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kvinnlig homosexualitet. Det vore intressant att undersoka om nagon annan 
kvinna i maktsti.illning utpekades som homosexuell under 1600-talet. 

Bokens paradnummer handlar om Kristinas onskan och tro pa att hon kunde 
byta kon. Lekeby hanvisar till att Kristina var intresserad av alkemi och sokte de 

vises sten. Stenen skulle hon kanske ha for att uppna konslig fullandning, menar 
Lekeby, trots att Kristina sjalv aldrig verkar ha uttalat sig i den riktningen. Som 
stod for sin teori anfor Lekeby enkonsmodellen - 1600-talsmanniskan ansag att 
alla var av samma kon, bara mer eller rnindre fullbordade - och citat fran Kristina 
om kvinnan som naturens misstag. Med hanvisning till en diplomatrapport som 
skrevs flera ar efter den pastadda handelsen ( och som enligt Sven Stolpe ar porno

grafisk) havdar han att Kristina pa 1670-talet hade livmoderframfall och trodde 
att hon holl pa att forvandlas till man. 

Ytterligare bevis finner han i ett sannolikt forfalskat brev som Kristina ska ha 
skrivit till markisinnan de Ganges och vars innehall snarare tyder pa ett roma
neskt uttryckssatt an en verklig vilja att byta kon. Lekebys trumfkort ar en profe
tia som utlovar att Kristina l 682 ska forvandlas till en vacker yngling kallad Alex

ander. Enligt en paskrift pa horoskopet fick Kristina det l 642 och utifran detta 
argumenterar Lekeby for att hon hade ett konsbyte i tankarna fran den tidiga 
ungdomen. Dateringen ar emellertid helt orirnlig; vilken siare skulle vaga (och 

kunna~) forutspa att den da 16-ariga blivande drottningen skulle abdikera 1654 
och resa till Rom och forvandlas till man? Jag har svart att se att denna anonyma 
och sent tillkomna skrift har nagot storre bevisvarde. 

Att Kristina pa manga satt sag sig som manlig ar valkant. Men att hon trodde 

att hon fysiskt skulle forvandlas till man gar knappast att belagga. Kjell Lekebys 
bok ar en fortsattning pa arhundraden av spekulationer om Kristinas sexualitet, 
utseende och vanor. Den politiska aspekten av drottningens !iv lyser som vanligt 
med sin franvaro . Tyvarr. 

Anna Maria Forssberg 

Per Nilsen, Att "stoppa munnen till pd bespottare". Den akademiska undervis

ningen i svensk statsratt under frihetstiden, Rattshistoriskt bibliotek !:59, Institu
tet for rattshistorisk forskning, Lund 2001. 460 s. 

Detar val fa perioder i den svenska historien som, namnet till trots, varit sa prag
lade av politisk protektionism som frihetstiden. Erfarenhetema fran envaldet or
sakade en kraftig reaktion och de nya fundamentallagarnas pastadda fullkomlig
het gav dem en oberorbarhet som kan jamforas med det kungliga majesti.itets 
okrankbarhet under foregaende epok. Samtidigt var 1700-talet en tid av dyna
miska samhallsforandringar som forenades med saval politisk konservatism som 
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radikalism. Detta oppnade for diskussion om de intrikata konstitutionella doku
menten och under dessa betingelser var det viktigt for de styrande att kontrollera 

ortodoxin i de statsrattsliga uttolkn ingarna. 
Hur undervisningen i svensk statsratt organiserades och utvecklades under 

frihetstiden har undersokts av rattshistorikern Per Nilsen, vars doktorsavhand

ling, som efter latt omarbetning nu utkommit i bokform. Nilsen vill beskriva 
statsrattsiimnets utveckling ur tre perspektiv: en besluts- och kontrollaspekt, en 
funktionsaspekt samt en inomdisciplinar aspekt. Intressantast ar val funktions
aspekten, som delvis overlappar de bada andra. I denna kategori placerar forfatta

ren namligen tre potentiella funktioner: en legitimerande, en disciplinerande och 
en informerande funktion. Harunder finns alltsa bade indoktrinerande och un

dervisande drag. De styrande ville for all de! konservera en samhallsordning, men 
utover kontrollen fanns ocksa en reell forestallning om att statens funktion var 
beroende av skolade medborgare som kande sina konstitutionella forpliktelser 
och riittigheter. Den moraliserande och negativa manniskosynen parades med en 
uppfattning om att upplysta medborgare var det framsta varnet mot despoti. 

