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ABSTRACT 

 

Rebecca Lindkvist  

“That’s a fag!” 

A qualitative analysis of how homosexuality was considered and defined in the beginning of 

the 20th century, based on Nils Santesson and his legal case 

                                                                                                                Number of Pages: 39 

 

In the early 20th century, homosexual acts were illegal in Sweden. During this time, 

“homosexuality” did not exist as a concept. Instead, the Swedish law referred to homosexual 

acts as “unnatural fornication”. In 1907 a man named Nils Santesson was arrested and sentenced 

for committing unnatural fornication with another man. The case was brought to the attention 

of the press, which for the first time began to use the term “homosexual” in headings and 

articles.  

 

The purpose of this study has been to analyse how homosexuality was considered and defined 

in Sweden during the early 20th century, by studying the reporting of Nils Santesson’s court 

case and his self-image. The analysis is based on the categories: crime, illness and morality, 

and to achieve the purpose of the study, a qualitative text analysis has been implemented as a 

method. Also, the study was based on the theory of a masculinity hierarchy that subordinated 

homosexuals, and one version of queer theory. 

 

The result shows that homosexuality was considered as an act rather than an integral part of 

someone’s character or identity. The society regarded homosexuality as obnoxious, indecent 

and unnatural, which was a direct consequence of the Swedish criminal law 18 § 10. 

Homosexuals were portrayed as sickening from three aspects: as a morbidly deviant 

phenomenon from heterosexuality, as contribution to mental illness and as carriers of sexually 

transmitted diseases. Morally, homosexuals were considered sexually licentious and constantly 

in search of seduction. Heterosexuality was upheld as a dominant system which placed 

homosexual men in a masculine subordination as homosexuality was regarded as a criminal 

act, immoral and were associated with disease.   

 

Keywords: Homosexuality, Nils Santesson, queer, sexuality, masculinity.   
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1. Inledning 

Stockholm, den 28 december 1906. En 22-årig man vid namn Karl Brandt genomför ett 

misslyckat självmordsförsök i sin bostad genom att skjuta ett skott mot sitt huvud. Han 

överlever skottet och förs till Maria sjukhus. I hans kläder återfinns ett avskedsbrev ämnat till 

familjen: 

… orsaken till allt det här eländet först och främst står nog Fabrikör Santesson som nummer ett, 

det är samma person som om pappa minnes honom hemma 1903, när jag var i Helsingborg, han 

har hjälpt till att förstöra mig. Det är en hvad man kallar för kvinnohatare.1 

 

Den 4 januari 1907 grips fabrikör Nils Santesson i sin bostad och döms 17 dagar senare till 10 

månaders straffarbete för ”brott mot naturen”, enligt strafflagens kapitel 18 § 10: ”Öfwar någon 

med annan person otukt som emot naturen är, eller öfwar någon otukt med djur; warde dömd 

till straffarbete i högst twå år.”2 Fallet blir uppmärksammat av pressen och begreppet 

”homosexuell” används i rubriker och artiklar. Det är först nu, i samband med Santessons så 

kallade sedlighetsfall, som begreppet får genomslag i svenska dagstidningar.3  

 

Händelsen med Nils Santesson är ett av många exempel på när en persons livsöde har påverkat 

den samhälleliga synen på sexualitet. Redan i Karl Brandts avskedsbrev går det att utläsa ett 

värdeomdöme i förhållande till homosexualitet genom begreppet ”kvinnohatare”, här i motsats 

till kvinnoälskare. En man som inte är sexuellt attraherad av kvinnor, utan som är attraherad av 

män, är en kvinnohatare. Genom att studera den samhällelig uppfattningen av homosexualitet 

utifrån tidningarnas beskrivningar av Nils Santessons domstolsfall och hur individer som Nils 

Santesson beskrev sin homosexuella självbild bidrar uppsatsen till forskningsfältet. Hur har 

svenska dagstidningar beskrivit homosexualitet utifrån Santessons fall i början på 1900-talet? 

Hur definierade Santesson sin egna homosexualitet i förhållande till den beskrivning 

tidningarna framställde? Överensstämmer dessa bilder av homosexualitet med varandra? Den 

tidigare forskningen kring homosexualitet ur ett historiskt perspektiv tenderar att rikta in sig på 

två aspekter. Den ena aspekten behandlar straffrättsliga regleringar och domstolsfall i 

förhållande till sexuella handlingar som inte sker i relationen mellan man och kvinna. Den andra 

aspekten beskriver homosexualitetens förändringsprocess i förhållande till faktorer som sexuell 

                                                      
1 Sorglig sedlighetsaffär. Aftonbladet. 1907-01-21 
2 1864 års strafflag, 472. http://wisberg.se/wisberg.se/pdf/strafflagen1864.pdf (Hämtad 2019-04-09) 
3 Eman, Greger. (a). 1907: Det homosexuella genombrottet. I Sympatiens hemlighetsfulla makt. – Stockholms 

homosexuella 1860–1960. Söderström, Göran. (red.). 149–164. Stockholm: Stockholmia förlag. 1999, 156f. 
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praktik och social kontroll. Utifrån tidigare forskning av Jens Rydström, professor i 

genusvetenskap vid Lunds universitet, har tre kategorier identifierats i beskrivningen av 

homosexualitet vilka även den här studien tagit fasta på. Dessa utgörs av brott, sjukdom och 

moral.4 Föreliggande uppsats bidrar med ny kunskap på fältet genom att placera Nils Santessons 

beskrivning av sin homosexualitet och tidningarnas beskrivningar av begreppet i den samtida 

samhällskontexten. 

 

1.1 Syfte 

Studien syftar till att synliggöra hur samtiden såg på och definierade homosexualitet genom att 

dels studera hur tidningar rapporterade om Nils Santessons domstolsfall och dels studera och 

jämföra med Nils Santessons självbild, med fokus på hur homosexualitet uppfattades och 

definierades som brott, sjukdom och moralisk fråga. Genom att synliggöra hur homosexualitet 

uppfattades av såväl samhället som av den homosexuella själv, bidrar uppsatsen till att 

grundläggande likheter och skillnader mellan perspektiven på homosexualitet 

uppmärksammas. 

 

1.2 Frågeställning 

• Hur har innebörden av begreppet ”homosexualitet” framställts och värderats i 

tidningsartiklar som rapporterat om Nils Santessons domstolsfall?  

• Hur såg Nils Santesson på sin homosexualitet?  

• Vilka likheter och skillnader finns mellan tidningsartiklarnas framställning av 

homosexualitet och Nils Santessons självbild? 

• Vilka beskrivningar av homosexualitet lyfts i materialet utöver brott, sjukdom och 

moral? 

  

2. Metod 

Metodologiskt utgår uppsatsen från en kvalitativ textanalys där en empirisk tolkning av 

materialet ligger till grund för och möjliggör en ökad förståelse för processer och sammanhang. 

En kvalitativ textanalys används enligt Maria Sjöberg, professor i historia, för att tolka något, 

till exempel historiska skeden och samhällsprocesser. Språket är föränderligt och relationen 

                                                      
4 Rydström, Jens. Sinners and Citizens – Bestiality and Homosexuality in Sweden 1880–1950. Diss., Chicago: 

The University of Chicago Press. 2001, 316f. 
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mellan skrift och tal varierar från olika sammanhang. Därav kan en textanalys tolkas i olika 

analytiska dimensioner, varav grunden i den här undersökningen utgår från textens innebörd i 

relation till ett sammanhang utanför själva texten – kontexten.5  Den kvalitativa textanalysen 

används således som en utgångspunkt i analyserandet och läsandet av de texter som undersöks. 

Följaktligen är det tidningsartiklar, dagböcker, brev och en bok som utgör materialet och som 

ska analyseras för att reda ut hur begreppet ”homosexuell” har framställts i förhållande till Nils 

Santessons dom och för att undersöka hur begreppet kan förklaras utifrån hans levnadstid och 

kontext. Det medför att metoden genom materialet syftar till att bilda en förståelse för det 

svenska samhällets perspektiv på sexualitet och dess värderingar i början på 1900-talet. Det kan 

vidare synliggöra delar av samtidens samhällsstrukturer, värderingar och samhällsnormer.6  

 

Den tredje frågeställningen besvaras genom en komparativ metod, där en jämförelse mellan 

tidningarnas framställning av homosexualitet och Nils Santessons uppfattning om sin 

homosexualitet sker. Metoden innebär att utifrån aspekterna brott, sjukdom och moral 

synliggöra likheter och skillnader mellan hur homosexualitet uppfattades av såväl samhället 

som av den homosexuella själv. Genom att jämföra tidningarnas bild och Santessons självbild, 

som vanligen studeras var för sig, bidrar metoden till att grundläggande skillnader mellan 

perspektiven på homosexualitet uppmärksammas.7 När man arbetar med en jämförelse inom ett 

enskilt samhälles gränser finns det enligt John Tosh, professor i historia, en risk för att forskaren 

berövar sig en kritisk synvinkel och förbiser avvikelser från normen.8 Föreliggande uppsats 

grundar sig emellertid i ett queerteoretiskt perspektiv, där vägledande normer snarare än 

avvikelser är i fokus för problematisering. Följaktligen bidrar den komparativa metoden även 

till att dessa vägledande normer synliggörs.9  

  

2.1 Kategorisering av källornas innehåll 

När artikelförfattarna i dagstidningarna och Nils Santesson har uttryckt sig om homosexualitet 

har det varit i relation till huruvida det är moraliskt rätt, om det är en sjukdom eller inte och om 

det bör betraktas som en brottslig aktivitet. Detta är centrala aspekter av beskrivningen av 

                                                      
5 Sjöberg, Maria. Textanalys. I Metod. Guide för historiska studier. Gustavsson, Martin & Svanström, Yvonne. 

(red.). 69–95. Lund: Studentlitteratur AB. 2018, 69f.  
6 Widén, Pär. Kvalitativ textanalys. I Handbok i kvalitativ analys, Andres Fejes & Robert Thornberg (red.), 136–

152. Stockholm: Liber. 2009, 136f. 
7 Tosh, John. Historisk teori och metod. Lund: Studentlitteratur. 2011, 176 & 249. 
8 Ibid, 177. 
9 En utförligare beskrivning av den queerteoretiska utgångspunkt som uppsatsen grundar sig i finns under 

rubriken Teoretiska utgångspunkter. 
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homosexualitet under början av 1900-talet, vilket har bidragit till att det i undersökningen har 

skapats tre kategorier som syftat till att ringa in innebörden av begreppet ”homosexualitet” och 

Nils Santessons självbild som homosexuell man. Kategoriseringen är inspirerad av Jens 

Rydströms forskning på området, och består av: brott, sjukdom och moral.10  

 

Dessa tre kategorier har fungerat som ett analysverktyg av källmaterialet i föreliggande uppsats. 

Kategorierna har bidragit till en ökad förståelse för den samhälleliga uppfattningen om 

homosexualitetens innebörd och varje kategori har varit användbar i jämförelsen mellan 

tidningarnas beskrivningar av homosexualitet och Nils Santessons självbild. Undersökningens 

kategorier är i förhållande till tidigare forskning inte kontroversiella. Samtliga områden har 

studerats av tidigare forskning men utifrån andra frågeställningar och under en längre 

tidsperiod. Nedan följer en redogörelse för de olika kategoriernas innebörd utifrån Rydströms 

forskning, som genom att studera hur homosexualiteten i Sverige förändrades under 

utvecklingen från ett agrart samhälle till en modern välfärdsstat mellan åren 1880–1950 bidragit 

till allmänna definitioner av homosexualitet.11 En utförligare beskrivning av vad den tidigare 

forskningen har avhandlat finns under rubriken Forskningsläge. 

