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Benkert var inte läkare
Om den homosexuella kategorins
icke-medicinska urspnrng p å 1800-talet
Fredrik Silverstolpe
ag är medveten o m au många konstruktivister gradvis har förfinat sin analys
och au exempelvis ) effrey Weeks har inarbetat de synpunkter som jag vill
fö ra fram i m in "intressemodeJl" i sin Sexuality and its discontents (Weeks
1985; jfr ocks~ Katz uttalande, Katz 1983, s 154 1 3) .
Ganska många efte rföljare till Foucault, Weeks och andra verkar dock benägna att tillämpa den medicinska "maktmodellen" på ett ganska meka niskt
sätt, något so m snarare d ö ljer än belyser den historiska process det rör sig o m.
Att argume nte ra för e n alte rnativ "intressemodell" är kanske det bästa motgifte t
mot alla idee r om e n "medicinsk ko nspiration", som verka r följa i pionjärernas!
föregångarnas fortspår.
Kanske är det bra att gå tillbaka och fö lp. dem i dems fotspår för alt se efter var
och varför de ras efte rfö ljare gått vibe.
Redan när Weeks skrev i Coming out, att termen homosexualitet "myntades
av den schwe iz iske läka ren Ka ro l Maria Benkert", visar han oss fel . Au Be nke rt
inte var schwe izare utan av öste rrikisk-ungersk härkomst m å vara Ointressant,
m en påståe ndet illus t re ra r d e n u tta lade vaghet som a llt id o mg ivit
konstruktiviste rnas sätt att nä rma sig Benkert-personJigheten . Det verka r som
etiketten ~doktor" fö rklarar allt. På så sätt leds vi, nästan o medvete t, från början
in på fe l spår. Weeks är förvisso ime den fö rsta konstruktivist som utnyttjar de t
outtalade elle r uttalade symoolvärdet av det mystiska o rde t "doktor". 1972 skrev
Hocque ng he m i Homosexual desire au

J

Termen "homosexuell" myntades av den ungerske författaren Karoly Maria
Benkert när han under pseudonymen Kenbeny publicer..!.de en pamflett i
ämnet. (57)

Källan som Bullo ugh anger för sin info rmatio n o m att Benkert var "fö rfattare" är
1905 års utgåva av den välkända (ySka å rsboken o m homosexualite t (jahrbuch
Jursexuelle ZwichenstuJen). I årsboken 1905 QfsZ 1905) publicerade man å ter
Benkerts berömda ö ppna brev till de n preussiske justitieministern .
[ s in inledning till de t öppna brevet, i vilke t Be nke rt fö r första gången a nvä nder ordet ~ Homosexua lismus " ,skrive r Hirschfe ld 0 905, s 1):
Vad gäller fö rfattaren förtäljer Professor Karsch
att han är ide ntisk med fö rfattaren K.M .
Kenbeny.

del moderna tänkandet har skapat en ny sjukdom, homosexualitet. Enligt
Havelock Ellis skapades ordet "homosexuell" av en tysk doktor. Söndrande
i avsikt an härska har den moderna psykiatrins pseudovetenskapliga
tänkesätt förvandlat barbarisk intolerans till civiliscrad sådan.
Naturligtvis är det så, att o m 1800-ta lets "moderna tänke.sätt" skapade de n "nya
sjukdome n" homosexualite t så är det ba ra logi.skt alt uppfi nnaren av o rde t "homosexualitet" också måste vara läkare och vice ve rsa. Om Benkert var "do krar"
bekräftar det uppfattninge n att ho mo.sexual ile t iir e n "med icinsk uppfinning"
(e tt sent påstående av det här slaget hittar man hos Altma n 1986, s 40; jämfö r
även Lautman s 238). Det är dätför förvånande att hitta Dulloughs biognlflska not
från 1979:
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Skapandet av den homosexuell e ar Inte.
vilket ofta framh ävs av Fou caul tlnsplre rade
forskare. resultatet aven kontrollerande
medicinsk vetenskap. utan ett ruu ltat av
homosexuellas egna taktiska man övrar I
kampen mot förtryck och diskrimineri ng.
Karoly Maria Benkert von Kertbe ny. som
konstrue rade ordet, var inte lli kare. utan
författare och själv homosexuell.

