det faktum att många dekorbitar på 

kolonnskaften fallit bort kan tyda på bristande 

hantverksskicklighet – eller beror det på hög 

ålder? Ornamentiken och mosaikbitarnas 

färgglädje och guldlyster påminner om dekoren 

på Cosmati-kyrkornas vridna påskkandelabrar 

och arkadkolonner i korsgången i anslutning till 

många av dessa kyrkor. Inspirationen till denna 

ornamentik sägs komma från klostret Monreale 

utanför Palermo! Liknande vridna men odekore-

rade kolonner, de s.k. venetianska kolonnetterna, 

är för övrigt så vanligt förekommande i Munthes 

villa att de nästan blivit ett signum för dess 

arkitektur.  

Det andra föremålet i Cosmati-stil i samlingarna 

återfinns i kapellet. Det rör sig om ett medeltida 

vigvattenskar som senare apterats till dopfunt. 

Det kvadratiska marmorkaret är på sidorna försett 

med en mycket finstilt ornamentik med 

olikfärgade stenar, tre små rundlar på varje sida. 

Karet står på ett kapitäl med djurhuvudformade 

avslutningar i hörnen. Kapitälet bärs i sin tur upp 

av ett vackert utformat ”skaft” med mosaik i 

samma stil som loggiabordets hörnkolonner. En 

vulst med elegant inhuggna växtrankor skiljer 
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mosaikfälten åt. Skaftet står slutligen på en fot 

som utgörs av fyra grodliknande ”bestar” med 

slokande öron som biter tag i den runda platta 

som kolonnen står på. Denna platta vilar på 

ryggen av ett som det ser ut mer vänligt sinnat 

mårdhundsliknande djur. Hela arrangemanget 

verkar, i likhet med marmorbordet, bestå av flera 

separata element som satts samman till en ny 

helhet.  

I villan förekommer dessutom tre dörröverstyc-

ken i sedvanlig Cosmati-stil.  

 

Dopfuntens underrede. 

För att återvända till Hermes-loggian, där 

Cosmati-bordet står, utgörs golvet av en veri-

tabel provkarta på antika golvplattor i olikfärgad 

marmor bland vilka även flera bitar av både grön 

och röd porfyr kan urskiljas. I ett brev från 1896 

skriver Munthe att han köpt en kyrkoruin och att 

Mastro Vincenzos vingård som den ligger på 

”täcker ett av Tiberii palats varav jag utgrävt en 

betydande del o. funnit många antikviteter och 

hundratals romerska och grekiska mynt”. I boken 

om San Michele skriver han vidare: ”Vignan var 

full av tusentals polerade plattor av kulört mar-

mor: africano, pavonazetto, giallo antico, verde 

antico, cipollino, alabastro, som nu bildar golvet i 

den stora loggian, i kapellet och i några av 

terrasserna.” (I kapellets golvläggning saknas 

dock porfyrinslaget). Att det legat en romersk 

villa på platsen och att de marmor- och porfyr-

bitar som ingår i golvet härrör från denna är ett 

fullt rimligt antagande. Inslaget av den kejserliga 

purpurröda porfyren gör inte saken sämre. Under 

kejsar Augustus hade hela Capri blivit kejserlig 

egendom och efterföljaren Tiberius ska, under de 

elva år som han styrde romarriket från Capri (26–

37 e. Kr.), ha anlagt inte mindre än tolv palats på 

ön. Kanske inte just denna villa var kejsarens 

huvudsakliga viste, men väl en villa rustica, en 

gård med odlingar. Lämningarna, med mosaik-

golv bevarade, grävdes ut redan år 1830. När 

Munthe första gången kom till platsen på 1870-

talet fanns dock inte några spår av dessa läm-

ningar kvar ovan mark.  

 

Kapitälbordet med samma blandning av olikfärgade 

marmorbitar och röd och grön porfyr som i det 

underliggande golvet. 

I Hermesloggian står även ett s.k. kapitälbord. På 

ett mer än halvmeterhögt komposit-kapitäl (ett 

korintiskt kapitäl med joniska voluter) har en 

bordskiva med samma form som kapitälets ovan-

sida apterats. Skivan utgörs av samma blandning 

av olikfärgade marmorstycken som i golvbelägg-

ningen det står på och även i detta fall med por-

fyrinslag. Ännu ett kapitälbord återfinns vid ut-

siktsplatsen alldeles nedanför kapellet, på den 

plats som drottning Victoria tyckte var den skön-
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aste i världen. (På Foresterians uteplats står ytter-

ligare ett kapitäl, men utan apterad bordsskiva). 

