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Abstract 
 
As homes turn into museums- atmospheres for a pathic aesthetic  
Axel Munthe’s Villa San Michele 

Jacques d’Adelswärd Fersen’s Villa Lysis 

 

Villa San Michele and Villa Lysis, formerly homes to Swedish doctor Axel Munthe and 

baron Jacques d’Adelswärd Fersen, now stand as two museums in Capri, Italy. The essay 

investigates their current state through a phenomenological tour, complying with Tonino 

Grifferos’s theory of a neo-phenomenological and philosophic “pathic aesthetic”. This theory 

argues for the presence of the beholder in their so-called “felt-body” with acts as a receptor 

for atmospheres of emotional spaces. The essay question: How is the architecture of Villa 

San Michele and Villa Lysis, as it is today, able to represent the past lives of Munthe and 

Fersen and their self-image? Other questions the essay attempts to answer are: What are the 

effects of the shift of the architecture’s original function, and what are the consequences? By 

analyzing the received atmospheres of the subject’s felt-body of visits to the villas, coupled 

with an account for the villas’ journey into existence and Munthe and Fersen’s lives the essay 

question can be answered. The purpose of the essay is to bring about new knowledge to both 

villas that both represent the island to this day. The conclusion of the investigation mounts 

that the villas do represent their owners, thanks to their preserved state, the unique 

COVID-19 conditions as well as their expressive qualities. However, the subjective reception 

of the atmospheres present speaks for the owners of the villas, in their own unique way, 

unique to the visitors’ own experience. The consequences of the shift in function from home 

to museum culminate in a new life of the villas enabling more people to get to know Munthe 

and Fersen in their own pathic manner.  
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1.0 Inledning

Fig. 1. Capri: Öns östra spets1, Marina Grande, blickandes ut mot Villa Lysis. 1906. Medium på originalet:
Nitratnegativ sv/v 8 x 11 cm. Fotograf Harald Bager.

1 H Bager, Capri: Öns östra spets, i , , 1906, <http://carlotta.malmo.se/carlotta-mmus/web/object/1017960>
[hämtad 17 november 2020].
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Fig. 2. Karta över Capri, Villa San Michele och Villa Lysis Fersen är utmarkerade2.

1.1 Bakgrund

Vildsvinen var de första att befolka medelhavsön Capri, en timmes färjetur från Neapel,

Italien, och gav ön dess namn; Capri, från grekiskans Kapros. På senare tid har Capri skänkt

minnesbilder andra än vildsvin, t.ex. Villa San Michele och Villa Lysis/ Fersen, och dess

byggherrar; dr Axel Munthe och Baron Jacques d’Adelswärd Fersen. Dessa villor uppfördes i

början av 1900-talet av skälen att bli hem för herrarna. Sent september 2020 besökte jag

Capri för att besöka Villa San Michele, efter en sommars research om Munthe och hans liv.

Jag spenderade en vecka på ön, som de flesta turister ägnar en dag åt att besöka. Capri var

anmärkningsvärt tomt på turister på grund av COVID-19, vilket förutsatte en helt unik

vistelse, som kan jämföras med ett besök utspelat flera decennier före vår tid.

Under resan besökte jag även Villa Lysis. Villa San Michele och Villa Lysis är samtida men

uppförda under helt åtskilda förutsättningar. De inhyste Munthe och Fersen men även

stundtals förra sekelskiftets kändiselit, vilken de båda stod nära. Då jag lämnat Capri tänkte

jag tillbaka på besöken i Villa San Michele och Villa Lysis. Hur kommer det sig att jag, som

2 Ur Baedeckers Under-Italien, 1911.
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besökare, kunde känna sådan tillhörighet, beundran och stolthet över Villa San Michele, och

sådan kuslighet, obehag om än stor fascination inför Villa Lysis? Vilka kriterier svarar för

dessa upplevda känslor inom besökaren? På vilket sätt kunde arkitekturen i sig förmedla

Munthe och Fersens person och liv? Och vem var Munthe och Fersen egentligen? Denna

uppsats avser att komma närmare dessa frågor.

1.2 Syfte och frågeställning

Det jag vill behandla i denna uppsats är vad som sker med hem som blir till museum, och hur

väl denna transformation kan tala för Munthe och Fersens liv och person. Syftet med

uppsatsen är att komma närmare dessa personer, deras leverne och komma fram till en

slutsats om hur väl dessa museum av deras dåtida hem stämmer överens med livet som levdes

där och hur de såg på sig själva. Uppsatsen kan ge upphov till upplysning om hur arkitektur

(hem) tar nya former och funktioner (museum) och vilka konsekvenser det kan få. Det finns

även möjlighet till djupare förståelse inom europeisk byggnadskonst. För alla som besöker

museum kan uppsatsen ge insikt och guidning i huruvida en kan tolka arkitekturen och sin

egen upplevelse av denna.

Det finns en del skrivet om Munthe och både Munthe och Fersen gav ut egna böcker och

skrev poesi, som berörde deras liv, men tiden har lagt de båda i viss glömska. Det är min

mening att återuppliva och bidra till den lilla skaran publikationer som finns skrivet om dessa

män från en svunnen tid.

Den primära frågeställningen för arbetet tar formen: Hur förmår arkitekturen av Villa San

Michele och Villa Lysis, som den ser ut idag, representera Munthe och Fersens gångna

liv och självbild? I fråga om självbild avser jag det som nu finns dokumenterat och skrivit

om dem. Övriga frågor som även avses besvaras är: Vilka är effekterna av skiftningar i

arkitekturens ursprungliga funktion, och vilka blir konsekvenserna?

1.3 Teori och metod

Den teori jag önskar applicera på Villa San Michele och Villa Lysis arkitektur är den

atmosfäriska uppfattningen och upplevelsen av dessa genom fenomenologi. I Tonino
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Grifferos Atmospheres: Aesthetics of Emotional Spaces3 från 2014, beskriver han flera

fenomenologiska begrepp som kan vara i stånd med att analysera vandringen genom villorna

ur teoretisk synpunkt. Tonino Griffero är italiensk professor inom estetik i Rom och hans bok

bidrar till större tillgänglighet av ett filosofiskt system, som tidigare endast funnits på tyska.

Griffero beskriver atmosfärisk perception, atmosfäriska känslor som själv-manifesterat

fenomen, vilka behandlas och analyseras av vår ”felt-body”4 d.v.s. känn-kroppen5. Min avsikt

är att analysera de två museibesöken utifrån en fenomenologisk synpunkt, som tar hänsyn till

patisk estetik som bygger på min personliga upplevelse av platserna. Mer om den avsedda

teorin finns beskriven i avsnittet 2.0 Teoretisk bakgrund.

Jag förhåller mig till Mattias Karlssons examensrapport Om att röra sig i arkitektur6 från

2005 då han skriver om rumsekvenser i publik arkitektur. Karlsson talar om tre olika delar i

rumsförloppet; huvudrummet, entrén och en diffus zon- ett s.k. filter, vilka strukturerar upp

min vandring genom villorna som offentliga museum.

Den avsedda metoden utfördes på Capri, då jag som museibesökare vandrade in, igenom och

ut ur villorna. Mina upplevelsevandringar bidrar till undersökningen på så vis att de dels kan

ge en subjektiv bild av hur en besökare kan uppleva villorna och dess ägare, dels går det att

kontrastera denna uppfattning mot bibliografiska publicerade texter, såsom Munthes egna

bok; Boken om Villa San Michele och andra källor som berör Munthe och Fersen som

person. Utifrån min bildning av arkitekturen, som återges i beskrivningar så väl som i

fotografier, planlösningar, ritningar och skisser, kan upplevelsen följas för att sedan

analyseras teoretiskt i samband med historisk och teknisk beskrivning av villorna. Munthe

och Fersens liv och person skall likaså tas i beaktelse i slutliga analysen.

1.4 Forskningsöversikt

Det finns en del publikationer som redogör för Villa San Michele och dess arkitektur, en av

dem som jag avser använda mig av är arkitekten Bo Sahlins Axel Munthe som byggherre-

6 M Karlsson, "Om att röra sig mellan rum", in , unpublished Examensrapport, Chalmers Arkitektur, 2005.

5 Min översättning av termen Felt-body, den förnimmande kroppen. Detta approach är ej influerat av klassisk
fenomenologi, utan influerat av den tyske Ludwig Klages heterodoxa vetenskap av fenomenet; en vetenskap av
”elementära själar” som ter sig ”fenomenologiskt”.

4 Ibid.

3 T Griffero, Atmospheres. Aesthetics of emotional spaces. Reprint, in , Aldershot, Hamps., Ashgate Publishing,
2014.
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verkligheten bakom myten från 2007. Sahlin gästade på Villa San Michele i sex veckors tid,

och gjorde en djupanalys av arkitekturen. Boken fokuserar på villans sentida tillskott och hur

dessa, enligt Sahlins mening, strider mot villans ursprung, men han föreslår även åtgärder för

att närma sig villans ursprung igen. Denna bok kommer assistera i den tekniska och historiska

beskrivningen av villan.

I anknytning till Villa San Michele kommer jag ta hjälp av Munthes egna bok Boken om San

Michele7, som för första gången utgavs 1929. Denna bok, påstår Munthe, är inte

självbiografisk, men mycket av dess innehåll stämmer överens med hans liv. Däremot är

Munthe känd för att sudda ut linjen mellan sanning och fiktion. Framförallt kommer jag

hänvisa till denna i fråga om byggnadens tillkomst och hans personliga anekdoter i den

historiska och tekniska beskrivningen av villan, allt med en nypa salt.

Josef Oliv, som var Villa San Micheles förste intendent, gav ut en kortare bok: Axel Munthes

San Michele- en vägledning för besökare8 den fjärde upplagan från 1975, vilken beskriver

med hjälp av flera svartvita bilder rundvandringen i San Michele och Capris öden genom

tiderna.

I Måns Holst-Ekströms Ekfraser i en förbannad tid- tankar kring städer, arkitektur,

trädgårdar, rum, formgivning och konst9 från 2018, finns kapitlet: Jacques

d’Adelswärd-Fersen och libertinens rum. Detta kapitel behandlar Villa Lysis i anknytning till

Fersens person. Villan beskrivs i detta avseende i samband med ledan som infinner sig hos

alla på ön och skoptofili- begäret att se och libertinage i samband med rumslig frihet. Kapitlet

behandlar även Axel Munthe och hans liv och beskriver Munthe och Fersen parallellt.

I Tonino Grifferos bok Atmospheres: Aesthetics of Emotional Spaces10 från 2014

exemplifieras teorin om patisk11 neo-fenomenologisk estetik vid några tillfällen t.ex. hur

11 Patisk estetik är ”förmågan att vara ett medel för vad som händer oss istället för subjektet av vad vi gör”.
T Griffero, Atmospheres as quasi-things: for a pathic aesthetics - AAGT/EAGT Taormina Conference, i , , 2018,
<https://www.youtube.com/watch?v=3oCMBQWCUDg> [hämtad 31 oktober 2020].

10 T Griffero, Atmospheres. Aesthetics of emotional spaces. Reprint, i , Aldershot, Hamps., Ashgate Publishing,
2014.

9 M Holst-Ekström, Ekfraser i en Förbannad Tid, i , 1a utg., Malmö, Sailor Press, 2018.

8 J Oliv & A Boëthius, Axel Munthes San Michele- En vägledning för besökare, i , 4e utg., Malmö, Allhem,
1975.

7 A Munthe, Boken om San Michele, i , Stockholm, Forum, 2001.
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vädret kan påverka atmosfären av en miljö, men ger inte något exempel hur atmosfärer kan

uppfattas i offentliga miljöer och dess konsekvenser.

Per Anders Hellqvists Där Citroner Blomma12 från 1990 redogör för djupare inblick i

Munthes person men även drottning Victorias person. Munthe verkade som hennes

livmedikus under sin tid på Capri. Hellqvist menar att det är väsentligt att närma sig

drottningen för att förstå vem Munthe var som person. Denna essäbok tar även stor hänsyn

till Munthes kärlek till musiken och dess tyngdpunkt blir därför det musikaliska.

1992 gavs utställningskatalogen Två Villor på Capri13 ut vid Waldemarsudde, Stockholm,

Hans Henrik Brummer, Ulf Linde, Levente A. S. Erdeös och Per Anders Palmqvist är de

första jag upptäckt som behandlar både San Michele och Villa Lysis i samma publikation och

ger dem lika stor uppmärksamhet. Denna katalog berör villorna och dess byggherrar i

övergripande mening som varit hjälpsam i introduktionen av de båda. Mest uppmärksamhet

skänker jag Bengt Böckman och Per Anders Palmqvists akvareller och teckningar av Villa

Lysis som villan såg ut 1989-1991; i ruiner. Jag finner inte något fotografi av Villa Lysis i

detta tillstånd, online eller i tryckta källor, och anser därför dessa bilder ovärderliga i

förståelsen om villans evolution fram till idag.

