Wilhelm von Rosen
(1941–2019) in memoriam
EN PIONJÄR INOM dansk, nordisk och internationell homo- och queerforskning, Wilhelm von Rosen, avled den 2 mars efter en tids sjukdom.
Han blev 78 år. Genom sin forskargärning gjorde han en bestående
insats genom att bryta med den dominerande essentialistiska identitetshistoriska ansatsen och i stället introducera en konstruktivistisk
förståelse för sexualitetens begreppsliga föränderlighet. von Rosen, som
blev cand. mag i historia och latin vid Köpenhamns universitet 1972,
verkade fram till sin pensionering 2006 som seniorforskare och arkivarie
vid Rigsarkivet i Köpenhamn. Han var således inte en direkt del av universitetsvärlden, men deltog aktivt i internationell, nordisk och dansk
sexualitetsforskning med föredrag, konferens- och forskningsbidrag.
På 1970-talet var han aktiv i Bøssernes Befrielsesfront (BBF) och
medredaktör på dåvarande PAN-bladet. År 1979 publicerade han den
inflytelserika och lättillgängliga antologin Bøssekampens politik. Han har
kallats BBF:s chefsideolog, men som den lågmälde forskare och aktivist
han var skulle han aldrig själv ha betecknat sig så.
von Rosen arbetade i årtionden på att skriva fram ett helt nytt forskningsfält, bøssehistorie, om sex och kärlek mellan män genom tiderna.
Tillsammans med kultursociologen Henning Bech, etnologen Karin
Lützen och historikern Bente Rosenbeck var han en del av homoforskningens så kallade ”Four Great Danes”, som gjorde Danmark till föregångsland inom nordisk homo- och genusforskning. Arbetsfördelningen
mellan dem var tydlig – medan Bech och von Rosen studerade den manliga homosexualitetens uttryck forskade Lützen och Rosenbeck i lesbisk
kultur och kvinnohistoria. von Rosens historiska forskning kulminerade
1993 i tvåbandsverket Månens kulør: Studier i dansk bøssehistorie 1628–1912,
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frukten av flera årtiondens arkivstudier. Titeln är lånad från ett replikskifte i den homosexuelle författaren Joakim Reinhards roman Ikaros
från 1881, där grevinnorna Ida och Juliane grälar om vilken färg månen
egentligen har, gul eller vit. Juliane avgör striden genom att säga: ”Maanen har den Kulør, som Maaner skal ha.” von Rosen lyfte fram uttrycket
som ett exempel på hur världen skapas av social interaktion. Månens kulör bestäms av ”den fra autoritativ side nedlagte sociale konsensus” (von
Rosen 1993, 589). På samma sätt skapas en människas sexualitet från tid
till annan av hur den definieras av en auktoritativ konsensus.
Verket var hans doktorsdisputats, den stora avhandling som i Danmark
ger den högre doktorstiteln dr. phil. Det var emellertid först efter år
av förhandlingar, ändringar och tillägg som den blev antagen. Betygs
kommittén krävde mer teori, så von Rosen förklarade sina tolkningar
av arkivfynden med en presentation av hela det konstruktivistiska para
digmet. Socialkonstruktivismen, som fick sitt genombrott inom den
internationella sexualitetsforskningen i slutet av 1980-talet, var en reaktion på den tidigare ”essentialismen” som von Rosen var en svuren och
högljudd motståndare till. Hans teoretiska inspiration kom särskilt från
Michel Foucaults begrepp om makt, diskurs och det sexuella subjektets
historicitet, men också från sociologiska teorier om labeling, symbolisk interaktion och scripting. Han menade att det hade förekommit
sex mellan män sedan urminnes tider, men att modern homosexualitet uppfanns först på 1860-talet. Det var ohistoriskt och anakronistiskt
att fråga om den världsberömde danske nationalikonen H.C. Andersen
var ”homosexuell”. Man kunde lika väl fråga om han var kommunist
eller cyklist! På utställningen ”100 Jahre Schwulenbewegung” i Berlin
1997 presenterade von Rosen en konstruktivistisk analys av den danska
homohistorien i direkt polemik mot den tyske germanisten Heinrich
Detering, som i sin doktorsavhandling Das offene Geheimnis från 1993
skrev in både H.C. Andersen och Herman Bang i en längre ”homo
erotisk” litteraturtradition.
