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Homosexualisera
eller explodera?

som går tvärs emot Van der Meers tes. Hon har under 1700-talet inte funn it
några föregångersko r till den moderna lesbiska kvinnan utan i stället en mentalitet i vilken det inte fa nns plats fö r sådant som lesbisk lust Lusten kunde i stället
uppfattas som en könlös företeelse, vilke n kunde omfatta både kvinnor och
män utan att göra principiell skiHnad mellan dessa.

Historiskt ljus på förskjutna identiteter
Leo Bontje och Stefan Dudink

Finns det ell vägskäl i homosexualitetens h istoria? Och var ligger della vägskeN
i s(JjaJl?

l den ho lländska tidningen Homologie (5/ 1995) infördes föl jande
intervju (här återgiven i lätt sammandrag) med några ledande nederländska homosexualitetsforskare med olika teoretiska ståndpunkter.
Redaktionen har bedömt att de frågor som avhandlas har intresse även
för det svenska forskarsamhället.

D

å och då ryktas det att dagarna är räknade för var tids homosexuella

identitet. Gränserna mellan hOffio- och andra slags sexuella preferenser
suddas ut, och människor kommer att bli allt mindre benägna att låt-d sig
ins tängas i en definierad identilcL Medan somliga glan avskaffar den homosexuella identiteten sysslar andra med au utforska hur och när den egentligen föddes.
Dessa histo rieskrivare fascineras av frågan o m var gränsen går mellan "vår" homosexualitet och den likakö nade praktik som var dess föregångare. Frågan om
var denna gräns precis går är fö remål fö r hetsig debatt. Att homosexualitet som
vi uppfanar den inte alltid uppfattats så, kan väl så sakteliga föm tsäuas vara
känt, men tidpunkten när den uppenbarar sig är fortfarande omstridd. Någonstans på 1700- eller 1800-talet måste gränsen mellan ~OSSH och en annan utfonnning av den samkö nade lusten ligga.
r Nederländerna har Gert Hekma, Theo van der Meer och Myriam Everard
ingaende arbetat med attlokaliser..t gränsen mellan vara dagars homosexualitet
och den sällsamma värld av identitetslös lust, som föregick den. Hekma belyste
i sin doktorsavhandling Homoseksualiteit, een medische reputatie (19 87) konstmktionen av den homosexuella människan i Nederländerna utifrån medicinsk
synpunkt från slutel av 1800-talet. Van der Meer hävdar sedan lång tid tillbaka
åsikten, att det fanns en homosexuell identitet redan långt [öre sjukdoms stämplingen av den homosexuelle - och det var i den Nederländska Repub likens
sodomitiska subkulturer under sjuttonhundrmalet. T sin inom kort utkommande
avhandl ing SodorllS sddd I Nederländerna beskriver han uppkomsten av homosexu alitet i det nederl ändska sjuuo nhundr..ttalet. Myriam Everard har i sin av·
handling Själ och sin nen fö rsvarat en tes om d en kvinnliga homosexualiteten
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Hekma:Jag tror inte på Randolph Tromb'Khs tes att bögen fanns redan kring år
1700 och ~tt sedan dess inte mycket fÖI""'.i.ndrats. Det fmns en klar och tydlig
brytpunkt I slutet av 1800-talet. Inte bara på homosexualitetens område utan
inom sexualiteten i stort, hände något speciellt. Våra tankar om sex bestä'mdes
vid den tiden på ett strukturellt sätt. Sexualitet, homosexualitet, alla dessa begrepp uppkom då.
Fö~ närva~~de .ans~r jag.att det finns flera väg.:;käl men att det inte finns något
a~gorandevagska l , vilket l början alltid antogs. Under tidens lopp ser man ju att
olika former av homosexualitet dyker upp pamUellt och att olika former avlöser
varandra under historien. Pederasten eller sodomiten försvann inte samtidigt utan
fortsätter att existera , kanske i marginalisemd form.
Även just nu ser ma.n stora skillnader. När jag tittar på den generation som nu
växer upp, så ser jag en helt annan generation än för tjugo år sedan. Min generation återigen, är en helt annan än femtio- eller sextiotalets.
Det inträffade en vändning i slutet av det förm seklet, men under 1900-talet
har det blivit fler vändningar. Kort sagt, det finns ännu ingen tydlig bild . Dessutom måste vikten av aila dessa brytningar bestämmas.
7beo, du signalerar att det finns en vändning nils/an 200 dr tidigare?