Thomas Steinfelds En Stor Man- Axel Munthe och konsten att förse livet med mening14 från

2009 behandlar de största händelserna i Boken om San Michele, tämligen poetisk skriven

presenterar han snarare än analyserar Munthe.

HOLIDAY Magazine gav 2020 ut ett helt nummer som enbart berör Capri och dess

omgivningar. Artikeln ”A Mansion on the Hill” 15 skriven av Ana Cardinale handlar om Villa

Lysis och ger eftertraktad övergripande information om villan och Fersen.

Sammanfattningsvis ämnar uppsatsen föra dessa, på många vis, överlappande ämnen och

källor samman, genom linsen av patisk estetik. Först då går det att genom teorins subjektiva

grund att applicera det på Munthe och Fersens villor och komma till nya slutsatser.

15 A Cardinale, "The Mansion on the Hill", i HOLIDAY Magazine, , 2020, pp. 208-217.
14 T Steinfeld & B Jangfeldt, En stor man, i , Stockholm, Atlantis, 2009.
13 H Brummer, Två villor på Capri, i , Stockholm, Waldemarsudde, 1992.
12 P Hellqvist, Där citroner blomma, i , Stockholm, Gidlund, 1990.
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1.5 Avgränsningar

Uppsatsen kommer inte inte ta i beaktning andra hem som Munthe eller Fersen bott i, utan

behandlar endast Villa San Michele och Villa Lysis på Capri. Detta eftersom dessa villor var

deras ”primära” hem och var deras livsverk. Munthe bodde t.ex. i ett torn (Torre di Materita)

på Capri i många år och under hela 20-talet för hans ögonsjukdom, men inga av dessa

kommer analyseras; dels för att jag inte besökt dem under min vistelse, och dels för att dessa

inte ska ha några spår kvar av Munthe idag.

Villa San Michele och Villa Lysis består bägge av sköna trädgårdar, och utomhusmiljöer.

Dessa hänger till stor del ihop med arkitekturen och bidrar till helheten av platserna, men jag

avser inte gå in på mindre detaljer än att beskriva dem och dess uppbyggnad som sådan.

Själva strukturen kommer framgå, men fokus kommer ligga i själva byggnaderna för att

koncentrera materialet.

Villa San Michele består även av 10 gästlägenheter, som nu brukas i gästverksamheten där.

Dessa har jag inte sett, de var inte tillgängliga att se under museibesöket och kommer därför

heller inte att analyseras i uppsatsen. Dessutom bodde inte Munthe i dessa.

I fråga om självbiografiskt material är Fersens diktsamlingar och böcker på franska, och är

därför inte tillgängligt för mig. Därför kommer jag att hänvisa till den enda källa jag känner

funnit på svenska som innehåller översättningar av hans dikter, nämligen: Viveka Adelswärds

bok Alltför adlig, alltför rik, alltför lättjefull16 från 2014.

1.6 Definitioner

Grifferos Atmospheres: Aesthetics of Emotional Spaces17 är ursprungligen skriven på

italienska som blivit översatt till engelska och som jag nu ska applicera på en svensk text. Det

är lätt att vissa termer skapar förvirring och därför väljer jag att definiera dem i detta avsnitt.

Dessa ord kommer vara kursiverade i texten för att enkelt identifiera dem.

17 T Griffero, Atmospheres. Aesthetics of emotional spaces. Reprint, in , Aldershot, Hamps., Ashgate Publishing,
2014.

16 V Adelswärd, "Alltför Adlig, Alltför Rik, Alltför Lättjefull", i , Stockholm, Carlsson, 2014.
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❏ Primära och sekundära egenskaper är begrepp inom vetenskapsteorin. Den

förstnämnda är sådana egenskaper som exempelvis går att mäta, väga och/eller ta

temperaturen på. De sekundära egenskaperna är bland annat sådana vi kan känna med

våra smak- och doftsinnen. Tertiära egenskaper är kvaliteter eller krafter en sak har i

förtjänst av dess sekundära egenskaper, precis som de finns i förtjänst av dess primära

egenskaper, t.ex. blomman är attraktiv för fjärilen på grund av sin färg, eller vinet dyrt

på grund av sin smak.

❏ Projektiv relativism kan ses som överförandet av en persons känslor till en annan,

vilka alltid är relativa till en observatörs perspektiv eller det sammanhang inom vilket

de bedöms.

1.7 Disposition

Själva huvuddelen av uppsatsen avses struktureras i olika delar; den första (avsnitt 3.0)

behandlar Capri som glömskans ö, den andra (4.0) behandlar först appliceringen av Karlssons

teori; entré, huvudrum och filter på Villa San Michele, vidare den fenomenologiska

vandringen i Villa San Michele. Den tredje (5.0) behandlar Villa Lysis (Karlssons teori och

personliga narrativ av upplevelsen av arkitekturen på plats). Resterande delar (6.0) blir

teknisk och historisk beskrivning av bägge villor och slutligen ett sista avsnitt (7.0), innan

diskussionen och konklusionen (8.0), som redogör för Munthe och Fersens liv och person.

2.0 Teoretisk bakgrund

2.1 Atmosfärer som kvasi-saker för en patisk estetik
Erfarenheten och upplevelsen är källan i den fenomenologiska teorin. Fenomenologi en väg

för att få tillträde till erfarenheten18. Inom fenomenologin ges känslan auktoritet, men som

kan undersökas eller utfrågas. Fenomenologi känner vid både det objektiva och det subjektiva

eftersom då vi yttrar något om något så förmedlar vi automatiskt vår relation till det vi pratar

om. Människan är inte endast observatör utan deltagande observatör. Fenomenologi betyder

18 T Griffero, Atmospheres as quasi-things: for a pathic aesthetics - AAGT/EAGT Taormina Conference, in , ,
2018, <https://www.youtube.com/watch?v=3oCMBQWCUDg> [hämtad 31 oktober 2020].
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studerandet av händelser som de visar sig och har som avsikt att förtydliga antaganden vi gör

om världen och vår del i den19.

Patisk estetik är en neo-fenomenologisk teori inom filosofi som ämnar att bedöma den kända

upplevelsen av platser och ting. Tonino Griffero beskriver att den patiska estetiken tar

avstamp i närvaron av mottagaren, som känner av atmosfärer i förnimmande miljöer, i sin s.k.

känn-kropp. Känn-kroppen är en del av människan, men rör sig utom geometriska och

fysiska platser. Involveringen av atmosfärer med vår känn-kropp är grunden för patisk estetik,

och verkar som teori och metod för denna undersökning. Dessa patiska upplevelser av Villa

San Michele och Villa Lysis lägger grunden för analysen av hur hemmen, idag, känns och

uppfattas av en museibesökare. Metoden är att urskilja huruvida arkitekturen och diverse

föremål- det som utgör själva villorna som museum- ter sig atmosfäriskt och påverkar

besökarens känslor för att analysera hur intrycken kan stämma överens med ägarnas

arkitektoniska visioner, självbild och levda liv.

Tonino Griffero beskriver begreppet ”känn-kropp”/ ”felt-body” i Atmospheres: Aesthetics of

Emotional Spaces :

Atmospheric perception is “to render oneself present to something through the body”, or better through
the felt-body understood as the extraorganic dimension and the absolute place one can only access in
the first person. Understood as:

What he (man) can feel himself in the surroundings of his physical body, without basing himself on the
attestation of the five senses (sight, hearing, touch, olfaction, taste) and of the perceptive bodily scheme
(that is, of the usual representative construct of one’s own physical body derived from visual and tactile
experiences). The living body is populated by bodily drives such as anguish, pain, hunger, thirst,
breathing, pleasure, affective involvement on the part of feelings. It is indivisibly extended without
surfaces in the form of a pre-dimensional volume (that is, without numerable dimension, for instance
not three-dimensional) which has its dynamics in contradiction and expansion20.

Atmosfärisk perception är en enhet av mångsinnig och sensorisk motorkoppling av

upplevelsen som tillåter en att holistiskt känna av komplexa situationer: nyansen, humöret,

atmosfären och meningen som de håller. På detta vis erhåller experten till slut ett sjunde

sinne, en sensibilitet eller en förkänsla, en intuitiv perception av situationer. Patisk estetik är

så trogen som möjligt åt närvaron; till hur visuella upplevelser genljuder i vår levda kropp.

20 T Griffero, Atmospheres. Aesthetics of emotional spaces. Reprint, in , Aldershot, Hamps., Ashgate
Publishing, 2014, p. 17.

19 M Adams et al., A concise introduction to existential counselling, in , London, SAGE, 2013.
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Griffero fortsätter att beskriva att expressiva kvaliteter som utstrålar atmosfärer blir till

kvasi-saker, både naturfenomen (ljus, mörker, vind, väder, timmar på dagen, dimma etc.) och

artificiella fenomen (stadsbild, musik, ljudlandskap, det andaktsfulla, karisma, blicken,

”dwelling”, skam etc.). För museibesöken spelar dessa fenomen onekligen stor roll för

uppfattningen av miljöerna.

Griffero förklarar:

In short, we must learn to experience pathically, in the right way, no longer regarding teleological21

efficiency as a privileged path. We must pay attention not to our role as subjects but to the pathic 'to
me' or the perceptological 'me' that precedes geological solidification. Which as such is fatally destined
to the dualism typical of cognitivism22. It is the atmospheriological paradigm that guides the analysis of
quasi things, but what is an atmosphere? First of all it is the passive synthesis, largely intersubjective
and holistic, that precedes analysis and influences from the outset the emotional situation of the
perceiver, resisting any conscious attempt at projective adaptation. As an influential presence, an
atmosphere is in short more a special state of the world than a very private psychic state. This,
however, presupposes the overturning of an interjectionist metaphysics largely dominant in our culture
and the new phenomenology of our body. In fact, as pervasive impressions that precede the
subject/object distinction, the authority of atmospheres precisely resonates in our felt body23.

Att uppfatta atmosfärer betyder i de flesta fall att bli rörd av dem i känn-kroppen. Denna

känn-kropp kommunicerar med allt det upplevda som förklarar perceptionen av kvasi-saker.

Genom att känn-kroppen känner av vad som tillhör oss i det omgivande området utan att dra

nytta av de fem sinnena och det perceptionella kroppsschemat, så uppstår en bekantskap med

oss själva och det levda och inte bara intellektuell självmedvetenhet24.

Objekt har mening, de är värdefulla och har alltid ett uttryck och olika kvaliteter, vilka är

atmosfäriska sådana- det utrymme i vilket de upplevs. Föremål har mening i saker eller

kvasi-saker. En kvasi-sak är en enhet som inte är en hel sak, som utövar på oss en mer direkt

och omedelbar suggestiv kraft än den som utövas av en hel sak25. Trots det faktum att sakerna

inte existerar helt, så är det i den enda betydelsen kontemplativt av reduktionismen26, de halva

enheterna tematiseras, agerar mycket kraftfullt på oss, och detta händer inte trots men just

tack vare deras försvagade fysiska verklighet. Atmosfärer är det främsta exemplet på den

26 Föreställningen att komplexa begrepp kan beskrivas med hjälp av enklare begrepp.
25 Ibid.
24 Ibid.

23T Griffero, Atmospheres as quasi-things: for a pathic aesthetics - AAGT/EAGT Taormina Conference, in , ,
2018, <https://www.youtube.com/watch?v=3oCMBQWCUDg> [hämtad 31 oktober 2020].

22 Uppfattningen att etiska meningar uttrycker förslag och därför kan vara sanna eller falska.

21 Relaterar till eller involverar förklaringen av fenomen i termer av syftet de tjänar snarare än orsaken till vilken
de uppstår.
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bredare ontologiska kategorin av kvasi-saker, och det fundamentala sättet på vilket

kvasi-saker rör vid och involverar oss27.

Är det privata och kollektiva emotionella livet inte mer enkelt förklarat av den hypotes om att

känslor inte är invändiga egenskaper av det psykologiska subjektet, utan relativt stabila och

auktoritära enheter runt vilka subjektet måste kretsa28? Känslorna av atmosfärerna och

kvasi-saker kommer ifrån från villorna, inte besökaren. Besökarens känn-kropp kan liknas

vid en resonanslåda för dessa känslor, vilka registreras för att skapa sig en egen uppfattning. I

skenet av kvasi-saker, som t.ex. väder och andra variabler under ett besök, kan dessa

upplevelser och närvaron i dessa, komma att ändras beroende på dag och tid, och därmed hela

upplevelsen för olika besökare. Denna undersökning avser påvisa hur dessa exteriöra känslor

av Villa San Michele och Villa Lysis genljuder i min känn-kropp som museibesökare. På så

vis kan ett unikt besök (min känn-kropp) i en unik tid (COVID-19) bidra till en unik

infallsvinkel på hur en besökare kan komma närmre ägarna, deras hem och liv.