Kapitälborden är även de ett uttryck för återbruk 

av antika arkitekturelement. I det här fallet rör 

det sig dock inte om ett medeltida återbruk utan 

ett senare. Under slutet av 1700-talet och början 

av 1800-talet var bord av det här slaget populära 

souvenirer för tidens Italienresenärer.  

 

Ett av tre dörröverstycken i Cosmati-stil. 

I Nationalmuseums nya basutställning ”Tidslin-

jen” finns ett väggbord med ett tiotal olikfärgade 

stensorter infällda i marmorskivan. En inhuggen 

text på marmorskivans kant upplyser oss om 

stenarnas proveniens och att de påträffats år 1789 

(E FVNDO FORI ROMANI MDCCLXXXIX). I 

Stifts- och Landsbibliotekets i Linköping kuri-

osasamling finns flera lister och liknande bygg-

nadsdetaljer av röd och grön porfyr från Rom 

skänkta av generalmajor Per Christian Lovén 

(1799–1878). Ett av fragmenten uppges vara 

funnet bland ruinerna av Kejsarpalatset på Pa-

latinska kullen i Rom. Många ”lösfynd” hamnade 

på liknande sätt i kuriosasamlingar och så små-

ningom i de centrala museernas samlingar. I 

Medelhavsmuseets samlingar finns flera poster 

med hundratals antika marmorfragment med 

oklar proveniens, ”troligen hittade i Rom”. I en 

monter i caféet visas inte mindre än 25 olika 

stensorter – inklusive grön och röd porfyr. 

 

Villa Lysis. Marmorblandning med inblandning av 

röd och grön porfyr på entréterrassen. 

Låt oss avslutningsvis återvända till Capri med 

några iakttagelser utanför villans rike. Samma 

marmorblandning som i Hermesloggian och i 

kapitälborden återfinns nämligen som stenlägg-

ning på terrassen framför Villa Lysis’ entré. 

Även i denna är inslaget av grön och röd porfyr 

påtagligt. Villa Lysis, uppförd ungefär samtidigt 

som Munthes villa, ligger endast några stenkast 

från kejsar Tiberius’ stora palats Villa Jovis. 

Palatset är dock sedan länge av plundrare och 

amatörarkeologer avklätt sin tidigare marmor-

prakt och av de golv- och väggdekorationer i 

opus sectile som en gång funnits ser man 

ingenting. Det förefaller dock inte orimligt att 

tänka sig att plattorna i Villa Lysis’ entré kan 

vara bitar som hämtats från palatsets ruiner. Om 

vi vänder blicken till Capris motsatta sida och 

ristorante Gelsomina hyser denna en rest av 

golvbeläggningen från en äldre byggnad på 

platsen. Även här en blandning av olika mar-

morsorter med inslag av både röd och grön 
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porfyr. Uppenbarligen har det på ön funnits riklig 

tillgång på ”skräpbitar” från antika golv och 

väggar att använda i sentida golvbeläggningar. 

Med tanke på de många romerska villorna är det 

inte något konstigt med det. Å andra sidan kan 

det inte uteslutas att marmorblandningen, med 

eller utan porfyr, levererats från fastlandet där 

tillgången var så mycket större. Kanske även 

Munthes berättelse om de olikfärgade marmor-

plattorna från mastro Vincenzos vingård därför 

ska tas med en nypa salt – cum grano salis.  

För den som önskar veta mer om den fantastiska 

Cosmati-konsten kan två danska böcker rekom-

menderas, dels De romerske Cosmater. Middel-

alderens familieværksteder og deres kirke-

udsmykninger  av arkitekten Ib Lydholm (Aarhus 

Universitetsforlag 2012), dels Genbrugskirker i 

Rom. Når antik bliver til middelalder av konst-

historikern Maria Fabricius Hansen utgiven på 

samma förlag år 2010. För Romresenären är den 

senare en utmärkt guidebok att ha med sig i baga-

get.  