Benken ell er Be nkert von Kertbeny, som
hans fullständiga namn löd (se Hertzer 1985)
identifie'J.des alltså. som förrattare så sent som
1905. Men de t faktu m att Benke rt av taktiska s käl sjiilv gav sken att vara doktor ge nom att då och då. i sitt brev använda fmsen
"vi läkare" har misslett flera generationer
sexologer och läkare. l
H irschfeld verkar efter ett tag ha "glömt
bort" sin biografiska essä och talar snart om
den ~ungers ke do kto rn" som myntade den
lyc kosa m ma te r m en homose x u a litet
(H irschfe ld 1918 , s 181). De nna minnesbrist
kan, me d vete t e lle r o medvetet, ha varit ett
taktiskt drag av Hirschfeld: doklOlTIlyten
p a ssad e H irsc hfe lds "me di c ins ka
upplysningsmodell" lika bm som den passar
de moderna ko nstruktivistemas "medicinska
maktmodell".
Själva den anonyma broschyren fö refa ller
ha lästs i mycket liten o mfattning och har s;\
vitt jag ve t ännu inte översatts till enge lska .
Att det mera var en politisk pamflett än e n
"medicinsk" utläggning" aven fönnooad Iiikare u p pfattades redan 1974 av Lauritzen
och Thorstad . De skrev att "Benkert fö rsvarade ho mosexuellt beteende med vad so m
skulle ku nna kallas 'Gay pride'", ett påstå7
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ende som i all sin anakronism är mycket mer träffande än att se Benkert som ett
ombud eller offer för en kontrollerande medicinsk vetenskap.
Det ä r sam att I3e nkert tar upp iden o m homosexualitete n som medfödd, ett
defensivt och "vete nskapligt" argume nt. Däremot placerade han ide n i ett politiskt och juridiskt sammanhang, som inte hade någonting att göra med medicin
eller psykiatri. I pamfletten tar han upp 18 och specificerade argument för e tt
avskaffande av de ~ska sodomiIagarna . Av dessa kan man med god vilja klassificem två som " rnedidnska ~ (i de paragrafer där I3enke n säger alt homosexualitet kan vara m edfödd och d ärfö r inre går att undertrycka). Alla de övriga 16
paragraferna tar upp juridiska , politiska, historiska, antropologiska och sociologiska aspe kter CBenken 1905, s 59-65; j'j mfö r Steakley 1975, s 12- 13).
l e tt opublice rat brev fr~ n Benke rt till Karl Heinrich Ulrichs från 1868 som
nyligen hittats av Manfred Herzer~ skriver fakti skt Be nkert uttryckligen att han
tror an det är möjligt alt ändra lagen e nbart genom juridisk och politisk argumentation och inte med den "vetenskapliga" polemik so m Ulnchs fö!f<1ktade (även
o m Be nkert sympatiserade med många av Ulrichs vetenskapliga synpunkter) .
Alltså _ Benkert var va re sig direkt eller indirekt kontroilerad av den "vetenskapliga d iskursen" när han p ublice rade s in öppna brev och myntade begre ppet
"homosexualism". Hans förhållningssätt var politiskt och taktiskt.
Det faktum att Benkert själv inte var läkare utan författare och fönnodligen
engagerad fö r egen del i kampen för jämlikhet (något som han fö rne kar i dct
nämnda brevet till Ulrich.o;) är emellertid bara e n liten del i det historiska PU Z7..eJ
som bildar en homosexualitetens "jnLre.:;semodell".
Framför allt måsle vi e rkän na de n tyske advokaten och jämlik hetskämpen
Karl He in rich Ulnchs stora betydelse. Hans böcker och pamfletter o m "umingkärlek " från ] 864 och framåt fÖregick Be nke rt med fl era år. Faktum är att han
redan 1862 hade konstmerat de homosexuella och heterosexuella kategorie rna
geno m att i brev till sina släktingar introducera sina berömda begrepp uming och
d ioning (Ulrichs 1899).
Ulrichs skapande aven biologisk homosexuell kategori - "den födde uroingen"
_ kan naturligtvis på sinsän uppfattas som en produkt av l BOO-tale lS vetenskap .
Även Casper hade redan 1852, utan att skapa e n specie ll homosexuell kategori,
talat om pederasti som en medfödd drifl:
Den sexuella attraktionen mellan män är medfödd hos många av des.:;a
olvckliga _ även om jag {ror att de iir ett mindretal. Hos ~lndra däremot
uppenbarar den sig enbart senare i livet SOIll en röljd av omåttlighet i dcn
gängse dyrkan av Venus. (5 62)

