
 

HISTORISK AFTON 
Onsdag 25 september 2019 kl. 19.00 i Hebeteatern, Folkets Hus Kulturhuset, 

Trollhättan 

 

Kristina Kappelin föreläser om 

AXEL MUNTHE OCH DROTTNING VICTORIA - en kärlekshistoria och Villa San 

Michele 

 

Axel Munthe (1857-1949), läkare och författare, var en av förra århundradets mest berömda 

svenskar. Efter en tid i Paris slog han sig 1888 ner på Capri – en av Europas mest 

omskrivna och omsusade öar. Där gjorde han sig populär bland öborna genom gratis 

sjukvård. 1890 flyttade han dock sin praktik till Rom och blev snabbt en läkare på modet, 

framförallt i den engelska kolonin i Rom.     

  

På Capri lät han bygga sitt drömhus Villa San Michele. Villan blev snabbt omtalad på grund 

av sina samlingar av antikviteter och blev tidigt ett besöksmål för Munthes umgängeskrets 

av kungligheter och olika kulturpersonligheter. Dess berömmelse spreds snabbt över 

världen då han gav ut Boken om San Michele (1929). Fortfarande vallfärdar besökare hit 

från hela världen. 

 

Redan 1892 tillfrågades Munthe om han ville bli kronprinsessan Victorias läkare. Hon hade 

sedan länge haft problem med luftvägarna. Han utsågs då officiellt till kunglig livmedikus. 

Att sköta Drottning Victoria upptog allt mer av hans tid och hon tillbringade mer tid 

tillsammans med honom än med sin make Kung Gustaf V och sina barn. Hon levde sin 

mesta tid i Italien och på Capri. 

 

I sitt testamente donerade Axel Munthe Villa San Michele till svenska staten. Den ägs och 

förvaltas nu av Stiftelsen Villa San Michele. 



 

 

Kristina Kappelin är journalist och författare och en av Sveriges 

främsta Italienkännare som under många år bevakat Italien för 

svenska medier. Sedan 2018 är hon intendent och VD för Villa 

San Michele. Kristina Kappelin har skrivit flera böcker om 

Italien, bland andra Berlusconi italienaren (2010), Italiensk 

dagbok (2014) och Påven som kom ner på jorden (2016). 

 

Välkomna till en kväll om Axel Munthe och Drottning Victoria! 

 

 

KARL XII - BENGT LILJEGREN 

Missa heller inte vår spännande föreläsning på måndag 16 september 19:00 med Bengt 

Liljegren. Vem som avfyrade den dödande kulan kanske får sitt svar? 

 

ANMÄL ER TILL EFTERSITTNING 

Stanna kvar och avrunda med en smörgås, kaffe eller te, tillsammans med Kristina 

Kappelin och få möjlighet att ställa ytterligare frågor. Kostnad endast 60 kr! Vi behöver Er 

anmälan senast söndag 22 september. Svara på detta mejl (cliosvanner@telia.com) och 

ange namn och hur många som kommer. Obs! Begränsat antal platser. Vi bekräftar alltid Er 

anmälan genom svarsmejl. 

 

RESERVATION AV BILJETTER 

Det är alltid möjligt att reservera biljetter fram till 15.00 på föreläsningsdagen till våra 

föreläsningar och resor genom att skicka ett mejl till cliosvanner@telia.com. Ange namn 

och hur många som kommer. Vi bekräftar alltid Er anmälan genom svarsmejl. Reserverade 

biljetter betalas i alla fyra kassor! 

 

FÖRKÖP AV BILJETTER PÅ FOLKETS HUS KULTURHUSET OCH TICKSTER! 

Biljetter till våra föreläsningar finns nu även att köpa på Folkets Hus Kulturhuset och 

Tickster! Vid förköp tillkommer en serviceavgift på 20 kr. Det är möjligt att göra förköp fram 

till 15.00 på föreläsningsdagen. Våra fyra kassor finns givetvis kvar vid entrén till 

Hebeteatern för dem som önskar köpa biljetter som tidigare och ni kan fortfarande 

reservera biljetter fram till 15.00 via e-post. Ni hittar biljetterna på Tickster till denna 

föreläsning här. 

 

http://www.tickster.com/events/pxp8fha2lxrjllf

