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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
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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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ett ganska utpräglat amatörarbete . Eftersom den ~nd~ spelat en.viss :011 för de
nya queer teoretikerna· den nämns bl.a. som kalla I Don Kuhcks ulledande
artu-el i förra numret av lambda l1ordica· fmos det ändå anledning alt recensera
den mera utförligt här. .
. .
.. .
Boken kan ~ig.1S ge uttryck för e n extrem konstruktivishsk/nom~al~llSk ~ nd.
punkt. Utifrån dis kussione r o m hur de t nya o rdet "heterosexuallte t anvä ndes
när de t nyss lanserats vill förfaua ren hävda aU det inte fanns någon h~te r~exu.
alitet i modern mening före 1868. Resone ma nget påminner e melle rtid litet om
när Olle Montanus i Holbergs komedi bevisar för klockaren i hemsocknen au
han logiskt sett inte existerar.
.
Ännu 1983 hade Katz grumliga kunskaper om termen homosexuahtets ska·
pare: han beskriver honom som "en homosexuell doktor Käroly Måria Benkert
(unde r pseudonymen Ke rtbeny)". I den nya boken har han genom.Ma.~red
Herzer fått relevanta upplysningar, även om det av Herzer funna brev ull Ulnchs
1868 då terme n används för fö rsta gången. Han har emellertid inte helt först~n
termens verkliga urspnmg. Karl Heinrich Ulrichs lånade redan 1~2 från Pa.usanms
anförande i Platons berömda dialog Symposion uttI)'cket urnmg (egentligen de
som hyllar den Eros som härstammar från Afrodite eller Venus r.:ranla, vid vars
födelse ingen kvinna medverkat). platan skriver om .~em s~m ~nte bara älskar
gossa r utan vuxna män: "De som hyllar de nna Eros vander Slg till mannen, och
fInner behag i hans kraftfullare natur och större förstånd." .?enn.a Ulr~chs något
krystade term för homosexuella slog starkt igenom och a~va~ds .arulll l fjortonde
u pplagan 1907 av Krafft Ebings Psycbopatbia sexualts vld SIda n av den av
Kertbeny 1869 lanserade altemativterme n ~homosexuel1". Också fcl~ SY!"pos;on lånade Ulrich.'i sin term för miinniskor ulan homosexuell preferens, dJOmngar,
(egentligen anhängare av den Venus som hade gudinnan ~~one till m~r). ~elt"beny
a nser i siu mycket kritiska brev till Ulrichs 1868 an man bör byta ut urnmg. mot
~ homosex uell" me n föreslå r fö r icke-homose xuella tre nya termer (redOVisade
av Katt): hete~<;exuella, monosexuella (onanister) och heterogenister (tidelag·
are). Heclan vid publicerandet av sin första pamflett året därpå hade h~n ändrat
sig och använder istället motsatsparet n homosexueJla-nor~alsexuella . I d enna
försvarsskrift för homosexuella, som skildras som beskedhga personer med en
ensidig preferens vilka inte inkränktar på andras r'dtti~heter, .ges en sk~kan.d~
bild av vad de icke·homosexuella eller nnonnalsexuella kan hltta på av hderhga
orgier. Självfallet betyder inte detta att termen "normalsexuella", som .efter 1880
av den välkände antropologen Gustav Jäger utbyttes mot Kertbenys äldre tenn
"heterosexuella", skulle i sig beteckna lidelsefulla syndare. Termen avser enban
personer utan homosexuell preferens.
.
Katz tar också upp Westphals nya term "konträr sexualkänsla" som hkaså lan·
serades 1869. Som nämnts i artikeln om konstruktivismen i detta nummer avsåg
termen uttryckligen lranssexue/la, inte homosexu~lla, även om term~n blev
populär bland sexualforskarna och länge använde~ I fel sammanhang, tills Moll
1924 påpekade misstaget.
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I ett par kapitel bU" Kall upp KrafTt·Ebings resp. Freuds användning av termen
heterosexuell I olika f'alIhrM.rivninga r, utan att det egentligen för frågan om hetero-sexualitetens -k()nItNktJun ~ fm lll;\(. Han konstatemr att Freud sällan anviinder
termen och au Kraft\-Ehln", oft;1 kombine ...... r den med beskrivningar av o lika
nperversitctcr- (rrämat rör au skilja dem från homosexuella ·drifter). I USA b lev
termen uppenbarliMen känd genom KrafTt·Eb ings verk, vilket ledde till an den
läkare, e n d r Kleman, 110m först anviinder tenne n i e n a n ikel1892 knyter he te.
rosexualite t Ull -abnonna Rllll1ifestationer av de n sexuella aptiten", ett missförstånd som enligt Katz Inte riltladcs förriin i Oxford english dktio nary.s supp le.
ment 1933.
För att stödja sin tes t:lr K:ltz ocks,l upp viktorianska sexualupplysares fiend iga
