
Studiematerial för

Ljus, ljus, ljus överallt!
Jag heter Axel Martin Fredrik Munthe…

Herre av San Michele, världsberömd, tro mig, tro mina ord.

Ett verk i musik, ord och bild



I verket har vi undersökt delar av en mans liv. En man som hette Axel Martin Fredrik Munthe. Han föd-
des 1857 och var apotekarson. Han är inte lättfångad. Han valde sina egna regler i livet. Vi får ta del 
av ögonblick ur hans liv, en man som lika väl kunde ha levt idag och kanske kan du känna igen dig i 
honom? Vi följer hans fotspår, vi tar in hans värderingar och hans vilja att skapa sin plats på jorden, 
på ön Capri.

Vad vill vi säga med detta?
Jo att varje människa har rätt att skapa sin framtid, 
sitt eget öde och framför allt äga sin egen vision.
Vi hör Munthe svara; tro mig, tro mina ord. 
Tro dina egna ord.

Kort bakgrund om Axel Munthe
Axel Munthe föddes 1857 i Oskarshamn och var apotekarson och växte upp i Vimmerby och Stock-
holm.

År 1876 avlade han en examen i medicin-filosofi vid Uppsala universitet och med anledning av hans 
svaga lungor blev han samma år skickad till franska Rivieran. Det var under denna vistelse som Munt-
he för första gången besökte Capri och det blev en livslång relation med ön. År 1880 blev Munthe 
medicine doktor i Paris, den första personen från Norden och han praktiserade som läkare i staden 
under ett decennium. Samma år som han blev doktor gifte han sig med sin första fru Ultima och de 
tillbringade 6 månader på ön Capri där han arbetade med tyfusepidemin som härjade på ön samt 
med en jordbävning som ägde rum vid den närliggande ön Ischia. Munthe blev tilldelad den italien-
ska Kronorden för sina insatser. Han reste även till hamnstaden Neapel som ligger på fastlandet nära 
ön när koleraepidemin härjade. Han insatser gjorde honom mycket omtyckt av såväl högt uppsatta 
personer som av de fattiga människorna. Tack vare de stora inkomster som läkarpraktiken i Rom gav 



(han flyttade till Rom 1890), kunde Munthe köpa ett gammalt hus på Capri och senare även det hus 
som låg till grund för villan San Michele. Med tiden kunde han förvärva mer mark på ön, bland annat 
Barbarossaberget. Han fick med tiden en unik ställning på ön som än idag är svenskinfluerad och 1914 
utnämndes han till hedersmedborgare på ön.

1893 höjdes Axel Munthes status när han blev livläkare åt kronprinsessan Victoria (hon blev drottning 
1907) och det sägs att det var mer än bara en vänskaplig läkare och patientrelation. Det var, oavsett, 
en kärleksfull relation som varade i 37 år, fram till drottningens död 1930.

Drottning Victoria lät uppföra Sollidens slott på Öland som var inspirerat av villa San Michele. Munthe 
såg till att byggnadsdetaljer och statyer från Italien kunde köpas in.

Munthe själv var bofast i över 40 år på ön men 1943 hindrade kriget honom från att fara tillbaka efter 
sommarvistelsen i Sverige. Han fick aldrig återse sitt älskade San Michele och 1949 somnade han in 
på Stockholm slott.

Munthe värnade om de utsatta i samhället och han skänkte under sin livstid stora summor som mot-
svarar flera miljoner i dagens penningvärde till krigsdrabbade, barn och till fattiga. Till och med fattiga 
som ägde husdjur kunde få hjälp med vård av djuren, även enskilda djur kunde få donationer för att 
bli omhändertagna.

Boken om San Michele gavs ut 1929 och blev en internationell bästsäljande och som med åren har 
översatts till ca 40 olika språk. I boken får vi följa Munthes egen berättelse om hur San Michele kom till. 
Bokens innehåll är en skildring ur ett verklighetsperspektiv men innehåller även en hel del fantasi, vars 
egentliga betydelser har bidragit bland annat till de myter som finns om Munthe.

Sfinxen- verklighet eller dröm?
I ett kapitel i Boken om San Michele beskriver Munthe hur han fann den omtalade sfinxen som idag 
blickar ut över bukten (det finns flera versioner om hur han fann den). Sfinxen som finns på San Mich-
ele är från Egypten och är en mytologisk varelse som består av ett lejons kropp och ett manshuvud. 
Den symboliserar rikedom, vishet och bär på livets hemligheter. I kapitlet kan ni läsa om hur Munthe 
svävar mellan verklighet och dröm. Det är ett typiskt exempel på hur han delvis berättar om hur sfinx-
en kom till San Michele utan att egentligen avslöja exakt hur. För visst är det han har beskrivit bara en 
skröna… eller?