Sedennera skulle Casper komma att utvidga d(;!n pedemsriska laste ns medföddhet tiB "de flesta som lide r av den" CClsper 1860, s 183).
lTIrichs var e me llenid inget passivt offer för C:.tsper.> outvecklade ideer o m det
medfödda. Faktum är aU han inte kiinde till dem förr..ln hösten 1864 när han
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skrev s in fjä rde pamflelt om ~u rn i ngkärlek" kallad Fon natrix(Ulrichs 1865b). I
pa mfl~n~n citerade han fö r första gången den ovan nämnd.i (asper-texten
~r~n 1852 1 vJlke n han u pplevde e tl o väntat "vete nskapligt" stöd för sina egna
Ideer. Han lade e mellertid också till e n karakteristisk fotnot till citatet ClB65b s
36).
'

u:n

C .'>äger "manga av

dc.:;~

olyckliga". Jag ber er unryckligen en gäng för alla

a.~t ~I ~lt a med dessa d umheter. Vi är olyckliga enbart på grund av er
forfoJpelse och era förolämpningar gör oss olyckliga. Ge oss v1tra r.iU igheter:

och erJ medlidsamma krokodiltarar kommer att bli onödiga .

Ulrid lS ve~~a r . sna ...... re ~a ulIlynjat vetenskapliga ideer för au bygga en s lags
pla ttform for sm kamp an ha böjt sig för ~vetens kapsmiinnens " au kto ritet och
f~~ J s ka medkänsla. "Ge mig en plats dä r jag kan stå och jag ska fö rvränga e rt
fortryc karsysleOl " parafraserar Ulrichs Archimedes i sin fö rsta pllmnett Villdex
(Ulrichs ~864, ~ HI). I sin tredje pamflett Vindicra tog Ulrichs uttryckligen u pp
de n pohtlska d Imensionen av sin kamp:
J 'g är en upprorsman. En rebell mot det bestående, eftersom jag anser dCI
\·.ara ..et! ti1.b tånd av orättvisa. Jag kämpar för frihet fr.i n fö rföljelse och
rorolampnmgar. Ja~ begär erkännandet av urani c rna~ kärlek. Jag kr;ivcr
detta av både den allmänna opinionen och av staten. P:'t samm:L ~i U !iOm

dionisk sex-kärlek [sid ar erkiind som l"äufärdig så Ix:giir jag av båda:lII dc
också erkänner medfödd umnisk sex-k:irlc:k som rilttfardig. (Ulrichs 1865;1 ,
s I).