3.0 Capri; den överseende ön

Den nordiska medelhavsdrömmen, hade sin begynnelse i 1800-talsromantiken. Mot söder

reste på den tiden mest förmöget folk, men även t.ex. konstnärer med mer begränsade medel.

Många reste av hälsoskäl, bl.a. Munthe och självaste drottning Victoria29. Det fanns en

längtan till söder, precis som idag; det ”tunga” nordiska temperamentet kontra det ”livliga”

sydländska30. Stina Hammar, litteraturvetare och författare, analyserade Birger Sjöbergs

diktning och kom fram till att hans bilder av bl.a. Italien alltid handlar om känsloklimat;

”Ratio ligger i norr och känsla i söder”31. Denna konfrontation med en mer öppen och social

miljö sägs frigöra konstnärliga krafter32. Drömmen om söder var fantasier om det

ouppnåeliga33, som säkerligen lockade både Munthe och Fersen.

33 Ibid, p. 45.
32 Ibid, p. 44.
31 P Hellqvist, Där citroner blomma, i , Stockholm, Gidlund, 1990, p. 42.
30 Ibid, p. 42.
29 P Hellqvist, Där citroner blomma, i , Stockholm, Gidlund, 1990, p. 40.
28 Ibid.

27 T Griffero, Atmospheres as quasi-things: for a pathic aesthetics - AAGT/EAGT Taormina Conference, in , ,
2018, <https://www.youtube.com/watch?v=3oCMBQWCUDg> [hämtad 31 oktober 2020].
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Capris rykte hade sin början i det att den romerske kejsar Tiberius (42 f.Kr.- 37 e.Kr.)

efterträdde sin adoptivfar kejsar Augustus och flyttade till ön när han var i 70-årsåldern och

bodde där under sina sista levnadsår. Suetonius (75-160 e.Kr.) framställer Tiberius som sadist

och pederast. Suetonius berättar med glupsk energi om kejsarens grymma orgier, att Capri var

den ort kejsarna kunde leva ut sina vildaste fantasier som ska ha innefattat sexslavar,

grottritualer, och grymma straff bl.a., utan att Rom skvallrade34. Hur mycket om Augustus

och Tiberius som är sant beträffande detta går inte att veta säkert, men det har onekligen

kryddat öns rykte för all framtid som ett ställe för ständiga utsvävningar och diverse

perversiteter35.

Edwin Cerio, öns borgmästare och kulturpersonlighet, påminde Capriborna på 1920-talet om

att de hade Suetonius att tacka för mycket, att Capri som en osedlig plats gjort att många sökt

sig dit36. Öns idylliska scener av bondhus, fiskarstugor, och den relativt orörda naturen37

repellerade säkert ingen nykomling heller. Cerio skrev även om ”aria caprese” (Capris luft)

och syftar på en atmosfär, ett omärkligt luftstråk, en mer anad än känd doft, som är alltför

subtil för att riktigt kunna uppfattas av de bullrande och självupptagna främlingarna (turister).

Kontrapunkten mellan de bofastas och de besökandes aktiviteter och attityder utgör en

väsentligt del av dynamiken i det capresiska samhället38.

Goethe skrev om Capri, i hans Italienische Reise, om dess höga och livsfarliga klippor. Ön

framstår som ett fäste för despoter som Augustus och Tiberius, en farofylld klippkust som

endast med svårighet kan angöras. Det inger känslor av respekt och skräck, en slags

avståndsbild39. Men 1800-talet blir det århundrade då den europeiska kultureliten stiger i land

på Capri och erövrar den, om farorna talar de inte längre och klippor är inte först och främst

att falla ner ifrån utan platser varifrån en kan blicka ut över världen40. Sedan 1891 var

homosexuella relationer inte längre straffbart i Italien; Capri hade därför börjat kallas ”det

nya Lesbos” av anledningen att många lesbiska par bodde på ön41, vilket kan vara en av

anledningarna till varför Fersen flydde dit.

41 V Adelswärd, "Alltför Adlig, Alltför Rik, Alltför Lättjefull", i , Stockholm, Carlsson, 2014, p. 103.
40 P Hellqvist, Där citroner blomma, i , Stockholm, Gidlund, 1990, p. 48.
39 Ibid, pp. 47-48.
38 P Hellqvist, Där citroner blomma, i , Stockholm, Gidlund, 1990, p. 39.
37 L Erdeös, "Requiem för ett hus", i Två villor på Capri, , 1992, p. 63.
36 Ibid.
35 V Adelswärd, "Alltför Adlig, Alltför Rik, Alltför Lättjefull", i , Stockholm, Carlsson, 2014, pp. 106-107.
34 M Holst-Ekström, Ekfraser i en Förbannad Tid, i , 1a utg., Malmö, Sailor Press, 2018, p. 159..
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Måns Holst-Ekström liknar livet på ön som en slags vald fångenskap; i eftersträvad skönhet42.

Alla måste betala ett pris för att bo på Capri, för att andas aria caprese, för att ta del av

skoptofilin, för att förverkliga sina drömmar; Munthe blir av med synen och Fersen blir så

olycklig att han till sist begår självmord.

4.0 Villa San Michele

4.1 Fenomenologisk vandring genom Villa San Michele

4.1.1 Tre kategorier inom privat och offentlig arkitektur

När det kommer till offentliga byggnader delar arkitekten Mattias Karlsson upp

rumsförloppet i tre delar: entré, huvudrummet och den diffusa zonen, s.k. filter43. Karlsson

talar för att huvudrummet är anledningen till att byggnaden finns överhuvud, och fastän

Karlsson behandlar större offentliga byggen såsom stadion och arenor, kan det vara intressant

att applicera samma teori på villorna som en gång stod som hem. Det finns två kontexter att

tolka denna terminologi på, den första är villans ursprungliga kontext som hem och den andra

som museum. I den förstnämnda, kan huvudrummet av Villa San Michele antas som kapellet

San Michele, vilket huset är döpt efter, och i den sistnämnda Hermes-loggian, utkiksplatsen

och den egyptiska sfinxen i kapellets loggia vilka är de främsta ”rummen” för turister att

fotografera. Entrén är delen som visar upp arkitekturen, som talar för innehållet och som

leder besökaren in44, i fråga om Villa San Michele är denna i båda kontexter oförändrad. Det

diffusa filtret avser det som ligger emellan entré och huvudrummet, i en eventbyggnad har

dessa, oftast flera rum, praktiska funktioner som biljettkassa och garderob t.ex45, men i fråga

om Villa San Michele och Villa Lysis är det snarare rum som arbetsrum, sovrum, kök, matsal,

terrasser, badrum och trädgårdsrum osv, inom hemmets kontext. I museikontext är detta filter

i stort sett endast en fasad som en får beskåda men inte interagera i. Villa San Micheles

upplägg är ett bestämt mönster som innefattar anvisande skyltar, pilar och avdelare med

snören för att kommunicera med besökaren vart hen får och kan gå. Det gick exempelvis inte

att återvända till ett föregående rum utan att gå mot besökarströmmen, vilken under vistelsen

var liten om än påtaglig.

45 Ibid, p. 7.
44 Ibid.
43 M Karlsson, "Om att röra sig mellan rum", i , unpublished Examensrapport, Chalmers Arkitektur, 2005, p. 6.
42 M Holst-Ekström, Ekfraser i en Förbannad Tid, i , 1a utg., Malmö, Sailor Press, 2018, p. 159.

13



4.1.2 Fenomenologisk vandring genom Villa San Michele

Sol, blå himmel, 26 grader celsius. Utanför Munthes hem 21 september klockan 14.33.

Munthes fristad skuggar från värmen, innanför entrén ligger biljettkassan i hallen. Första

rummet i filtret är matsalen, ganska litet och lågt i tak. Enkla men stadiga möbler i mörkt

träslag, precis som på bilderna för 115 år sedan. Rummet är i stora drag monokromt, precis

som dessa bilder: vit puts, vitt stengolv och alldeles mörk, renässansinredning.

Fig. 3 & 4. Matsalen sett från två olika vinklar, egna bilder, 2020.

I anslutning ligger köket, litet och ödmjukt med vitt kakel på köksbänk, vask och golv. Det

hela ter sig geometriskt, vassa hörn. Kopparkastruller står och hänger på sin plats, allt är

uttänkt.

Nästa rum i filtret är utomhus: Atriet. Hexagoniska marmorplattor i vitt och grått, i dess mitt

ett romersk brunnshuvud, puteal46. Inmurade antika konstföremål i väggarna, byster i nischer

och marmorkolonner som håller uppe de rundade valven. En svart, mystisk igenbommad

metallgrind dit en ej får tillträde. Kakel och puts i vit klär väggarna, likaså grönska. Uppför

marmortrappan- därifrån skådar jag atriet uppifrån.

46 A Freccero, Romersk marmor, i , 1a utg., Stockholm, Wahlström & Widstrand, 2003, p. 170.
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Fig. 5 & 6. Atriet, putealen, trappan, metalldörren, egna bilder, 2020.

Inomhus igen, i Munthes sovgemak, med säng, ottoman i brunt läder, en orientalisk matta

dämpar kalheten. Jag föreställer mig det förgångna, levda livet och dess ljud. Rummet är

avgränsat för besökare, och begränsar på så vis besökarens patiska kontakt med atmosfären i

rummet. Det går inte att gå i samma fotspår som Munthe, att se rummet från alla olika

vinklar, utan endast från den enda avsedda vinkeln för besökare.

15



Fig. 7 & 8. Munthes sovrum. En enkel järnsäng av siciliansk renässanssort. Möbleringen är från 1600- och

1700-talen. Väggarna är smyckade med vackra relieffragment47. Egna bilder, 2020.

Vidare i filtret, salar i följd, det första tomt och med museiplakat på väggarna som beskriver

Munthe som person, arkitekt och djurvän. De andra verkade som studio och arbetsrum.

Finare förgyllda möbler, speglar, medusahuvud, sten och mosaikgolv i diverse mönster.

47 J Oliv & A Boëthius, Axel Munthes San Michele- En vägledning för besökare, i , 4e utg., Malmö, Allhem,
1975, p. 16.
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Fig. 9. Studion/ arbetsrummet. Medusahuvudet som är ett av villans märkligaste konstverk fann Munthe på

havsbottnen vid Bagni di Tiberio (den kejserliga badanläggningen) nära Marina Grande48. Egen bild.

Fig. 10. Venetianska salongen som fått sitt namn av den eleganta möbleringen i venetiansk rokoko49. Egen bild

2020.

49 Ibid, p. 21.

48 J Oliv & A Boëthius, Axel Munthes San Michele- En vägledning för besökare, in , 4e utg., Malmö, Allhem,
1975, p. 16.
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Huvudrummet: Hermes Loggia, döpt efter Hermesstatyn som är placerad i centrum. Sten i

olika nyanser utgör hela rummet, det ter sig i skulpturer, golvet, utomhusmöblerna. I

bakgrunden ligger pergolan, och ”ljus, ljus, ljus överallt50”. Palmer, växtligheten, valven

verkar som fönster ut mot havet. Villan smälter ihop med dess omgivning, i ett luftigt uttryck.

Det är tydligt att miljön präglat bygget av villan. Röda och vita blommor leder vägen genom

pergolan ut mot utkiksplatsen.

Fig. 11 & 12. Hermes loggia som leder från bostadsrum till pergolan. Loggian omsluter en plantering. Vänster:

Den vilande Hermes (Mercurius), de olympiska gudarnas budbärare. Höger: I förgrunden står ett bord

omvandlat antikt kompositkapitäl. I mitten ytterligare ett bord, vars skiva med romansk mosaikdekor som förr

prydde ett klosteraltare på 1200-talet, som sedan reducerades till tvättbräda och som sådant fann Munthe det på

Sicilien. Resten av bordet är av senare datum51. Egna bilder, 2020.

51 J Oliv & A Boëthius, Axel Munthes San Michele- En vägledning för besökare, i , 4e utg., Malmö, Allhem,
1975, p. 19.

50 Så beskriver Munthe att hans hem ska vara i Boken om San Michele: ”öppet för sol och vind och havets
röster, liksom ett grekiskt tempel- och ljus, ljus, ljus överallt!”
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Fig. 13 & 14. San Micheles Pergola som sträcker sig mellan skulpturloggian och den lilla trappan upp mot

kapellet, kurvar sig följsamt och böjer av utmed klippbranten. Mellan pergolans vita kolonner- Munthes käraste

verk- bjuds en fantastisk utblick över Marina Grande och staden Capri samt i fonden det trotsiga klippmassiv,

som krönes av ruinerna efter Villa Jovis, det förnämsta av de tolv palats, som Tiberius lät uppföra på ön52. Egna

bilder, 2020.