Van der Meer: Jag vill inte förneka vikten av medicinaliseringen i slutet av
1800-talet. Men den var inte en så avgö rande vändning som den jag ser i slutet
av sextonhundratalet.
Omkring 1680 äger en viktig fö rändring mm i homosexuellt beteende. Först
fungerar sexuell lust mellan män i ett hierarkiskt system: den .som är överlägsen
penetrerar alltid den som är underlägsen. r fortsättningen blir kontakterna mycket
mer jämlika: i tilltagande omfattning penetrerar män varandm. De knullar varandm vid ett och samma tillfåHe: det går för en, och då tar den andre över.
Fdn 1750 får vi nya form er av "ojämlikhet": vissa m~in börjar se sitt sexuella
begär som kompletterande eller motsatt. Den ene är alltid aktiv och den andre
alltid passiv.
. ~~ innebär inte bard en för'J. ndring av beteende utan också en förändring i
mnktmng. Från och med den sista fjärdedelen av H500-talet baserd.5 förhållan den
mellan män allt me r på kön och genus. Då kan man, anser jag, tala om homo77
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~exuell inriktning. Jag ser detta som en psykologisk brytpunkt. Ty n:ir mä nniskors sexuella dmgnlng förändras, då förändras ock~å deras psykologi~ka habitus.
Ur detta sög 1800-talets medicinska vete nska p s in näring.

Hom05exualise ra e ller explodera.?

v~ de~ Meer: .~i ~höver ~te begrJ nsa OSS till homostuc.lier. I min fo rskning
mar~te Jag .~tt forfolJelse~a Jnte bara tvingade sodomite rna att definiera sig,
~kså de man som stod pa den rätta sidan om strecket (Ving-ddes att defi niera sig
I tenner av manlighet.

Hu.r f6 rhdller sig sodom iten till dagens homosexuella?
Van der Meer: Under den första hälften av 1700-talet är mäns sexuella beteende relativt diffust. Män kan dras såV"'.i.1till män som till kvinnor. Hos vissa framträder detta tydligare än hos andra . Man ser mä n som är helt socialiserade i den
sodomitiska subkulturen men samtidih'1. har elva barn. Ett enda barn kan kanske
kallas en lycklig slump, men elva .. . Det har man verkligen arbetat för.
Unde r denna period har jag funnit män, som talar o m var.mdra i te rme r av
beteende och inte i tenner av entydig identite t: "han brinner också fö r det där",
eller "han går också handgripligen till väga" eller "det är en herre vars vagn inte
går rakt".
Under 1700-talets andra hälft blir män i tilltagande omfattn ing explicita i att
sätta namn på sina beteenden . Man läser uttalanden som "Jag har aldrig haft lust
till k vinnor~, eller 'Jag ä r född med mina böjelser". Samtidigt fi nns ett medveta nde om "alt vam annorlunda". Mot slutet av 1700-talet talar män om "du och
jag, och tusentals med oss", "vara en i familjen", "vara av det folket". Det uppstår
en helt tydlig vi-känsla. Diirutöver fra mför de ideer om upphovet till s in läggning och rektterar detta till sitt genus. Detta kommer genom det sätt på vilket
man tabrom sodomi unJer hela 1700-talet.

Myr/am, hl/.r ser du pd sambandet mellan dagens lesbiska och 1700-taiets tri-

Jag byggde vidare på det och visade nyligen i en rnppon om bögknackare, att
det också finn., he terosexuella konstruktioner. Att he terosexualitet inte ä r en och
~mm:t sak. Och att bögknackare har behov av homosexualitet rör art konstl1lrera
sig .som man. Studier om homosexuella, kvinnor och genus skulle ock'>å kunna
se at det hållet.

Myriam, din kommande unders6kning bandiar om konstrnktionen av lesbiska
pd 1800-fakt, hand/ar den ocksd om identitet?

