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funeral. The posthumous ad-
ventures of famous corpses.
244 sidor. New York: Carol
Publishing Group, 1996. Pris
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Solkungen Ludvig XIV av
Frankrike dog och begravdes
1715, men hans landsmän lät
honom inte ligga ostörd i gra-
ven: under revolutionsåren
skändades hans gravvalv av fa-
natiska jakobiner, och kungens
balsamerade hjärta stals. Det
såldes senare till den engelske
adelsmannen Lord Harcourt,
som sålde det vidare till dom-
prosten i Westminster Cathe-
dral, William Buckland.

Han lämnade i sin tur Lud-
vig XIV:s hjärta vidare till sin
son, den excentriske naturve-
tenskapsmannen Frank Buck-
land, som ledde ett sällskap för
inplantering av exotiska djur i
Storbritannien. På detta säll-
skaps banketter åts struts, buf-
fel, känguru och andra ovanli-
ga vilda djur.

Frank Buckland hade också
en spalt i tidskriften Land &
Water, där han beskrev sina ku-
linariska experiment med att
äta rätter som spyflugestuv-
ning, stekt mullvad och kokt
tumlarhuvud. Vid en middag
yttrade Frank Buckland plöts-
ligt: »I have eaten many
strange things in my lifetime,
but never before have I eaten
the heart of a King!» Framför
honom på tallriken låg Ludvig
XIV:s balsamerade hjärta, som
Frank Buckland tuggade i sig
med god aptit.

Skelettdelar
som souvenirer
Denna historia är typisk för

den amerikanske författaren
Edwin Murphys bok »After the
funeral», som enligt sitt företal
syftar till att fortsätta där sed-
vanliga biografier tar slut och
skildrar berömda personers
kroppars ibland häpnadsväck-
ande öden efter begravningen.
Gravskändare, liktjuvar och
överdrivet nitiska beundrare
har inte sällan stört griftefriden
för avlidna berömdheter, vilket
bl a drabbat Charlie Chaplins
döda kropp.

I gamla tider var sådana ni-
dingsdåd än vanligare. Skelett

och dödskallar från berömda
personer köptes och såldes som
souvenirer, eller stals av fana-
tiska frenologer, som samlade
på geniala personers skallar.

Joseph Haydns stulna skal-
le förenades med resten av ske-
lettet först 150 år efter hans
död. Den franska nationen har
genom en kombination av
långsinthet, politisk fanatism
och bristande pietet för avlid-
nas lämningar gjort sig skyldig
till flera nidingsdåd som väl
kan mäta sig med Frank Buck-
lands kulinariska excesser.

Den främre halvan av kardi-
nal Richelieus skalle stals 1793
av en korsettmakare vid namn
Cheval. Den kunde återställas
först 1866 efter att ha köpts och
sålts många gånger. Stackars
Voltaires kvarlevor utsattes för
en ännu mer neslig behandling.
Skelettet stals 1814 av fanati-
ker som bröt upp kistan i Pan-
théon och kastade benknotorna
på en avstjälpningsplats i Paris.

Hjärnan förvarades i många
år i en syltkruka men försvann
spårlöst i slutet av 1800-talet.
Hjärtat donerades av Napoleon
III till Bibliothèque Nationale.
Bibliotekarierna förlade det
bland hyllorna, och det hittades
inte förrän 1924. Det är den
enda del av filosofens kvarle-
vor som idag är bevarad.

Makabra
putslustigheter
Boken »After the funeral»

är snyggt och prydligt utfor-
mad i hållbart paperback-for-
mat; priset är inte värre än 9.95
US-dollar. Den har 32 illustra-
tioner, väl reproducerade men
något amatörmässigt utvalda. I
många stycken är Edwin Mur-
phys bok intressant och tanke-
väckande. Den torde vara unik

i sitt slag och är ett måste för
studenten av det makabra.
Dessutom är den kvickt och
putslustigt skriven, men med
en förkärlek för smaklösa
skämt. Tre av rubriktitlarna är
»Will the real Christopher Co-
lumbus please stand up!»,
»Who hid Haydn´s Head?» och
»Molière’s not there!».