52 J Oliv & A Boëthius, Axel Munthes San Michele- En vägledning för besökare, i , 4e utg., Malmö, Allhem,
1975, p. 24.
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Fig. 15 & 16. Vänster: Pergolans halvrunda utsprång blickande ut över Capri. Höger: Utsikten mot Villa Lysis.

Denna plats var en gång älskad av den svenska drottningen Victoria, som under långa tider vistades på Capri och

ofta besökte sin läkare och vän Axel Munthe53.

Vidare uppför en smal stentrappa fortsätter huvudrummen; kapellet San Michele, och den

etruskiska sfinxen54 på en höjd på terrassen ut mot havet. Kapellet är litet, intimt, några få

bänkar, en tavla av kapellet från 1973, då det varit något evenemang, en staty av en örn, ett

krucifix i målat trä, ett altare, och bakom det ett skynke inte döljer mer än stolar och praktisk

utrustning.

54 H Brummer, L Erdeös & P Palmqvist, Två Villor på Capri, i , 1a utg., Stockholm, Kungl.
Vitterhetsakademien, 1990, p. 34.

53 J Oliv & A Boëthius, Axel Munthes San Michele- En vägledning för besökare, i , 4e utg., Malmö, Allhem,
1975, p. 26.
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Fig. 17 & 18. Vänster: Kapellet San Micheles exteriör. Höger: Den egyptiska sfinxen är av röd granit och är

3200 år gammal, från Ramses den II:s tid55. I Boken om Villa San Michele berättar Munthe att han såg sfinxen i

en dröm och sedan letade upp den, men var den egentligen kom ifrån har hållits hemligt av Munthe56. Egna

bilder 2020.

Vidare till kapellets loggia och den egyptiska sfinxen. Gotiska spiralkolonner till stilen,

pryder och håller uppe valven. Resten av turen på Villa San Michele är mindre

händelseväckande, på väg tillbaka till huset hänvisas besökande igenom cypressallén och

vidare mot Café Oliv som är beläget på taket av huset. Museibesökaren kommer sedan ner i

huset och ut genom andra sidan av biljettkassan där museishoppen ligger. Besöket varade i

cirka en och en halv timme.

56 "Villa San Michele - The Collection", i Villasanmichele.eu, , 2020,
<https://www.villasanmichele.eu/collection> [hämtad 18 november 2020].

55 J Oliv & A Boëthius, Axel Munthes San Michele- En vägledning för besökare, in , 4e utg., Malmö, Allhem,
1975, p. 30.
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5.0 Villa Lysis

5.1 Fenomenologisk vandring genom Villa Lysis

5.1.1 Entré, huvudrum och filter i Villa Lysis

I fråga om de tre avdelningarna inom Villa Lysis föregående funktion som hem, kan det

konstateras att entrén, precis som i fallet med San Michele, är densamma. Räknar en med

andra ingångar än huvudentrén, t.ex. entrén från terrassen in till huvudbadrummet, så har

entrén minskat i antal i museumkontex. Huvudrummet i Villa Lysis, i museumkontext är

salongen, terrassen på andra våningen eller på tredje våningen. I hemmets kontext lutar det

snarare åt det kinesiska rummet/ Opiumhålan. Filtret innefattar för bägge kontexter rum,

precis som för Villa San Michele, som sovrum, badrum, trädgård, övriga terrasser, kök och

rum som inte är tillgängliga för besökare.

5.1.2 Fenomenologisk vandring genom Villa Lysis

Kl. 15.49, 22 september 2020. Efter en 45 minuters vandring från staden Capri, genom smala

stigar och hus med egna små vinrankor, nås Villa Lysis, eller Villa Fersen som det också står

på skyltarna dit. Det har varit mulet, regnat och åskat i några dagar, men det har delvis

klarnat. En lång stig leder ner till villans grandiösa entré.
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Fig. 19. Villa Lysis/ Fersens entré. På den vita fasaden finns en inskription i svart marmor som lyder: AMORI

ET DOLORI SACRVM. Citatet är taget från en inskription i en kyrka i Milano, Santa Maria della Passione, och

är även en titel på en bok som kom ut 1903 av Maurice Barrés57. Egen bild, 2020.

Besökaren bländas av vitt och guld och storslagenhet. Villans generösa marmortrappa med

breda och låga steg löper ner till en större plattform med utsikt över Marina Grande och till

höger om Barbarossaberget, är Villa San Michele beläget. En bronsstaty pryder den annars

tomma plattformen.

57 V Adelswärd, "Alltför Adlig, Alltför Rik, Alltför Lättjefull", i , Stockholm, Carlsson, 2014, p. 120.
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Fig. 20 & 21. Vänster: Utsikt från Villa Lysis entré. Höger: Skulptur av ung pojke. Egna bilder, 2020.

Hela villan är omringad av grönska och både gömmer sig, och visar upp sig på samma gång.

Framsidan är en fröjd för ögat- dekorerade, joniska kolonner, längst ner förgylld mosaik. En

terrass ovan med tre fönster. Nedan två runda fönster och en dörr i mitten med valv. Längst

upp, på tredje våningen skymtas ett räcke som tyder på ytterligare en terrass. Och det kanske

mest talande: ovanför entrén står det AMORI ET DOLORI SACRVM, helgat vare kärleken

och smärtan. I anslutning, åt vänster syns en terrass som löper runt villans krök, terrassen på

andra våningen och takterrassens räcke.

Innanför entrén och vidare i filtret är det gratis inträde och det är mindre uppstyrt här än på

Villa San Michele. Besökaren har frihet att komma och gå som den behagar. Uppför den stora

trappan i hallen är stålräcket dekorerat med vinrankor i jugendstil. Uppifrån skådas, genom

fönstren, havet. Grönt och vitt kakel pryder den ikoniska terrassen. Dörren ut är olåst för

besökare, men avsaknaden av skyltar gör det svårare att förstå vad som är tillgängligt och

inte.
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Fig. 22 & 23. Vänster: Trappans jugendslingor. Höger: Dörren ut mot terrassen, där vi inte gick ut. Egna bilder,

2020.

Genom andra våningen är det kalt, tomt och kusligt. Det finns inga möbler kvar, ett ihålig

skal. Fint, helt och rent men ej ombonat. Stengolv, modernt för sin tid- det är så här folk vill

bo nu också; ljust och öppet. Utsikten blir till en enhetlig medelhavstavla vilken besökaren

skådar ifrån alla fönstren ovan. En tropisk klippvägg med fantastiska växter mjukar upp det

hårda. Härifrån syns Sorrentohalvön också.

Det stora badrummet på nedervåningen är utrustat med rinnande vatten, badkar/dusch

nedsänkt i golvet med två sittplatser, duschmunstycke och justerbar värme, toalett och bidé

och vaskar med speglar. Fönster ut mot terrassen och havet även här. Allt i marmor, mosaik

och vit puts och gulddetaljer. Det finns en dörr ut till terrassen, ytterligare en entré i hemmets

kontext, kanske en mer diskret ingång/utgång för älskare eller av ren bekvämlighet…
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Fig. 24 & 25. Villans huvudbadrum. Vask och dörr ut till terrassen syns inte på bilderna. Egna bilder, 2020.

Övervåningen och nedervåningen består av många tomma rum, utan beskrivning, det är

svårare att föreställa sig det levda livet där, i jämförelse med San Michele. Den påtagliga

avsaknaden av övriga besökare i museet inger obehag.

Salongen, villans ena huvudrum, rymmer några beskrivande skyltar om Fersen och hans

livspartner Nino Cesarini. Resten är, förutom en soffgrupp och ett soffbord, tomt. Solen lyser

in från terrassens anslutande fönster och dörr. Miljön är stötande och tilldragande på samma

gång, det är svårt att sätta ord på. Därifrån kan besökaren gå ut på första våningens terrass

som går runt till det stora badrummet.
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Fig. 26 & 27. Vänster: Salongen sedd från terrassens entré. Höger: Övre bilden visar villans atrium och i

bakgrunden Jacques d’Adelswärd Fersen ca. 1921, nedre bilden visar salongen och dess inredning 1922. Egna

bilder, 2020.

Kaklet på terrassen är lite vått från regnet, det är fuktigt och tropiskt. Klippväggen så hård

och skör på samma gång.
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Fig. 28. Terrassen som löper runt husets ena sida, från entrén till klippväggen och

huvudbadrummet.Verandagolvet är mönstrat med vita meanderslingor58. Egen bild, 2020.

Åter inne i villan och en trappa ner finns den omtalade opiumkällaren som är gul, inbyggd i

berget och ljuset är dovt. Atmosfären lockar till sig kalla kårar. Det är flera symboler på

väggarna och en kaklad swastiskasymbol på golvet, som på Fersens tid fortfarande stod för

lycka och var en positiv och helig symbol. Rummet är ett dunkelt, urholkat rekreationsminne,

och som den ser ut idag är det svårt att förstå varför någon skulle vilja inta opium här nere.

Rummet i anslutning är igenbommat, det har alltså funnits fler rum, men inga som besökaren

får ta del av.

58 M Holst-Ekström, Ekfraser i en Förbannad Tid, i , 1a utg., Malmö, Sailor Press, 2018, p. 160.
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Fig. 29. Opariet eller fumatoriet även kallat Opiumkällaren. Svastikan syns inte på bilden, men fönstret erinrar

om en. Flera symboler, däribland en Davidsstjärna dekorerar väggen, i stile liberty- italiensk jugend59. En del av

klippan som huset är byggt på står naken som en del av dekoren, som en tredimensionell tuschmålning av

kinesiska landskap60. Egen bild, 2020.

Återvänder från hemmets huvudrum till museets filter: köket. Det är väldigt likt Villa San

Michele i struktur och uppbyggnad, samma linjer och enkelhet. Köket består av spis, skänk,

vask, ett bord, stolar och en smal metalltrappa som leder upp till en mellanvåning.

60 Ibid.
59 M Holst-Ekström, Ekfraser i en Förbannad Tid, in , 1a utg., Malmö, Sailor Press, 2018, p. 161.
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Fig. 30. Köket som med sina enkla drag påminner om köket i Villa San Michele. Egen bild, 2020.

Det finns ingen karta över museet (precis som Villa San Michele) så det är lätt att förbise

delar av villan, om en inte är vetgirig förstås. På husets andra långsida, finns en utvändig

murad trappa som leder besökaren upp till takterrassen, självständig från villan. En brygga till

takterrassen är kaklad helt blå. Här uppifrån beskådas framförallt terrassen på andra

våningen. Den lyser i olika färger jämte det djupblå havet. Det börjar åska och dundra i skyn

nu, och utsattheten på det höga taket infinner sig.
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Fig. 31. Terrassen på andra våningen sedd från tredje (takterrassen). Egen bild, 2020.

Villans rundtempel är besvärligt att lokalisera då det inte finns pilar och få skyltar på museet.

En trappgång ner från plattformen finns den. Vädret är åter soligt och behagligt, väldigt

växlande denna dag. Besöket varade en timme.
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Fig. 32 & 33. Villa Lysis rundtempel som ligger flera meter nedanför plattformen utanför entrén. Egna bilder,

2020.

6.0 Villa San Michele och Villa Lysis – en historisk
tillbakablick

6.1 Villa San Michele

Senhösten 1876 stiger en ung Munthe för första gången i land i Marina Grande på Capri. I

Boken om San Michele beskriver Munthe sitt första intryck:

Driven av mitt öde sprang jag uppför de feniciska trappstegen till Anacapri...Rakt över våra huvuden
såg jag ruinerna av ett litet kapell, fastklängt vid den branta klippan som ett örnbo. Det välvda taket
hade fallit in, men ett egendomligt nätmönster av tuffblock stödde ännu dess murar.
-Roba di Timberio61, upplyste Maria Porta-Lettere.
-Vad heter kapellet? frågade jag ivrigt.
-San Michele62.

62 A Munthe, Boken om San Michele, in , Stockholm, Forum, 2001, pp. 29-31.
61 På svenska: Tiberius prylar.
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Villa San Michele blev inte alls Munthes personliga miljö på det sätt en ofta föreställer sig

och han själv ville ge intryck av. Villan manifesterar i arkitektonisk form hans dröm, estetik

och kanske storhetsvansinne63. Hans bostad var den däremot bara under ett årtionde. Villans

drift i att samla skönhet, antika föremål, förfalskningar, tvivelaktiga dateringar, sentida

kopior, utsökt skönhetssinne och fräck ogenerad stilblandning imponerade många, bl.a. Carl

Milles64. Levente A. S. Erdeös, Villa San Micheles intendent 1975-1995, inleder i sin bok

Boken om Axel Munthes San Michele med att förklara att ”insamlingen av uppgifter om San

Micheles förflutna är en pussellek”65. Men han har tydligt för sig när han säger att ”Villa San

Michele symboliserar mycket av vad människans psyke kan rymma av ungdomsdrömmar,

ideal, behov av att erhålla erkännande, skönhetslängtan, längtan efter en fast punkt i livet”66.