Om man hemmavid vill uppleva Cosmati-

konsten i sitt liturgiska sammanhang är Netflix-

serien Name of the Rose (2019) efter författaren 

Umberto Eccos roman med John Torturro i 

huvudrollen som franciskanmunken William av 

Baskerville ett måste. Den kyrka som i serien 

figurerar som kyrka i ett ensligt beläget kloster på 

Alpernas sydsluttning är i själva verket Basilica 

di Santa Maria in Cosmedin i centrala Rom 

mellan Tibern och Circus Maximus – ett av 

Cosmati-konstens främsta verk, om än som de 

flesta andra kraftigt restaurerat. 

Slutligen – ett stort tack till Nicola Severino för 

värdefulla synpunkter på marmorskivan i 

Hermesloggian. Mille grazie! 

  Fil.dr Sten Tesch har varit arkeolog 

vid Riksantikvarieämbetet och chef för Sigtuna 

Museum. Numera oberoende forskare. 

 

 

 

 

Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner  

grundades 1937 för att stödja Svenska Institutet i Rom och ekonomiskt bidra till inköp till biblio-
teket, skänka gåvor av konst och inredning till den nya institutsbyggnaden ritad av arkitekten Ivar 
Tengbom.  Föreningen stödjer numera institutets verksamhet genom forsknings- och resestipen-
dier och delar årligen ut det Lagergrenska priset till en person som gjort en betydelsefull insats för 
att öka intresset för humanistiska studier med anknytning till Rom och Italien.  Vänföreningen har 
en aktiv programverksamhet med föreläsningar och en årlig medlemsresa till Italien.  

I medlemskapet ingår två nummer av tidskriften Romhorisont som innehåller kulturhistoriska 
artiklar om Italien och nyheter från institutet i Rom och även Villa San Michele.  

Aktuell information finns på hemsidan www.romvannerna.se eller föreningens Facebookgrupp. 

Anmälan om medlemskap till info@romvannerna.se eller till Svenska Rominstitutets Vänner, 
Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm. Du kan också betala årsavgiften direkt till Bankgiro 485-9013. 
Årsavgiften är 300 kr, studerande under 30 år 100 kr, för makar/sambor 400 kr.  

Välkommen att bli medlem i Romvännerna!  

Suzanne Unge Sörling 
Ordförande 

http://www.romvannerna.se/


 

 

   

31 

Den skandinaviska musiken i Paris 
(Brev till Aftonbladet) 

av Puck M-the 
 

Paris, 14 jan. 

Den första av de tvenne sedan länge bebådade 

konserterna för skandinavisk musik gavs i går 

kväll i Salle Pleyel under ledning av Siècle’s1 

kände musikrecensent, hr Comettant, som med 

franskt statsanslag gjort en resa till Norden förli-

det år, för att studera vår inhemska musik.  

Som exposé av den skandinaviska musiken synes 

mig dock gårdagens konsert ganska ofullkomlig. 

Vad speciellt Sverige angår, upptog programmet 

av våra äldre kompositörer blott en, Gunnar 

Wennerberg – unus sed leo2, och av de yngre 

Emil Sjögren. Jag glömmer J.R. Berg med sin 

vackra sång ”Fjärran i skog”, sjungen av Kristina 

Nilsson. Norge var representerat av sin förste 

man Grieg, som numera är en europeisk celebri-

tet, av Svendsen3, vars stigande rykte här ute det 

är en glädje att konstatera, och av fru Backer 

Gröndahl4 med sin allbekanta sång ”Til mit hjer-

tes Dronning”; Danmark av pianokompositören 

L. Schytte5 och av J. Andersen6, vilkens bägge 

kompositioner för flöjt voro synnerligt anslående. 

Som bekant sjunger just Kristina Nilsson så säll-

an i Paris, att den dragningskraft, hon alltid utö-

var här, är större än någonsin – det torde nog 

varit vår celebra landsmaninna man hade att 

tacka för att salongen var fullbesatt, och att man 

bland publiken såg män som Gounod, Ambroise 

Thomas, Saint-Saëns, Delibes, Joncières m.fl. 

notabiliteter.  

Även om det ej kan förnekas, att Kristina Nilsson 

ej längre är vad hon en gång varit, så bär hon 

dock ännu sitt världsrykte med heder. Hon sjöng 

i går kväll Värmlandsvisan (”Ack Värmeland, du 

sköna”), ”Fjorton år tror jag visst att jag var”, 

”Det förste Möde” (Grieg till Björnsons ord), 

”Til mit hjertes Dronning” (A. Backer Gröndahl), 

”Fjärran i skog” (Berg) och utom programmet 

prins Gustafs ”I rosens doft”, duett med hr Björk-

sten7, och ”Kulla-visan”, som jag ofta hört henne 

sjunga, men för vars exakta titel jag ej går i god. 