Ur Boken om San Michele
När jag från bröstvärnet såg ner 
på ön under mina fötter, sade 
jag till Mastro Nicola att vi genast 
måste ta itu med att bygga pos-
tamentet för sfinxen, det var ingen 
tid att förlora. Mastro Nicola var 
förtjust, varför hämtade vi inte ge-
nast hit sfinxen, var fanns den nu? 
Jag talade om att den låg under 
ruinerna av en romersk kejsarvil-
la någonstans på fastlandet. Den 
hade legat där och väntat på mig 
i tvåtusen år. En man i röd mantel 
hade berättat för mig om sfin-
zen första gången jag såg ut över 
golfen just därifrån vi nu stod, än 
så länge hade jag bara sett den 
i mina drömmar. Jag såg ned på 
min lilla vita kutter vid Marinan 
under mina fötter och sade att jag 
var alldeles säker på att jag skul-
le finna sfinxen i det rätta ögon-
blicket. Den verkliga svårigheten 
skulle bli att få sfinxen över golfen, 
den var alldeles för tung för min 
båt, den var av massiv granit och 
vägde jag visste inte hur många 
ton. Mastro Nicola kliade sig i 
huvudet och undrade vem som 
skulle släpa upp sfinxen till San 
Michele? Han och jag naturligtvis.

Knappt hade jag fallit i sömn 
förrän jag i drömmen stod på en 
ödslig slätt, översållad med stenar 
och grus, väldiga travertinblock 
och marmorfragment, halvt dol-
da av murgröna, rosmarin, vild 
kaprifolium, cistus och timjan. 

På en förfallen mur av opus reticulatum satt en gammal herde och spelade på Pans flöjt för sin get-
hjord. Hans vilda långskäggiga ansikte var brynt av sol och vind, hans ögon brann som eldar under de 
buskiga ögonbrynen, hans magra, utmärglade kropp skälvde i feber under den långa blå kalabriska 
herdekappan. Jag gav honom lite tobak, han räckte mig utan ett ord en bit färsk getorst och en lök. 
Jag förstod med svårighet vad han sade.
Vad hette denna öde plats?
Den hade inget namn.
Var kom han ifrån?
Ingenstans ifrån, han hade alltid varit där, detta var hans hem.
Var sov han om nätterna?
Han pekade med sin långa stav på några trappsteg under ett hopfallet valv. Jag trevade mig nerför 
trappan huggen ut berget och stod i ett skumt välvt rum. I hörnet låg en halmmadrass med några 
fårskinn till täcke. Runtom väggarna och i taket hängde knippor av torkade lökar och tomater, på det 
grova bordet stod en lerkruka med vatten. Det var hans hem, alla hans ägodelar var här. Här hade 
han levat hela sitt liv, här skulle han en dag lägga sig ner och dö. Framför mig öppnade sig en mörk 
underjordisk gång, halvt igenfylld med stora stenar från det brustna valvet. Vart ledde gången? Han 
visste det inte, han hade aldrig varit därinne. Som pojke hade han hört att gången ledde till en under-
jordisk håla och att en ond ande sov där sedan tusen år tillbaka i skepnad av en stor varulv som skul-
le uppsluka vem som helst som vågade störa hans sömn. Jag tände en fackla och trevade mig nerför 
några marmorsteg. Gången vidgade sig mer och mer, en iskall vindpust blåste mig rakt i ansiktet. 
Jag hörde en hemsk utdragen jämmer som kom blodet att stelna i mina ådror. Plötsligt stod jag i en 



stor sal. Två väldiga kolonner av afrikansk marmor uppbar ännu en del av det välvda taket, två andra 
låg tvärs över mosaikgolvet, ryckta från sina postament som av en jordbävnings våldsamma grepp. 
Hundratals stora flädermöss hängde i svarta lkungor utmed väggarna, andra flaxade skrikande kring 
mitt huvud, bländade av fackelljuset. Mitt i salen låg en väldig sfinx av röd granit och stirrade på mig 
med vidöppna stenögon...