Sedan dess har Månens kulør fått status som böghistorisk bibel och
dess guldgruva av material och tolkningar är än i dag långtifrån uttömd.
Historiker och litteraturvetare fortsätter att återvända till verket både
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på grund av dess värde som pålitligt och grundlärt uppslagsverk, men
också för dess många originella och nyskapande analyser.
Förutom att presentera minutiösa och grundliga rättshistoriska dokumentstudier analyserar avhandlingen dagböcker, tidningsartiklar,
brev och litteratur, som allt sätts in i en överordnad mentalitetshistorisk
ram. von Rosens konsekvent Foucault-inspirerade och konstruktivistiska angreppssätt resulterade i en högt utvecklad känslighet för källorna, där han undvek att pressa in materialet i på förhand definierade
kategorier och scheman. Däremot verkar författaren ständigt fascineras
av egendomligheter, charmeras av besynnerligheter och förundras över
undantag. Hans oförställda glädje över arkivfynden smittar av sig på
framställningen och trollbinder läsaren.
Det märks i synnerhet på den stilistiska elegans som kännetecknar
hans forskning kring H.C. Andersen (1805–1875) och Herman Bang
(1857–1912). De två författarna levde precis före och efter skärningspunkten 1870, när ”den homosexuelle” som figur gradvis gjorde sitt
intåg i Tyskland och därifrån i Norden och det övriga Europa. Andersen var nätt och jämnt ”för gammal” för att vara homosexuell, medan
Bang var den förste, både i Danmark och Norden, att i offentligheten
förkroppsliga denna nya människotyp, hos män representerad av femininitet, onatur, dekadens, modernitet, överkänslighet och konstnärlig
talang. Även om Andersen uppvisade flera av dessa drag blev hans romantiska förälskelser i män inte förknippade med möjlig homosexualitet förrän flera decennier efter hans död.
Wilhelm von Rosen var långt före sin tid när han väckte frågan om
H.C. Andersens sexualitet, som på allvar började diskuteras först i samband med 200-årsminnet av diktarens födelse år 2005. Han var först
med att sätta den berömda sagan om ”Den lilla sjöjungfrun” i samband
med H.C. Andersens olyckliga förälskelse i Edvard Collin, författarens
bäste vän, som gifte sig vid samma tid som sagan skrevs. Med stöd av
nytt arkivmaterial analyserade von Rosen också elegant och känsligt
Andersens tidigare förälskelse i ungdomsvännen Ludvig Müller. Således har von Rosens forskning inte bara sexualitets- och rättshistoriskt
värde, men i hög grad också maskulinitets- och litteraturhistoriskt.
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Att Wilhelm von Rosen generellt var före sin tid när han började
forska om ”bøssehistorie” framgår också av en av honom själv styrkt
anekdot om vad som hände när han skulle försvara sin avhandling
med undertiteln ”Studier i dansk bøssehistorie 1628–1912”. När Köpenhamns universitet skulle utse opponent vände de sig först till den
danska Livrustkammaren (Tøjhusmuseet). Det danska ordet ”bøsse” är
nämligen inte bara slang för manliga homosexuella, men betyder också
gevär, eller ”bössa”. Dåtidens historiker kunde inte föreställa sig att det
var möjligt att skriva en doktorsavhandling om homosexualitet. I stället
trodde de Månens kulør var en vapenhistorisk avhandling!
Månens kulør behandlar tiden fram till 1912, då beslutet att avkriminalisera homosexuella förhållanden mellan vuxna män de facto var fattat i
Danmark (även om lagändringen fick vänta på Straffelovens revision 1933).
Det betydde emellertid inte att han inte intresserade sig för 1900-talet,
som han analyserade i en rad artiklar, bland annat om ”Pornografiaffären”
1955, då många ledande medlemmar i den danska homoföreningen Forbundet af 1948 ställdes inför rätta för publicering av homosexuell pornografi och för homosexuella kontakter med minderåriga (som då betydde
personer under 18 år). Han skrev också om den så kallade ”Blovstrød-
affären” 1961, när en homosexuell lärare i ett litet samhälle på norra Själland blev avskedad för innehav av nakenbilder av män.