EveraI'(l: Nej, jag skulle vilja göra e n historieskrivning i vilke n homosexualitet
inte är.centrum.eller ändpunkt. 1 ett bredare sammanhang vill jag undersöka hur
se':~l.lal.ltetens h1storia har vävt..,> samman med människor och vad manlighet och
':"m?hghet betyder i detta sammanhang. Hur män och kvinnor relatemr till sexua~ Isenngen och var skillnaderna me llan dem finns. Där passar homosexualite ten
m, på ka nten eller i mitten.

Från dem som omfattar "queer lheory" bardet nyligen kommit kn·tik angdende
nuvarande forskning kring homosexualiletens konstruktion. Ma n hill/dar au
de flesta sl1ld.i~r som s6ker efter den homosexuella identitetens u.ppkomst, endast stdrker rJa/vk/arbeteroch iden om "den homosexuella fdelllilelell ". Alllmedanforskningen borde ifrdgasdl/ajust denn a identitet.

b(/d?
Hekma; D~n dä r ~.odemismen är en cancer i ho mosexua!itctsforskningen.
Qlleer stuches bedfIvs Vid amerikanska universitet som ligger utanför de amerikansk.a storstäderna . De är ett slags provinsiella byar, där man i elfe nbenstorn
teoretIserar om homosexualitet. De n fors kningen ha.r fjännat sig fnin rörelsen
och subkulturen. Den är ett sticksp:'lr, tomt prat.
In:ressant ä~ Versanis del i debatten. Ha n säger att vad den postmodernistiska
teonfollnulenngen och Fou(.<lUlt ha r astadkommit, ha r haft till föl jd au vi avskaffat homosexualiteten alltför lätt. Och när vi dekonstrllerar homosexualiteten medan
heterosexua liteten alltjämt består, vad har vi då kvar? Inge nting. De n politiska
konsekvensen kan bli rnn katastrofal.

Evcrard: Jag se r ingen rak lin je mellan tribaden och den lesbiska. En sådan
linjctankeg;\ ng är inte meningsfull- liV det som först var e n föregångare, blir allt
me r det som vi nu kalla r homosexualitet ... och slutJigen kommer vi fram till någOl
och då iir det vi. 1700-talets förmenta föregångerskor - tribader, amazoner och
kvinnliga själsfrände r - sa knar alla tre e n sexuell ide ntitet. Detta är något av
tänkesält från efter 1900: att uppfatta sexualiteten som någons kärna. På 1700talet var det inte så, inte helle r bland heterosexuella. Jag håller med Gert. Man
måste tänka bortom de radikala vändpunkterna. Ty även just nu ser vi framför
oss, hur nonnen ruboos för vad som ska betecknas som homosexuellt eller inte.
Kanske får det till slut också andra namn, så som det hände även tidigare. Det vi
nu kallar homosexualite t och som jag anser inte hette så på den tiden, verkar på
1700-talet mycket me r flexibelt och kanske kommer den situationen tillbaka.

Everanl: Men vi har alla fått ett stänk av d et där trots allt . Dessutom ä r "vi" i
ftvad har vi då kvar?'· inte för nätvarande och sedan lä nge så självklart.

Hur ser forskningen kring homosexualitet ut iframtideJl? Är detta s6kande
efter f6 regdngare och denna dekonstrnktion av den homosexuella identiteten
till nyttaf6rden h istoriska forskningen? Fin ns del andra tänkbara vdgar?

He kma: Naturligtvis finns en vi-känsla. Ett av de lypiska kännetecknen fö r de n
vi-känsJan i Nederlä nderna är att var och e n säger: jOlg är egentligen inte helt och
hållet hemma där. Medan det också hela tiden finn s tie som identifierar sig ho-
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mose xuellt och som har en homosexuell praktik. Frågan är vad den teoriformuleringen betyder för dem?

7beo, vilken politisk aspekt firHls j dill arbete?

Everanl:Jag tycker mig höra något av missionär.
Hekma: Ni säger aU det nog ä r bra att homosexualiteten relativiseras. Jag ha r
inget behov av detta re lativiserande alls. Homosexualitet marginaliseras redan
tillr.ickligt.

