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Axel Munthe är allas doktor på Capri. En Robin Hood som tar bra betalt av de rika för att gratis kunna hjälpa de fattiga.  

Kronprinsessan Victoria behöver en läkare och söker upp Axel på Capri för sin kroniska hosta. Victoria är 29 år och Axel 34 

när de möts första gången. De upptäcker att de har flera gemensamma intressen som fotografering, musik och djur. 

Under en resa till Venedig blir de häftigt förälskade. En förbjuden kärlek uppstår som måste hållas hemlig. Victorias 

äkten skap är olyckligt och Victorias man Kronprins/Kung Gustav V dras alltmer till män. 

Axel har ett ovanligt modernt sätt att se på den förbjudna homosexualiteten. Inte någon sjukdom som ska botas, utan 

något helt naturligt för vissa människor. Hans raka sätt och bohemiska läggning fascinerar Victoria och hon utser honom 

till sin egen läkare. 

Däremot har hon svårare för hans politiska radikalism – kallar honom bolsjevik. Han säger upp sig som livmedikus och går 

ut som frivillig läkare vid fronten under Första Världskriget. Brytningen blir bara tillfällig, kärleken är så stark att den varar 

ända tills Victoria sluter sina ögon 1930. Då har de stått varandra när i nästan fyrtio år.

En dramatisk kärlekshistoria som utspelar sig på Capri och i Stockholm i början av förra sekelskiftet, 1900. 

För manus, regi, foto och produktion står Anders Wahlgren som gjorde den hyllade och prisbelönta Sigrid och Isaac. 

OM FILMEN 
Under över två års tid har Anders Wahlgren samlat ihop ett 
stort och unikt arkivfilmsmaterial som har restaurerats, stabi-
liserats och återställts i rätt stumfilmshasighet. De äldsta film-
bilderna är från 1897, de första som spelats in i Sverige. Det 
finns också rikligt med privata filmbilder på både Victoria och 
Axel, en del mer än hundra år gamla och aldrig visade. 

Victoria var en mycket duktig fotograf och hade ofta kameran 
med sig på deras promenader på Capri. Cirka nittio foton, 
som många trodde var försvunna, finns med i filmen. Till detta 
kommer nytagna filmbilder i färg från den förtrollande vackra 
ön Capri och San Michele. 

Berättelsen förs fram genom Anders Wahlgrens fritt skrivna 
dialog mellan Victoria och Axel Munthe, utifrån sin egen 
forskning. Det finns bara fyra rätt fragmentariska brev beva-
rade, som inte blev uppeldade efter Drottning Victorias död, 
så mycket har hämtats från andra källor.

Axel och Victorias liv hade drag av nästan strindbergsk dra-
matik. Dialogen framförs av de två skickliga skådespelarna, 
Marie Richardson som Victoria och Peter Andersson som 
Munthe. 

OM REGISSÖREN
Anders Wahlgren är regissör, författare och curator. Anställd på 
Sveriges Radio och Television 1969–89, de sista åren på SVT 
Drama. Driver produktionsbolaget Suecia Film sedan 1989 
och arbetar som frilans. Har gjort åttio dokumentär och tio 
spelfilmer för TV och biograf. Skriver artiklar, essäer och håller 
föredrag i olika kulturfrågor. Har varit curator för flera konst-
utställningar som Otto G Carlsund och Den stora färgskrällen 
på Liljevalchs. Skrivit sju böcker i olika kulturhistoriska ämnen, 
särskilt om konst och arkitektur, senast Staden vi har till låns.

Har tilldelats flera film- och kulturpriser som Ikaros, Expres-
sens Guldgeting, DN:s Guldkänga, Guldklappan (tre gånger), 
Årets Stockholmare. Svenska Akademiens stora kulturpris, 
Stockholmsgillets pris, Kulturpriset till Prins Eugens minne, S:t 
Eriksmedaljen i blått band 2014, Vasamuseets stora forskar-
pris 2015 och flera utländska filmpriser i New York, Paris, 
Sorento, Gent och Montreal där den hyllade filmen Sigrid 
och Isaac fick juryns pris.
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