Wilhelm von Rosens betydelse för forskningsfältet visade sig också
i hur han generöst uppmuntrade nästa generation queerhistoriker. När
han drog sig tillbaka som aktiv forskare ”testamenterade” han delar
av sin dokumentsamling och en rad hypoteser om konstruktionen av
homosexualitet till en yngre historiker, Peter Edelberg. Edelbergs avhandling, Storbyen trækker, vidareutvecklar en del av von Rosens idéer
om hur homosexuella ”disciplinerades” under efterkrigstiden och bidrar
dessutom med en analys av den ”nationella kompromiss” om homosexualitet som kom till stånd i slutet av 1960-talet. Kompromissen gick ut på
att om respektabla vuxna homosexuella distanserade sig från prostitution och pedofili och höll sig till likasinnade i sin egen ålder så skulle
polis, myndigheter och press i gengäld avstå från hets och diskriminering. Strategin var framgångsrik och är en bidragande förklaring till att
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Danmark så tidigt kom att acceptera homosexuellas rättigheter, något
som tydligast kom till uttryck 1989 då det som första land i världen tillät
registrerat partnerskap. Dansk homohistoria kännetecknas således av
en särskild form av avdramatiserande pragmatism, som också visade sig
under aidskrisen. Till skillnad från i Sverige präglades myndigheternas
hiv-prevention av samarbete och information i stället för hårdare lagstiftning och tvångsisolering.
Wilhelm von Rosen var en gudabenådad författare. Han kallade sig
själv för ”en gammel skriverkarl” och på tu man hand och i slutna sällskap nådde hans berättarkonst nya höjder. För kolleger och studenter
var han hjälpsamheten själv. Däremot tyckte han inte om att hålla föredrag i större sammanhang, även om han med sin torra humor och
lågmälda stil ofta fascinerade och charmerade sina åhörare. Han ställde
alltid upp när han blev tillfrågad, till exempel när gamla kolleger och
vänner fyllde jämnt och sökte bidrag till vänböcker. Han hade ett stort
kontaktnät och internationellt renommé.
Ett exempel på hans nordiska samarbete är hans bidrag till Criminally Queer (2007), en antologi om straffrättslig reglering av samkönad
sexualitet i alla nordiska länder. Till skillnad från i Sverige och Finland
var enbart manlig homosexualitet straff belagd i Danmark, Island och
Norge, en rättshistorisk skillnad som gav upphov till många intressanta
diskussioner om kön och sexualitet. Begreppsliggörandet av å ena sidan
homosexuella män och å andra sidan lesbiska kvinnor har sett helt olika
ut i historien och har resulterat i delvis helt olika historiska erfarenheter, vilket intimt hänger samman med hur samkönad sexualitet har behandlats i olika länders strafflagar. I sitt bidrag till antologin redogjorde
von Rosen också för den historiska bakgrunden till den relativt tidiga
danska avkriminaliseringen av samkönad sexualitet och förklarade den
som resultatet av en kamp mellan två konkurrerande narrativ om homosexualiteten, ett medicinskt och ett kriminologiskt.
Wilhelm von Rosens stora betydelse för nordisk queerforskning ligger alltså i att han så tidigt introducerade Foucault och socialkonstruktivismen för queeraktivister och forskare och så konsekvent underkastade
sitt empiriska material en teoretisk analys som bröt med äldre tiders esWilhelm von Rosen (1941–2019) in memoriam
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sentialism. Begreppet queer fanns inte, men utan Foucaults genealogiska
perspektiv skulle modern queerteori inte kunna existera. Tack vare von
Rosen tog den nordiska historieskrivningen om samkönad sexualitet
långt tidigare och i långt högre grad än på andra håll i Europa steget
från ”ourstory” till ”queer history”, på samma sätt som kvinnohistoria
förvandlats från ”herstory” till ”gender history”. Wilhelm von Rosen var
en portalfigur i övergången från en identitetsbyggande essentialistisk
historiografi om framgångsrika lesbiska och bögar till teoridriven forskning om sexualitetens och könsidentitetens historiska föränderlighet.
Närmast sörjande är Wilhelm von Rosens partner och sambo genom
trettio år, Ole H. Thomsen.
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Bibliografi över Wilhelm von Rosens homohistoriska arbeten
Artiklar från dagstidningar och populärvetenskapliga publikationer är utelämnade, liksom von Rosens publikationer om arkivväsen, arkivbruk och
hamnhistoria.
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