327 m över havet67 ligger patriciervillan som stod klar ca 1900. Munthe ville bygga ett hus

som han kunde visa upp och där han kunde gästa sin kändiskrets och sina rika patienter68. I

jämförelse med de romerska husen, kallat Domus, var atriet den viktigaste punkten i huset,

där allt ljus kom in i huset; i Villa San Micheles fall är denna endast dekorativ men verkar

som en bra övergång mellan nedre och övre våning, d.v.s. köket till Munthes sovgemak69.

Villa San Michele har överlevt genom att den blivit en institution, en gästverksamhet. Under

åren som museum har Villa San Michele genomgått flera arkitektoniska förändringar för att

anpassas för antalet besökare under Joself Olivs tid som intendent; bl.a. en ny utvändig

sortiväg för att undvika kaos i vestibulen70, entrén ut till atriet byggdes och köket

modifierades inför detta71 och en ändrad besöksväg som ersätter franska salongens fönster

med en dörröppning och täcker över huvudtrappan med ett bjälklag på vilket besökarna via

omvägar når venetianska salongen och Loggia di Hermes72 (se appendix för Bo Sahlins

skisser av dessa, fig. 70-76). Efter besöket på Villa San Michele upptäckte jag att den ändrade

besöksvägen (fig. 75) måste modifierats ännu en gång, då vägen från Munthes sovrum och

72 Ibid, p. 80.
71 Ibid, p. 76.

70 B Sahlin, Axel Munthe som byggherre, i , 1a utg., Kristianstad, Bo Sahlin och Carlsson Bokförlag, 2007, p.
72.

69 Ibid.
68 Ibid.

67 P Bengtson, "22 om Villa San Michele med Kristina Kappelin", i Blommar det?, , 2019,
<https://open.spotify.com/episode/3fTKUpMUgo4gdUSYSqHQPb?si=D-luvV7GQjCdaYYa5t4eww> [hämtad
30 november 2020].

66 Ibid, p, 7.
65 L Erdeös, Boken om Axel Munthes San Michele, i , Stockholm, Carlsson Bokförlag, 1998, p. 8.
64 Ibid.
63 P Hellqvist, Där citroner blomma, i , Stockholm, Gidlund, 1990, pp. 36-37.
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vidare ut till Hermesloggian inte längre var uppstyrd på detta vis. Istället kunde besökaren gå

igenom alla salar i följd. Henrik Brummer skriver att Villa San Micheles ”institutionella liv

inte kan och heller inte bör vara en imitation av något så bräckligt som en ensam människas

livsrytm”73. Men det kanske är det som krävs för att besökarna verkligen ska kunna greppa

vem Munthe var, ifall intentionen med besöket är just detta.

6.2 Villa Lysis

Precis som Tiberius och sin Villa Jovis, lät Fersen bygga Villa Lysis ej på ett enbart estetiskt

läge utan snarare på ett försvarsläge. Byggt för att skydda, avskilja sig från mängden, ifrån de

som inte förstod eller tyckte illa om honom74. Kanske i enlighet med genius loci, valde Fersen

en vacker plats, högt uppe under Tiberius villa med hela Neapelbukten nedanför, en plats där

han kunde skriva poesi75. Men trots detta val av plats stod villan i ruiner mindre än 90 år efter

Villa Lysis färdigställande, 1905 och 70 år efter Fersens död, 192376.

I sina unga dagar stod Villa Lysis ståtligt på Capri och tävlade i att vara den mest harmoniska,

lyxbetonade och den mest originella av sin sort. Både Villa San Michele och Villa Lysis hade

att mäta sig med många andra exempel utefter Neapelbukten och Amalfikusten, därför var

byggherrarna och deras representanter väl bevandrade i tidens ideal, som med hjälp av dem

kunde ge starkare uttryck för sina känslor, visioner och föreställningar som ytterligare

verkade i att spegla deras livshållning77. Fersen avslog rådet att bygga i capresisk stil, med

bl.a. dess urgamla tak som är kända för vara tidsödande och näst intill rituella. Kupolerna,

den vitkalkade eller naturgråa fasaden tilltalade honom inte, dessutom hade det inneburit fler

transporter och längre byggnadstid. Istället vände Fersen sig till en stil som hänvisar till

franskt aristokratiskt 1600- och 1700-tal, anpassad till Capriförhållandena78. Villa Lysis

påminner om klassiska villor från denna tid, fast med ett mer feminint uttryck. Färgskalan är

benvit, guld och pastellfärger, och uttrycker sig i sekelskiftets tidstypiska detaljer, materialval

och byggnadsmetoder, där materialet till största delen är importerat79. Planen är rationell,

79 Ibid.
78 Ibid, p. 64.
77 L Erdeös, "Requiem för ett hus", in Två villor på Capri, , 1992, p. 63.
76 P Palmqvist, "Villa Lysis-Fersen" in Två Villor På Capri, Borås, Centraltryckeriet, 1992, p. 71.
75 V Adelswärd, "Alltför Adlig, Alltför Rik, Alltför Lättjefull", i , Stockholm, Carlsson, 2014, 113.
74 P Hellqvist, Där citroner blomma, i , Stockholm, Gidlund, 1990, p. 20.
73 H Brummer, Två villor på Capri, i , Stockholm, Waldemarsudde, 1992, p. 8.
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proportionerna harmoniska, byggnadskropparna exemplariskt artikulerade, alla mått exakta

och alla räta vinklar perfekt utförda80.

Liksom med Munthe, står döden nära Fersen- fysiskt- ett steg från avgrunden och han är ute

ur bilden. Under Villa Lysis byggande omkom en av byggnadsarbetarna, träffad i huvudet av

en nedfallande sten, vilket stoppade byggandet och det krävdes juridiska undanflykter för att

rentvå Fersen från ansvaret och säkerställa villans fortsatta byggnadsarbete81.

Då konstnären Per Anders Palmqvist besöker Villa Lysis i början av 1990-talet kan han trots

villans skick känna av villans ursprungliga skönhet, och Fersens ande svävandes omkring på

platsen. Han skriver följande om sina teckningar av Villa Lysis ”Alla människor lämnar spår

efter sig på något sätt, spår eller avtryck, lika personliga som fingeravtryck”. ”...genom att

’se’ Villa Lysis anar vi också människan Jacques d’Adelswärd Fersen”.

Levente A. S. Erdeös beskriver också Villa Lysis, under tidigt 1990-tal, som ett requiem för

ett hus, en dödsmässa. Erdeös beskriver att livet flytt Villa Lysis och det enda som återstår är

en teaterkuliss, ”ett underbart vittrande skelett”. Villan som har vanskötts tar den

triumferande växtligheten över; ”människan och hennes verk omvandlas till den bästa

jordmån och sörjer för vegetationens fortsatta liv”82. Genom studerande av Villa Lysis förfall

lägger Erdeös fram en intressant upptäckt; att övervåningarnas luftiga, spröda fasad avslöjar

att den övre våningen byggts i brådska för att så tidigt som möjligt bli hem och att den nedre

är grundligare byggd, för att innehålla regnvattencisterner för att stå emot vattenmassornas

tryck83. Erdeös fortsätter att berätta om salongen, som med sin absidliknande fond nu endast

är en ruin, vattenläckage på vattenledningen har undergrävt tak-och golvbjälklagets stabilitet,

vilket resulterade i att bägge rasat. Mellan nakna järnbalkar och tunt håltegel som en gång

varit ”takvalven tittar nu himlen rakt ner i suterrängvåningens blottade opiumhåla- ett mörkt

hål som vittnar om ägarens sorgglada stunder, noga dolda från världens nyfikna ögon”84.

Ruinerna utgör vittnen om en svunnen tid på Capri menar Erdeös, där ”skådespelarna” avskilt

kunde agera ut det beryktade ”syndiga” levnadssättet. Tomheten som infinner sig i saknaden

av Fersens valda inredning, möblemang och statyer ger besökaren möjlighet att nyttja sin

84 Ibid.
83 Ibid, p. 63.
82 Ibid, p. 59.
81 L Erdeös, "Requiem för ett hus", in Två villor på Capri, , 1992, p. 66.
80 Ibid.
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fantasi till fullo menar Erdeös. Enligt två botäckningmän bestod detta bl.a. av ett litet

mahognyskrivbord, en japansk lackbyrå, två franska hyllbord av askträ, tre bord av lack, fyra

stolar av kastanj, fyra små fåtöljer, en konsolbord av lönn med marmorskiva, gula

sidenkuddar, och en järnkamin för kyliga vinterdagar85.

”Men bättre en spektakulär ruin som har så mycket att förtälja än en hybrid till byggnad,

uppdelad i andelar på ett för helhetsuppfattningen pietetslöst sätt”86. Föga anade Erdeös att

Villa Lysis skulle komma att bli just detta knappt 10 år därpå, då Capris myndigheter tog över

villan och restaurerade om Villa Lysis till museum.

Fig. 51. Per Anders Palmqvist Vad var det jag sa? Teckning, 1989-199187. (Fler teckningar av Villa Lysis i dess

ruintillstånd kan finnas i appendix, fig. 76-82 .)

Det förgångna har ingen framtid men minne från det förgångna ger mig ett fäste i nuet och en

tro på en framtid. -Per Anders Palmqvist88.

88 Ibid, p. 72.
87 P Palmqvist, "Villa Lysis-Fersen" i Två Villor På Capri, Borås, Centraltryckeriet, 1992, pp. 78-79 .
86 L Erdeös, "Requiem för ett hus", i Två villor på Capri, , 1992, p. 67.
85 M Holst-Ekström, Ekfraser i en Förbannad Tid, i , 1a utg., Malmö, Sailor Press, 2018, p. 160.
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Efter Fersens död lämnade han Villa Lysis till sin livskamrat Nino Cesarini och systern

Germaine. Men då Fersens familj inte hyste några varmare känslor blev det besvärligt då

Germaine ägde Villa Lysis och Cesarini hade nyttjande- och uthyrningsrätt. Cesarini ville inte

bo kvar, sålde rätterna till Germaine som senare gav villan till sin dotter Maria Gabriella, som

i sin tur sålde den89. Villa Lysis bytte ägare flera gånger och förföll. Men så sent som på

70-talet fanns Fersens hushållerska kvar och sedan taket rasat in, bodde hon i källaren och

odlade hortensior90.

Anna Maria Fiola, Germaines dotterdotter minns 2005 sina lyckliga sommarminnen från

villan:

Jag var bara barnet, åtta år, men erinrar mig fantastiska somrar och speciellt de
välgörenhetsarrangemang som min mamma organiserade varje år...Villan var då (40-talet) i mycket gott
skick. Jag minns solterrassen, stormarna och trädgårdsmästaren som alltid var barfota. Den stora
salongen med sin tidstypiska inredning och de långa vandringarna ner till havet längs stentrapporna är
också starka minnen...Den renovering som gjorts är fantastisk, men helt utan själ. För mig är platsen
oigenkännlig. Man kan inte återskapa den tiden och de personer som levde i den.91

7.0 En doktor och en baron

7.1 Axel Munthe – ett närmande

Axel Munthe (1857-1949) var en skicklig läkare som kunde räkna furstinnor, ministrar,

skådespelerskor och miljonärer till sina patienter. Men han är mer känd som byggherre till en

villa på Capri, som länge ansågs en av världens mest vackraste villor, men även som

författare till en bok vari han på ålderns höst berättar sin livshistoria som roman: Boken om

San Michele, som publicerades 1929 i London i en upplaga på knappt 1500 exemplar. Denna

drömbok, en memoar och handledning, trycktes i full fart nya upplagor. Efter några år hade

Boken om San Michele översatts till alla världens språk. På 60-talet hade boken sålts i många

miljoner exemplar och sedan dess har det ökat92.

92 T Steinfeld & B Jangfeldt, En stor man, i , Stockholm, Atlantis, 2009, p. 15.
91 V Adelswärd, "Alltför Adlig, Alltför Rik, Alltför Lättjefull", i , Stockholm, Carlsson, 2014, p. 159.
90 T Steinfeld & B Jangfeldt, En stor man, i , Stockholm, Atlantis, 2009, p. 201.
89 V Adelswärd, "Alltför Adlig, Alltför Rik, Alltför Lättjefull", i , Stockholm, Carlsson, 2014, p. 157.
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I boken Där Citroner Blomma, beskriver Per-Anders Hellkvist vad Boken om San Michele

berör:

Den gåtfulla människan Munthe, belyst inifrån av honom själv, kampen för existensen, verksamheten
som läkare, patienterna, ”flykten” från Paris till Capri, första mötet med San Michele, drömmen om
villan, byggandet, gästerna, besvikelserna, ålderdomen. Ja Axel Munthe går så långt att han skildrar sin
egen död.