U.lric hs pamfletter var alltså både "vetenskapliga" och - som några tyska tidningar kallade dem - "sodo/ politiska" (Ulrichs 1865b, s VIIT) . Denna kontrove rsi~lJ <t kombination bid rog fö rmodligen i långa loppet till att snarare ö ka än att
lll 111sb genomslagskrafte n . Myten, som den spreds av Ellis 1906 :ttI Ulrichs
"inte hade något avgörande inflytande pa det vetenskapliga tänkan~t" på gnlOd
:lV sin "p o le miska vänne" och sitt "pläderande pro d omo" (s 34), är lätt att
motbeVisa. Faktum är an hans unlO iska terminologi i slutet av lBOO-ta let och i
början av 1900-ta le t var vilt spridd och allmänt accepterad i såväl populära SOIll
vetenskapliga arbeten om sexuella fdgor (till exempe l i arbeten a v Krafft-Ebing
Fore!, Ro hler, Laurent med fler.l.).
'
Kär psykiatrikern Westphal publicerar s in klassiska essii Die contrare
Sexualempjil1d urtg 1869 citerade han Ulrichs utfö rligt och 111;\ste ha varit påverkad av h:.ms ideer, även om han behandlade hono m S0111 ett "fall " (WestphaJ
1869, s 92-94; jfr Hekma, s 258).
Kr;tfft-Eb ing som pu b li c era de s in fö rsta up psats om "Conträre
Sexual\:::mpfindung" cite rade ocksa Ulrichs o ch lillslOd fak tiskt sin skuld till honom i e lt brev från 1879 till Ulrichs själv:
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Från den dag ni sände mig era häften - jag tror att det var 1866 - har jag
ägnat dett,t fenomen, som på den tiden var lika oförklarligt som det var
intn:ssant, hela mitt intre~se: och det var enbart kunskapen från era
broschyrer som fick mig att börja ~tudera detta högst viktiga ämne och att
skriva ner mina erfarenheter i den för er kända essän i (det berlinska)
'Archiv fUr Psychiatrie'

Krafft-Ebings behandling av Ulrichs i den nämnda essän var emellertid inte särskilt välvillig (även om Krafft-Ebing kanske tyckte det). Med ett ordval, som
förblev detsamma när Krafft-Ebing utvidgade kapitlet till en hel bok, Psychopatia
sexua/is, beskrev han Ulrichs som ett offe r för "perversa drifter", som var oförmögen att bevisa sin om<;tridda tes om urning-kärlekens natlJrlighet CKrafft-Ebing
1877, s 305):
mitten av Go-talet stod en viss a&;essor Ulrichs, drabbad av denna perversa
drift, fF.!m och påstod att ~jäl ens kärlekskän~lor inte skulle vard kopplade
till kroppens kön och att det finn ~ manliga personer som känner som en
kvinna gentemot en annan man ('anima muliebris in corpore virili inclusa').
Han kallar dem umingar och begär inget mindre än såväl erkännandet av
urningkärleken som medfödd och därmed rättfärdig som att äktenskap
mellan urningar ~ka accepteras!
Det är bara det, att författaren till dessa broschyr med denna inriktning
I.ämnar oss utan bevb för att det, som ett medfött fenomen, eo IPSO är ett
fYsiolog iskt och inte måhända ett patologiskt sådant.
I