 

Homosexualitet som brott har i den tidigare forskningen beskrivits i relation till sodomi och 

tidelag, d.v.s. sexuella avvikelser som i lagen jämställdes med homosexualitet. Strafflagens 

kapitel 18 § 10 formulering ”otukt mot naturen” kom att ändras till ”onaturlig otukt” vid början 

av 1900-talet, vilket då främst kom att innefatta sexuella handlingar mellan två individer av 

samma kön. Handlingar mellan samkönade som betraktades som homosexuella var bland annat 

penetration och gemensam onani.12  

 

Till kategorin homosexualitet som brott räknar jag yttranden om lagformuleringar, brottslighet 

och straff. Exempel på hur texten har kodats under kategorin är: ”Han erkänner öppet de 

ruskigheter han anklagats för, men vägrar att uppge några medbrottslingar.”13 

 

Homosexualitet som sjukdom beskrivs enligt tidigare forskning vara en debattfråga mellan 

medicinska och juridiska experter. De medicinska experterna fick mer inflytande över den 

                                                      
10 Rydström. 2001, 316f. 
11 Rydström, 2001. 
12 Ibid, 323f. 
13 Känd stockholmare häktad för homosexuella brott. Dagens Nyheter. 1907-01-26 
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juridiska processen genom att tillämpa biologiska förklaringar till det sexuella fenomenet. 

Debatten gällde huruvida homosexualitet skulle betraktas som en sexuell perversion, ett mentalt 

tillstånd som likställdes med galenskap, och om det i så fall borde vara skäl för att dämpa eller 

ta bort straffet. Homosexualitet betraktades mer som en sexuell inversion i samband med en 

form av hormonell obalans. Eftersom det avvikande sexuella beteendet ansågs vara brottsligt, 

skickades brottslingen i högre utsträckning till psykiatriska undersökningar. Konstruktionen av 

homosexualitet beskrevs som en avvikelse som påverkade hela personligheten.14  

  

Till kategorin homosexualitet som sjukdom räknar jag yttranden om medicin, psykologi och 

biologi. Exempel på hur texten har kodats under kategorin är: ”Jag kan icke anse det behöfligt, 

ty jag har aldrig misstänkt mig äga abnorm sinnesbeskaffenhet.”15 

 

Slutligen beskriver den tidigare forskningen homosexualitet som ett brott mot den normativa 

moralen. I början av 1900-talet var moralen förbunden med kyrkan och den kristna tron. I 

Bibeln är samkönade sexuella handlingar uttryckligen förbjudet, vilket bidrog till att 

homosexualitet var ett problem som innefattade många etiska överväganden. Dock var kyrkan 

inte offentligt engagerad i debatten om homosexualitet. I relation till homosexualitet som brott 

angavs grunden till straffet vara att individen hade brutit mot den medborgliga ordningen och 

goda moralen, snarare än att hen hade utsatt ett offer för lidande. Samhället hade därmed ett 

intresse av att förhindra underminering av den gemensamma moralen.16 

 

Till kategorin homosexualitet och moral räknar jag yttranden om synd och homosexualitet som 

avvikande mot normen. Exempel på hur texten har kodats under kategorin är: ”Han ville ensam 

lida straffet för hvad han gjort.”17 

 

2.2 Avgränsning 

Begreppet homosexuell har vid ett fåtal tillfällen förekommit i tidningar innan Nils Santessons 

dom, däremot var det i samband med hans dom som begreppet fick genomslag. Därför görs en 

avgränsning till Nils Santessons sedlighetsfall och året 1907 som startpunkt för artiklarna. I 

förhållande till tidsmässig slutpunkt anges 31 december 1907, eftersom Santesson vid det 

                                                      
14 Rydström. 2001, 143f & 325f. 
15 Dom i sedlighetsaffären; 10 månaders straffarbete. Dagens Nyheter. 1907-02-02 
16 Rydström. 2001, 38 & 324. 
17 Känd stockholmare häktad för homosexuella brott. Dagens Nyheter. 1907-01-26. 
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tillfället hade avsuttit sitt straff och tidningarna upphörde att rapportera om fallet. 

Undersökningen utgår från samtliga artiklar från de tidningar som finns tillgängliga på 

Kungliga bibliotekets arkiv av svenska dagstidningar. I tidigare forskning går det att utläsa fler 

tidningar som intog olika ståndpunkter i debatten om homosexualitet, däribland Figaro och 

Fäderneslandet.18 Dessa har dock valts bort på grund av att de inte funnits tillgängliga på nätet 

eller högskolebiblioteket. I förhållande till Nils Santessons självbild finns ett personarkiv 

tillhörande Santesson på Kungliga biblioteket i Stockholm. Detta arkiv har dock inte studerats 

i sin helhet med anledning av studiens ekonomiska och tidsmässiga resurser. Istället har 

undersökningen med hjälp av Emans tidigare forskning på Nils Santesson identifierat brev som 

är relevanta för att besvara frågeställningen. Dessa brev har vidare använts efter besök av Nils 

Santessons personarkiv.  

3. Material 

Nedan presenteras det källmaterial som ligger till grund för undersökningen. Materialet består 

av 8 artiklar som beskriver homosexualitet utifrån Nils Santessons rättsfall, ett urval av 

Santessons dagboksanteckningar och brev som i sin helhet publicerats i tidigare forskning och 

boken Kan brott sonas? som är skriven av Santesson själv under pseudonym.  

 

3.1 Tidningsartiklar 

Studien behandlar samtliga artiklar som publicerats under tidsperioden 1 januari 1907 till 31 

december 1907, som finns tillgängliga på Kungliga bibliotekets arkiv för dagstidningar och 

som har handlat om eller berört Nils Santessons dom. De aktuella tidningarna som rapporterat 

om fallet utgör källmaterial i undersökningen för att kunna besvara frågeställningen om hur 

homosexualitet utifrån Nils Santesson har beskrivits. Tosh framhåller att dagstidningar är en 

historikers viktigaste publicerade primärkälla. De har enligt honom ett flerfaldigt värde: för det 

första återger tidningarna de sociala och politiska perspektiv som hade störst inflytande under 

den aktuella tidsperioden, och för det andra följer tidningar händelser och publicerar artiklar 

om dem dag för dag.19 I förhållande till att tidningsartiklar ofta författas utifrån den samtida 

opinionen går det även att anta att den påverkade den samtida opinionen. Därmed är 

tidningsartiklar särskilt användbara vid studier om värdeomdömen. Sökandet efter relevanta 

artiklar för studien har skett via Kungliga bibliotekets digitaliserade arkiv av svenska 

dagstidningar, utifrån sökorden homosexuell, homosexualitet och Nils Santesson. Sökresultatet 

                                                      
18 Se till exempel Eman (a), 160. 
19 Tosh, 109f. 
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utgörs av 8 artiklar från tidningarna Dagens Nyheter, Stockholms-Tidningen, Svenska 

Dagbladet, Aftonbladet, Göteborgs aftonblad, Kristinehamnstidningen och Jämtlandsposten. 

Ett urval av artiklar har i sin tur skett efter utsortering av träffar på artiklar som inte berör Nils 

Santessons fall. Alla artiklar har lästs och analyserats grundligt för att få djupare förståelse för 

hur innebörden av begreppet homosexualitet har framställts. Nedan följer en kortfattad 

beskrivning av respektive dagstidning som skrivit om Santessons fall. 

 

Dagens Nyheter (DN) är en dagstidning grundad 1864. I början av 1900-talet arbetade tidningen 

som en självständig politisk kraft för den liberala rörelsen. Under den aktuella tidsperioden 

utgavs tidningen i Stockholm och fokuserade således innehållet på Stockholm och andra 

storstadsområden.20 

 

Stockholmstidningen (ST) är en dagstidning grundad 1889, som utges i Stockholm. Tidningen 

var under början av 1900-talet liberal och huvudstadens största tidning.21 

 

Svenska Dagbladet (SvD) är en obunden moderat dagstidning, grundad 1884, som utges i 

Stockholm. I början av 1900-talet intog tidningen en politiskt konservativ hållning, men hade 

även starkt intresse för sociala reformer.22 

 

Aftonbladet är en socialdemokratisk kvällstidning grundad 1830, som utges i Stockholm. I 

början av 1900-talet gled tidningen över mot det konservativa lägret och präglades av 

konservatism.23   

 

Göteborgs Aftonblad var en konservativ kvällstidning som utgavs mellan åren 1888–1926 i 

Göteborg.24 

 

Kristinehamnstidningen utgavs mellan åren 1880–1936.25  

 

                                                      
20 Johansson, W. Alf & Sundin, Staffan. Dagens Nyheter. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se (Hämtad 

2019-05-06) 
21 Gustafsson, Karl Erik. Stockholms-Tidningen. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se (Hämtad 2019-05-06) 
22 Sandlund, Elisabeth. Svenska Dagbladet. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se (Hämtad 2019-05-06) 
23 Gruvö, Jonas., Gustafsson, Karl Erik & Oscarsson, Ingemar. Aftonbladet. Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se (Hämtad 2019-05-06) 
24 Göteborgs Aftonblad. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se (Hämtad 2019-05-06) 
25 Kristinehamnstidningen. http://libris.kb.se/bib/2755970 (Hämtad 2019-05-06) 
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Jämtlandsposten var en liberal tidning som utgavs mellan åren 1885–1925 i Östersund.26 

 

3.2 Nils Santessons femtioåriga helvete och brev  

I boken Sympatiens hemlighetsfulla makt – Stockholm homosexuella 1860–1960 redogör 

flertalet författare för homosexuella människors liv i Stockholm mellan åren 1860–1960 och 

hur dessa livsförhållanden med tiden kom att genomgå en förändringsprocess.27 I detta verk 

skildras Nils Santessons liv från och med det att han döms för homosexualitet 1907 fram till 

hans död 1960, i kapitlet Nils Santessons femtioåriga helvete.28 Kapitlet har således även 

använts i uppsatsens bakgrundsbeskrivning av Nils Santesson som person och som tidigare 

forskning. För att kunna redogöra för vad Santesson själv kallade för 50 års helvete, använder 

sig kapitelförfattaren och litteraturvetaren Greger Eman av hela utdrag och 

meningsformuleringar ur Santessons dagboksanteckningar och brev till familj, vänner och 

älskare. Kapitlet fokuserar på Santessons liv och relationer som han hade som homosexuell 

man, vilket bidrar till att kapitelförfattaren även har gjort ett urval av material ur Santessons 

personarkiv som berör hans sexualitet. Kapitlets användbarhet som källmaterial i 

undersökningen motiveras följaktligen av att de dagboksanteckningar och brev som Santesson 

formulerade och som Eman belyser, även fungerar i analysen av Nils Santessons homosexuella 

självbild. Uppsatsen är därmed beroende av Emans urval av Santessons texter. Dock baserar 

sig Emans urval på hans utgångspunkt, att förmedla Santessons livshistoria som homosexuell 

man i Stockholm. Den här uppsatsens fokus ligger istället på beskrivningen av Santessons 

homosexuella självbild utifrån ovan formulerade kategoriseringar, som vidare jämförs med 

tidningarnas beskrivningar av begreppet homosexuell. Emans analys av Nils Santesson har 

således inte använts som källmaterial i föreliggande uppsats, utan som exempel på tidigare 

forskning. 

 

Det material som identifierats genom Emans tidigare forskning om Nils Santesson och som 

även har utgjort källmaterial i undersökningen, är handskrivna källor i form av två brev funna 

på Kungliga bibliotekets arkiv. Delar av dessa brev finns transkriberade av Eman i hans tidigare 

                                                      
26 Från bygden - om böcker, berättare och ömse från Jämtland och Härjedalen. Jämtlandsposten. 2018. 

https://jhlitt.wordpress.com/tag/jamtlandsposten/ (Hämtad 2019-05-06) 
27 Söderström, Göran. Förord. I Sympatiens hemlighetsfulla makt. – Stockholms homosexuella 1860–1960. 