Hellkvist manar att se på Munthe som novellist istället för mytoman, att Munthe aldrig avsett

att skriva en dokumentär utan istället är en berättare och att en sådan är beroende av inslag

från sin egen verklighet. Josef Oliv, Villa San Micheles förste intendent, frågade en gång den

gamla Munthe om hur mycket som egentligen var sant i Boken om San Michele och fick till

svar: ”den som själv gäller för att vara författare borde känna till kriteriet på en inre

sanning”93.

Priset blir högt för hans livsverk, byggmästaren skall få avstå från sin framtid, han ska bli ett

oinfriat löfte94, men han blir ju allt annat än detta; han hade en stark position som läkare,

författare, societetsperson, kulturellt orakel och husbyggare. Munthe suddar gärna ut linjen

mellan sanning och påhitt men då Munthe låter Mefisto avkräva honom synen så står han

närmare verkligheten. Redan tio år innan Villa San Michele står klart (1889) skriver Munthe:

”Jag lider så af det våldsamma starka ljuset under sommaren.” Efter endast tio år i villan får

han sitt ena öga bortopererat och flyr till skuggan av Torre Materita95. Edwin Cerio menar att

”den verkliga Munthe” var inte ljusdyrkaren i Villa San Michele utan enslingen i det dunkla

Torre Materita. Under Munthes sista decennium (1940-talet) var han under krigets

förhållanden utestängd från Capri, förvisad till en liten bostad i Rom, sedan till en liten mörk

lägenhet i Stockholms slott,96där han tog sitt sista andetag elfte februari 1949.

Under sin livstid på 91 år hann Munthe med en hel del; han utbildade sig till läkare i Uppsala,

och därefter flyttade han till Montpellier för medicinska studier vilka avslutades i Paris 1880.

Samma år for han till Capri för andra gången på bröllopsresa med sin fru Ultima Hornberg,

och denna gång stannade han nära ett år97. Det är under denna tid som Munthe får tillfälle att

lära känna ön och dess befolkning grundligare. Munthe öppnar sin första läkarmottagning i

97 L Erdeös, Boken om Axel Munthes San Michele, in , Stockholm, Carlsson Bokförlag, 1998, p. 10.
96 Ibid.
95 Ibid.
94 Ibid, pp. 37-38.
93 P Hellqvist, Där citroner blomma, in , Stockholm, Gidlund, 1990, p. 52.
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Paris. Munthe återvänder till Italien igen, ställer upp som extra läkare i en tyfusepidemi,

hjälper till under räddningsarbete efter jordbävning på grannön Ischia och blir väldigt

uppskattad och känd på Capri. I början av 1880 har han skilt sig ifrån sin fru och lämnar Paris

för Anacapri där han hoppas få tillbaka sin livslust98. Munthe har ont om inkomster vid denna

tid och det är först 1890, då han öppnar sin praktik i Rom som Villa San Michele blir en

möjlighet, rent ekonomiskt. Det är i Rom som han kommer i kontakt med flera intellektuella

och konstnärliga umgängen, som han bevarar.

Munthe var besatt av döden, denna dödsfixering eller detta dödsmedvetande blev på många

vis materialiserat genom Capris åskväder, stup, serpentinvägar, klippor och faror99. Munthe

tampades med döden då han tror sig drabbats av tuberkulos vid ung ålder, då familjen skickar

honom till sydeuropa för att bli frisk. Han tampas med den när han ställer upp som läkare i en

koleraepidemi i Neapel 1884-1885, utan botemedel och han har inte ens fyllt 30 år, eller när

han ska bestiga Mont Blanc under fel årstid och hamnar i en spricka i glaciären men

lyckligtvis blir räddad och kommer undan med endast en förfrusen fot100. Redan vid ung ålder

tror Munthe att han ska dö och trots det tar han sig an flera livsfarliga uppdrag.

Munthe gifter sig en andra gång då han var 50 med 25 åriga Hilda Pennington Mellor och de

får två barn, men Mellor slingrar sig ur Munthes hypnotiska charm; de separerar och barnen

bor sedan hos modern i England. Munthe hann dock låta bygga Hildasholm i Dalarna åt

henne, som också står som museum idag.

7.2 Omtalade Jacques och livet som blev kort

Jacques d’Adelswärd Fersen (1880-1923) var den ende överlevande sonen till den

fransk-svenske arvtagaren Axel Adelswärd, som dog då Fersen var 7 år. Fersen bodde de

kommande åren med sin mamma och två systrar i Paris och två år därefter hos sin barnlösa

farbror och fru101. Fersen får en kämpig skolgång som innefattar flera olika internatskolor och

verbala trakasserier om att vara ”flicka”. Lärarna ska ha påstått att Fersen hade

101 V Adelswärd, "Alltför Adlig, Alltför Rik, Alltför Lättjefull", i , Stockholm, Carlsson, 2014, p. 41.

100 P Bengtson, "22 om Villa San Michele med Kristina Kappelin", i Blommar det?, , 2019,
<https://open.spotify.com/episode/3fTKUpMUgo4gdUSYSqHQPb?si=D-luvV7GQjCdaYYa5t4eww> [hämtad
30 november 2020].

99 P Hellqvist, Där citroner blomma, i , Stockholm, Gidlund, 1990, p. 26.
98 L Erdeös, Boken om Axel Munthes San Michele, in , Stockholm, Carlsson Bokförlag, 1998, p. 10.
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anpassningssvårigheter, att han var egocentrisk och inte klarade av auktoriteter102. Kort efter

att Fersen börjar studera vid universitetet i Genéve går hans farfar bort och Fersen får en

förmögenhet i arv, vilken härstammade från industrialismens järn- och stålindustri. Fersens

familj förväntade sig mycket utav honom, så vacker och begåvad som han var. Men Fersen

hade konstnärliga ambitioner; han skrev och gav ut sin första diktsamling; Conte d’Amour,

vid 18 års ålder och bildade 1909 sin egen tidskrift Akadémos, en av de första med

homoerotisk karaktär103.

Precis som Munthe ville Fersen skapa sig sin egen verklighet och jobbade hårt på sitt eget

varumärke. Fersens farfars farmors kusin var Axel von Fersen, känd som Marie-Antoinette

älskare, som slets i stycket av pöbeln på Stockholms gator 1810 och som dog som

aristokratisk martyr. Under sin tid på Capri, då Jacques d’Adelswärd Fersen blir till greve,

föredrar han Fersen framför Adelswärd104 då det erinrade om sin släkting och hans tid, vilket

förmodligen betydde mer för honom än stålverk och politiska poster105.

Fersen besökte Sverige en gång, år 1901, för att resa till släktingarna i Östergötland och

närvara vid ett bröllop106, men därefter återvände han aldrig till Sverige. Detta år ger han ut

två nya böcker; Chansons Légères och Ébauches et Débauches. Fersen reste mycket, men till

varmare ställen än Frankrike. Sverige var heller inte ett land av fyllt av den sortens dofter,

färger och berusningsmedel som han åstundade. Fersen föredrog nog orientens och

medelhavsländernas mörka nätter framför Sveriges ljusa sommarnätter. Värme och utlevelse

var mer lockande än svalka och behärskning107. Två år efter besöket i Sverige hamnar Fersen

i en skandal i Paris vilken involverade otukt med skolpojkar och han döms till 6 månaders

fängelse, fem års förlust av de medborgerliga rättigheterna och böter på 50 franc. Fersen

försökte skjuta sig men misslyckades, han sökte värvning i Främlingslegionen men han var

inte välkommen108. Därefter lämnar Fersen Paris för Capri och resten av sitt liv tillbringade

han i Italien och ute på resor, ofta i Asien, med ett kort uppehåll i Frankrike några år före

första världskriget109.

109 M Holst-Ekström, Ekfraser i en Förbannad Tid, i , 1a utg., Malmö, Sailor Press, 2018, p. 162.
108 T Steinfeld & B Jangfeldt, En stor man, i , Stockholm, Atlantis, 2009, p. 199.
107 Ibid, p. 50.
106 Ibid, p. 44.
105 V Adelswärd, "Alltför Adlig, Alltför Rik, Alltför Lättjefull", i , Stockholm, Carlsson, 2014, p. 43.
104 M Holst-Ekström, Ekfraser i en Förbannad Tid, i , 1a utg., Malmö, Sailor Press, 2018, p. 163.
103 T Steinfeld & B Jangfeldt, En stor man, i , Stockholm, Atlantis, 2009, p. 198.
102 V Adelswärd, "Alltför Adlig, Alltför Rik, Alltför Lättjefull", i , Stockholm, Carlsson, 2014, p. 42.
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Måns Holst-Ekström beskriver Fersen som en libertin, en vivör, som söker oförutsedda

förbindelser mellan sinnlighet och intellekt110. Ekström menar att libertinen praktiserar

rumslig frihet, intimt kopplad till kroppen och tanken, men som endast kan ta praktisk form

genom kroppen. Libertinens bästa vän är anständighet och god uppfostran, vilket Fersen ska

ha haft, men det hjälpte inte efter skandalen 1903, och till resultat hade han inga vänner eller

försvarare111. Efter att ha suttit i fängelse och på sjukhus under 6 månaders tid flyr Fersen, vid

25 års ålder, till Capri där han lät bygga sitt nya residens, och med sig har han 15 åriga Nino

cesarini till sin sekreterare och älskare. Det dröjer inte länge förrän de båda är med i en ny

skandal på Capri som tvingar Fersen att förvisas igen; inför Cesarinis födelsedag iscensattes

en antikt inspirerad grottritual i sadomasochistisk anda, i närvaro av Capris internationella

celebriteter112, vilket capris myndigheter inte kunde blunda för denna gång. Superdandyn

bedrev inga permanenta orgier i sin villa Lysis; det medgav varken hans hälsa eller (tidvis)

sedlighetsivrande Capri-myndigheter113.

Under tiden i Paris skrev tidningarna flitigt om Fersen och menade att han bedrivit svarta

mässor i sin våning, som tyder på offrande av barn och kvinnor t.ex. men det rörde sig nog

mer om barnsliga maskerader med blommor och dödskallar än en infernalisk ceremoni.

Symbolister i slutet av 1800-talet drogs till det mystiska, magiska och subversiva, det kan ha

varit ett uttryck för en revolt mot tidens ideal, snarare än ett närmande av en medeltida

satanism114. Tidningarna var också intresserade av att beskriva Fersens utseende:

Ett präktigt, blondt, vågigt hår, fingrarna fullsatta med ringar, alltid en liten ask med poudre de riz i
fickan, elegant men något utmanande till sitt sätt……...Han föreställde sig aldrig annat än att alla
människor lefde på höga räntor. Den minsta brist i fråga om elegans och ytlig korrekthet hos en person
kunde ge honom totalt afsmak för denne115.

Livet med Nino Cesarini blev långtråkigt när den vackre pojken vuxit till man, liksom Fersen

själv. Fersen försökte rädda sig med opium, upp till 60 pipor om dagen, och skrev om längtan

efter beroendet i sin sista roman Hei Hsilang. Le Parfum noir. 1923 avlider Fersen då han

kommit hem från ännu en meningslös utflykt till fastlandet. Fem gram kokain upplöst i ett

115 Ibid, p. 77.
114 V Adelswärd, "Alltför Adlig, Alltför Rik, Alltför Lättjefull", i , Stockholm, Carlsson, 2014, pp. 75-75.
113 P Hellqvist, Där citroner blomma, i , Stockholm, Gidlund, 1990, pp. 38-39.
112 T Steinfeld & B Jangfeldt, En stor man, i , Stockholm, Atlantis, 2009, p. 200.
111 Ibid, p. 162.
110 M Holst-Ekström, Ekfraser i en Förbannad Tid, i , 1a utg., Malmö, Sailor Press, 2018, p. 160.
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glas champagne blev därför hans sista. Kanske för att han var för trött på livet, fruktade

åldrandet eller för att han inte fann en väg ur sina rus116.

Viveka Adelswärd lägger fram en mer nyanserad version av sin avlägsne släkting:

Bilden av Jacques som den aristokratiska dandyn som skrev modern poesi, berusade sig med droger
och var värd vid dekadenta fester där både unga pojkar och framträdande personer ur parissocieteten
var gäster var givetvis avsedd att vara negativ och avståndstagande. Samma bild, eller delar av den,
kunde dock från ett annat perspektiv utgöra någon sorts försvar117.