Det saknas inte studier inom detta falt, men det nyskapande med Nilsens un
dersokning ar att han tydligt kopplar de politiska ideernas forandring till de poli
tiska konjunkturerna. Han beskriver en rad av frihetstidens stora politiska strids
fragor och visar overtygande hur de segrande tolkningarna vid flera tillfallen di
rekt kom att paverka undervisningen vid rikets akademier. Genom kopplingen till 
den politiska historien framstar frihetstidens statsratt tydligare an i tidigare 
forskning som ett sannskyldigt maktinstrument. 

Diskussionerna om att infora svensk statsratt som ett siirskilt undervisnings
amne inleddes redan vid envaldets avskaffande. De forsta instruktionerna for 

amnet ar fran 1723 och under intryck av politiska strider kom de att revideras 
flera ganger. Bland det som praglar forandringarna ar att allt storre vikt kom att 
laggas vid den praktiska nyttan. Undervisningen i romersk ratt fick vika undan 
for mer instrumentella amnen som ekonomi och nationell och komparativ ratt. 

Fran 1740-talet borjade man infora ambetsexamina dar inhemsk statsratt var ett 
av inslagen och 1745 ars uppfostringskommission hade rentav foreslagit att den 
horde inga som obligatorisk forberedelse till alla akademiska utbildningar. 

Nagot som skilde 1700-talet fran tidigare arhundraden var en allt mer pataglig 
utvecklingsoptimism. Benagenheten att basera allt vardefullt vetande pa antika 
principer avlostes slutligen av en mer experimentell vetenskapssyn. I denna all

manna trend ar det foljdriktigt att, som Nilsen pavisar, manga inhemska larda 
ansag de utlandska statsrattsliga termerna eller de vedertagna statsrattsliga 
huvudprinciperna otillrackliga for att tacka de svenska tillampningarna. Ett ut

rymme for tolkningar erkandes dar med indirekt, men det var anda viktigt att 
tyglarna inte slapptes helt. 

Avhandlingen slutar med Gustav IIl:s statskupp, men motivet ar inte nagon 
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traditionell epokindelning utan ett konkret slut for studieobjektet: Inom nagon 
manad efter statskuppen hade statsrattsamnet avskaffats vid alla svenska univer
sitet. I Uppsala skedde det efter opportunistisk hanvandelse till hogsta ort och 
aven vid ovriga akademier verkar man ha kant av tidens stamningar och krav. "Pa 
samma vis som amnet initierats av politiska ska!, upphorde det av politiska ska!", 

konstaterar Nilsen (s 376). Han bidrar harmed annu ett exempel pa Gustav Ill:s 
politiska manovreringsformaga. Trots att den frihetstida konstitutionen hade 
uppnatt betydande legitimitet lyckades kungen skickligt utnyttja det manoverut
rymme som fanns mellan parti- och standsmotsattningar for att genomdriva en 
losning som egentligen ingen annan an han sjalv tycks ha onskat. 

En av bokens Stora fortjanster ar fullstandighetsambitionen. Dispositionen ar 
huvudsakligen kronologisk och Nilsen fordelar utrymmet ganska jamnt over 
undersokningsperioden. Utover den centrala beslutshanteringen undersoker han 

ocksa implementeringen vid samtliga svenska universitet - Uppsala, Lund, Abo 
och dartill det nagot speciella Greifswald. Detar inte bara konsistorieprotokoll
ens och kanslerskrivelsernas principbeslut som studeras; genom forelasningsan
teckningar forsoker han aven sa Iangt mojligt rekonstruera den undervisning som 
faktiskt bedrevs. Niva for niva kan han darmed visa att fastan centrala direktiv 

ofta omsattes i lokal praktik fanns ocksa stort utymme for tolkningar. 
Det ar en intressant och betydelsefull undersokning Nilsen har genomfort. 