Söderström, Göran. (red.). 11–14. Stockholm: Stockholmia förlag. 1999, 11. 
28 Eman, Greger. (b). Nils Santessons femtioåriga helvete. I Sympatiens hemlighetsfulla makt. – Stockholms 

homosexuella 1860–1960. Söderström, Göran. (red.). 246–267. Stockholm: Stockholmia förlag, 1999. 
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forskning, men har i uppsatsen bearbetats i syfte att utläsa ytterligare information om Santesson 

som bidragit till beskrivningen av homosexualitet i början av 1900-talet. 

 

3.3 Kan brott sonas? 

Under pseudonymen Alwyn Sanden utgav Nils Santesson 1909, två år efter sin dom, 

dramaboken Kan brott sonas? som behandlar ett av Santessons egna moraliska dilemman kring 

ett begånget brott. Här diskuterar Santesson huruvida fängelsestraff verkligen kan förändra en 

brottslings karaktär. I dramat skildras en historia om växelförfalskning, men denna historia är 

enligt Eman emellertid Santessons egna homosexuella brott i förklädning.29 Som det kommer 

att framgå i min resultatredovisning är det tydligt att boken starkt går att förena med Nils 

Santessons dom och livsöde. I berättelsen får man följa en man i Stockholms överklass, som 

för samtal med sin familj och tjänare rörande sexualitet och olika faser som sker i samband med 

ett brott. Huvudpersonerna som för dessa samtal refereras till som fadern, modern, dottern, 

sonen och tjänaren.30 Boken används som källa i syfte att undersöka Nils Santessons självbild 

som homosexuell man. Även om boken beskrivs som ett drama där Santesson inte uttryckligen 

skriver om sig själv, motiveras den av att han beskriver sitt eget perspektiv på dilemmat som 

finns kring homosexualitet som brott. Boken ger uttryck för att det under början av 1900-talet 

inte fanns utrymme för att offentligt skriva och debattera om homosexualitet. Det enda sättet 

att föra något till debatten, var genom att skriva under pseudonym och byta ut det aktuella 

brottet mot ett annat. Dessa faktorer anses följaktligen även avspegla samhällets syn på 

homosexualitet.  

4. Forskningsläge 

Nedan följer en redogörelse för tidigare forskning som behandlat området. Manlig 

homosexualitet och maskulinitet i Sverige i slutet av 1800- och början på 1900-talet har visat 

sig vara ett föga utforskat område. I forskningsläget uppmärksammas därför även tidigare 

forskning som delvis berör andra områden men som ändå har relevans för till undersökningens 

analys av till sexualitet och maskulinitet.   

 

Jens Rydström undersöker i sin avhandling Sinners and Citizens – Bestiality and Homosexuality 

in Sweden 1880–1950 hur homosexualiteten i Sverige förändrades under utvecklingen från ett 

agrart samhälle till en modern välfärdsstat. Syftet med studien är att analysera den manliga 

                                                      
29 Eman (b), 252. 
30 Sanden, Alwyn. Kan brott sonas? Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1909. 
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icke-heterosexuella sexualiteten på Sveriges lands- och stadsbygd mellan åren 1880–1950, 

samt att undersöka varför homosexualitet och tidelag har varit nära sammanlänkade i det 

västerländska samhället.31 Rydströms resultat visar att Sverige under 1900-talet genomgick ett 

paradigmskifte från ett landsbygdsgenomträngande sodomiparadigm, till ett urbant 

masturbationsparadigm. En ökad kunskap om homosexualitet började spridas från den 

medicinska diskursen till den samhälleliga diskursen från 1907 och framåt. Paradigmskiftet 

blev ett resultat av Sveriges pågående sociala och demografiska förändringsprocesser, där en 

framställning av ny sexologisk kunskap spirade och homosexualitet började betraktas som en 

sjukdom samtidigt som en homosexuell identitet framträdde. Det innebar att medicinska och 

juridiska experter förväntades upptäcka specifika egenskaper hos homosexuella individer och 

att dessa individer erbjöds en medicinsk förklaring till sitt sexuella beteende. Den homosexuella 

identiteten blev således ett viktigt förklaringsverktyg både ur ett subjektivt och objektivt 

perspektiv. Att vara homosexuell kunde leda till olika val, där individen antingen sökte bot för 

det eller stolt tillkännagav sin identitet som homosexuell och krävde acceptans för det. Det 

bidrog i sin tur till att det började talas mer om avvikande sexuella känslor.32  

 

Avhandlingen redogör för homosexualitetens förändringsprocess i Sverige under den tidsperiod 

som även är aktuell för den här undersökningen, d.v.s början av 1900-talet. 1907 anges som 

startår för när kunskap om homosexualitet får spridning i offentligheten. Det är även 1907 som 

Nils Santesson döms för homosexualitet och som hans fall blir uppmärksammat i pressen. 

Santesson, som levande aktör under den tidsperiod som Rydström undersöker, faller således 

innanför stadsbygdens ramar. Han är en av de individer som påverkat den homosexuella 

historien som Rydström belyser och påverkades antagligen själv av förändringsprocessen. 

Samtidigt formuleras beskrivningar av begreppet ”homosexuell” under samma ramar, möjligen 

i relation till de sexuella och sociala skiften som Rydström beskriver.  

 

Ett annat verk som har behandlat homosexualitet i Sverige är Sympatiens hemlighetsfulla makt 

– Stockholms homosexuella 1860–1960. I verket, som är ett samlingsverk, redogör flera 

författare för hur den homosexuella subkulturen och homosexuella individers liv i Stockholm 

såg ut och förändrades över tid. I förordet anges ett gemensamt perspektiv som författarna tagit 

som utgångspunkt i boken. Perspektivet innefattar att den sociala rollen som homosexuell man 

är kulturellt konstruerad och starkt föränderlig samt att den moderna homosexuella rollen och 

                                                      
31 Rydström. 2001, 13. 
32 Ibid, 316f. 
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identiteten är konstruerad av homosexuella själva.33 Vidare finns det två kapitel i detta verk 

som behandlar Nils Santesson: 1907: det homosexuella genombrottet och Nils Santessons 

femtioåriga helvete, där det sistnämnda kapitlets utdrag ur brev och dagboksanteckningar även 

utgör källmaterial för uppsatsen. Båda kapitlen är författade av Greger Eman. 

 

I 1907: det homosexuella genombrottet redogör Eman med hjälp av tidningsartiklar och 

dagboksanteckningar för Santessons relation med Karl Brandt, vars självmordsbrev fick 

Santesson dömd.34 Santessons brott beskrivs i förhållande till de tidningsartiklar som 

publicerades om fallet, där han studerar paralleller till en dansk sedlighetsaffär som inträffat en 

månad tidigare Köpenhamn. Han framhåller att begreppet ”homosexualitet” inte förekommer i 

de danska artiklarna, emedan det nästan uteslutande var det begrepp som användes i de svenska. 

Efter 1907 fick begreppet genomslag och blev återkommande i tidningarna. Eftersom 

homosexualitet är en medicinsk term lyfter Eman att genombrottet även innebar ett genombrott 

för homosexualitetens implicita teoretiska grundsats, att homosexualitet är medfött och därför 

borde avkriminaliseras. I en insändare till Dagens Nyheter debatterade en professor i psykiatri 

för att homosexualitet inte borde straffas om handlingarna utförts med samtycke, mellan vuxna 

individer och om det inte ingrep i samhällsordningen eller hade följder för samhällets bestånd. 

1907 blev också startåret för de homosexuellas egna motstånd mot de gällande lagarna.35  

 

I Nils Santessons femtioåriga helvete redogör Eman för Santessons livsöde och lyfter fram flera 

relationer som Santesson ingick med män. Emans redogörelse för Santesson är i första hand 

deskriptiv, vilket bidrar till svårigheter med att ringa in ett resultat. Däremot tillför hans 

redogörelse ett större perspektiv i förhållande till hur Santesson levde och verkade. Santesson 

framställs som en tillbakadragen konstnärssjäl med fasta principer om rätt och fel. 1900 

upptäckte han Krafft-Ebbings bok Psychopatia sexualis, som handlade om personer som var 

attraherade till samma kön. Santesson hade tidigare inte känt sådana känslor för en man, men 

bokens innehåll ansåg han stämde bra överens med själv. Han sökte därefter hjälp för sin 

homosexualitet hos en läkare. Läkaren uppmanade honom att inleda ett förhållande med en 

kvinna, vilket var ett råd han följde.36 Trots sina förhållanden med kvinnor framhåller Eman att 

Santesson aldrig definierade sig själv som bisexuell.37 Offentligheten som medföljde Nils 

                                                      
33 Söderström, 11. 
34 Eman (a), 158f. 
35 Ibid, 160f & 163f. 
36 För närmre beskrivning av Nils Santesson, se under kapitlet Bakgrund. 
37 Eman (b), 247f. 



 14 

Santessons dom försatte honom i en personlig kris när det gällde relationen till vänner, familj 

och andra kontakter. Santesson själv trodde på att händelsen var förutbestämd eller sänd av 

Gud.38 Trots att Santesson levde under en tid där motstånd mot diskriminering av homosexuella 

växte, framhåller Eman att Santesson inte kan ses som en förkämpe för homosexuella 

rättigheter. Det homosexuella genombrott som skedde 1907 i samband med Santessons dom, 

skedde inte genom hans frivilliga medverkan. Han försvarade aldrig andra homosexuella 

individer som blivit fördömda av omgivningen offentligt, utan levde istället ett liv med avstånd 

från dessa.39 Eman förmedlar Santessons livshistoria som homosexuella man i Stockholm. Den 

här studien skiljer sig från Emans forskning genom att den lägger ett annat perspektiv på 

materialet, där beskrivningen av Nils Santessons homosexuella självbild undersöks i 

förhållande till kategorierna brott, sjukdom och moral som vidare jämförs med tidningarnas 

beskrivningar av begreppet.  

 

I boken Undantagsmänniskor återger historikerna Svante Norrhem, Jens Rydström och Hanna 

Markusson Winkvist, en beskrivning av hur HBTQ-personers liv har gestaltats från forntid fram 

till våra dagar och hur förutsättningarna för dessa människor har förändrats över tid. I detta 

översiktsverk behandlar kapitlet Den moderna tiden, 1800–1945 homosexualitetens 

uppmärksammande i början av 1900-talet. De kommer fram till att begreppet ”homosexualitet” 

skapades i slutet av 1800-talet och spreds i Europa genom tidningarnas skriverier av en serie 

skandaler. När Nils Santessons skandal drabbade Stockholm spreds således kunskap och 

insikten om att homosexualitet även förekom i Sverige. I samband med att både Santesson och 

hans älskare blev dömda för homosexualitet förkommer det för första gången tidningsartiklar 

som argumenterade för en avkriminalisering.40 Själva begreppet ”homosexuell” fick först fäste 

i medel- och överklassen. Arbetarklassen använde istället termer som ”kvinnohatare” och 

”bögis”. Homosexualitet blev en ny kategori, inom vilken läkarvetenskapen försökte komma 

på sätt att ”bota” eller kontrollera sexualiteten. Genom att läkarna definierade vad som var 

avvikande och vad som var normalt, fick även homosexualiteten sin motpol – 

heterosexualiteten.41 Eftersom boken behandlar homosexualitet i början av 1900-talet och 

skapandet av dikotomin homosexualitet/heterosexualitet, bidrar den till analysen av hur bilden 

av homosexualitet framställdes under 1900-talet. 