 

”Fjärran i skog” sjöng hon med en fulländning, 

inför vilken all kritik blir förstummad, hon sjöng 

den som vår tids största sångerska. Men folkvi-

sorna? Jag kan ej hjälpa det, jag tyckte hon sjöng 

dem illa.  
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Salle Pleyel. 

Som prov på den stora artistens ännu utomor-

dentliga röstmedel och fulländade konstnärskap 

torde kanske valet av dessa folkvisor varit berät-

tigat, men jag förnekar bestämt, att de tjänade 

som prov på vår folkmusik. Det finns ej mer än 

folkvisans titel kvar i de briljanta koloraturstyck-

en som Kristina Nilsson sjunger under namn av 

”air national suédois” – rytmen är borta, melodin 

är borta, och tjusningen är borta. Det är ej en 

nordisk sångerska, som sjunger dessa sånger, det 

är den segervana världserövrarinnan, vars konst-

närskap är franskt och ej svenskt. Det är ej en 

nordisk ungmö, som sjunger om sina ”Fjorton 

år”, det är Gounods Margaretha, som kokette-

rande speglar sig i sitt ryktes triumfer med alla 

dessa drillar och löpningar, som i all sin fulländ-

ning dock göra ont i öronen på oss, som vörda 

och beundra våra gamla folkmelodiers enkla, 

rörande poesi. Den naiva, blåögda folkvisan trivs 

ej på Kristina Nilssons repertoar, ängsblommorna 

ha dött ut bland de prunkande rosorna i Marga-

rethas trädgård, ”Kristallen den fina” har mistat 

sin skära glans bland de gnistrande juveler, som 

Faust band kring halsen på den kosmopolitiska 

näktergal, som vi kalla vår. 

Jag hör ej till dem, som oupphörligen fordra 

”svenskhet” av vår celebra landsmaninna, sin 

storhet har hon skapat själv, och hon har gjort det 

utan oss. Kristina Nilsson är inte en stor svensk 

artist, men hon är en stor artist, och jag förvånar 

mig över det konstnärliga missgrepp hon begår, 

då hon söker effekten av våra folkvisor, ej i deras 

rena lyrik, men i de dramatiska och koloratur-

glänsande utläggningar hon tror sig böra göra av 

det enkla tema, till vilket vårt folks hjärta slår 

takten och för vars fägring intet öra kan vara 

dövt. 

Men hemligheten är väl den, att våra folkvisor 

sjungas ej med strupen. 

 

Kristina Nilsson kring 1874. 

Hr Björksten äro vi för längesen vana att finna 

vid Kristina Nilssons sida på konserter, och sen 

kritiken strött alla sina blommor för divans fot, 

ha vi alltid även hört ett lovordande omnämnande 

av den unge svenske tenoren. Tiden synes mig 

dock nu vara kommen, då hr Björksten kan stå 

säker på sina egna ben både inför publik och 

kritik. Hr B. är en högt begåvad sångare, som ett 

långvarigt och ärligt arbete gjort till en mycket 

framstående artist, som ingalunda mera behöver 

fadderskapet av sin stora landsmaninnas europe-

iska rykte för att veta skapa sig sitt eget. Hr 

Björkstens röst har på sista tiden i överraskande 

grad vunnit i styrka och skönhet, den stelhet som 

understundom förr tycktes vidlåda hans stämma 

är alldeles borta, och föredraget är själfullt och 

fritt från allt effektsökeri. En värdefullare hyll-

ning än publikens applåder och Paris’ dagstid-

ningars beröm – hr B. har fått båda delarna – fick 

han i går kväll, då Gounod kom och tackade 

honom för det mästerskap, varmed han återgav 

den ädla hänförelse som bär upp Wennerbergs 

sköna tondikt ”Varen icke förfärade, si jag bådar 

eder” – Ängelns aria ur oratoriet ”Jesu födelse”.  
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Hr B. sjöng vidare ”Brandvaktsrop” (på pro-

grammet: ”Couvre-feu sudédois du XII:e sièc-

le”) och två folkvisor. För det enkla och flärdfria 

sätt, varpå sångaren sjöng ”Kristallen den fina”, 

hålla vi honom särskilt räkning. Det synnerligen 

fördelaktiga engagement, varmed Strakosch8 

velat binda vår svenske tenor, är ett kriterium på, 

att hr Björkstens sångarframtid är mer än löftes-

rik.  