Jag spratt till i sömnen. Drömmen svann. Jag öppnade ögonen, dagen grydde. Jag sprang ur säng-
en, kastade på mig mina kläder och rusade upp till kapellets bröstvärn och hissade signalflaggan att 
kuttern skulle göras klar till segling. Ett par timmar senare var jag ombord med proviant för en vecka, 
rullar av grova rep, hackor och spadar, en revolver, alla mina kontanter, knippor av kådig späntved 
som fiskarna brukar till nattfiske. Strax därpå hissade vi segel för mitt livs mest spännande äventyr.
Följande natt kastade vi ankar i en enslig liten klippvik, okänd för alla utom för några fiskare och 
smugglare. Där skulle Gaetano vänta på mig med kuttern en vecka, blev sjön för hård fick han seg-
la till närmaste hamn. Vi var förtrogna med denna farliga kust, där fanns ingen trygg ankarplats i en 
sydvästlig storm på väl hundra engelska mils avstånd. Jag kände också dess underbara inland, for-
dom den hellenska konstens och kulturens blomstrande Magna Graecia, nu Italiens ödsligaste provins, 
överlämnad av människorna åt malaria och jordbävning.

Tre dagar senare stod jag på samma öde slätt som jag sett i min dröm, översållad med samma väl-
diga travertinblock och marmorfragment, halvt dolda under murgröna, rosmarin, vild kaprofolium, cis-
tus och timjan. Solen hade redan gått ner bakom bergen, malarians dödsdimma kröp långsamt fram 
över den öde slätten. På en förfallen mur av opus reticulatum satt den gamle herden och spelade 
pipa för en gethjord. Jag gav honom 
lite tobak, han räckte mig, utan att 
säga ett ord, en bit getost och en lök. 
Jag sade honom att jag gått vilse, 
jag vågade inte vandra omkring en-
sam i denna ödsliga vildmark, kunde 
jag stanna hos honom över natten?

Han tog mig till sitt underjordiska 
nattkvarter som jag kände så väl 
från min dröm. Jag lade mig på 
hans fårskinn och somnade.

Det var alltför underbart och fantas-
tiskt för att kunna beskrivas med ord, 
ni skulle förresten inte tro mig om 
jag försökte. Jag undrar ej på det, för 
jag vet knappast själv var drömmen 
upphörde och verkligheten tog vid. 
Vem styrde min kutter till denna ens-
liga ankarplats, dold bland otillgäng-
liga klippor? Vem ledde mina steg 
genom den väglösa vildmarken till 
ruinerna av Neros okända villa? Var 
herden av kött och blod eller var han 
Pan själv, som återvänt till sitt gamla 
hemland för att spela än en gång för 
sin flock getter?

Gör mig inga frågor, jag kan ej svara, 
jag törs ej svara. Fråga granitsfinxen 
på bröstvärnet i San Michele. Men ni 
kommer att fråga förgäves. Sfinxen 
har behållit sin hemlighet i femtusen 
år. Sfinxen kommer att behålla min.

AXEL MUNTHE
Boken om San Michele



Vad villa San Michele är idag
Länk till film med Kristina Kappelin som presenterar: https://vimeo.com/469469853 
Djuren och fåglarnas beskyddare: Axel Munthe och Barbarossaberget: https://vimeo.com/472093851

Filmade och redigerade av Martin Klevegård.
Lösenord till båda filmerna: länsmusiken

Dikterna
Magnus Florin har skrivit dikterna vars inläsning ni får höra i konserten. Dikten Ögonen bygger på 
Munthes egen berättelse om en vålnad som han köpslår med för att få förverkliga sitt San Michele 
och vilket pris han slutligen själv får betala.

Fråga: Vad tror ni hände med Munthe enligt dikten?
* Diskutera efter att ni har läst dikten vad ni vore beredda att offra för att få er önskan att gå i uppfyl-
lelse. 

Ögonen
I trädgården vandrar en högrest gestalt 
svept i sin röda vita mantel
En osynlig hand rör vid min skuldra
- Akta dig för ljuset!
Elden bränner i mina ögon
- Akta dig för ljuset!
Jag förlorar min syn
Jag bär glasögon med sotsvarta glas
En blind
Djävulen stack ut mina ögon
Tro mina ord
Ögon av sten
Min plats är i skuggan
Ej värdig att leva i solen



Dikten ”En dag”
Axel Munthe värnade om de svaga, de som inte kunde försvara sig och framför allt om djuren. Han 
skrev under hela sitt liv artiklar och stred för djurens rättigheter ibland under annat författarnamn, 
pseudonymen Puck Munthe, vars namn kom från hans mest kända hund Puck. Här är tre exempel på 
hans insatser för djurens rättigheter.
• Axel Munthe duellerade med en adelsman utanför Paris efter att denne hade sparkat ihjäl Munthes 

hund. 
• För att stoppa fågeljakten på berget Barbarossa köpte han berget och förbjöd de barbariska sätt 

som fågelfångsten gick till på. 
• Han stred för att djurtransporter skulle ske med hänsyn till att djuren inte skulle behöva lida. Många 

gånger packades djuren ihop så pass att flera av djuren blev ihjältrampade under transporten.