                                                      
38 Eman (b), 251. 
39 Ibid, 266. 
40 Norrhem, Svante., Rydström, Jens & Winkvist Markusson, Hanna. Undantagsmänniskor. En svensk HBTQ-

historia med utblickar i världen. Lund: Studentlitteratur. 2015, 116. 
41 Ibid, 118. 
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Martin Broman har i sitt examensarbete ”Kom in! För här kommer ingen ut…” undersökt en 

homosexuell mans självbild, vid namn Pontus Wikner. Studien syftar till att reda ut hur Pontus 

Wikners självbild som homosexuell ställde sig i förhållande till rådande lagar och normer i 

samhället, men även i relation till olika teman så som personlig tro, karriär och familj.42 I sitt 

resultat visar Broman att Pontus Wikners självbild som homosexuell var komplicerad. Wikner 

upprätthöll två identiteter, en i det offentliga rummet och en i det privata, för att inte framstå 

som avvikande i samhället. I offentligheten var Wikner akademiker, familjefar och gift med en 

kvinna. I det privata var han egentligen mer attraherad till män och fann sig olycklig, alltid 

jagandes efter kärlek från likasinnade. Han levde under en tid där homosexualitet inte sågs på 

med vänliga ögon, men där han själv ansåg att hans sexualitet var förankrad i hans psykiska 

naturbestämdhet. Det var den rådande normen som bidrog till att han var gift med en kvinna.43 

Enligt Broman genomgick Wikner en inre strid där han tillslut gav upp sina egna rättigheter 

och istället skiftade fokus till att hjälpa andra homosexuella män. Han önskade att hans likar 

skulle slippa det lidande han själv utsatts för, vilket Broman belyser framstå som en inre, 

psykologisk krigsföring mellan Wikner och samhällets normer och lagar. Samtidigt kände han 

genom sin sexualitet en skuld gentemot sin religiösa tro, eftersom han ansåg att hans egna 

åsikter och värderingar stred mot världen och den kristna kulturen. Trots detta ansåg Wikner 

inte att han var onaturlig eller onormal, även om hans sexualitet stred mot den rådande 

normen.44 

 

Bromans uppsats har inspirerat den här studien i förhållande till en del av syftet, att undersöka 

hur en individ såg på sin egna homosexualitet i relation till samhällets rådande uppfattning om 

homosexualitet. Pontus Wikner levde i Sverige på 1800-talet under en tid då begreppet 

”homosexuell” ännu inte existerade. Med de försök till beskrivning av homosexualitet som 

anges i tidningarna utifrån Nils Santessons dom och Santessons egna självbild, utgör den här 

uppsatsen en fortsättning på Bromans arbete i förhållande till tidpunkt men utifrån en annan 

homosexuell man vars handlingar kom att införa ordet ”homosexualitet” i Sverige. Bromans 

uppsats grundar sig även teoretiskt ur samma utgångspunkter som den här uppsatsen, vilka 

                                                      
42 Broman, Martin. ”Kom in! För här kommer ingen ut…” En mikrohistorisk undersökning av Pontus Wikners 

liv som homosexuell. D-uppsats. Jönköping University: School of Education and Communication. 2017, 1. 
43 Ibid, 18 & 27f. 
44 Ibid, 29f. 
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presenteras nedan. Det bidrar till en intressant jämförelse i hur homosexualiteten beskrevs 

utifrån dessa två personer i förhållande till en gemensam teoretisk förankring. 

 

R.W Connell, sociolog, beskriver olika former av maskuliniteter och dess relation till 

homosexualitet i sin bok Maskuliniteter. Syftet med boken är att undersöka hur manlighet har 

skapats, förändrats och etablerats över tid. Connell framhåller att utvecklingen under 1800- och 

1900-talet kom att byta ut den äldre maskuliniteten mot nya, ledande maskulina former, där 

underordnade och marginaliserade maskuliniteter kom att uppstå.45 Det var under det sena 

1800-talet som ”de homosexuella” som social typ definierades, vilket inbegrep både en 

medicinsk och juridisk avgränsning. Tidigare hade homosexualitet förenats med sodomi, en 

handling som vilken man som helst kunde utföra om han gav efter för ondskan. I slutet av 1800-

talet betraktades homosexuell könsdrift istället som något som avgränsades till en viss typ man. 

Följderna blev nya lagar som kriminaliserade homosexuella förbindelser och rutinmässiga 

poliskontroller av ”perversa”. Den homoerotiska njutningen uteslöts från den maskulinitet som 

hade den ledande positionen i samhället och blev placerad i en avvikargrupp, assimilerad med 

kvinnor eller djur. I och med avvikelsen blev heterosexualiteten en renande, obligatorisk del av 

den ledande maskuliniteten.46 En del av Connells redogörelse för maskulinitet och 

homosexualitet utgör även en av de teoretiska utgångspunkterna i föreliggande studie.  

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

Teoretiskt grundar sig uppsatsen på en kombination av teorin om maskuliniteter formulerad av 

R.W Connell, samt en queerteori formulerad av Jens Rydström. Nedan följer de teoretiska 

utgångspunkter gällande manliga genusrelationer, queerteori och homosexualitet som utgör ett 

verktyg för analys av undersökningen om innebörden av begreppet homosexualitet och Nils 

Santessons homosexuella självbild. 

 

Det västerländska samhället består enligt Connell av en kulturell dominans och ramverk, där 

särskilda genusrelationer bygger på en över- och underordning mellan olika maskuliniteter. 

Dessa multipla maskuliniteter går till exempel finna när man undersöker genusrelationer mellan 

män i förhållande till ras och klass.47 Connell utvecklar sitt resonemang med att detta ramverk 

                                                      
45 Connell, Raewyn. Maskuliniteter. Göteborg: Daidalos AB. 1995, 190. 
46 Ibid, 195f.  
47 Connell, Raewyn. Maskuliniteter. 2. uppl. Göteborg: Daidalos AB. 2008, 114. 
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främst består av heterosexuella mäns överordning och homosexuella mäns underordning, vilket 

upprätthålls genom olika praktiker. Kulturell och politisk uteslutning, kulturell smutskastning, 

legalt våld (så som sodomiförfattningar och 1864-års strafflag), ekonomisk diskriminering, 

gatuvåld och personlig bojkott är några exempel på varierande förtryck som placerar 

homosexuella längst ned i mäns genushierarki. Det är den patriarkaliska ideologin som sätter 

ramarna för det som kallas för den hegemoniska maskuliniteten, d.v.s. den maskulinitet som 

innehar en ledande position i samhället och vars grund utgörs av heterosexuella män. I 

förhållande till detta ramverk tillskrivs homosexualiteten kvalitéer och egenskaper som ofta 

grundar sig på feminina karaktärsdrag, och som den patriarkaliska ideologin exkluderat från 

den hegemoniska maskuliniteten.48 

 

Då Connell hävdar att det finns en maskulin hierarki i det västerländska samhället där den 

homosexuella individen placeras i underordning, agerar queerteori som ett intressant 

komplement. Jens Rydström framhåller att queerteorin riktar sig till att ifrågasätta de normativa 

mekanismer som upprätthåller heterosexualitet som ett dominant system, ett system som syftar 

till att straffa (eller till och med tillintetgöra) sexuella handlingar som anses vara utanför 

heterosexualiteten. Därmed är det inte homosexualiteten som utgör queerteorins fokus, utan 

snarare konfrontation och problematisering av sexuell identitet och den struktur som lyfter det 

heterosexuella äktenskapet med barnalstrande till norm.49 I en analys av samhällen och kulturer 

måste dikotomin homosexuell/heterosexuell sättas i centrum för att synliggöra varför det anses 

vara viktigt att kategorisera människor i förhållande till vilket kön de är sexuellt attraherade 

av.50 Homosexualiteten kan inte existera utan heterosexualiteten, en företeelse definieras av sin 

motsats. I förhållandet mellan denna dikotomi bekämpar queerteori den normerande makten, 

för rätten att vara annorlunda.51  

 

Samkönade individer som utövar sexuella praktiker med varandra började efter Nils Santessons 

dom 1907 att benämnas som homosexuella och blir således direkt applicerbara i den maskulina 

hierarkiordning som Connell belyser. Homosexuella män som Nils Santesson, hamnar i det 

förhållande som benämns som underordning. Enligt queerteorin skapas identiteter genom 

                                                      
48 Connell. 2008, 116f. 
49 Rydström. 2001, 9. 
50 Rydström, Jens. Queer teori och historia. Lambda nordica. 1996 (2):3/4. 87f. (Elektronisk resurs) (Hämtad 

2019-04-23) 
51 Rydström Jens. Homosexualitetens historia – ett försummat fält. I Genushistoria. En historiografisk exposé. 

Wetterberg Carlsson, Christina & Jansdotter, Anna. (red.). 209–229. Lund: Studentlitteratur AB. 2004, 216f & 

228. 
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handlingar, vilket innebär att individer kan bestämma sig för vad de är och vad de vill vara. Att 

vara queer innebär att ställa sig utanför heteronormen, vilket bidrar till att alla kan vara queer.52 

Homosexualitet är i samband med Connell queer på två sätt. Dels genom att den ställer sig 

utanför heteronormen och dels genom homosexualitetens underordning i förhållande till den 

normerande hegemoniska maskuliniteten. De praktiker som upprätthåller homosexuella mäns 

underordning enligt Connell är i anknytning till queerteorin även mekanismer som upprätthåller 

heterosexualiteten som ett dominant system. Med ovan nämnda teoretiska perspektiv finns det 

möjlighet att synliggöra homosexualitetens position och hur den kan förstås utifrån 1900-talets 

Sverige. Det finns också möjlighet, som Rydström beskriver det: ”…att avslöja de strukturer 

och processer som leder till marginalisering, förtryck och osynliggörande.”53 

6. Bakgrund 

6.1 Homosexualitet görs olaglig i Sverige 

Redan 1608 införde Karl IX ett tillägg i Landslagen i samband med en nyutgåva om så kallat 

”högmålsbrott”. Den innefattade att en man inte skulle ligga med en dräng så som en gör med 

en kvinna eftersom det är en styggelse. En sådan handling skulle bestraffas med döden. Cirka 

120 år senare, 1726, gavs en ny kommentar till landslagen ut där Karl IX tillägg försvann. 

Istället infördes i anslutning till paragrafen om tidelag ett nytt beslut om att den som begår 

någon annan sodomitisk synd ska bestraffas som för tidelag, med halshuggning och bränning.54 

I 1734 års nya landslag beslutades det om ett annat tillvägagångssätt. Sodomi osynliggjordes 

utifrån tanken om att om ingen fick inspiration till det, så skulle handlingen inte heller begås. 

De individer som ändå begick sodomi dömdes till döden.55  

 

1864 godkände den svenska ståndsriksdagen ytterligare en strafflag som trädde i kraft ett år 

senare. Den nya strafflagen byggde vidare på 1734 års lag, men innehöll en helt ny paragraf i 

förhållande till homosexualitet, eller ”otukt som mot naturen är”. Lagbokens kapitel 18 § 10 

löd: ”Öfwar någon med annan person otukt som emot naturen är, eller öfwar någon otukt med 

djur; warde dömd till straffarbete i högst twå år.”56 För första gången innehöll nu svensk lag ett 

                                                      
52 Rydström. 1996, 97. 
53 Ibid, 93. 
54 RFSL. HBT-historia. https://web.archive.org/web/20080604201557/http://www.rfsl.se/?p=413 (Hämtad 2019-

04-10); Sodomi tolkas här som en benämning på sexuella handlingar som religiösa, sociala och juridiska normer 

ansågs vara mot naturen. Sodomit var till exempel ofta en benämning på en homosexuell man. Sodomi. 

Nationalencyklopedin. http://www.ne.se (Hämtad 2019-04-10) 
55 RFSL. HBT-historia. https://web.archive.org/web/20080604201557/http://www.rfsl.se/?p=413 (Hämtad 2019-

04-10) 
56 1864 års strafflag, 472. http://wisberg.se/wisberg.se/pdf/strafflagen1864.pdf (Hämtad 2019-04-09) 
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uttryckligt förbud mot sexuella relationer mellan personer av samma kön, där den som befanns 

skyldig kunde bli dömd upp till två års straffarbete. Det är också först i samband med 1864 års 

lag som könsumgänge mellan två kvinnor straffbeläggs, vilket tidigare inte hade ansetts vara 

ett problem.57 Homosexualitet avkriminaliserades inte förrän 1944.58  

 

6.2 Debatten om homosexualitet i Sverige före Nils Santesson 

I slutet på 1800-talet fördes flera sexologiska diskussioner om homosexualitet i Sverige, där 

Seved Ribbing, professor i praktisk medicin i Lund, kan sägas vara startskottet för debatten. 