Krafft-Ebing å sin sida försökte i resten av sitt liv att bevisa att urningkärlek var
ett patologiskt fenomen . Han misslyckades emellertid och var faktisk t 1901
övertygad att Ulrichs hade haft rätt: det kunde finnas en "kvinnlig" sexualdrift i
den maruiga kroppen utan någon patologi var inblandad. I en artikel ilfsZ samma
år klagar Kraffl-Ebing och säger, att om Ulrichs bara hade uttryckt sina teorier på
ett mera "vetenskapligt" sätt så sklJlle vetenskapsmännen ha förstått hans ideer
- Ulrichs tal om kvinnlig själ i en manlig kropp hade enbart fÖTVirrat vetenskapsmännen. "Som lekman kunde han inte tolka sina känslor pa något annat sätt"
(Krafft-Ebing 1901, s 4).
Ulrichs må ha varit "lekman". Det gär hans genomslagskraft i denna "vetenskapens tidsålder" desto mer imponerande. Ulrichs pamfletter hade även inspirerat Benkert att utveckla hans teorier om "homosexualismus" . I Hirschfeids
biografi om Benkert får vi veta att ulrichs och Benkert var bekanta och atl
Ulrichs hade betraktat Benkert som "en av sina fr'Jmsta kamrater" i den uraniska
kampen (Ulrichs hade sin egen förklaring till varför Benkert till sist valde att inte
använda den uraniska terminologin: "urifdn svartsjuka" sklJlle han ha föredragit
sina egna homosexualistiska begrepp, se I-Jirschfeld 1905, s II; Herzer 1985 ger
en annan och troligare förklaring till cle ol ika begre pp - ol ika taktiker - de valde
att använda).
Benkert och Ulrichs, de två personer som var dc a llra första a tt utveckla de
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homosexllella och heterosexuella kategorierna,3 var vare sig själva "vetenskapsmän" eller offer för "vetenskapen" på något annat sätt. Deras förhållningssätt var
helt och hållet taktiskt.
Detta innebär inte att Ulrichs och Benkert inte uppfattade sina vetenskapliga
argument som" sanningen" om sig själva och andra "födda" uranier och homosexualister. "Sanning" och "taktik" utesluter inte varandra (även om det kan ha
förefallit U1richs, Benkert och 1800- och 1900-talens positivistiska vetenskap
så). Allmänt sett går de att förena i de n uppsättning av "taktiska sanningar" som
vi vanligen kallar en "ideologi".
De vetenskapliga argumenten för homosexualiteten som "medfödd" och OlJtrotlig, och som var så centrala i den nya uraniska eller homosexuella världssynen, kan således - tillsammans med de mer politiska, fllosofiska och juridiska
argumenten som hela tiden åtföljde Ulrichs och Benkerts argumentering - beskrivas som en "cle homosexuellas ideologi". Vi kan också ge denna ideologi et(
namn , "homosexlJalismlJs", för att använda en av Benkert myntad term på e tt
nytt sätL
"HomosexlJalismen" bleve i så fall namnet på en ideologi som identifierar två
grupper av människor, homosexuellaoch heterosexuella (e lle r urningar och
dioningar). Homosexuella, minoriteten, förtrycks av majoriteten, de hete rosexuella, och detta trots att de är lika naturliga som de heterose~.1Jeli:J. . "Friborna"
homosexlJella kräver samma rättigheter som heterosexuella, ett krav som basefas både på "naturens lagar" och!
eller de rättigheter som tillkommer
den individuella människan i lagar
som Code Napoleon.
Detta är det uttalade budskapet
i det tunna men oupphörliga flödet av "uraniska" och "homosexue ll a" pamflette r från 1864 och
framåt. Marx ]875 och Wikner
1879/1982 är ett par föga kända
exempel på denna slags litte ratur.
H. Marx, som krävde d tten för
umingar att gifta sig med (tioningar
och föreslog att urningar öppet
skulle bäm kvinnonamn, gjorde
närmast karikatyr av Ulrichs ideer,
men hans krav på giftermål för
umingar citerades med intresse i
en bok av Laurent, Abnorma! kärlek, som verka ha varit vitt spridd. "Vi är olyckliga enbart på grund av er förföljelse och