8.0 Avslutning; diskussion och konklusion

8.1 Känn-kroppen och Villa San Michele

Känn-kroppen är, som tidigare nämnts, ett medium för att förstå en atmosfär genom

expressiva kvaliteter som kallas kvasi-saker. Det faktum att museet under de rådande

COVID-19 förhållandena i princip hade tomt på besökare mynnade ut i en viss atmosfär, som

påminner om den en kan se på bild av ön. Tomheten gjorde att jag kunde besöka villan i min

egen takt, utan stress, utan pulsen av turister, vilket gav mig möjlighet att sätta mig in i hur

Munthe levt i hemmet, hur han har rört sig mellan rummen eller hur stillsamt det kan ha varit

på hans tid. Det fanns en övergripande atmosfär av hela villan; det var lugnt, skönt och

vackert. Det kändes tryggt, välvilligt och vårdande på platsen. Här kommer naturfenomen

som väder in, det var t.ex. soligt, milt septemberväder i Italien under min vistelse.

Känn-kroppen drar inte nytta av de fem sinnena, och känslorna som Villa San Michele

framkallade i den när jag besökte museet, var externa förnimmelser, som sedan resonerade i

min känn-kropp. Jag upplevde känslor som trygghet, välvillighet, gästfrihet och dessa

bejakade hälsofrämjande atmosfärer.

Om en utgår ifrån de olika indelningarna av arkitekturen i museumkontext, kommunicerade

entrén ödmjukhet, då den var enkel och liten i jämförelse med villan. Filtret d.v.s i stort sett

alla rum och utomhusmiljöer, förutom utkiksplatsen s.k. huvudrummet, ter sig alla olika. Då

117 V Adelswärd, "Alltför Adlig, Alltför Rik, Alltför Lättjefull", in , Stockholm, Carlsson, 2014, p. 77.
116 T Steinfeld & B Jangfeldt, En stor man, i , Stockholm, Atlantis, 2009, p. 201.
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bostadsrummen (hall, matsal, sovrum, studio och venetianska salongen) var strängt

avgränsade med rep osv, kändes de, för mig, oåtkomliga. I jämförelse med utomhusmiljöerna

(Hermes-loggian, skulptursalen, pergolan, utkiksplatsen, kapellets loggia och cypressallén),

som tedde sig öppnare och friare, kändes inomhusmiljön hindrande. Det fanns inte samma

möjlighet att röra sig organiskt, som i ett hem.

Villa San Michele är väl bevarat, i form av arkitektur, möblering och trädgård som bidrar till

ett tidlöst uttryck. Saker och kvasi-saker förmedlade till besökaren en sfär av det förgångna

och det kändes äkta och genuint, trots de förändringar som gjorts för att anpassa villan till

turisterna. Som besökare upplevde jag inte dessa förändringar som påtagliga, men vetskapen

om dem och vad för effekt de kan ha haft har en viss betydan för förståelsen av villan som

museum. Konsekvenserna blir stramare besökarvägar och rep som skiljer av. Rörelsemönstret

anpassas till besökare, från Munthes egna behov. Villan ska nu hysa tusentals besökare och

stipendiater, och för smidighetens skull och av praktiska skäl övergår Villa San Michele från

hem till museum, precis som Munthe hade som avsikt efter sin bortgång.

8.2 Teorin i praktiken – Villa Lysis

Utifrån den fenomenologiska vandringen går det att analysera, i fråga om patisk estetik, att

den kroppsliga närvaron i Villa Lysis skiljer sig i jämförelse med Villa San Michele. Det finns

vissa faktorer som kan svara för detta; nämligen ovädret, ödsligheten, kusligheten och det

ovissa i besöket, alltså vad Griffero menar med expressiva kvaliteter som natur- och

artificiella fenomen. Dessa kvaliteter svarar för atmosfärerna i villorna, som togs upp av mig

som besökare och påverkade mig känslomässigt.

De fluida rörelsemönstren genom arkitekturen, kontra de planerade i Villa San Michele,

speglade ett mer naturligt samspel mellan människa och material, som påminde om de en

utövar i ett hem vilket möjliggör en starkare koppling mellan besökaren och Fersen. Den

praktfulla entrén visar på Fersens höga standard på allt i sin omgivning, men precis som

Viveka Adelswärd antyder, kan även denna storslagenhet ses som ett slags beskydd. Entrén,

huvudrum och filter smälte samman till ett nätverk av gångar, in och ut, vilket kändes fritt

och öppet i jämförelse med Villa San Michele, måhända att systemet i det sistnämnda
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fungerar bättre då besökarantalet är högre. En ordning som besökaren är tänkt att följa ger en

viss rutin till besöket, och strukturerar upp det, medan ett friare upplägg är mer troget det före

detta hemmet, vad det gället museibesökets representation av den förgångna arkitekturens

funktion.

Villa Lysis och dess kala rum, bar med sig utnött historia, en urtvättad historia. Det som fanns

kvar är svaga spår av ett svunnet liv. Det kala svarade för en bortglömdhet, inget utav villans

originalinredning står kvar idag, som tyvärr gör att det blev svårare att förstå hur alla tomma

rum har använts och haft för uttryck. De få möbler som dekorerade villan tog jag därför inte i

särskilt stor beaktning. Men trots tomheten är villans skal prytt av dekorativa element i olika

stilar såsom jugend och stile liberty, och har en färgskala i vitt, guld och pastellfärger.

Symbolverkan nere i opiumkällaren med dess kinesiska inslag eller meanderslingor i badrum

och på terrasser, och det genomgående temat av majolikakakel av blommor speglar Fersen

och på grund av denna rikedom i uttryck kan besökaren ta till sig Fersens stil och person.

Min känn-kropps involvering av atmosfärer i villan uttrycker obehag, en kuslig, intill

spökkänsla som är förbryllande, men jag ville inte gå därifrån trots dessa känslor. En

upptäcksfärd i form av museibesök kändes det som, där besökaren fritt kunde strosa omkring,

känna och röra vid allt, om den hade lust.

Fersens Villa Lysis är mörkare, fastklängt i berget för stabilitet, men som ändå står i ruiner

mindre än 100 år efter sitt uppförande. Villa San Michele är öppnare och har inget att skyla,

Villa Lysis är mer avskilt på en försvarsplats. För Fersen är Capri en flyktsort där han kan få

regera och bestämma över sitt liv, för Munthe är Capri det gedigna hemmet, där hans öbor till

familj finns. Munthe är älskad på Capri, Fersen fruktad. Villa San Michele har överlevt och

blivit världskänt, vårdat av intendenter och uppskattat av tusentals besökare i flera decennier,

Villa Lysis har glömts bort tills det att det restaureras 1999.

Det Munthe och Fersen verkar ha gemensamt är att de båda längtade och strävade efter ljus

och frihet. Villorna famnar dock ljuset på olika vis; i Villa San Michele är det våldsamt, så

våldsamt att Munthe snart inte kan bo kvar för att ljuset snart kommer att göra honom blind;

ljuset sveps in i mörker, i Villa Lysis är det snarare smekande, men uppenbarligen inte

smekande nog.
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Konklusion

Villa San Michele och Villa Lysis som f.d hem och nuvarande museum kommunicerar starkt

med besökaren, i form av läge, arkitektur, dofter, ljus, ljud, väder och diverse detaljer.

Sannerligen påverkar intrycket av ett möblerat Villa San Michele jämfört med ett tomt Villa

Lysis, men det utgör en kontrast villorna emellan som blir särskilt intressant för denna

undersökning. Hade atmosfärerna blivit omvänt upplevda ifall fallet varit tvärtom, d.v.s. om

Villa San Michele stod tomt och Villa Lysis ursprungliga inredning bevarats?

Då det finns färre “föremål” att tillgå i Villa Lysis kan det svara för färre kvasi-saker, som i

sin tur påverkar atmosfärerna i villan genom känn-kroppen. Om vädret varit omvänt, hade då

besökaren uppfattat vistelsen på Villa San Michele skrämmande eller stötande? Ett flertal

variabler går att vända och vrida på, och det är inte säkert vad resultatet skulle bli. Men

viktigast i fråga om patisk estetik är att beakta vad besöken, precis som de var gav för

intryck. Andra möjliga upplevelser av museerna bör inte uteslutas, som möjliga gensvar i

känn-kroppen. Men det som Villa San Michele och Villa Lysis arkitektur förmedlade om sina

ägare speglas av deras liv och person.

Tolkningen kan därför göras på följande vis; det öppna, härliga och vårdande i Villa San

Michele representerar Munthes goda hjärta, det farliga läget hans dödsfixering, det enklare

möblemanget hans bakgrund, konsten och skulpturernas ovissa härkomst hans hemliga jag

och eklekticismen hans egensinne. På samma vis representerar Villa Lysis Fersen i det att den

är utmanande, i stil, i läge, i dess tekniska framsteg och ståtlighet. Ruinerna som en gång var,

minner om villans credo; helgat vare smärtan. Trots den nuvarande tomheten gör det friare

rörelsemönstret villan tillgänglig att utforska. Villa Lysis är mörkare, Villa San Michele

ljusare. Närvaron i deras hem förmedlade Munthe och Fersen, på en atmosfärisk nivå, vem de

var för mitt förnimmande ”jag” som museibesökare.

Trots att villornas ursprungliga själ kan ha lämnat platserna, är konsekvenserna av skiftningen

i funktion, för bägge villor, en andra funktion och chans som byggnad. Skiftningen från hem

till museum har förutsatt en längre livstid, och möjliggör fler möten med dessa två unika

villor, som fortsatt kommer beröra och röra vid otaliga känn-kroppar i framtiden. I denna

närvaro finns Axel Munthe och Jacques d’Adelswärd Fersen, men som med patisk estetik,

kommer det att kännas och te sig annorlunda för varje enskild individ i synnerhet beroende
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(och oberoende) av plats och tid. Patisk estetik i samband med museibesöken förutsatte

kontakten mellan känn-kroppen inom mig och villorna. Under besöket på Capri och i

villorna, under de folktomma förhållandena, blev Aria Caprese och skoptofilin åtkomlig för

besökaren, men den fruktade ledan hann dock inte infinna sig under veckans gång. Både

Munthe och Fersen och deras villor attesterar likvisst att den en gång fanns till.
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Appendix och bildförteckning

Capri

Fig. 34. Capri: Klippor vid kusten - Faraglioni118. 1906. Medium på originalet: Nitratnegativ sv/v 8x11 cm.
Fotograf Harald Bager.

118 H Bager, Capri: Klippor vid kusten - Faraglioni, i , , 1906,
<http://carlotta.malmo.se/carlotta-mmus/web/object/1017966> [hämtad 17 november 2020].
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Fig. 35. Capri: Carolina, Refaella och Enrico Tedesso dansar tarantella119. 1906. Medium på originalet:
Nitratnegativ sv/v 8x11 cm

119 H Bager, Capri: Carolina, Refaella och Enrico Tedesso dansar tarantella., in , , 1906,
<http://carlotta.malmo.se/carlotta-mmus/web/object/1017962> [hämtad 17 november 2020].
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Villa San Michele

Axel Munthe

Fig. 36. Axel Munthe, tagen under tiden i Uppsala120.

120 T Steinfeld & B Jangfeldt, En stor man, in , Stockholm, Atlantis, 2009, p. 233.
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Fig. 37. Axel Munthe i Stockholm 1947121.

121 T Steinfeld & B Jangfeldt, En stor man, i , Stockholm, Atlantis, 2009, p. 147.
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Planlösningar:

Fig. 38. Villa San Michele, Uppmätningsritning, plan 1, Jan Wallinder, 1949122.

Fig. 39. Villa San Michele. Fasadritning, huvudfasad. Jan Wallinder, 1949123.

123 Ibid, pp. 28-29.
122 H Brummer, Två villor på Capri, in , Stockholm, Waldemarsudde, 1992, pp, 40-41.
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Bilder från besöket:

Fig. 40. Huvudbyggnadens entré124.

Fig. 41 & 42. Matsalen sett från två olika vinklar, egna bilder, 2020.

124 J Oliv & A Boëthius, Axel Munthes San Michele- En vägledning för besökare, in , 4e utg., Malmö, Allhem,
1975, p. 15.
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Fig. 43 & 44. Köket, egna bilder, 2020.

Fig. 45 & 46. Atriet, putealen, trappan, metalldörren, egna bilder, 2020.
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Fig. 47 & 48. Vänster: Grekiska och romerska skulpturer utställda i Atriet. Höger: Inmurade skatter. Egna bilder,

2020.
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Fig. 49. Ovanför atriet, tallen som sticker fram, egen bild, 2020.
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Fig. 50 & 51. Munthes sovrum. En enkel järnsäng av siciliansk renässanssort. Möbleringen är från 1600- och

1700-talen. Väggarna är smyckade med vackra relieffragment125. Egna bilder, 2020.

125 J Oliv & A Boëthius, Axel Munthes San Michele- En vägledning för besökare, i , 4e utg., Malmö, Allhem,
1975, p. 16.
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Fig. 52 & 53. Vänster: Munthes skrivbord och nisch ovan. Höger: Jag i spegeln i sovgemaket och eldstaden.