:.yn på lustfylld sexualitct stilIId mot "sann kärlek". Han citerar också OS(.<Ir Wildes
konkurrent O(;h fiende den ho mosexuelle konvertiten Marc·Andre Raffalovich
som med samma bigona fi.lnrytel.~e kritiserar både homosexualitet och hetero.
sexualitet.
Katz tes, som inte r;lr n,'gol egentligt stöd i de t presenterade materialet, är att
heterose xualitet resp. ho mosexualitet iir knutet till ett historiskt system av
dominering , av soda !! sel{ olika v:irdcmd sexualitet. Ha n menar att det inte är
större skäl att söka orsaken till homosexuell a resp. heterosexuella känslor i bier
login än det är au söka efter en bio logisk gnmd til! slavens resp. hans herres
mentalitet. Nanlf(!n har inte skapat motsiittningen homosexue1l/heterosexuell.
Försvinner den kan vi byggn var lycka barn på vår egen sexuella tillfredss täl.
lelse, en tes som han lånar fdn Gore Vidal.
Det torde emellertid vara svå rt au förneka au det hete rosexuella samlaget och
de drifter som leder fm Ol till det ä r e n hörnsten i arternas utveckling och fra mtid.
Naturen e ller om så vilJ evolutionen har försen högre och lägre djur med stimuli
som skall leda till samlag, på S<lmma sätt som fySiska njutningar skall leda d juret
till intagande av föda resp. avföring av kroppens restprodukter. Högre djur kan
använda de~sa funktionella stim uli till o lika fo rme r av i egentlig me ning
ofunktionell tillfredsställelse, som lill exempel homosexuella aktiviteter. Även
om vi har all r'dtt att utnyttja dessa vida möjligheter till fysisk och psykisk till.
fredsställe1se kan vi. inte rimligen förneka att den heterosexuella sexualiteten är
den primära e nligt naturens ordning, liksom att ma joriteten av människorna nu
och i alla tider utan särskild social inlärni ng föredrar denna fonn av sexualitet.
Detta betyder naturligtvis inte att homosexualitete n inte skulle vara naturlig:
den är som nämnts ett uttryck för naturens stora variationsmöjligheter, som vi
som högre stående varelser kan utnyttja till vår individuella tillfredställeise.
Katz är inte ensam om att vilja förneka heterosexualitetens naturlighet. Pa
bokens omslag instämmer den kände konstnlktiviste nJeffrey \Veeks: naturen
har ingenting atr göra med heterosexualitetens förerrädesroll. Ytterligare sröd
har Katz i Gore Vidal, V:lfS förord inleder boken. Vidals ståndpunkr är mycket
karaktäristisk: i förordet a ngriper han sin homosexuelle förfa ttarkollega James
Baldwin för att denne inte förstått ,tU Vidals genombroltsroman The ciJyand Jbe
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pil/ar från 1948 inte han<llar om en homosexuells öde utan om två "straighta"
pojka r som har en kärle ksaffär med o lycklig utgång, beroende på den bigotta
sociala omgivningen.
Jim i romanen , uppenbarlige n i stor utstr'Jckning ett självporträtt av den då 22Mige författaren, ä r e n blond och kortklippt idrottsman som vid 17 års ålder har
e n tillfallig sexue ll uppleve lsc med sin bästa vän i skolan , som till skillnad från
ho no m själv är mycke t intresserad av flickor. Jim däremot ka n inte genomföra
ett samlag med en kvinna, därför an han finne r dems mjukhet för oattraktiv.
Hom~lnen skil drar på ett mycket illuSlntlivt sätt Jims upplevelse av bl.a. den
dåtida homosexuella subkulturen i Hollywood och New York, där han med stor
tillfredsställelse lever ut sina homosexue lla ö nskningar. Vidal hävdar emellertid
både j romanen och i förordet till Ka tz bok att jim inte är homosexuell eftersom
han "halar fairies". Roma ne n slutar också med an Jim på nyU försöker fo rföra sin
numer'.!. gifta skolkamrat, men dödar ho no m i raseri när denne kallar honom "a
damne d queer".
Vidals vägran att kalla sig homosexue ll bottnar uppenbarligen i samma förakt
och skräck för den fö rnedrande homosexuella rollen som hos huvudpersonen i
hans roman, Även Ka tz berättar själv i boken o m hur han e fter sin första positiva
ho mosexuella upplevelse j ungdomen gre ps av skräck fö r ordet "homosexuell".
Jag kan inte to lka Katz bok på annat sätt än som ett m indre lycka t försö k att
genom pseudovetenskaplig bortförklaring behärska sin egen skräck för rollen
som homosexuell ,
För den som önskar en modern vetenskaplig framställning av den heterosexue lla kärlekens historia och definitioner rekommenderas den svenske civilisationsforska ren Arne Jarricks nyutkomna bok Kärlekens maki och tdrar - en evig historia (Norstedts 1997).

