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Straffarbete för kärleksparet Frans och Lars
T

orsdagen den 19 au-
gusti 1897 träffas ar-
betskarlen Frans Pet-

tersson, 41, och måleriarbe-
taren Lars Johansson, 31, hos 
den förstnämndes syster. 
Vädret är fi nt och Lars, som 
varit borta från staden ett 
tag, bjuder på brännvin och 
föreslår att de beger sig ut på 
Gärdet för att njuta av den 
fi na sommarkvällen. Efter en 
trivsam promenad lägger sig 
Pettersson och Johansson i 
gräset nära den plats som 
kallas Ekbacken och tömmer 
spritfl askan på de sista drop-
parna. ”Överlastade av starka 
drycker” kommer de två 
gamla älskarna överens om 
att smyga upp i ett skogsbryn 
för en gemensam herde-
stund.

Ute på Gärdet befinner sig 
också gardisterna Gustaf 
Hammar och Harald Zetter-
berg. Vid sextiden får de syn 
på två berusade karlar som 
uppträder på ett i deras tycke 
besynnerligt vis – ”besynner-
ligt enär de tydligen sökte 
undvika att blifva sedda”. 
Hammar och Zetterberg anar 
ugglor i mossen och tassar 
försiktigt efter de två dryck-
esbröderna. Och mycket rik-
tigt – en bit in i skogen fi nner 
de Frans Pettersson och Lars 
Johansson i full färd med att 
– som det hette i straffl agens 
paragraf 18:10 – utöva ”otukt 
som mot naturen är”. 

Sex mellan två personer 
av samma kön var förbjudet 
fram till och med 1944 och 
skedde därför i lönndom. Då 
vi möter historiens homo-
sexuella män är det således 
oftast i polisförhör och rät-
tegångsprotokoll. Den pro-
stitution som förekom i 
trakterna kring Humlegår-
den kartlades av polisen och 
de som hamnade inför rätt-
tens skrank, och därmed i 
arkiven, hade i de fl esta fall 
antingen köpt eller sålt sexu-
ella tjänster. Vad som före-
kom av samkönad kärlek 
bortom lagens ögon, i de 

stora hushållen, vet vi däre-
mot väldigt litet om. Just 
därför är fallet Pettersson 
och Johansson särskilt in-
tressant. Under polisförhö-
ren den 23 augusti berättar 
de nämligen öppenhjärtigt 
om sin tio år långa, och vad 
det verkar, monogama rela-
tion.

Frans och Lars träffades 1887 
då Johansson fi ck arbete i det 
hus där Pettersson bodde på 
Storgatan 24. Ingen av dem 
kunde dra sig till minnes vem 
som tagit det första steget – 
något som kunde vara av 
betydelse för rätten när straff 
skulle fastställas. Under årens 
lopp sov Lars ofta över hos 
Frans och enligt protokollfö-
rare G. Lidbergs anteckning-
ar hade de vid ”dessa tillfäl-
len legat afklädda tillsam-
mans i Petterssons säng” och 
haft sex med varandra. Un-
der åren 1895 och 1896 var 
de under två perioder vad vi 
i dag kallar sambor. Lars 
bodde då i Frans lägenhet, 
fyra trappor upp på Kindstu-
gatan 9, alldeles i närheten av 
Tyska kyrkan. 1897 bodde de 
inte längre ihop – månne ett 
stormigt förhållande? Båda 
hävdade dock att de aldrig 
varit med någon annan 
man. 

Mot bakgrund av gardisternas 
vittnesmål och sina erkän-
nanden om upprepade sam-
lag under fl era års tid döm-
des Frans Pettersson och Lars 
Johansson till tre månaders 
straffarbete på Långholmen, 
vilket var den vanliga straff-
satsen när det gällde brott 
mot paragraf 18:10. Vill ni 
läsa protokollen från polis-
förhöret och rättegångsför-
handlingarna? Gå in och sök 
i Stockholmskällans databas. 
Vill du veta mer om den 
manliga homosexualitetens 
Stockholmshistoria? Läs an-
tologin Sympatiens hemliga 
makt – Stockholms homo-
sexuella 1860-1960.
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Ovan: Frans Pettersson och Lars Johansson fotograferade vid polisförhör. Nedan: vakttorn vid Långholmen. 
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VI BEHÖVER
DIN HJÄLP

Formuläret innehåller ett 20-tal frågor som går 
snabbt att besvara. Som tack för din hjälp skickar 
vi dig biobiljetter och trisslotter. Anmäl dig via vår 
hemsida www.vartkungsholmen.se

Vad tycker du om Vårt Kungsholmen? 
Gå med i vår läsarpanel och tyck till. 

Som medlem i vår läsarpanel svarar du på frågor 
om tidningen via ett formulär som vi mejlar till dig 
vid olika tillfällen.