Han inledde bland annat tre föreläsningar om sexuell hygien som sedan kom att bli tryckta i 

avhandlingen Om den sexuela hygienen och några af dess etiska konseqvenser 1888. I denna 

omnämns inte begreppet homosexualitet, istället används termer som ”pervers” och ”konträr 

sexualdrift”. Vidare utgavs två böcker om könsliv av förlaget Helsovännen: Mannens släktlif i 

normalt och sjukligt tillstånd (1890) och Abnorm sexuell kärlek (1896). Den första boken för 

diskussionen kring homosexualitet vidare genom termer av ”sjukligt förändrad”, ”konträr 

sexualkänsla” och ”sodomiteri”, emedan den andra boken utvecklar en beskrivning av 

homosexualitetens innebörd. I Abnorm sexuell kärlek avviker författaren från tidigare 

diskussioner som förts kring ämnet genom att beskriva individers egna berättelser och hur de 

har identifierat sig själva. Tyngdpunkten ligger dock fortsatt på homosexualitetens sexuella 

utövande och beteende.59 Debatten om anledningen till varför en individ var homosexuell 

handlade om en sexualitet som emellanåt sågs som medfödd och emellanåt berodde på dåliga 

exempel, lockelser och att individen hade haft svårigheter med att finna sexuellt umgänge med 

det motsatta könet.60 

 

Själva begreppet ”homosexualitet” introduceras emellertid inte i Sverige förrän 1894 i den 

medicinska månadsskriften Hygiea, i samband med ett referat till den tyska 

suggestionsterapeuten Schrenck-Notzig. Han hade studerat hypnos som behandling av sexuella 

psykopater och drar i en slutsats att ”det ärftliga momentet högst betydligt blifvit öfverskattadt 

vid bedömandet av homosexualiteten.”61 När Nils Santessons dom 13 år senare, 1907, 

                                                      
57 Silverstolpe, Fredrik. Paragraf 18:10. I Sympatiens hemlighetsfulla makt. – Stockholms homosexuella 1860–

1960. Söderström, Göran. (red.). 69–73. Stockholm: Stockholmia förlag. 1999, 69f; Holmqvist, Kalle. Frans och 

Lars: kärlek och klasskamp på 1890-talet. Lund: Sekel. 2012, 54. 
58 Jonsson, Lars. RFSL. Historia. 2015. https://www.rfsl.se/om-oss/historia/ (Hämtad 2019-04-10) 
59 Eman (a), 152f. 
60 Ibid, 149. 
61 Ibid. 
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uppmärksammas får begreppet svenskt genomslag. 1909 utkommer den första definitionen i 

Nordisk familjebok:  

 

Homosexualitet. (grek. homo’s, samma, och lat. se’xus, kön) 1. Konträrsexualdrift, sexualdriftens 

abnorma riktning mot personer af samma kön. Det normala förhållandet kallas heterosexualitet.”62 

 

6.3 Nils Santesson 

Nils Santesson föddes den 12 maj 1873 i Stockholm.63 Han växte upp i en familj där den 

grundläggande tanken var att han i vuxen ålder skulle ärva sin fars tenngjutarverkstad. 13 år 

gammal började han studera på Norra realläroverket men avlade ingen examen, utan började 

istället arbete på verkstaden. Senare upptogs dock studierna på nytt och Santesson studerade 

ämnen som skulle vara av nytta för honom i det framtida arbetet på verkstaden. 1892 beslutade 

han sig för att konvertera till katolicismen, vilket bidrog till en stark osämja mellan Nils och 

hans far. Den dåliga relationen ledde i sin tur till att Santessons far slutade att betala hans 

utbildning och drev ut honom ur hemmet. Santesson fortsatte sina studier i Österrike i tankar 

om att bli präst. Därför läste han bland annat latin och grekiska under fyra år. Även dessa studier 

kom dock att avbrytas. Därefter reste han återigen hem till Stockholm och tog över faderns 

tenngjuteri, som han sedan var ledare för fram till 1905 innan han lämnade bolaget för att bilda 

ett nytt, större bolag. 4 januari 1907 uppdagas Karl Brandts avskedsbrev och Santesson döms 

för ”brott mot naturen” 21 januari samma år.64  

 

Trots att Nils Santesson var homosexuell inledde han förhållanden med ett flertal kvinnor både 

före och efter sin dom. Två av dessa ingick han äktenskap med vilket även gav honom två 

barn.65 Santesson beskrev även sig själv som antisemit. Han umgicks med nazistledare, lånade 

ut sitt hem för ledande möten och blev i början på 1930-talet medlem i Svenska 

nationalsocialistiska partiet.66 Nils Santesson dog den 5 oktober 1960, 87 år gammal i 

Stockholm.67  

                                                      
62 Homosexualitet. Nordisk familjebok. Uggleupplagan. 11. Harrisburg-Hyperides. 1909. 

http://runeberg.org/nfbk/0558.html (Hämtad 2019-04-11) 
63 Klara kyrkoarkiv. Födelse- och dopböcker. 1869–1876. 

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00011149_00285#?cv=284&z=90.5344%2C1556.6564%2C2668.9293%2C

1585.1823&c=&m=&s=&xywh=902%2C1695%2C2316%2C2072 (Hämtad 2019-04-10) 
64 Eman (b), 247f. 
65 Ibid, 248. 
66 Ibid, 266f. 
67 Svenska gravar. Santesson, Nils Eric Hjalmar. 2015. https://www.svenskagravar.se/gravsatt/45593793 

(Hämtad 2019-04-10) 
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7. Resultatredovisning 

Nedan följer redovisningen av studiens resultat, där frågeställningarna i relation till 

kategorierna homosexualitet som sjukdom, brott och moralisk fråga utgör underrubriker. Under 

rubrikerna rörande homosexualitet i svenska tidningar 1907 redogörs för det resultat som 

framkommit av tidningsartiklarna skrivna om Nils Santessons fall. Under rubrikerna rörande 

Nils Santessons homosexuella självbild redogörs för det resultat som framkommit av boken 

Kan brott sonas?, brev funna på Nils Santessons personarkiv och de brev och 

dagsbokanteckningar som transkriberats av Eman. I resultatredovisningen tillkommer 

ytterligare en underrubrik som inte direkt faller in under kategorierna, men som ändå tillför 

viktiga resultat i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Återkoppling till teori och 

tidigare forskning sker under avsnittet ”Analys av resultat”. 

 

7.1. Homosexualitet och brott i svenska tidningar 1907 

”Känd stockholmare häktad för homosexuella brott. Hans offer begår själfmordsförsök. 

Fabrikör Nils Santesson inför rätta i dag.” lyder rubriken på artikeln publicerad av Dagens 

Nyheter, 26 januari 1907.68 I den återfinns en detaljrik beskrivning av det brott som Santesson 

stod åtalad för och som lett till Karl Brandts självmordsförsök. Händelsen benämns som en 

”…sedlighetsaffär af samma ruskiga slag som den som nyligen upprörde den danska 

hufudstaden.”69 Även Santessons handlingar i brottsfallet benämns som ”ruskigheter” i 

tidningarna. Kristinehamnstidningen framhåller:  

 

”Det icke minst ruskiga i saken är att hans offer, vars självmordsförsök och bekännelse lett till 

Santessons häktning, såsom arbetare på den Santessonska värkstaden stått i 

underordningsförhållande till sin förförare och där till, när förförandet ägde rum, ännu var blott 

en 18-årig yngling.”70  

 

Det var i samband med att Karl Brandt arbetade på Santessons verkstad som deras förhållande 

hade inletts och som Brandt hade fallit ”…offer” för Santessons inbjudningar.71 En majoritet 

av artiklarna beskriver Santessons brottsliga avsikt – att förföra Brandt genom 

                                                      
68 Känd stockholmare häktad för homosexuella brott. Dagens Nyheter. 1907-01-26 
69 Ytterligare ett så kallat sedlighetsfall i Köpenhamn hade tidigare fått mycket publicitet i svenska 

dagstidningar; Ibid. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
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homosexualitet.72 De hade tillsammans åkt på en arbetsresa där Brandt vid flera tillfällen hade 

nekat Santessons osedligheter. Det framhålls att inget brottsligt förhållande hade ägt rum under 

resans gång, men det vore möjligt att ”…Santesson klappat och kysst Brandt vid dessa 

tillfällen” och att de hade ”…utbytt smekningar”.73 Till slut hade Santesson lyckats engagera 

Brandt i ett brottsligt förhållande, ett förhållande där de båda utövat otukt och som 

”…utvecklade sig till äfven de mest vidriga former af homosexualitet man kan tänka sig.”74 En 

vecka senare, 2 februari, följer Dagens Nyheter upp fallet som då har genomgått en rättegång. 

Under rättegångens förlopp ställer domaren frågan om hur det kommer sig att Santesson 

”…kommit in på de vidrigheter som nu fört honom i lagens våld.”75 I sitt svar framhåller 

Santesson att han under sin uppväxt vi flertalet tillfällen blivit utsatt för ”…skamliga förslag”, 

men istället valt leva i celibat.76  År 1900 köpte dock Santesson boken Sympatia Sexualis som 

enligt artikelförfattaren skildrar ”sexuella abnormiteter”, vilket skulle ha bidragit till att 

Santesson ”…känt böjelse för onaturliga utsväfningar”.77 I artiklarna förnekar aldrig Santesson 

att ett brott har begåtts utan erkänner att han ”...öfvat otukt som är emot naturen” både med 

Brandt och andra män.78 Kristinehamnstidningen avslöja även att ”…liknande sedlighetsbrott i 

hemlighet och i mycket stor utsträckning förövades i huvudstaden, och det av personer, som 

ägde mycket gott socialt anseende.”79 

 

Tidningarna återger bilden av homosexualitet i förhållande till brott i samstämmighet. Ingen av 

dem ifrågasätter det brottsliga i handlingen, utan rapporterar om fallet i enlighet med lagen som 

betraktar det som onaturlig otukt. Det som emellertid skiljer tidningarnas rapporteringar åt är 

framställningen av detaljer i brottet och om brottslingen. Svenska Dagbladet återger en mer 

detaljrik beskrivning av brottsförloppet, om Santesson som person och vart han bor. De 

framhåller till exempel att Santesson ”…öfverlämnat en del osedliga fotografier med bilder af 

nakna pojkar” och beskriver att ”Santesson, som är ogift, är född 1873 i Klara församling och 

son till tenngjutaren Frans Abraham Nikolaus Santesson och hans hustru.”80 Aftonbladet 

                                                      
72 Se t.ex. En sorglig sedlighetsaffär. Svenska Dagbladet. 1907-01-21; Känd stockholmare häktad för 

homosexuella brott. Dagens Nyheter. 1907-01-26; Sorglig sedlighetsaffär. Aftonbladet. 1907-01-21 
73 En sorglig sedlighetsaffär. Svenska Dagbladet. 1907-01-21; Dom i sedlighetsaffären: 10 månaders 

straffarbete. Dagens Nyheter. 1907-02-02 
74 Känd stockholmare häktad för homosexuella brott. Dagens Nyheter. 1907-01-26 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 En sorglig sedlighetsaffär. Svenska Dagbladet. 1907-01-21 
79 En Stockholms-fabrikör dömd för homosexuella brott. Kristinehamnstidningen. 1907-01-24 
80 En sorglig sedlighetsaffär. Svenska Dagbladet. 1907-01-21 
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redogör istället för att Santesson ska ha”…lämnat en del osedliga fotografikort” och beskriver 

att ”Santesson är född den 18 maj 1863 i Klara församling.”81.  

