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på andra sidan FoucauJts ointressanta begärshermenemik)."
Det bör slutligen tilläggas att boken är utmärkt illustrerad: ett smolk i glädjebägaren över denna fina bossehistolia är emellertid att personregistrets
sidhänvisningar till stora delar är felaktiga.

Benny Henriksson
har lämnat oss

Göran Söderström

enny Henriksson var en av gayröre1sens
mest hängivna forskare och ideologer.
Hans författarskap sträckte sig över stora
områden: homosexualitet, sexuellt beteende,
hivprevention, ungdomskultur för att nämna
några .
Benny var ständigt aktiv i debatten om
ungdomars villkor, homosexuellas rättigheter
och hivpreventionen. Han publicerade ett
mycket stort antal böcker och artiklar under
mer än 20 år.
Han arbetade jämt. Lika mycket hemma som
på kontoret och alltid med hunden Gorba Tjoff
vid sin sida . Men han var inte bara hålt arbetande . Han ägnade mycket tid åt sina vänner,
visade sin levnadsglädje och generositet. För Bermy Henriksson blev 48 år.
oss som delade hans sista dagar och timmar
vid sjuksängen var det fantastiskt att få uppleva dessa egenskaper in i det
sista.
Sociologen Benny Henriksson profilerade sig på 1970- och 1980-talen som
ungdomsforskare vid statens ungdomsråd. För tio år sedan bestämde han sig
för att ägna sig på heltid åt sin forskning . Han startade Institutet för sociala
studier, ett företag som hamnade i centrum för forskning om homosexualitet
och sexuellt beteende.

B

Retade socialministern
År 1986 arrangerade Benny den första konferensen i Sverige där de sociala
aspekterna av hivepidemin togs upp. Där skulle alla de som arbetade med
aids få ta del av de senaste rönen om hivpreventionen. Bland annat visade
han en säkrare sexfilm från USA som idag skulle betraktas som mycket oskyldig. Detta retade upp den dåvarande socialministern som ansåg att de stat-
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liga medel som hade lämnats till ko nferensen hade missbrukats av Benny.
Det här var e n förebud o m en lång tid av konflikt mellan Benny och RFSL
å ena s idan och statsmakte rna å den a ndr.!.
Unde 1980-talet blåste kalla vindar i Sverige. Regeringen slog in på kontrolle ns
väg, iställe t fö r frivillighetens. Svensk aidspolitik hene smittskyddslag, bastuklubbslag och e u ste nhårt grepp o m prevemionsbudskapet - som mest var
propaganda för hivteslning. Regeringens sän an bemöta aids smärtade den
a ktive socialdemok ••lten Benny. Det var Benny Henriksson och RFSi mot
resten av världen , så kändes det då.
Benny valde a u inte sälja sig till statsmakterna. När den svenska regeringen
ville visa upp sin bästa sida mot omvärlden genom att armngem den internationella aidskonferensen 1988, publicerade Benny e n ~"i dande kritisk rapport om den svenska aidspoliti ken. På engelska, så att alla konferensdeltagare skulle kunna läsa och förstå. Benny:s engagemang bidrog starkt till att
den sve nska aidspolitiken blev ökänd över hela världen .
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är den största riskfaktorn fö r hiv. Disputationen blev mycket välbesökt och
avhandlingen togs e mot med stor uppmärksamhet.
Be nny blev något av en centralgestah fö r homosexualitersforskare i Sverige.
Han arrangerade flera forskarmöten och gav under ett lyckosamt år ut den
populärvetenskapliga tidskrifte n tn",bda nqrdlca . Äntligen fick fors kare möjlighet att publicera vete ns ka pliga artiklar om homosexualite t på svenska.
Den gjorde succe som tidskrift och fyllde uppenbarligen ett stort behov, men
ldarade tyvärr inte de ekonomiska realite te rna.
All hans vetenskapliga litteratur komme r alt bevaras i form av ett minnesbibliotek på Göteborgs univers itet, som ett vattenhål för forskare som vill
fortsätta i Bennys anda.
Ett stort tomrum har uppstått både för gayrörelsen och för oss som var
Bennys vänner. Det är med stor sorg och saknad som vi har tvingats inse att
han inte längre finns ibland oss.

Ola Brostrom
Tobias Wikström

Lyckligt partne rskap med RFSL
Benny och RFSL hade ett mestadels lyckligt partnerskap i tio år. För RFSL var
Bennyen länk in i forskningsvärlden. Dessutom var Benny alltid tillgänglig
för uppdragsforskning på beslällning av RFSL
Bennys forskning om sexuella beteenden bekräftade det som vi länge hade
anat. Det går an ändra sexuella beteenden . Vi kan lära oss säkra re .sex.
Benny menade a tt hivepidemi kr'J ver e n helt ny kunskap o m sexuella beteenden. I detta syfte genomförde Benny en studie om sexuella beteenden på
videoklubbar i Stockholm. Observatörer, som RFSL hade rekryterat, srudecade de sexuella handlingar som ägde rum på videoklubbama.
När Stockhohns läns landsting förstod alt man hade finansierat e n srudie
där det var tillåte t för observatörerna alt delta i sexuella aktiviteter kom pa niken. Benny hängdes lit i massmedierna för detta ~skandalprojekt~. Benny
blev mycket besviken över a tt inte få ett helhjärtat stöd från RFSL i den här
utsatta situationen.
Det var det här som var Bennys kännemärke. Han vägrade att hålla sig till
konventionerna, vare sig gayrörelsens eller myndigheternas. Han inte bara
drömde om de nydanande proje kten. Han genomförde dem.
För några år sedan bestämde sig dock Benny för att åter arbeta inom
universite tsvärlden. Under några år arbetade han med proje ktet "Fyra generationer homo- och bisexuella". Med levnadshistorier som metod studerade
han hur det homosexuella livet i Sverige har förändrats unde r de senaste
decennierna.
Det här var en grund till den doktorsavha ndling som han lade fram i våras.
Den heter Risk Facto,- Love och innehåller flera vetenskapliga rapporter om
hur homosexu ella skaffar s ig ~valda familjer", om hur kärleken i själva verket
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