* Diskutera efter att ha läst dikten vad ni skulle vilja få stopp på och som skulle göra vår planet till en 
bättre plats.

En dag
Detta mördande över hela jorden
Hur kan Gud låta det ske?
Om Gud finns.... Men Gud finns inte!
En dag ska vi alla mötas på en annan planet
En bra planet
där de som var olyckliga på jorden lever lyckliga
Där de fattiga firar glada fester medan de rika får se på
Där småfåglarna flyger fritt och fågeljägarna sitter i stora glasskåp
Där fjärilarna flyger fritt och fjärilsfångarna sitter uppnålade och sprattlar med benen
Tro mig

Musiken
Tina Andersson som har kompo-
nerat musiken beskriver sina tan-
kar om musik och vilken funktion 
den har i Ljus, ljus, ljus överallt!

”Musik är rörelse, musik skapar 
känslor och färger. Musik kan 
fungera som en tidsmaskin bak-
åt i tiden eller rusa in i framtiden. 
Musiken kan vara helt abstrakt 
och skapas ur rena matematiska 
formler men oavsett hur musiken 
skapas så ger musiken upphov till 
bilder, känslor och minnen genom 
åhörarens egna upplevelser, min-
nen och känsloregister.

Musiken i detta projekt rör sig, 
meandrar sig fram genom snab-
ba klipp likt en film gjord av ljud. 
Musiken är menad att skapa 
associationer för att kunna be-
rätta om ett liv. Att kunna berätta 
genom musikens outtalade poesi 
om ett helt liv ifrån barndomens 
mardrömmar och rädslor till ett liv 
fyllt av drömmar, hopp och ska-
pande. Musiken är också menad 
att spegla Munthes liv, hans inre 
liv och de livsval han gjorde för 
att kunna leva sitt liv fullt ut utan 
kompromisser. En livsdröm som 
ger resonans även i vår tid.”



Foto och film 
Det ni ser är framtaget av Michelangelo Miskulin, han är uppväxt i Nybro och verksam som filmare och 
fotograf i länet. Tillsammans med vårt team reste han med till Capri i september 2020 för att filma för 
projektet. Det är hans bilder och filmer ni ser. Med följde även Martin Klevegård som har framställt de 
två presentationsfilmer ni får tillgång till i vårt studiematerial.

* I förberedande syfte föreslår vi att eleverna, efter att ha tagit del av ovan studiematerial, arbetar 
med följande:

1. Skriv om vem du är nu och vem du ser att du är om 10 år.
2. Vad du skulle göra om du hade mod eller kunde göra skillnad? Det kan vara hur stort eller smått 

som helst.
3. Vad är du rädd för?
4. Beskriv en plats du drömmer om att få besöka, varför du vill åka dit.

* Gemensamt samtal i klassrummet:
1. Vad innebär frihet att skapa sin egen framtid? 
2. Vad kan begränsa din frihet?
3. Skriv eller diskutera gemensamt tre saker i livet som du värdesätter eller värnar om.
4. Vad innebär det att tro på sina ord?

Efter konserten
”Att finna frid med tillvaron”

Frågan är om Munthe någonsin fann frid? Men han lyckades att skapa en plats där människor och 
djur fick en fristad. Än idag erbjuder San Michele en form av rekreation och genom stipendier kan man 
vistas på villans område för att åter finna kraft och inspiration.

Fråga: Vad innebär det att finna frid i tillvaron för er och var kan ni finna den?

Konserten framförs av kammarorkestern Camerata Nordica under ledning av: Cellerina Park
Röst: Karin Bergstrand
Musik: Tina Andersson
Dikt: Magnus Florin
Foto/film: Michelangelo Miskulin
Idé och sammansättning: Carolina Johansson
Layout: Johanna Ingvarsson
Lärarmaterial till Ljus, ljus, ljus överallt! är framtaget av Carolina Johansson för Länsmusiken.