 

7.1.2 Nils Santessons homosexuella självbild i förhållande till brott 

I det material som undersökts i förhållande till Santessons homosexuella självbild och brott, 

ifrågasätter Santesson aldrig homosexualitet som en brottslig och straffbar aktivitet. Istället 

argumenterar han för att individer som begår ett brott även måste ta konsekvenserna av det, 

eftersom det är det moraliskt rätta. I boken Kan brott sonas? framgår Santessons värderingar 

brottsliga handlingar tydligt i en konversation mellan Fadern och Sonen, där Sonen planerat att 

begå en brottslig aktivitet men där Fadern ertappat honom. Fadern framhåller: 

 

Bär ansvaret för dina handlingar! […] Du har själf dömt dig. Du har själf bestämt vägen för dig. 

Du har själf uppställt målet för dig. Jag vill att du skall se saken så. […] Öfver – våra – sedliga – 

handlingar – äro – vi – själfa – herrar.82 

 

Santesson anser att människan har en fri vilja och därmed möjligheten att handla rätt. Däremot 

uttrycker han ett missnöje över andra konsekvenser som medföljt hans brottsliga handling. Han 

framhåller till exempel att händelsen 1907 har ”…förstört alla möjligheter” för honom, eftersom 

domen bidragit till minskade handlingsalternativ i hans karriär.83 Utöver sin juridiska dom på 

10 månaders straffarbete ansåg Santesson att han även hade fått en offentlig bestraffning. Ur 

boken Kan brott sonas? framgår det att Santesson ställde sig kritisk till hur tidningarna hade 

rapporterat om hans brottsfall. I en konversation mellan Fadern och Modern förs en diskussion 

angående huruvida tidningarnas beskrivningar av ett brott är etiskt ”rätt” eller inte. Modern 

belyser frågan om detaljer i brottsbeskrivningen: ”Jag tycker det är så upprörande med alla 

sådana beskrifningar in i minsta detalj. Och hvad skall det egentligen tjäna till?”84 I det här 

fallet syftar Modern på att tidningarna valt att framföra alla faser i brottets utveckling och 

bifogat ett porträtt på mannen som begått brottet. Hon undrar om pressens skyldigheter 

gentemot allmänheten inte har blivit snedvriden och ifrågasätter även att brottmålsrättegångar 

förs offentligt, med motiveringen att det är synd om gärningsmannen men framför allt om 

gärningsmannens familj:  

 

                                                      
81 Sorglig sedlighetsaffär. Aftonbladet. 1907-01-21 
82 Sanden, 63f. 
83 Nils Erik Santesson personarkiv. Kungliga biblioteket: L 30:2. Brevkoncept till Henning Berger. 1913-06-07 
84 Sanden, 13. 
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”Hans unga lif kan ju kallas sköfladt, men han är dock nu borta från obarmhärtiga medmänniskors blickar. 

Men förfärligt bittert skall det vara för de gamla föräldrarne. Och hur rysligt detta, som jag hörde häromdagen, 

deras gamla goda namn skrikas ut på alla gator.”85 

 

Fadern håller med sin fru i frågan och nämner att det är sorgligt att se hur en människa blir 

”…sopad ut och kastad på samhällets skräphög”.86 Dock anser han att alla är lika inför lagen 

och att rättvisan måste ha sin gång. Det skulle i hans mening vara mer omoraliskt att inte 

rapportera om fallet, men att det kunde ha behandlats med större varsamhet. Han anser snarare 

att det finns en problematik med att artiklarna inte undertecknas av författaren och ”…därföre 

för läsaren finge gälla som herr dens eller herr dens tankeprodukt.”87 Enligt Santesson finns det 

således en problematik i att tidningarna, som når ut till många individer och har möjlighet att 

påverka den stora massan, skriver om händelser som sanna ur ett enskilt perspektiv. 

Informationen framställs som en samhällelig uppfattning snarare än en artikelförfattares 

perspektiv på situationen. Det som saknas när ett brott har begåtts är solidaritet- och 

samhörighetskänsla mellan individerna: ”Ty äger man denna samhörighetskänsla, då blir det 

lätt att förena förstående kärlek med fasthet vid bemötandet af kriminella fall.”88 

 

7.2. Homosexualitet och sjukdom i svenska tidningar 1907 

Rapporteringen om Nils Santessons fall visar att homosexualitet starkt förknippades med 

sjukdom, däremot framgår det inte om rättsväsendet betraktade det som en psykologisk eller 

fysisk åkomma. Tidningarna redogör dock för Santessons perspektiv på saken under förhöret i 

domstolen. Som nämnt ovan anges boken Sympatia sexualis vara en bidragande orsak till att 

Santesson känt sexuella känslor för individer av samma kön. I Dagens Nyheter står det: ”Efter 

läsningen hade han känt böjelse för onaturliga utsväfningar och han hänvände sig då till en 

läkare.”89 Läkaren rådde Santesson att ”…tillfredsställa sin drift på naturlig väg”90 Utifrån 

läkarens råd inledde Santesson ett förhållande med en kvinna, som sedan upphörde när han 

träffade Brandt. Domaren frågar: ”- Anser ni det icke nödvändigt att en läkare undersöker ert 

tillstånd?”91 För Santesson var ytterligare läkare inte aktuellt. Han svarar: ”- Jag kan icke anse 

det behöfligt, ty jag har aldrig misstänkt mig äga abnorm sinnesbeskaffenhet. Och hvar 

                                                      
85 Sanden, 18. 
86 Ibid, 19. 
87 Ibid, 20f. 
88 Ibid, 22. 
89 Dom i sedlighetsaffären; 10 månaders straffarbete. Dagens Nyheter. 1907-02-02 
90 En Stockholms-fabrikör dömd för homosexuella brott. Kristinehamnstidningen. 1907-01-24 
91 Dom i sedlighetsaffären; 10 månaders straffarbete. Dagens Nyheter. 1907-02-02 
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perversiteten angår, så träffas den mycket ofta här i samhället, äfven hos personer i 

framträdande ställningar.92 Santessons svar visar att hans attraktion till män enligt han själv inte 

berodde på ett onormalt sinnelag och att han således inte såg på homosexualitet som en 

psykologisk störning. Däremot medger han att det är en perversitet, eller ett avvikande sexuellt 

beteende, enligt den samtida normen.   

 

Av materialet framgår inte enbart en syn på homosexualitet som en sjukdom, utan även att 

homosexualitet kan leda till psykisk ohälsa och att homosexuella individer är bärande på flera 

sjukdomar. I sex av artiklarna publicerades Brandts självmordsbrev, i vilket han genomgående 

uttrycker sin olycka i förhållande till sin homosexuella relation med Santesson. I brevet 

framställer Brandt sig själv som oskyldig och inledningsvis omedveten om Santessons karaktär, 

men framhåller att det är Santesson och hans homosexualitet som ”…är orsaken till allt det här 

eländet” och som ”…har hjälpt till att förstöra” honom.93 Han skriver:  

 

[…] lifvet är mig för hvarje dag en plåga […] Nu vet jag snart ej hvad jag gör, jag är förstörd till 

både kropp och själ, så jag får aldrig någon glädje här i världen och inte har jag mod att lefva 

längre. Ingenting intresserar mig och det värker i hufvudet.94  

 

Utöver den psykiska depression som Brandt uttrycker sig ha erhållit på grund av Santessons 

handlingar förenas också Santesson till andra könssjukdomar som Brandt sökt hjälp för. 

Aftonbladet framhåller till exempel att Brandt under året 1905, ett år efter att deras förhållande 

upphört, hade tagits in på S:t Görans sjukhus vid tre tillfällen för syfilis, ”…hvilken sjukdom 

han tror sig ha erhållit af Santesson.”95 

 

7.2.1 Nils Santessons homosexuella självbild i förhållande till sjukdom   

Nils Santessons självbild som homosexuell skiftar i materialet beroende på vem han 

konverserar med. I ett brev till en av sina älskare, Emil Enborg, formulerar Santesson sin kärlek 

på ett utmålande sätt: 

 

Minns Du den gången då våra läppar första gången möttes i en smekning, så innerlig, så djup som 

det blott kan vara mellan två älskande? Det var frivilligt och derför var det också glädje och fullhet 

                                                      
92 Dom i sedlighetsaffären; 10 månaders straffarbete. Dagens Nyheter. 1907-02-02 
93 Känd stockholmare häktad för homosexuella brott. Dagens Nyheter. 1907-01-26 
94 Ibid. 
95 Sorglig sedlighetsaffär. Aftonbladet. 1907-01-21 
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deri […] Du är benägen att visa på de erotiska förvillelser, som jag gjort mig skyldig till, oaktad 

jag sade mig af min själs innersta älska Dig.96 

 

Santesson beskriver sin kärlek till Emil som något frivilligt männen emellan som bidrog till 

glädje. I ett annat brev där Nils Santesson försöker beskriva sin homosexualitet för sin syster 

Elsa, är tonen annorlunda: ”Jag har ej varit lycklig dessa år, sedan detta förfärliga grep mig. Jag 

har ju ständigt kännt att jag kommit på snedd med lifvet; jag har ju stått i opposition med allt 

och alla och mest med mig sjelf.”97 Brevet till systern är skrivet 22 januari 1907, d.v.s. dagen 

efter att Santesson döms till 10 månaders straffarbete. Förklaringen till homosexualitet som ges 

i brevet är också den förklaring som Santesson fredat sig själv med. Han beskriver att 

homosexualitet är något som alltid har funnits, både under hans egna tid och sett till historien. 

Det är inte en ”…frukt af öfverförfining eller öfverkultivering”, utan homosexualiteten finns 

även hos de ”…primitiva folken.”98 Emellertid beskriver han den som ryslig, förödmjukande, 

lamslagande och förgörande. Trots dessa känslor framhåller han att: ”…detta förfärliga frö till 

förderf och ondska ligger djupt i människans, mannens, natur är tydligt”99 Santesson upprepar 

vid flera tillfällen hans perspektiv på sexualitet som något medfött: ”Jag nödgas att lefva detta 

förkrympta lif, därföre att jag också föddes med en drift som ju millioner andra också ha utan 

att den hindrat dem att verka.”100  

 

7.3. Homosexualitet och moral i svenska tidningar 1907 

”Häktad för osedlighet”, ”Sorglig sedlighetsaffär”, ”Häktad för ruskigt brott”, 

”Osedlighetsskandalden i Stockholm” lyder några av de rubriker på artiklar publicerade 1907 

i samband med Nils Santessons domstolsfall.101 Begreppet ”osedligt” förkommer i samtliga 

artiklar som omnämner Santessons dom, särskilt i samband med när artikelförfattarna skriver 

om Santessons och Brandts förhållande och deras handlingar inom detta. Ingen närmre 

beskrivning av vilka handlingar som betraktades som osedliga återges mer än onaturlig otukt, 

d.v.s. samkönad penetration eller gemensam onani. Däremot framkommer det att kramar och 

kyssar inte betraktades som omoraliska handlingar, åtminstone inte så pass omoraliska att de 
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bedömdes vara olagliga. När polisen hade undersökt Santessons hem hade de funnit flera brev 

till olika älskare som Santesson hade fått stå till svars för. I en artikel i Aftonbladet försvarar 

han ett av sina ”otuktiga” förhållanden med att det endast bestod av ”…omfamningar och 

kyssar.”102 

 

Däremot framhåller Svenska Dagbladet att Santesson ”…öfverlämnat en del osedliga 

fotografier med bilder af nakna pojkar” till Brandt.103 Brandt återger en berättelse där Santesson 

framställs som en påtryckande person som tvingat in honom i detta ”…osedliga förhållande”, 

genom handlingar som han själv inte velat begå.104 Inledningsvis hade Brandt vägrat följa 

Santessons inviter, men hade ”…slutligen gifvit med sig.”105 Däremot förnekar Santesson att 

han ”...utöfvat någon som helst tvång. Han medger, att det varit han som tagit initiativet, men 

förklarar, att det förefallit honom som om Brandt hade samma böjelser som han själf.”106 

Emellertid framställs homosexualitet som en omoralisk handling som leder till psykisk ohälsa. 