era föro lämpningar gör oss olyckliga. Ge oss våra
(Boken~ svenske översättare, som
rättigheter: och era medlidsamma krokod iltårar
i sin iver att inte ge det felaktiga kommer att bli onödiga", skrev Ulrichs redan 1865.
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intrycket att han kunde tänk:lS st;\ bakom Ma rxs ko ntroversiella åsikter, blandade
ihop H. Marx med den mer kände Marx när han skrev att dessa krav ~sku lle
tillfö ras e nbart den sodaliSliske Ma rx~, laure nr 1896 s, 152.)
Den svens ke filosofen Po ntus Wikner (1837 - 1888) kräver även han i sina
Ps)'kologiska sjiJlvbekiJnnelserfrå n 1879 r:iue n för persone r av samma kö n att
gifta sig . Del finns inga tecke n på att Wikner hade påve rkats av Ulrichs e lle r
böcke r i medicin (ha ns tenninoligi är fortfarande ~sodom i " och "gossekärlek")
och hans argumenr ä r i forsla hand inre biologi.,ka (även o m han 1884 i e tt tillägg
till uppsatsen fö reslår au de l skulle kunna finnas ett ~psyk iskt"" ko ntinuum mellan manligt och kvinnligt, att personer som han själv faller däremellan). Istä llet
ger han sig i en diskussion o m vad som är l1atutiigt och Otulturligt och påstår an
"ingenting faktiskt är onaturl igt som inte bn hända enligt naturens lagar" (Wikner 1982 , s 41). Hans främsta "plattfonn" för diskussionen är individens rätt an
älska den han sjä lv vill (note ra att detta skrevs aven vannt hängiven kristen).
Ingen kroppslig clkr andlig njutning vad än den kalla ~ år i sig sj:ilv ond;
de n blir det endast när de n gar till övermått eller geno m andra
Omstiindigh(!ter får destnlktiva följder för andra. (5 58)
\"'('ikner är elt eko av Ulrichs - fortfarande utan n[lgra tecken på direkt inflyta nde
- i sin åsikt att "majoriteten" inte har någon rä tt att påtvinga "minoriteten" ett liv
i avhållsamhe t (när det gäller betydelsen av konce ptet "minorite t", se Weeks
1985, s 195).
Wikne rs ~Sjiil vbe kän nelse r ~ gavs aldrig ut unde r ha ns livstid. Han framhöll
emelle rtid uttryckligen all han skrev dem fö r att JX>Slum t påverka ~ Iagstifta re,
lä kare och psykologer~ (och tilllröst för sina ~bröder i olyckan~). Huvudtankarna
i ~Självbekänne lser" byggdes också in i den berömda föreläsning ha n höll i Uppsala 1980 dä r han på ett me r allmänt plan talade om ma nliga och kvinnliga
"g riinsmIinnisko r'· och d iskuterade begre ppen ~ naturlig~ och "onaturlig". Denna
fö reläsning och andra skrifte r av Wikner verkar ha haft ett slags ~ undergrollnd
inflytande" på ska pandet aven homosexue ll medvete nhe t under de kommande
decennierna (lilI exempel på den svenske arbetare n · och ho mosexue ll e
jämställd herskämpen Eric ThorseIl , se Silverstolpe 1985, s 33; om Wikne r se
även Silverstolpe 1983).
När Wikner beskriver mtin som ä lskar män som en "minoritet'·, som förtlycks
på gn md av sina psykologiska "egenheter", ser han dem som e n tydlig socia l
och psykologisk ka legori , även o m ha n inte hade migot uttalad vokabul är fö r
denna.
J en maktmodell kring/om ho mosexualitet skulle Wikners och andras te ndenser till kategorisering endast v<!m en rer1ektion aven ma ktmedve te n ve tenskap,
"ett samhälles viixancle imperi,llism som söke r att eta blera alltings status, även
det oklassificerbara" (Hocquenghe m 1978, s 37).
[ e n illfrcsscmodel/kan man diiremot ifr.igaS::itt:t hUfil vida Hvetenskapen" hade
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någo t som helst intresse aU uppfinna den homosexuella k ate&o ri~4. När den
medic.inska vetenskapen ingrep med siu patologiska förhållningssätt mot UJrichs,
Benkert och andras ~socio-pol i (is ka~ :mspråk kan man faktiskt se det både som
e n reaktion mol uppfinningen av de n homosexu e lla kategorin me d alla dess