Genom att kombinera ett politiskt-historiskt och ett idehistoriskt synsatt lyckas 
han visa vilken mognad som faktiskt praglade frihetstidens statsrattsliga fore
stallningar. Mycket av diskussionema ingick i ett internationellt samtal men det 
fanns likasa en vaxande medvetenhet om att det svenska statsskicket var sar
praglat och kravde sina egna bedomningar. Har lyckas Nilsen bade fordjupa var 

forstaelse och utvinna helt ny kunskap. 
Tyvarr lider framstallningen ocksa av ganska betydande brister som drar ner 

helhetsintrycket. Materialgenomgangen ar imponerande och grundlig. I manga 
fall ar det helt nya fynd som dragits fram, i andra har det gjorts en kontroll och 
nylasning av underlaget for aldre forskning. Dessvarre motsvaras inte de gedigna 
kallstudierna av en lika lodig analys. 

Undersokningens manga vagande resultat hade framstatt tydligare med en 
battre systematik och en mer genomgripande redigering. Sarskilt som arbetet re
dan foreligger i en duplicerad disputationsupplaga borde referaten ha kunnat kor
tas vasentligt. Forfattarens hoga ambitionsniva gar inte att ta miste pa, men skild
ringen tenderar att bli nagot katalogartad och sjalva sakfragan forsvinner ofta 
bakom mangden av detaljer. Exempelvis de avsnitt som utreder tillsattnings

arenden och personliga natverk brister i pedagogisk tydlighet och forsoken til l 
internationell komparation ar valhant utforda. 

Det vasentligaste tillagget till disputationsupplagan ar en handful! sidor i sam
manfattningen som granskar forhallandena i Danmark vid samma tid. Den 
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komparativa diskussionen ar emellertid helt franvarande, om man bortser fran ett 
obelagt antagande att det karolinska envaldet kan ha inspirerats av det danska 

(s 394). Hela tillagget kanns overflodigt och forfattaren borde ha sparat krafterna 
till en mer utvecklad jamforelse i annat sammanhang. 

Ovanpa detta ar boken slarvigt korrekturlast och ett tamligen omstandligt 
sprak gor den troglast. Det ar synd pa ett angelaget arbete. 

Jonas Nordin 

Jay Losey & William D Brewer (eds), Mapping Male Sexuality: Nineteenth

Century England, Associated University Press, London 2000. 376 s. 

Mapping Male Sexuality: Nineteenth-Century England ar en titel som forplik

tigar, men antologin i fraga lever inte upp till den. En rad narlasningar av romaner 
och dikter passerar revy. Dock saknas en analys av hur den manliga sexualiteten 
i vidare mening sag ut eller ansags se ut under artonhundratalet. Istiillet har man 
valt att lagga nastan all energi pa att utlasa outtalade eller (mer siillan) explicita 

griinsdragningar mellan det homosexuella och det heterosexuella i olika texter. 
Ibland tycks ocksa forfattarna lasa in meningar i texterna som inte ens med 

den basta av vilja finns diir. Andre De Cuir niirlaser Joseph Sheridan Le Fanus 
skracknovell "Green Tea" och ar tvarsaker over den impotens, kastrationsskriick 

och mer eller mindre uttalade homosexualitet mannen kanner. Dock kan jag inte 
se detta i de citat som skall beliigga hans tes: en mans "annu mera smartsamma 
forlust av [ ... ] halsa" och '1 Doktor Martin Hesselius fann jag min Herre." Nar en 
Mr Jennings sags ha en liten svart apa blir detta till ett uttryck for en undertryckt 
homosexuell atra, da apan sags vara en symbol for libido. Lika saker iir Donald E 
Hall pa att huvudpersonen Silas Marner i George Eliots roman med samma titel 
valjer sin ensamhet som en vinkning till onanins frojder, liksom William D Brewer 
vet att den manliga rivaliteten och viinskapen i William Godwins romaner bygger 

pa en aldrig explicit uttalad homosexualitet eller homosocial atra. Men belaggen 
ar fa och svavande. Detsamma galler Frederick Greenes liisning av Shelley och 
Christopher Lanes betoning av det implicit homosexuella i tva av Henry James 

roman er. 
Mer overtygande iir da Jonathan Gross' lasning av berattaren i Byrons Don 

Juan. Har finns bade beliigg fran Byrons egna homosexuella upplevelser och en 
noggrann narliisning av flera passager ur det Ianga poemet, som overtygande visar 
att beriittaren ar snarare homo- an heterosexuell - "gay", som Gross skriver. Last 
pa detta satt blir poemet en attack pa den heterosexuella Don Juan-traditionen. 
De manga halvt dolda homoerotiska metaforema och referenserna till Grekland 
ar vinkar till samtidens homosexuella. Gross identifierar ocksa den lite pryda 
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