Genom Santessons och Brandts sexuella förbindelse hade Brandt insett att han ”…lede skada 

däraf” och hade ”…slutligen blifvit kraftlös och modfälld, hvarför han beslutat att begå 

själfmord.107 Santesson uppger slutligen i rätten att han haft förhållanden med flera män, vilka 

han dock inte vill namnge på grund ”…af moraliska skäl”108 Ett av dessa moraliska skäl 

framkommer vara att han ensam ville lida straffet.109  

 

7.3.1 Nils Santessons homosexuella självbild i förhållande till moral  

I materialet uttrycker Santesson flera gånger en problematik som han anser finns i förhållandet 

mellan moral och sexualitet. Han själv var mer återhållsam sexuellt och levde inte som andra 

homosexuella män, som enligt honom hade för vana att ”…söka ’kärleks’-tillfredsställelse med 

individer af samma kön”.110 På Stockholms gator fanns en utpräglad manlig prostitution som 

Santesson förkastade:  

 

Det är besynnerligt med denna mängd af sig utbjudande ynglingar, civila och militärer. […] Och 

vackra äro de flesta, granna till kropparna och friska präktiga ansigten som unga gudar. I skaror, 
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i skaror! Det är besynnerligt denna trafik. Alla finna det själfklart att så prostituera sig. […] 

Säljande till förste bäste som vill köpa ens kropp är förkastligt, i högsta grad omoralisk. […] Det 

är alltså ej fråga om sympathi eller kärlek eller böjelse, utan man går med på hvad som helst ”för 

att få pengar!”111 

 

Den manliga prostitutionen var enligt Santesson ett brott mot den goda moralen. Han 

förespråkade istället en mer tillbakadragen sexualitet, där giftermål och partnerskap var 

viktigare än flirt och sexuella förbindelser. I enlighet med samhällets rådande normer belyser 

han i boken Kan brott sonas? den återhållsamhet som han själv eftersträvade. I ett samtal mellan 

Fadern och Dottern, framhåller Fadern: ”Jag tycker inte om de nutida sedvänjorna i umgänget 

de båda könen emellan före giftermålet.”112 Fadern fortsätter: ”Den unga qvinnan i vår tid tror 

[…] att hon har rättighet […] att, redan långt innan hon ingår i äktenskapet, genomlöpa snart 

sagdt hela skalan af de sensationer, som enligt naturens ordning höra samman med förhållandet 

de båda könen inbördes.”113 I samtalet är de sexuella handlingarna och den goda moralen 

centralt: ”Kom ihåg, att sällskapet kräfver ingen tribut af förlorad dygd.”114 Trots denna 

förkastning av sexuella handlingar utanför förhållandet och äktenskapet handlade Santesson 

emellertid i motsatt riktning.  

 

Homosexualitet stred även direkt mot den katolska kyrkans tro. Dock var Santessons religiösa 

övertygelse och sexualitet enligt honom inte ett problem, eftersom han inte aktivt sökte efter 

homosexuella relationer ”…som homosexualister pläga” genom omoraliska handlingar som 

prostitution.115 Däremot hamnade han under ett samtal om samkönad sexualitet i konflikt med 

sin katolske präst, pater Wessel 1919. En man vid namn Bebel hade i den tyska riksdagen 

kommit med ett förslag om att ta bort straffparagrafen mot homosexuella könsakter. Samtidigt 

hade en film som skildrade homosexuell kärlek utgivits i Berlin, vars affisch visade två män 

som omfamnade och smekte varandra. Pater Wessel hade då svarat i referens till Paulus brev: 

”Det är Guds ord detta! […] Hvad skall då Gud göra för att stoppa människorna! […] Har kriget 

då inte gagnat till något! Måste helvetet öppna sig och uppsluka människorna!”116 I samtalet 

med Wessel kritiserar Santesson den katolska kyrkans dubbelmoral i den homosexuella 
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debatten. Homosexuella handlingar var acceptabla, så länge de var okända. Santesson påpekar 

för Wessel att: 

 

…ty om jag begått homosexuella handlingar så är detta i och för sig ej ett hinder för mig att 

förvalta predikoembetet t.ex., ty biskopen eger ju rätt att ge absolution för de allra svåraste synder, 

och vederbörande kan fortsätta att offentligt uppträda som prestman, då däremot, om saken blifvit 

publik genom skandal eller rättegång, så är jag för all framtid förhindrad att vara prestman i 

offentligt utöfvande af kallet, hur begåfvad jag än må vara.117 

 

Santesson hävdar att själva homosexualiteten är en förlåtlig synd som inte förhindrar individen 

att verka utåt i samhället. Blir synden däremot offentlig för utomstående, bidrar den till att 

individens handlingsmöjligheter minskar i det vardagliga livet. Konsekvenserna av offentlig 

synd, d.v.s. minskade handlingsmöjligheter, uttrycker Santesson att han ofta fick erfara. 

 

7.4 Nils Santessons homosexuella självbild i övrigt 

Genom sin homosexualitet kände Santesson utanförskap både inom familjen, vänskapskretsen 

och i offentligheten. Om en familjemedlem som inte själv talat med Santesson efter hans dom, 

skriver han: ”…ej aktat sig för god att i tid och otid skräna derom bakom min rygg och tala med 

alla derom.”118 Vänner till Santesson, som också var homosexuella, tog avstånd i rädsla av att 

själva bli upptäcka. Däribland fanns skådespelaren Anders de Wahl, som i ett brev till Santesson 

uttrycker sin oro: ”Arten af vår vänskap borde ha förbjudit dig att tillskrifva mig under denna 

tid då du visste att brefven med adress måste gå genom andra händer och mitt namn ju tillhör 

offentligheten.”119 Brevet är även adresserat till Alwyn Sanden, Santessons 

författarpseudonym.120 På gatorna fick Santesson emellanåt höra skrik riktade mot honom: ”De’ 

där ä en bög! […] En bög! En bög!”121 I en dagboksanteckning där Santesson pratat om 

händelsen med en man som han delade boende med, kommenterar han deras konversation: 

”Han menar att detta skällsord träffar mig helt enkelt för att jag ser ut som en öfverklassare”122 

Han hade också lagt märke till att folk, när de fick reda på hans sexualitet, dragit sig undan: 

”Jag har ju sett hur en del folk som först voro vänliga mot mig sedan drogo sig för att känna 
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mig.”123 I en annan dagboksanteckning skriver han: ”Ingen vill ha med mig att göra, ty jag är 

en ’sådan’.”124 Också Brandt ger uttryck för exkludering från allmänheten. I det avskedsbrev 

han formulerade och som publicerades i tidningarna, uppger Brandt att hans homosexualitet 

offentliggjorts i hans umgängeskrets som vidare inte hade accepterat situationen: ”...nu sitter 

jag här ensam och glömd, förskjuten af snart sagdt alla människor. Ingen enda vän har jag, men 

det är väl mitt eget fel.”125 

 

Ett annat utanförskap kände Santesson i samband med en varning som han erhöll av 

Nationalsocialistiska partiet 1934. Partiet, som Santesson tillhörde, hade fått kännedom om 

Santessons ”…juridiska affär” 1907 och varnat både honom och andra medlemmar för 

Santessons ”person”.126 I ett brev till partiet där han försöker motivera sitt medlemskap skriver 

han:  

 

Nu har ett långt livs erfarenhet lärt mig att endast sådan, som haft oförtjänt tur att slippa sona egna 

felsteg i lifvet, är de som […] anfalla mig. […] Men alla få ju ej göra bot för begångna misstag, 

och i synnerhet endast sällan en så hård botgöring som jag måst undergå. Jag tycker därför att det 

är onödigt att lägga sten på börda.127 

 

Straffet för sina handlingar anser Santesson att han redan hade fått, genom sin dom på 10 

månaders straffarbete. Han tillägger: ”För öfrigt – hvem kommen till vår ålder, kan väl 

berömma sig af en i allt oförvitlig vandel?”128 Här beskriver Santesson sin homosexualitet som 

”felsteg” och ”misstag” och menar att ett hederligt liv utan mänskliga snedsteg är få unnat. ”Att 

fela är mänskligt. […] Men det finns ett fel, som jag absolut inte vill erkänna som 

>>mänskligt>>, och det är, att ljuga” skriver Santesson i Kan brott sonas?.129 

 

1955, fem år innan sin död, nedtecknar Nils Santesson sin sista vilja. Han ville donera sin kropp 

till ett vetenskapligt institut för att tjäna medicinska studier eftersom han ansåg sig vara en 

misslyckad samhällsmedlem. Trots en normal begåvning hade han inte bidragit med någon 

nytta. Han hoppades istället att hans döda kropp kunde bidra till samhället. Santesson avslutar 
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sin dagboksanteckning med en sista önskan om att inte bli uppmärksammad: ”Likaså är det min 

bestämda önskan att det ej i någon form må ges publicitet om mitt frånfälle. Påminn inte om 

min tillvaro! Låt mig vara bortglömd! Det är bäst så.”130  

 

8. Analys av resultat 

Nedan följer en analys och diskussion av det resultat som presenterats ovan utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna och den tidigare forskningen. Analysen är uppdelad utifrån de kategorier som 

studien behandlar. Vissa delar av resultatet under en kategori har dock tillfört information till 

analysen under andra, eftersom kategorierna är nära sammanlänkade med varandra. Därför 

förekommer delar av resultatet under flera kategorier i analysen. 

 

8.1 Homosexualitet och brott 

Artiklarna beskriver homosexualitet som en brottslig handling, snarare än som en integrerad 

del av någons karaktär eller identitet. I domstolen försvarar Santesson emellanåt sina sexuella 

handlingar med andra män med att deras förhållande endast bestod av omfamningar, 

smekningar och kyssar, inte samlag. Därmed betraktades icke-penetrerande handlingar inte som 

brottsliga, utan den brottsliga handlingen definierades främst av penetration mellan två 

samkönade individer. Formuleringen av strafflagens kapitel 18 § 10, homosexualitet som 

”onaturlig otukt”, genomsyrar artiklarnas formulering av brottet genomgående. Santessons 

brottsliga avsikt var att förföra en annan man genom homosexualitet, som betraktades som 

osedligt och onaturligt, och den brottsliga handlingen var utövandet av otukt, som benämns 

som ”de mest vidriga former af homosexualitet man kan tänka sig.”131  

 

Det framkommer inga yttringar eller värderingar mot homosexualitet som ett brott, utan 

tidningarna rapporterar om fallet i samsyn med den rådande lagen och visar genom begreppen 

”ruskigheter” och ”vidrigheter” den samhälleliga uppfattningen om homosexualitet. Inte heller 

Santesson ifrågasatte att homosexualitet var olagligt. Han predikade istället för att omoraliska 

handlingar bar konsekvenser som den skyldige till handlingen måste ta. Santessons ställning i 

frågan kan emellertid ha berott på att han själv förkastade homosexualiteten och betraktade den 

som en böjelse från den heterosexuella normen, som något förfärligt och förgörande. 