Van der Meer: Den politiska konsekvensen av min forskning är att jag visar, alt
ho mosexualitetens historia inte bara tillhör bögar och lesbiska, utan att ho mosexualitet ibland har en utomordendigt avgörande roll i andra samhällsutvecklingar.
Tex. frågan om sårande av allmän tukt och sedlighet på 18Q()..taleL Homosexualitet har spelat e n roll i striden o m definitionen av privat och allmänt. Till slut
framb ragte detta något som är e n grundsten i vår demokrati. Jag påsL~r inte al!
homosexualitet och demokrati oundvikligen hänger ihop. Men diskussionerna
kring sårande av allmän tukt och sedlighet, privat och allmänt, har ett klart samband med de demokratiska förhållningssätt som gäller i dagligt liv idag.
En värld utan homosexuella är inte bara rätt och slätt en värld utan homosexuella, utan e n värld där män och kvinnor skulle vara väsentligen något annat än
vad de är i dag. I detta avseende måste man se homosexualiteten som en kraft
också på andra samhällsområden än sexualitetens.

Myriam, ditt j6rnekande av j6regdngerskor är radikalt. Ä r de politiska aspekternt;1 i d in forskning lika radikala?
Everard Jag har inte skrivit min bok med något politiskt inlägg; mer av nyfikenhet, me n jag märker nog an folk gör den politisk: de ä r arga eller bekym ....d.de. Nu
tänker jag _ men det är en efterhandskonstruktion: egentligen tycke r jag att det
nog är bra an. visa att världe n förändras. Delta låter väldigt plan, men ta Lex. var.a
dagars osäkerhet kring 'tIen nya lesbiska kvinnan ". Man fråga r sig om hon fortfarande är riktigt lesbisk, o m vi hör hemma i den gruppen och om ho n ska få vara
med oss. Tittar man bakåt, så ser man au sådana saker ständigt föränd .-d.s. Man
kan inte hävda att au de t finns ett enda slags identitet som ska beslå i alla lider
ulan att bli antikverad.
Hckma: Vad jag nu tycker är ett intress:mt projekt. är an grundligt homosexualisera världen. De fl esta människor, homo eller hetero, sitter fast i sin sex·uella
identitet. När 01 ,10 läser nyutkomna sociala studier om sexualitet, slås man av att
den nederländska genomsnittsbefolkningen just nu inte gör någonting. Det tycks
fortfarande hänga kvar e n fnlktansvärd rädsla för sexualitet. Man måste alltså
försöka upphäva diskrepansen mellan rädslan för sex och och att genomföra
sex. Min teori är att det är illa ställt med sex, eftersom vi tror att det är manligt,
naturligt och privat och att det är kärlek. Dessa fyra ideer måste vi smlrast ställa
i relation till v3f'".indra. Och det kommer snarare att underminem heterosexualiteten än homosexualiteten.
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Everan!: Me n jag tala r om en fö ränderlighet.
Hekma: Att homosexualitete n utforskas är bara imressant för a tt s kapa en ny
sexuell kultur.
Just nu utvecklas en sexualpoHtlk bara när det inträffar stora problem: aids,
raggningsplatser för tjackhoror.
Jag tycker vi måste växla från en negativ sexualpolitik till en positiv politik.
Det måste investeras i sexuell kunskap och utrymme för att experimentera. När
man producerar det aktiva då skapar man något nytt.

Oversattfrdn nederld4ndska av Kjell Rindar

Gert Hekma var en av de första i Nederländerna som disputerade på ett homosexuellt ämne, 1987. Han är idag e n av de ledande inom den universitetsanknutna homosexualiletsforskningen i Nederländerna, med placering i Amsterdam, och har varit redaktö r för e n rad internationella anto logier i ämnet. Theo
van der Meer har länge fors kat och publicerat arbeten om den stora sodomitfö rföljelsen i Nederlände rna 1730-1737 och om den o mfattande homosexuella
subkultur som då avslöjades. Myriam Everard ä r e n lesbisk fors ka re ur en senare generation.