sod a la följder och som e t! försök au kontrollera och o mdefin ie ra den nya katego ri nä r den redan farms.
Del var alltså inte, som Foucaull och a nd ra ko nslmlaivister påstår, de medicinska veten.,kapsmärmen som prodticeradeden homosexuella katego rin elle r "diskursen" som sådan. Me n de bidrog säke rt Iil! dess spridning. Sexologernas böcke r
blev e tt förvånansvärt effektivt medium fö r spridandet av ~ homosexua l i smens~
ideer.
Inte nog med att sexologerna tog upp Ulrichs och Benkerts vokabulär och
dlemde deras IXllitiska ambitioner. Sexologernas böcker med sina självbiogmfier
och ·'brev från uranier", som gavs ut i e n strid ström i allt mer utökade och
re viderade upplagor, blev till ett slags "Speaker's Corner" för homosexuella över
de delar av världen där erfarenheter kunde delas och åsikter utbytas.
Denna intressanta "mediajunktton " hos l 800-talets vetenskap skulle också
ko mma att bilda grunden fö r en o helig allians mellan hete rosexuell vetenskap
och homosexuell frigörelse. I slutet av 1800-talet, när den homosexuella karegorin hade blivit allvarligt ne dsmittad med förestä llningar o m "sjukdom ~ och '·psykopa ( i~ , samarbetade en de l homosexuella jämställdhetskämpar, av medvett:t
ta ktiska skäl, med talesmän för de n patoJogiserande linjen. Men man gjorde det
e nbart för alt kurma bilda e n a llians med det allt mäktigare medic.inska e tablissemanget mot de t gamla samhälIe i och dess Bove tenskapliga" inspä rmnde av homosexue lla.
1891 ga v J ohn Add ingto n Symonds UI e n pamflen betitlad A problem in modem elhics (Symonds 1983, s 75-113) j e n privat upplaga o m 50 exe mpla r.
Symonds gick igenom sexologe rnas arbeten ur en histo riskt och a ntrolXllogi.,kt
perspektiv och skrev i polemik med Krnfft-Ebing:
))et skulle vam absurt an hävda att alla gosseälskare i det antika Grek1:Jnd
skulle ha ärftligt nervlidande med komplikationen onanism an skylla [ör
sina instinkter.
Symonds polemiserade också mot Ulrichs ideer och ställde dem mot den samtida vetenskapen:
Varken samhället eller vetenskapen är av den uppfattningen att dessa
instinkter, som ,lccepteras av den fra nska o\:h italienska lagstiftningen,
under vissa begränsningar helt enkelt kan vara nanlrliga hos en viss proct:nt
av den manliga befolkningen. Till dags (hlto k lr llrningen inte ansetts som
en avvikelse från naturen i sina försök aH siirskilja könen. Ulrichs är den
ende europe som har framh:'l llit denna ;i.sikt i en serie av polemiska och
ofullsländigt vetenskapliga arbeten. Ända bcvisM f:lkt;l.sQm den oooervante
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iakttagaren kan se varje d:lg att Ulrichs har rätt i sitt huvudargument.
Samhället är trollbundet av ålderdomlig terrorism och stelnade misstag.
Vetenskapen är antingen medvetet skenhelig eller totalt felinfonnerad.
Sin kritiska inställning till "vele nskapen" till tröJS tog Symonds några å r senare
initiativei till a tt ge Ut e n bok om homosexualitet tillsammans med den då föga
kände läkaren Havelock Ellis.s I ett brev från 1892 som Symond.. skrev till Ed.
ward Carpente r fra mSlå r det kla rt au det rörde sig om en taktisk, inte stf"<ltegisk,
allians med de n medicinska professionen:
Jag behöver någon av medicinsk berydelse att samarbeta med. Den enda
skillnaden är att han är mycket mer böjd att hålla sig til! teorin om
nenrsjukdom som förklaring. Men jag minskar på det till ett minimum.
Och jag tror inte att det är opportunt att avvika från den traditionella
analyslinjen som har I)'ckt fram snabbt inom den psykiatriska teorin i
Europa under de senaste 20 åren. Varje ny bok förminskar uppfattningen
om nervsjukdom, (Symo nds 1983, s 149)