Ingen originalforskning
Boken förråder inga djup-

gående historiska eller medi-
cinhistoriska insikter, och den
källforskning som ligger bak-
om förefaller skäligen grund.

Den som söker medicinhis-
toriska originalartiklar om för-
söken att spåra Cromwells,
Voltaires och Columbus’ kvar-
levor hittar dem inte i denna
boks litteraturförteckning. Inte
heller finns referens till en an-
nan relativt nyutkommen ame-
rikansk bok om ett liknande
ämnesområde, den utomor-
dentliga »Body snatchers» av
Frederick Drimmer, som till
skillnad från »After the fun-
eral» bygger på egen origina-
forskning.

I avsnittet om Emanuel
Swedenborgs två föregivna
kranier saknas likaledes refe-
rens till originalkällan: Nils
Gejvalls eminenta monografi
med titeln »Swedenborg – a
man with a head enough for
two», en rubrik som annars
skulle ha passat bra ihop med
de andra i Edwin Murphys
bok. •

Kraftfulla
inlägg mot
legalisering
av knark
Kjell E Johanson, red. Nar-

kotika, legalisering, miss-
bruk. 158 sidor. Stockholm:
Carlsson Bokförlag, 1996. Pris
ca 210 kr. ISBN 91-7203-067-
4.

Recensent: chefsöverlä-
kare Jan Halldin, toxikomani-
kliniken, Danderyds sjukhus,
Stockholm.

Boken »Narkotika, legali-
sering, missbruk» är skriven av
ett tiotal olika skribenter, an-
svariga för olika kapitel. Re-
daktör är Kjell E Johansson, di-

rektör vid samordningskansliet
för brottsförebyggande åtgär-
der och redaktör för tidskriften
Sober. Förutom fakta om nar-
kotika och anabola steroider
och deras verkningar, om kri-
minalitet och narkotika och om
narkotikalagstiftning ges i flera
av bokens olika avsnitt kraft-
fulla inlägg mot legalisering av
narkotika.

Eniga politiker
Det är därför helt följdrik-

tigt att förordet är författat av
finansborgarrådet Mats Hulth
och borgarrådet Carl Ceder-
schiöld, vilka påpekar att obe-
roende av partitillhörighet är
Stockholms politiker överens
om att tillsammans bekämpa
kraven på legalisering av nar-
kotika.

I inledningskapitlet berättar
socialborgarrådet Lena Ny-
berg, Stockholm, att narkotika-
missbruket kryper ner i åldrar-
na, att nyrekryteringen ökar
och att nya, tyngre preparat blir
vanligare. Hon påpekar risker-
na i narkotikahänseende med
att gränskontrollerna blir säm-
re i och med EU-medlemska-
pet och också att allt fler droger
kommer in österifrån till Sve-
rige. Detta samtidigt som vi i
Sverige får en ökande arbets-
löshet.

Restriktiv politik
har haft effekt
Det enligt min mening mest

intressanta och uttömmande
kapitlet i boken står fil lic Or-
var Olsson för. Han beskriver
effekterna av en restriktiv nar-
kotikapolitik ur både ett in-
hemskt och ett internationellt
perspektiv.

Olsson redogör för det
svenska misslyckade försöket
med legalförskrivning av cen-
tralstimulantia och opiater
1965–1967. Han ser utveck-
lingen av det i Sverige unika in-
jektionsmissbruket av central-
stimulantia som delvis en kon-
sekvens av detta misslyckade
försök med legalförskrivning.

Han redogör också för de
samfällda insatserna mot nar-
kotikamissbruket i Sverige un-
der 1980-talet och menar att
denna kraftfulla satsning har
haft effekt för synen på narko-
tikamissbruk. Under 1980-ta-
let skedde också en minskad
nyrekrytering av narkotika-
missbrukare i Sverige.

Tillgången styr
frekvensen
I det internationella per-

spektivet pekar Orvar Olsson
bl a på det starka sambandet
mellan tillgången på opium
och frekvensen missbrukare i
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