Göran Söderström
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Homorörelsen och den
politiska vänstern
Recension

Gert Hekma, Harry Oosterhuls &: James Steakley (red)

Gay men m/d the sexual history of the political lefl
Harrington Park Press, Binghampton 1995

H

o~orörel~ens. f~rhållande ~il1d~n politiska vänstern har alltid varit kom-

phcerat. Samtldlgt som soclahstlska partler oftare än andra har stött kampen mot homofobi och oriittfardig lagstiftning finns det många exempel
på hur vänstern har stått för en purit'<lOs k moralsyn och ibland av politiska skä l
a nvänt politiska motståndares ho mosexualitet som e n s lagträ i debatten.
Den tidiga ho mosexuella rö relsen, från seke lskiftet och framåt, hade ofta sin
~atu rl iga h::mvisr hos vänstern. Socialdemokrater och kommunister var de partier som stödde kam pen för e tt avskaffande av förbudet mot homosexualitel i
den tyska strafflagen och även i andra länder sade sig stå för en tolerant inställning till sexuella "avvikelser".
Den "ho mo fila" rörelse som växte fr'.lm e fte r kriget var däremot i sto rt seu
opolitisk, även o m den hade politis ka rö tter, i de flesta (aU hos den politiska
vänstern (som i Sverige, Holland och USA) men i något enstaka fall hos den
politiska högern (Arcadie i Frankrike). Orsaken till a tt dessa grupper valde :ltt
vara politiskt neutrala var utan tvive l den aggressiva homofobi som härskade i
västvärlden under det kalla kriget, och det var inte föriln omvälvningarna 1%8,
då en ny gene ration vände sig mot den gamla världsordningen, som även homorörelsen radika liserades. Efte r Stonewall växte radikala och politiSkt vänste ro rienterade g ru p per fram, som Gay Liberatio n Front i USA, Front Homosexuel
d'Action Revolutionnaire i Frankrike, Homosexuelle Aktion Westberlin (och kanske HA.c'vlL och Röda Bögar i Sverige - den svenska homosexuella rörelsens
~~st?ri~ är till ~lom delar oskriven). Dessa radikala grupper förkastade den gamla
forSlkttga taktiken,och baserade sin politik på en marxistisk samhällsanalys, kompletterad m ed Relch och Marcuse, men fick alla svårt all få gehör för s ina k r'd V
hos de politiska partier de sökte sig tiJJ ,
Detta dile mma - homorbrelsens ana mmande aven politik för radikal samhällsförändring för att befria sexualiteten, och homofobin hos många företr'.i.dare
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