Det må vara att Symonds "minskade" teorin om nelVsjukdom till ett minimum
men för honom var den homosexuella kategOrin inte kopplad till detta patologiska förhållningssän. Ulrichs ideer skulle fortfarande stå motden samtida veten·
skapen.

Kampen mella n Symonds och andra järnställdhetskämpar kan inte med lätthet
inpassas i de n ko nstruktivistiska fo rmeln "definitio n - .självdefini {ion ~ . Åtmins.
tone o m man med formeln menar :1[1 det homosexuella o bjektet enbart existe.
rar i motsats till ~velenskapen ~ med dess ma kt att definiem, benämna och kon.
trollera. Snarare fo refalle r del som om det är de t homosexuella subje ktet sjdlvt
sam talar i den ho mosexuella d iskursen. Det ma sedan vara en diskurs där den
"homosexuella vilja n ~ ä r fö rklädd till ett medfött naturligt fenomen eller e n d iskurs som tydligt manifesterar en "homosexuell (gay) vilja" i vad)effrey Weeks
har kallat "valets p o litik" (the politics o f choice) d:ir iden titet inte är ett öde u ta n
e tt medvetet val. (Jämför Alklens "livsstil" förh:i llningss:itt, Allden 1985, s 29.52
och Henriksson 1985 om "fmmtid ;l ident iteter").
Det är hög tid att ;'\terföra de t homose xuella o bjektet in j den homosexuella
diskursen (utan att falla i den essenti:llistisk:l milan). Kanske kan en "intresse.
modell" om homosexualitet bidra till e n b:ll1re fi,\r...t:\else av det "homosexuella
projektet" som sjösattes s;\ lyckosa mt av Ulric hs och I:k nkert p;,\ 1860-talet.
(Ö/IfJrsIlUllfIIRPr.l ll C1ngelskanStaffan Hallfn)
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Noter
I. När den danske historikern Vilhelm von Rosen 1980 talade om för mig-att Benkert inte
var läkare kunde jag fönt in te tro honom men blev omedelbart övertygad när
jag läste hans uppsats "Vänskapens mysterier" om H. C. Andersen. I en fomot
be~ r han ett mö te mellan de två författama Andersen och Benkert, först I
Ge neve 1860 o,h sedan i Paris 186] (Rosen. s In och 201). I den engelsk3
sammanfattningen ingir olyckligtvis inte Benkert-delama. men den ar i sig värd
att läsa. Nästa uppenbare lse kom när "Benkert..experten" Manfred Hen:e r gav
ut en kort biografi (med foto ) om "författaren och översättaren" Benkert i sin
högst al)vändbara bibliografi om homosexualitet i rysk litteratur (Hen:er 1982);
hans nyligen utgivna omfattande biografi om Benkert (Hen:er 1985/86) kommer
förhoppningsvis att snart kompletteras med senare forskningsresultat. Tillsammans med Hubert Ke nnedys bok om Ulrichs korrvner det förmodligen att inne·
bära nytt empiriskt material som stödjer intressemodellen.
2. [Numera publicerat av av Herzer i Capri 1987 s 25.35].
3. Kan ( 1983 s 16) och Weeks (1985 s 69) påstår att den heterosexuella kategorin uppfanns
av den medicinska vetenskapen efter den homosexuella kategorin. Men den
heterosexuella kategorin. "dlonlng" med Ulrichs term o,h "normalsexuell"
med Benkerts. förefaller logiskt att ha formulerats vid samma tillfälle som "urning"
och "homosexuell"; även så var heterosexualitet en medfödd drift i Ulrichs och
Benkerts system (Ul r lchs 1864 s l och 4, Benkert s 41).
4. Neurofysiologen Grieslnger förefaller ha varit den fö rste som i en föreläsning beskrev
pederasti som en sjukdom, en "ne uropati" (nervsjukdom). som hade att göra
med ärftl ig degenere ring. Han gjorde detta utan att införa en homosexuell
kategori - det verkar som han vare sig gjorde sig en föreställning om "den
homosexuella driften" eller om "den homosexuella personen" (Gauer 1979 s
28).
S. Boken.som sena re blev Sexual inversion (se 8lis 1906) gavs först ut iTyskland under titeln
Dos konträre Gesd!lechtsgefuhl. l eipzig 1896. Den fönta engelska versionen kom
ut 1897. Emellertid köpte en vän till Symonds i samlid med familjen upp nästan
alla exemplaren och övertalade Ellis att ta bort Symonds namn som författare i
en ny reviderad upplaga. som gavs ut senare samma år (Weeks 19n . Peten
198]). Tillägget om Karl Heinrich Ulrichs (som Symonds mötte 1891 i Italien
och som överlevde Symonds med två år) skrevs förmodligen av Symonds.
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Benke n was not a Doctor
Tn thi s p aper, presented at the co nferen ce "H omosexuatity, w hic h
Homosexuality?" in Amsterdam, Silverstolpe takes on the idea thaI homo.o;exuality
is "a medical invention." He shows that Ihe term it"elf was ereated by a n AustfQHungarian homosexual activist, Karl Maria 13enkert von Keltbeny, w ho gave the
impression that he was himself a docror 10 lenu credence ro his 111es.~age. Il is
the homosexual objcc! itself spea king in the homoscxual discourse. Silverstolpe
launehes a homosexual "special interesl mode l" callecl h01llosexllal ism as a
re placemem for the old cloeror myth.
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