Debatt:

Historiska homostudier
redan historia?
å endast ett par decennier har queer/homostudiel' vuxit fram internationellt som ett eget forskningsfält (och även som forskning perspektiv).
En viktig del av detta fält utgörs av historiskt inriktade socialkonstruktivistiska studier, studier som i någon mening förhåller sig till det historiska skapandet av 'den homosexuelle' och 'den lesbiska' (och därmed även till
det historiska skapandet av 'den heterosexuelle'). Internationellt har en mängd
arbeten gjorrs. För art nämna några av de mest inflytelserika: Maq McLuoshs
banbrytande artikel The homosexual role från 1968, Michel Foucaulrs Sexua!itettrns
historia och Jeffrey Weeks Coming out ungefär ett decennium senare.
Många av de viktigaste arbetena har gjorts i USA. Som Martha Vicinus kända
artikel I wonder to which sex I belong, eller John D'Emilios studier av skapandet
av gay communities och homosexuella identiteter - samt betydelsen av kapitalism för detta. Eller Allan Berubes oming out under fire om betydelsen av
andra världskriget för framväxten av gay a och le bi ka identiteter och
konsolidisering av hetero-homobinärismen och heteronormativiteten. David
Greenbergs monumentala, och i mina ögon negligerade, bok The construction
ofhomosexuality hör till dessa framstående amerikanska arbeten. Likaså Elizabeth Lapovsky Kennedys och Madeline Davies Boots ofleather, slippers ofgold,
om samkönat liv bland kvinnor i Buffalo kring mitten av 1900-talet, och George Chaunceys komplexa studie Gay New York 1830-1340.
Dessa arbeten är bara någrafl av de mer kända. Och der är inget ämne som är
fårdigurfor kar - även i dag pågår många studier. Jag åg nyligen en artikel j
tid kriften Gay arId Lesbian QuarterLy som handlade om act en rredje generation lokalt inriktade rudier nu är på gång i U A. Tecken på Iivaktjghet yo ·
också i mängden av artiklar i tidskrifter som GLQ o h Sexualities.
Vad har då gjorts här i Sverige och Norden? Några avhandlingar har skrivits,
som Henning Bechs Nåt maend 1Yl0des, där "den homosexuelle" granskas i relation till "det moderna". Wilhelm von Ro. en har i doktoravhandlingenMånens
kul0r granskat förståelser av samkönade förbindelser mellan män i Danmark
fram till 1900-talets början. Benny Henrikssons avhandling Risk facto r love innehåller inslag av historisk socialkonstruktivism. Jan Löfström har behandlat The
social construction ofhomosexuality in Finnish society. Jens Rydström har i Sinners
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and citizens undersökt övergången från ett 'sodomitiskt' till ett 'homosexuellt'
paradigm i Sverige 1880-1950. Pia Lundahl har i Intimitetens villkor behandlat
förståelse av intimitet mellan kvinnor i ett par olika historiska kontexter.
Till andra större arbeten hör Karin Liitzens Hvad hjertet begtPrer: kvinders
ktPrlighed tit kvind.er 1825-1985. Det så kallade Stockholmsprojektet, Fredrik
ilver colpe, Gl'eger Emal1, Dodo Parikas och Göran Söderström, har i flera
publikationer. inre min t den omfangsrika Sympatiens hemliga makt, behandlat
tockholrTIS (främst manliga) homo exueUa 1860-1960. Svante Norrhem har i
boken Den hotfulla kärleken granskat synen på och den aktiva tystnaden kring
homosexualitet i Västerbotten decennierna efter andra världskriget. Jag själv
har skrivit om ~åna' och 'riktiga karlar' (och övergången till "hetero-" och "homosexuella" män) i Göteborg ]930-1960. Tillsammans med Margareta Lindholm har jag vidare i En annan stad jämfört kvinnligt och manligt homoliv i
Göteborgs stad 1950-1980. Det finns också anledning att nämna Fredrik
Silverstolpes internationellt uppmärksammade artikel "Benkert was not a doctor"
(trots att den är begränsad till om&mget).
Antalet större arbeten på området är således inte särskilt stort (även om listan
ovan möjligen inte är helt uttömmande). Dessutom kan man undra om det
kommer så värst många fler - vid den stora queerforskningskonferensen i Göteborg våren 2002 var antalet bidrag till historiegruppen endast tre stycken!
Betyder det att det är bra så här? Är det tillräckligt nu med sådana här studier?
När inte ens ett decennium gått sedan det (med något enstaka undantag) överhuvudraget började hända något? Nej, menar jag.
Varför inte? För detforsta anser jag att det behöv mer studier om förhållanden utanför USA, som dominerar så mycket. Studier som problematiserar
förståd er och antaganden som hänget ihop med den amerikanska konrexten.