Hr de Greef spelade flera smärre pianostycken av 

Grieg med verve och kraftfullt liv – dock något 

för kraftfullt ibland, skulle jag tro, ”Carnavalen” 

bullrade mer än vanligt. 

M:me Roger-Mielos spelade en intressant sonat 

av dansken Schytte, som jag erkänner var mig 

fullkomligt obekant, J. Svendsens ”Længsel” och 

”Eroticon” av vår talangfulle, unge kompositör 

Emil Sjögren – vilket sistnämnda vackra och 

känsliga stycke föredragarinnan dock ingalunda 

visste låta göra sig gällande som det förtjänar.  

Hr Taffanel spelade två melodiska kompositioner 

för flöjt av dansken J. Andersen och spelade dem 

utmärkt.  

Det vore önskligt, att anordnaren av dessa skan-

dinaviska konserter för sin nästa séance bleve satt 

i tillfälle att erbjuda sin franska publik några för 

den nordiska musiken fullt karaktäristiska saker, 

och gäller det i all synnerhet om Sverige – vi ha 

dock Söderman, Norman, Geijer, Lindblad, Jo-

sephson och Hallström m.fl. 

 

Artikeln infördes i Aftonbladet den 19 januari 1887 

och återpubliceras här för första gången. I ett brev till 

AB:s chefredaktör Gustaf Retzius skrev Munthe: ”Jag 

sände dig i går en redogörelse för den ganska vigtiga 

o. anmärkningsvärda skandinaviska konserten. Jag 

hoppas du tar in den oberörd. K.N-sons sång är jag sen 

många år van vid men jag hörde i går att hon ännu mer 

skoningslöst behandlar våra folkvisor o. jag har sagt 

det.” (KVA:s arkiv) 

1. Le Siècle – tidning för politik, litteratur och sam-

hällsekonomi.  

2. Unus sed leo – ”En men ett lejon” 

3. Johan Svendsen, norsk kompositör, dirigent och 

violinist. 

4. Agathe Backer Grøndahl, norsk pianist och kompo-

sitör. 

5. Ludvig Schytte, dansk kompositör och pianist. 

6. Joachim Andersen, dansk kompositör, dirigent och 

flöjtist. 

7. Theodor Björksten, svensk tenor huvudsakligen 

verksam i utlandet. Han åtföljde Kristina Nilsson på 

hennes Amerikaturné 1882–1883.  

8. Maurice Strakosch, österrikisk musiker och impres-

sario, bl.a. för Kristina Nilsson 
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Verksamhetsberättelse  
för Sällskapet San Micheles Vänner 2020-01-01–12-31 

 
Styrelse och revisorer 

Ordförande Bengt Jangfeldt 

Klubbmästare Yvonne Ribbentoft 

Sekreterare Monica Breidensjö 

Kassör Christin Edström 

Ledamöter Tove Faye-Wevle 

 Bo Lambert 

 Bill Ottercrans 

Suppleant Vakant 

Revisor Åke Danielsson 

Valberedning Ilkka Pärni 

 

Ett ovanligt år 

År 2020 liknar inget annat år under Sällskapets existens. På grund av pandemin och de restriktioner 

som gällt med syfte att hindra smittspridning så långt som möjligt har verksamheten minimerats och 

planerad mötesverksamhet ställdes in redan i början av året. Det medför att verksamhetsberättelsen för 

det gångna året blir kortare än vanligt. 

 

Styrelsefrågor 

Styrelsen har haft två möten. Två medlemsmöten hade planerats för våren men de fick ställas in på 

grund av pandemin. Årsmötet sköts upp med förhoppningen att det skulle kunna genomföras senare 

under året men det visade sig att smittspridningen gjorde det omöjligt att träffas fysiskt även under 

hösten. Styrelsen beslöt då att genomföra årsmötet skriftligt. Stadgeenliga handlingar sändes ut och 

svar begärdes in till den 27 oktober, per brev eller digitalt. 128 medlemmar deltog i årsmötet genom 

att besvara utsänt material och valberedningens förslag. Det innebar att många fler medlemmar än 

vanligt deltog vid ”årsmötet”. Protokoll från årsmötet är utlagt på Sällskapets hemsida. 