Homosexuallze or explode?
A summary o f an interview in the Dutch magazine HomokJgie in 1995 with
three well-known researche rs inta homosexuality who present therr views on
the homosexual identity, homosexual research in general and on Qucer 111eory
from different standpoints.
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Recensioner

Kurt Ernulf död

Är heterosexualiteten
konstruerad?
Recension

F

Jonathan Ned Katz: the invention ofheterosexuality Dutton New York 1995

il dr Kurt Ernulf, unive rsitetslektor vid

Göteb~rgS ~~iver.sitets psykolo~iska

institution, tlCligare forskare och larare
vid universiteten VeLA i Los Angeles och
Berkelev i San Francisco liksom vid universiteten
Hawaii och i Arizona, en pionjär

U

på

inom svensk homosexualitetsforskning, är
död. Hans närmaste anhöriga är partnern
Sune lnnala och fÖräldntroa.
l somras hade jag sällskap med Ku rt och Sune
på tåget från Amsterdam till Rotterdam, där
vi skulle delta i en sexologisk konferens.
Kurt var vid gott mod och på det sätt han
talade om landskapet vi färdades genom
förstod jag att den nede rländska kulturen och
dess språk låg honom varmt om hjärtat. Eu
\
aODat tema var internet. Med stor entusiasm
och iver berättade Kurt om vilken värdefull Kurt Ernulf 1949_1997
källa internet är för forskare inom sexologins
område. Här hade Kurt funnit ett nytt område att utforska. Jag skulle vilja likna Kurt
vid en upptäcktsresare som med engage. .
,
.
mang, nyfikenhet, envishet och målmedvetenhet gav Slg l kast med ~tt utforska
nya terränger på den sexologiska forskningskartan. Hans kunskaper om

s~xualiteternas mångfald var imponerande .

..
Il k " _
Som en röd tråd genom Kurts liv har löpt hans arbete for ho.mosexue a \ ~~
nors och mäns rättigheter. Under 1970-talet tog det sig uttryck l den sexualp?htlske aktivistens skepnad för att lmder 199(Halet iklädas forskarens. skepnad. J?ooen
har satt punkt för Kults vetgirighet och engagemang, men .. lat oss ,t.a vld och
fOltsätta arbetet med att göra homosexu ella kvinnors och mans JrvS\ll1kor synliga och tagna på allvar.

Lena Nilsson Schönnesson
82

nder den moderna homosexualitetsforskningens fra mväxt efter andra
världskriget, då fortfamnde vetenskapsmän av facket drog sig för att
skriva om homosexuella ämnen med tanke på sin framtida vetenskapliga karriär, kom ett antal amatörforskare att spela en viktig rolL Redan 1951
publicerade parfymhandlaren Edvard Sagarin under pseudonymen Donald Webster Cory det i många avseenden banbrytande arbetet The homosexual in America (195 n I Sverige gjorde vid samma tid järnbnJksarbetaren Eric Thorsell en
pionjärinsats, på sätt och vis följd av sin levnadstecknare Fredrik Silverstolpe,
som gjort huvudparten av sina viktiga forskningar utanför universitetet. I England publicerade lekmannahistorikem Alan Dray 1982 det uppmärksammade
arbetet Homosexuality in renaissan/::e Bngland och i USA började 1971 den
nyviickte gayaktivisten]onathan Ned Katz samla dokument kring homosexuell
historia i USA som underlag för en teaterpjäs. Det lyckade resultatet ledde till att
han några år senare i tryck publicerade en första dokumentsamling, GayAmerican history: leshians and gay men in the U.S.A. och 1983 fortsä ttningen Gay/
/esbian a/manae; a new documenlary, bägge arbetena ovärderliga och flitigt
utnyttjade källskrifter. Första kap itlet i hans senaste bok, the invention of
heterosexuality, (1995) upptas bl.a. aven fängs lande skildring av hur han vågade ta stegen som ledde till detta resultat.
Det berättas att Katz trots det allmänna berömmet för hans dokument<;amlingar
i egenskap av icke-akademiker inte känner sig riktigt accepterad av forskarsamhället, även om han ofta fatt tillfälle att gästföreläsa vid olika universitet.
Hans okritiska sammanblandning av dokument rörande olika former av homosexuellt resp. könsrollsöverskridande beteende liksom hans anakronistiska och
etnocentriska beteckning av berdacherna som "gay American Indians" i första
dokumentsamlingen gav honom också mycket kritik och föranledde honom till
en teoretisk omprövning: i den senare volymen liksom i en senare upplaga av
den första samlingen deklarerade han en ny, utpr;iglat konstmktivistisk och nominalistisk ståndpunkt.
Tyvärr jävar inte den nya volymen de n tid igare kritiken. Katz bristande förmåga till hållbar vetenskaplig analys och hans vackla nde kiillkritik gör boken till
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