Till exempel förståelsen av ' odomi' - Jens Ryd tröm bero nar i sin doktOrsavhandling betydelsen av tidelag i det svenska sammanhanget, något som fick
pccifika konsekvenser. Göreborgsstudierna pekar på betydd en av nya ätt act
leva, såsom inrirniscring/fami li ering av män respektive kvinnors ökade tiUträde till offentligheten, för vikrlga förä.ndringar under 1900-talet medan man
i srudier i USA-kontexter ofta har betonat ökad repression.
För det (mdra behövs fler studier som visar Imr den process gått till som lett.fram
till vå,. tids starktgenomsyrande homo-heterobiniil'ism och heteronormativitet (med
detca menar jag inte att denna binärism och heteronorm ariviter skulle vara en
lursration) . Här firUl än så länge bara trödda bidrag. Jag tänker här inte bara
på betydd en av diskursiva förändringar och förändl·jngar inom temat amkö[lad sexualitet/inrimitet utan även på betydd en av andra slags föränd.ringar.
Vad har t.ex. övergången till kon umriol1ssamhäller betytt? Och förändringar
på arbetsmarknaden och i arbetslivet? Vårt nya mediasamhälle med. nya former
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av möten? Det alltmer mångetniska samhället? Om vi är intresserade av förändringar vad avse.r kön och sexualitet, tror jag inre att dec räcker med art (änka sig
atr enbart sådanr som parodier och andra aktiva utmaningar kan åstadkomma
sådana - vi har också arr göra med sammanhang, omständigheter, som främjar
re pektive motverkar förändringar, Mall bör f'drsrås också fråga sig om det verkUgen är fråga om en process om hela tiden fÖl'stärker heteronormacivircten och
hctero/homobinärismen. Vad har cill exempel hänt de senaste jugo åren? Vad
händer JUSt nu? 100m vilket/vilka rids per peluiv sker förändringar?
Föl' det tredje å bellöv der mer studier om (vilket ju ligger i denna orrs
studiers natur) visar andra sätt att organisera och forstå samkönad sexualitet, något som bidrar till att problematisera hetero-homobinärismen och heteronormativiteten. Här tror jag att lokalt och historiskt specifika närstudier har mycket
att ge. Inte minst behövs studier av kvinnors samkönade liv, som i särskilt liten
grad synliggjorts. Hur ser det ut i olika samhällsklasser, i olika etniska sammanhang, i arbetslivet och dess olika delar (något vi vet litet om)?
För det fjärde anser jag att det är viktigt att dokumentera samkönat liv i det
förgångna. Gör inte vi som forskar det är det risk att det inte kommer att finnas
anna än i form av sådant om polis- och rättegångsprotokoll , sjukvårdsjournale.r
och Liknande. Detta är betydd e full t på å vis att andra for kare kan använda sig
av dec. Men der är ock å vil cigr att ge äldre generationers b,inno)' och män,
vilka inre sällan setts ner på av yngre generationer, rö ter och vi a på samkönade
liv om kanske inte all var så jälvförnekande eller instängda som många yngre
tror. Arr dokumentera saml<önar Liv i det forgångna kan också, 'om Lilian Faderman betonade i ert föredrag på en konferen i O lo för ett par år sedan bidra till
att ge kvinnor o h män med homosexuella känslor och jälvföl'sråelser "modcller". Jag tänker på mig jälv, som til lhör komma-ut-generationen' för vilken
det har betyrr mycket atr genom mina och Margareras rudier lära känna äldre
generationers män med delvi andra särt arr se p~ sig jälva och leva. Det get mig
fakci kr både identifikarion och id~er om andra sätr att vara än mitt eget.
Jag anser atr vi behöver studier om foku erar samkönade .I-darioner på grund
av att heteronormativitet och (om än kan ke i något minskad grad) homofobi
fortfarande g nom yrar vån samhälle och ku lrur. En indikarion på atr der förhåller sig så är den jämfört med övriga befolkningen sämre psykiska hälsan
bland homosexuella kvinno.r och män som visade igi den norska IcvnadsviWwrundersökningen som nyligen gjordes, med bland annat en tOr andel personer
om försökt ta livet av sig, od, den törsta ande len bland de allra yng ta kvinnorna! öteborgserno\ogen Maria Kahn kommand doktOrsavhandling Om
unga lesbiska kvinnor i dag visar en liknande dyster bild.
Att fokusera det samkönade behöver inte betyda uteslutning av annat. Tvärtom:
i vid mening historiskt inriktad socialkonstruktivisdsk homo forskning har ofta
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- och i mina ögon idealt - en bred ansats, där olika hierarkiska katcgorier som
kön/genus, sexualitet, social klass spelar en viktig roll. Liksom samhälleliga
o mständigheter som urbanisering, kapitalism, lönearbetc. professionaliscring.
och där föränd ri ngar i organiseri ng och förståelse av sa mkönad sexualitct ses
som rcsult:n av sammansatta skeenden, inrc minst framväxten av heterosexualitet som norm . D Cl räcker med au- åtcr - nämna namn som Mclntosh. Weeks.
Foucault.

Arne Nilsson
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