 

Verksamheten 

Eftersom den traditionella mötesverksamheten satts på sparlåga har kommunikation med medlem-

marna eftersträvats via Sällskapets facebookgrupp, vilken är öppen för våra medlemmar och möjliggör 

kontakter mellan oss och även med Villa San Michele och dess intendent. Villan har varit stängd en 

stor del av året och man har bara kunnat ta emot ett fåtal stipendiater. Trots vår nedstängda verksamhet 

har vi ändå kunnat stötta Villan med ekonomiskt bidrag under året. 

 

Ett nyårsbrev skickades ut till medlemmarna med information om det aktuella läget. Glädjande är att 

medlemsantalet ökat starkt under året trots vår nedstängda verksamhet. 

 

Vårt medlemsblad kom ut i maj med många intressanta artiklar av bland andra Frank Orton och 

Margareta Lindmark. Kristina Kappelin medverkade också med en rapport om läget på Villa San 

Michele. Hon avslutade den med ett citat av Munthe som kan tas med även här som ett optimistiskt 

mantra inför framtiden: ”Lev oförskräckt. Lita på livet.” 
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Styrelsen hoppas att det ska bli möjligt återuppta mötesverksamheten under hösten 2021 och planerar 

för detta. Vi räknar med att alla medlemmar då ska vara vaccinerade mot viruset. 

 

Stockholm den 25 mars 2021 

 

 

Bengt Jangfeldt Yvonne Ribbentoft Monica Breidensjö 

 

Christin Edström Bo Lambert Tove Faye-Wevle 

 

 

 

 

Balansräkning för verksamhetsåret 2020 
 

Ingående balans 

Skulder och eget kapital  Tillgångar 

Eget kapital 47389 Kassa 2551 

  Plusgiro 44838 

 ----------  --------- 

 47389  47389 

 

Resultaträkning 

Utgifter  Inkomster 

Omkostnader 29571 Medlemsavgifter 44800 

Möten  2500 Möten 6750 

Gåva 20000 Donation 2000 

Årets överskott 1479 

 ---------  --------- 

 53550  53550 

 

Utgående balans 

Tillgångar Skulder och eget kapital 

Kassa 1794 Eget kapital 48868 

Plusgiro 47074 

 --------- --------- 

 48868 48868 

 

 



 

 

 

 

 

SÄLLSKAPETS STYRELSE 

Bengt Jangfeldt ordförande  jangfeldt@bredband.net 

Monica Breidensjö sekreterare  monica@breidensjo.se 

Yvonne Ribbentoft klubbmästare  yribbentoft@gmail.com  

Christin Edström skattmästare  christin.edstrom@outlook.com  

Tove Faye-Wevle   t.fayewevle@gmail.com  

Bo Lambert    bosse.lambert@gmail.com  

 

Sällskapets adress:  

Yvonne Ribbentoft 

Kristinelundsvägen 20 

171 50 Solna 

 

Årsavgiften på 300 kr per person och 450 kr för familj insättes på plusgiro 25 96 90–6.  

Glöm inte att ange avsändare och gärna också mejladress. 

 

 

 

Ansvarig utgivare: Bengt Jangfeldt 

Redaktion: Bengt Jangfeldt och Yvonne Ribbentoft 

Redigering: Per Mattsson 

Tack kära San Michelevänner! 

2020 blev ett katastrofår för Villan. Den absolut största delen av inkomsterna för att driva 

museet, kultur- och stipendieverksamheterna kommer från museibesökarna. I fjol förlorade 

vi 75 procent av våra intäkter på grund av pandemin.  

Det var ett hårt slag som kommer att påverka Villa San Micheles ekonomi under lång tid. 

Vi har därför varit i stort behov av finansiellt stöd och det har vi bland annat fått av er! När 

nöden är som störst är de verkliga vännerna aldrig långt borta. Ännu en gång tusen tack för 

gåvan från Vänföreningen och för de enskilda bidrag som många av er har givit oss.  

Jag vet inte om det är sant att det kinesiska skrivtecknet för kris verkligen innehåller två 

element, fara och möjlighet. Men faktum är att kriser tvingar en att tänka om och tänka 

nytt. Det är vad vi här på Villa San Michele måste göra nu, för att stärka verksamheten 

framåt. I höst kommer jag till Stockholm och berättar mer! 

Kristina Kappelin 

mailto:jangfeldt@bredband.net