Egna bilder 2020.
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Fig. 54. Studion/ arbetsrummet. Medusahuvudet som är ett av villans märkligaste konstverk fann Munthe på

havsbottnen vid Bagni di Tiberio (den kejserliga badanläggningen) nära Marina Grande126. Egen bild.

Fig. 55 & 56. Venetianska salongen som fått sitt namn av den eleganta möbleringen i venetiansk rokoko127. Egna

bilder 2020.

127 Ibid, p. 21.

126 J Oliv & A Boëthius, Axel Munthes San Michele- En vägledning för besökare, in , 4e utg., Malmö, Allhem,
1975, p. 16.
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Fig. 57 & 58. Hermes loggia som leder från bostadsrum till pergolan. Loggian omsluter en plantering. Vänster:

Den vilande Hermes (Mercurius), de olympiska gudarnas budbärare. Höger: I förgrunden står ett bord

omvandlat antikt kompositkapitäl. I mitten ytterligare ett bord, vars skiva med romansk mosaikdekor som förr

prydde ett klosteraltare på 1200-talet, som sedan reducerades till tvättbräda och som sådant fann Munthe det på

Sicilien. Resten av bordet är av senare datum128. På bägge sidor om gången i loggian är grupperade konstverk

från antiken, både bronskopior och original i marmor- bland dem är porträttbysten i marmor av kejsar Tiberius

(kan ses till höger i bilden), som bodde på Capri de sista 11 åren av sitt liv129, samt antika fragment från

sarkofager och byggnadsfriser. Egna bilder, 2020.

129 J Oliv & A Boëthius, Axel Munthes San Michele- En vägledning för besökare, in , 4e utg., Malmö, Allhem,
1975, p. 23.

128 J Oliv & A Boëthius, Axel Munthes San Michele- En vägledning för besökare, i , 4e utg., Malmö, Allhem,
1975, p. 19.
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Fig. 59. Loggians ena ”fönster” ut mot havet. Egen bild, 2020.
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Fig. 60 & 61. San Micheles Pergola som sträcker sig mellan skulpturloggian och den lilla trappan upp mot

kapellet, kurvar sig följsamt och böjer av utmed klippbranten. Mellan pergolans vita kolonner- Munthes käraste

verk- bjuds en fantastisk utblick över Marina Grande och staden Capri samt i fonden det trotsiga klippmassiv,

som krönes av ruinerna efter Villa Jovis, det förnämsta av de tolv palats, som Tiberius lät uppföra på ön130. Egna

bilder, 2020.

130 J Oliv & A Boëthius, Axel Munthes San Michele- En vägledning för besökare, i , 4e utg., Malmö, Allhem,
1975, p. 24.
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Fig. 62. Hermesloggian sedd från pergolan. Några av urnorna är tusenåriga och placerade här och var131. Egen

bild.

131 J Oliv & A Boëthius, Axel Munthes San Michele- En vägledning för besökare, i , 4e utg., Malmö, Allhem,
1975, p. 25.
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Fig. 63 & 64. Vänster: Jag i pergolans halvrunda utsprång blickande ut över Capri. Höger: Utsikten mot Villa

Lysis. Denna plats var en gång älskad av den svenska drottningen Victoria, som under långa tider vistades på

Capri och ofta besökte sin läkare och vän Axel Munthe132.

132 J Oliv & A Boëthius, Axel Munthes San Michele- En vägledning för besökare, i , 4e utg., Malmö, Allhem,
1975, p. 26.
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Fig. 65. Den etruskiska sfinxen i Cubiculum utanför kapellet, som tidigare stod placerad vid kapellets östra

loggia, där nu den egyptiska sfinxen står133. Ur Drottning Victorias fotosamling Bernadottebiblioteket.

Fig. 66. Interiör av kapellet på Munthes tid, bibliotek och musikrum134.

134 Villa San Michele, Kapellets inredning på Munthes tid, bibliotek och musikrum, i ,
<https://www.villasanmichele.eu/historicphotos> [hämtad 18 november 2020].

133 H Brummer, L Erdeös & P Palmqvist, Två Villor på Capri, i , 1a utg., Stockholm, Kungl.
Vitterhetsakademien, 1990, p. 34.
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Fig. 67. Kapellet San Micheles exteriör. Egen bild, 2020

Fig. 68 & 69. Vänster: Den egyptiska sfinxen är av röd granit och är 3200 år gammal, från Ramses den II:s

tid135. I Boken om Villa San Michele berättar Munthe att han såg sfinxen i en dröm och sedan letade upp den,

men var den egentligen kom ifrån har hållits hemligt av Munthe136. Höger: Spiralkolonn i kapellets loggia

bredvid sfinxen. Egna bilder, 2020.

136 "Villa San Michele - The Collection", i Villasanmichele.eu, , 2020,
<https://www.villasanmichele.eu/collection> [hämtad 18 november 2020].

135 J Oliv & A Boëthius, Axel Munthes San Michele- En vägledning för besökare, in , 4e utg., Malmö, Allhem,
1975, p. 30.
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Skisser av modifikationer av Bo Sahlin:

Fig. 70. Ny utvändig sortiväg137.

137 B Sahlin, Axel Munthe som byggherre, i , 1a utg., Kristianstad, Bo Sahlin och Carlsson Bokförlag, 2007, p.
72.
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Fig. 71. Del av övervåningen med ny utgångstrappa138.

138 B Sahlin, Axel Munthe som byggherre, in , 1a utg., Kristianstad, Bo Sahlin och Carlsson Bokförlag, 2007, p.
73.
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Fig. 72. Ursprungliga köket139.

139 B Sahlin, Axel Munthe som byggherre, i , 1a utg., Kristianstad, Bo Sahlin och Carlsson Bokförlag, 2007, p.
76.
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Fig. 73. Köket som det ser ut idag140.

Fig. 74. Äldre kontra nya köket141.

141 Ibid, p. 79.

140 B Sahlin, Axel Munthe som byggherre, in , 1a utg., Kristianstad, Bo Sahlin och Carlsson Bokförlag, 2007, p.
77.
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Fig. 75. Ändrad besöksväg142.

Fig. 76. Avstängd huvudtrappa i vestibulen, i dagsläget143.

143 Ibid, p. 82.

142 B Sahlin, Axel Munthe som byggherre, i , 1a utg, Kristianstad, Bo Sahlin och Carlsson Bokförlag, 2007, p.
80.
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Villa Lysis

Jacques d’Adelswärd Fersen

Fig. 77. Jacques d’Adelswärd Fersen omkring 1903144.

144 V Adelswärd, "Alltför Adlig, Alltför Rik, Alltför Lättjefull", in , Stockholm, Carlsson, 2014, p. 48.
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Fig. 78. Jacques och Nino, under uppbyggnaden av Villa Lysis. Pojken till vänster är deras singalesiska
tjänare145.

145 V Adelswärd, "Alltför Adlig, Alltför Rik, Alltför Lättjefull", i , Stockholm, Carlsson, 2014, p. 118.
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Fig. 79. Jacques d’Adelswärd Fersen 1923146.

146 V Adelswärd, "Alltför Adlig, Alltför Rik, Alltför Lättjefull", in , Stockholm, Carlsson, 2014, p. 156.
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Planlösningar:

Fig. 80. Villa Lysis planlösning första delen; ”Atrio e salone”; atrium och salong.147

147 HiddenCapri, Villa Lysis – Fersen in Capri, i , , 2014,
<http://www.hiddencapri.com/2014/06/villa-lysis-fersen-in-capri/> [hämtad 29 oktober 2020].
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Fig. 81. Villa Lysis planlösning, andra delen; ”Stanza dell’oppio”, Opiumrummet/ Kinesiska rummet.148

148 HiddenCapri, Villa Lysis – Fersen in Capri, i , , 2014,
<http://www.hiddencapri.com/2014/06/villa-lysis-fersen-in-capri/> [hämtad 29 oktober 2020].
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Fig. 82. Villa Lysis planlösning tredje delen; ”Camere superiori”; rummen högst upp.149

149 HiddenCapri, Villa Lysis – Fersen in Capri, i , , 2014,
<http://www.hiddencapri.com/2014/06/villa-lysis-fersen-in-capri/> [hämtad 29 oktober 2020].
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Fig. 83. Planlösning över Villa Lysis andra och första våning150.

150 G Cantone & I Prozzillo, Case di Capri, i , Napoli, Electa Napoli, 1994.
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Bilder från besöket:

Fig. 84. Villa Lysis/ Fersens entré. På den vita fasaden finns en inskription i svart marmor som lyder: AMORI

ET DOLORI SACRVM. Citatet är taget från en inskription i en kyrka i Milano, Santa Maria della Passione, och

är även en titel på en bok som kom ut 1903 av Maurice Barrés151. Egen bild, 2020.

151 V Adelswärd, "Alltför Adlig, Alltför Rik, Alltför Lättjefull", i , Stockholm, Carlsson, 2014, p. 120.
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Fig. 85 & 86. Vänster: Utsikt från Villa Lysis entré. Höger: Skulptur av ung pojke. Egna bilder, 2020.
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Fig. 87 & 88. Villa Lysis pronaos (veranda utanför entrén)152och korintiska kolonner med förgyllda

kannelyrer153. Egna bilder, 2020.

153 M Holst-Ekström, Ekfraser i en Förbannad Tid, i , 1a utg., Malmö, Sailor Press, 2018, p. 160..
152 V Adelswärd, "Alltför Adlig, Alltför Rik, Alltför Lättjefull", i , Stockholm, Carlsson, 2014, p. 122.
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Fig. 89 & 90. Vänster: Trappans jugendslingor. Höger: Dörren ut mot terrassen, där vi inte gick ut. Egna bilder,

2020.
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Fig. 91 & 92. Villans huvudbadrum. Vask och dörr ut till terrassen syns inte på bilderna. Egna bilder, 2020.
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Fig. 93 & 94. Vänster: Salongen sedd från terrassens entré. Höger: Övre bilden visar villans atrium och i

bakgrunden Jacques d’Adelswärd Fersen ca. 1921, nedre bilden visar salongen och dess inredning 1922. Egna

bilder, 2020.
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Fig. 95. Dörren ut till terrassen på första våningen. Egen bild, 2020.
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Fig. 96. Höger: Terrassen som löper runt husets ena sida, från entrén till klippväggen och

huvudbadrummet.Verandagolvet är mönstrat med vita meanderslingor154. Egna bilder, 2020.

154 M Holst-Ekström, Ekfraser i en Förbannad Tid, i , 1a utg., Malmö, Sailor Press, 2018, p. 160.
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Fig. 97. Opariet eller fumatoriet även kallat Opiumkällaren. Svastikan syns inte på bilden, men fönstret erinrar

om en. Flera symboler, däribland en Davidsstjärna dekorerar väggen, i stile liberty- italiensk jugend155. En del av

klippan som huset är byggt på står naken som en del av dekoren, som en tredimensionell tuschmålning av

kinesiska landskap156. Egen bild, 2020.

156 Ibid.
155 M Holst-Ekström, Ekfraser i en Förbannad Tid, in , 1a utg., Malmö, Sailor Press, 2018, p. 161.
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Fig. 98. Köket som med sina enkla drag påminner om köket i Villa San Michele. Egen bild, 2020.
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Fig. 99. Terrassen på andra våningen sedd från tredje (takterrassen). Egen bild, 2020.
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Fig. 100. Villa Lysis rundtempel som ligger flera meter nedanför plattformen utanför entrén. Egen bild, 2020.
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Övriga teckningar av Bengt Böckman och Per Anders Palmqvist:

Fig. 101. Per Anders Palmqvist, Den döde dandyn med själsfränder, teckning, 1989-1991157.

157 H Brummer, Två villor på Capri, i , Stockholm, Waldemarsudde, 1992, p. 76.
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Fig. 102. Bengt Böckman, Träjalusier, Villa Lysis, akvarell, 1991158.

Fig. 103. Per Anders Palmqvist, Från verandan II. Teckning, 1989-1991159.

159 Ibid, pp. 82-83.
158 H Brummer, Två villor på Capri, in , Stockholm, Waldemarsudde, 1992, p. 65.
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Fig. 104. Bengt Böckman, Villa Lysis, akvarell, 1991160.

Fig. 105. Per Anders Palmqvist, ...tänkte jag mig inte så., teckning, 1989-1991161.

161 Ibid, p. 74.
160 H Brummer, Två villor på Capri, in , Stockholm, Waldemarsudde, 1992, p. 62.
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Fig. 106. Per Anders Palmqvist, Hypnos, teckning, 1989-1991162.

Fig. 107. Per Anders Palmqvist, Vart tog du vägen David?, teckning, 1989-1991163.

163 Ibid, p. 70.
162 H Brummer, Två villor på Capri, i , Stockholm, Waldemarsudde, 1992, p. 75.
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