Strafflagens formulering och det faktum att varken tidningarna eller Santesson i början av 1900-

                                                      
130 Eman (b), 267. 
131 Känd stockholmare häktad för homosexuella brott. Dagens Nyheter. 1907-01-26 



 32 

talet motsatte sig homosexualitet som brott, utgör således mekanismer som upprätthåller 

heterosexualiteten som ett dominant system genom att straffa sexuella handlingar utanför 

normen, enligt Rydströms formulering av queerteori.132 I förhållande till Connells teori om en 

maskulinitetshierarki var strafflagen även en av de praktiker som försatte homosexuella, eller 

Nils Santesson, i underordning genom legalt våld.133 Däremot framhåller både Eman och 

Rydström att 1907 kom att bli startåret för när kunskap om och begreppet homosexualitet 

började spridas i den samhälleliga diskursen, vilket dels skedde genom rapporteringen om 

Santessons dom och de insändare till tidningarna som efteråt följde.134  

 

8.2 Homosexualitet och sjukdom 

I sin tidigare forskning har både Connell och Rydström visat att homosexualitet i början av 

1900-talet alltmer började betraktas som en sjukdom, där medicinska och juridiska experter 

förväntades upptäcka specifika och avvikande egenskaper hos homosexuella individer.135 Detta 

perspektiv visar sig också i materialet, även om det emellanåt finns svårigheter med att utläsa 

vilken form av sjuklig riktning homosexualiteten ansågs ha. I tidningarna framställs 

homosexualitetens relation till sjukdom vara trefaldig. Ur en första aspekt framkommer det att 

homosexualitet är en sjukdom som borde utforskas av läkare. Santesson hade själv efter 

upptäckten av sin sexualitet sökt sig till en läkare som rådde honom att inleda ett förhållande 

med en kvinna, vilket enligt Norrhem, Rydström och Markusson Winkvist var en konsekvens 

av att läkarvetenskapen försökte finna sätt att ”bota” eller kontrollera homosexualiteten.136 

Santesson får även ytterligare uppmaningar att söka sig till läkare av domaren, möjligen för att 

medicinska och juridiska experter i enlighet med Rydström förväntades upptäcka specifika 

egenskaper i hans karaktär. De egenskaper som tillskrivs homosexuella är enligt Connells 

maskulinitetsteori ofta grundade i feminina karaktärsdrag.137 Av materialet går det dock inte att 

utläsa några feminina paralleller till den manliga homosexualiteten. Samtidigt framhåller 

Norrhem, Rydström och Markusson Winkvist att det under samtiden var läkarna som 

definierade vad som var avvikande och normalt. Läkarnas definitioner bidrog både till att 

homosexualiteten fick en motpol, heterosexualiteten, och att heterosexualiteten utifrån ett 

queerteoretiskt perspektiv således kunde upprätthållas som ett dominant system.138 
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Ur en andra aspekt förknippades homosexuella relationer med psykisk ohälsa. Tidningarna 

skriver inte uttryckligen att homosexuella handlingar och relationer leder till ett sämre leverne. 

Däremot belyser de implicit Brandts perspektiv på homosexualitet i förhållande till hans 

självmordsbrev, där han beskriver hur relationen har förstört honom psykiskt och fått honom 

att begå självmord. Om Brandt faktiskt var i ett psykiskt krävande förhållande med Santesson 

eller om han var påverkad av den samtida synen på homosexualitet som något ”vidrigt” förtäljer 

inte materialet. Ur en tredje aspekt framhåller majoriteten av tidningarna att Brandt året efter 

sin relation med Santesson fått uppsöka sjukhus vid tre tillfällen på grund av syfilis, vilket han 

tros ha erhållit av Santesson. Det antyder följaktligen att homosexuella handlingar var en 

bidragande orsak till könssjukdomar och att homosexuella individer var bärande av dessa.  

 

I Santessons homosexuella självbild i förhållande till sjukdom finns en tvetydighet. Enligt 

tidningarna ska han i domstolen uppgett att boken Sympatia sexualis bidragit till hans sexuella 

känslor för män, vilket även Eman framhåller i sin tidigare forskning.139 Till sin syster Elsa 

uttrycker han både att homosexualiteten gripit honom på senare år och att den är medfödd. 

Eftersom att han vid flertalet tillfällen diskuterar homosexualitet som något medfött är det dock 

mest troligt att han intog det perspektivet, men att han i enighet med den samtida normen ansåg 

att det var en depravation. Santessons åsikt i frågan gör honom unik. Både i förhållande till den 

tidigare forskningen som visar att homosexualitet främst betraktades som en sjukdom och till 

den samtida samhälleliga uppfattningen. Möjligen ansåg Santesson att han genom boken blev 

upplyst om sin sexualitet snarare än att han smittats med den. Rydström belyser att början av 

1900-talet präglades av en debatt om huruvida homosexualitet skulle betraktas som en sexuell 

perversion, eller mental galenskap, som även avspeglas i Santessons självbild.140 När domaren 

under ett förhör frågar Santesson om han inte skulle uppsöka läkare svarar Santesson, utan att 

veta vilken sorts läkare som åsyftas, att han inte besitter abnorm sinnesbeskaffenhet. Han 

avvisade således homosexualitet som en psykologisk störning. Även om Santesson inte 

betraktade homosexualitet som en psykisk eller fysisk sjukdom medgav han dock att det var en 

osedlig perversitet utifrån den rådande normen.  

 

                                                      
139 Eman (b), 247f. 
140 Rydström. 2001, 143f & 325f. 



 34 

8.3 Homosexualitet och moral 

Rydström betonar att homosexualitet beskrevs som en brottslig handling där grunden till straff 

var att individen hade brutit mot den medborgliga ordningen och goda moralen och där syftet 

var att upprätthålla en samhällelig, god gemensam moral. Den normerande moralen utgör regler 

för var som är rätt och orätt och förknippades under samtiden med den kristna kyrkan.141 

Tidningarna bedömde i sina rapporteringar att Santesson inte hade förmågan att följa dessa 

regler, vilket gjorde honom ”osedlig”. Som ovan nämnt ansågs homosexualitetens osedlighet 

utifrån den samtida normen ligga i de handlingar som definierades som homosexuella, d.v.s. 

samkönad penetration och gemensam onani. I materialet framkommer inga fler exempel på 

sexuella handlingar som betraktades som osedliga. Däremot använder sig Svenska Dagbladet 

av begreppet i samband med att Santesson ska ha överlämnat osedliga bilder av nakna pojkar 

till Brandt, vilket kan tolkas vara en liknelse med vad en osedlig handling var. Ytterligare en 

handling som tidningarna framhåller vara omoralisk var det faktum att Santesson hade ett 

maktförhållande till Brandt. Med Santessons position som chef hamnade Brandt i 

underordning, vilket ytterligare förstärker bilden av homosexuella individer som osedliga ur ett 

perspektiv där Brandt i tidningarna framställs som ett förfört offer. 

 

I enlighet med vad Eman framhåller, visar materialet att Santesson var en individ med fasta 

principer om rätt och fel.142 Till exempel ansåg han att det var det moraliskt fel att ljuga. Därför 

angav han i rätten att han kände till fler homosexuella män när han fick frågan, men det var 

moraliskt rätt att inte ange deras namn eftersom han inte ville utsätta dem för samma lidelse. 

Santesson identifierade sig inte fullt ut med andra homosexuella eftersom han själv ansåg att 

han var mer återhållsam i sin sexualitet. Till skillnad från honom, menade han, sökte andra 

homosexuella män aktivt efter kärlek och tillfredsställelse och vistades på bordeller. Det återger 

en bild av att homosexuella betraktades som mer sexuellt lösa i en heteronormativ diskurs 

präglad av religiösa normer som eftersträvade återhållsamhet och dygd. Moralen var enligt 

Rydström förbunden med kristendomen som under samtiden utöver att moralisera 

återhållsamhet och dygd, även förbjöd samkönade sexuella handlingar.143 Ur ett queerteoretiskt 

perspektiv går det således att argumentera för den rådande moralen som en struktur där det 

heterosexuella äktenskapet lyfts till norm och där det samkönade, motsatta sexuella beteendet 

därför ledde till marginalisering. Rydström framhåller även att kyrkan tog avstånd i den 
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offentliga debatten om homosexualitet.144 Av materialet framgår det dock att debatten innanför 

kyrkans väggar var aktiv, när Santesson trots sin sexualitet inte ger upp sin religion och 

argumenterar för kyrkans dubbelmoral. I den religiösa frågan skiljer sig Santesson mot 

Bromans resultat av Pontus Wikner, som ansåg att hans åsikter och värderingar stred mot den 

kristna kulturen.145 Santesson betraktade snarare homosexualitet som en förlåtlig synd, om 

individen i fråga levde mer återhållsamt och utifrån de rådande normerna i samhället som han 

själv gjorde. 

 

8.4 Homosexualitet i övrigt 

Utöver att betrakta homosexualiteten som medfödd och osedlig ansåg Santesson även att den 

var förgörande, eller ett förfärligt frö till fördärv som han uttrycker det, vilket indikerar på att 

han själv emellanåt led av psykisk ohälsa. Santessons perspektiv på homosexualitet är möjligen 

inte förankrad i den sexuella preferensen i sig. Snarare är det en frukt av den underordning som 

Connell framhåller i sin teori om en maskulinitetshierarki och den diskurs där heterosexualitet 

lyfts till norm. Av materialet framgår det att både Santesson och Brandt upplevde det som 

Connell benämner som personlig bojkott. Några av anledningarna till Santessons utanförskap 

kan tänkas vara tidningarnas rapporteringar där han offentligt hängdes ut som homosexuell 

person, och den rådande samhälleliga uppfattningen om homosexuella som sjuka och osedliga.  

 

Tidningarna rapporterade inte enbart om själva brottsfallet utan publicerade även detaljrik 

information om hela brottsförloppet med Brandt, Nils Santessons personuppgifter, adressen till 

hans bostad och tenngjuteri samt namn och titel på hans far. I Emans tidigare forskning återfinns 

även en artikel som publicerat en bild på Santesson.146 Att hans homosexualitet blev offentlig 

för allmänheten bidrog till att flera personer i hans närhet drog sig från att skriva och umgås 

med honom, däribland familjemedlemmar och vänner, som skådespelaren Anders de Wahl. De 

Wahl uppmanade Santesson att inte skriva till honom under den tid han stod inför rättegång i 

ett brev som är adresserat till Alwyn Sanden, Santessons författarpseudonym. Det visar de 

Wahls oro över att bli förknippad med Santesson som homosexuell brottsling. Den personliga 

bojkotten kan även knytas samman till det som Connell beskriver som kulturell och politisk 

uteslutning, vilket Santesson fick erfara under sitt medlemskap i det Nationalsocialistiska 

partiet. I ett försök att utesluta Santesson från partiet, varnade de för hans person eftersom han 
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var homosexuell. Möjligen betraktade det Nationalsocialistiska partiet sig som en del av den 

hegemoniska maskuliniteten som under samtiden uteslöt homoerotiken.147 

 

Tidningarnas brist på pressetik fick emellertid Santesson att diskutera frågan genom sin bok 

Kan brott sonas?, där han ifrågasätter tidningarnas syfte med att rapportera om detaljer. Det 

framgår att det i dessa fall är synd om gärningsmannen och hens familj, vilket är en direkt 

referens till att även Santessons far fick sitt namn offentliggjort för allmänheten. Däremot 

framhåller han att det vore mer omoraliskt att inte rapportera om fallet alls, dock skulle det 

göras med större varsamhet. Enligt Santesson fanns det också en problematik med att artiklarna 

inte undertecknades av en skribent, eftersom det bidrog till att samhället betraktade artiklarna 

som en samhällelig uppfattning snarare än som en tankeprodukt av en individ. Hans åsikt i 

frågan är dock intressant i förhållande till att han själv lyfte sina tankar om sin homosexuella 

dom under pseudonym och med en berättelse förklädd till växelförfalskning. Det påvisar hur 

lite utrymme den homosexuella debatten gavs i offentliga sammanhang.  

 

Slutligen beskrivs den samhälleliga uppfattningen av homosexualitet under samtiden vara en 

klassfråga, främst tillskriven överklassen. Även tidningarna återger en bild av att 

homosexualitet fanns bland människor med gott anseende och i framträdande ställningar. 

Santesson genomgick det som Connell benämner som kulturell smutskastning när personer i 

samhället skrek ”bög” efter honom på gatorna, vilket då betraktades som ett skällsord. I relation 

till händelsen svarar Santessons inneboende med att han fick höra det eftersom han såg ut som 

en överklassare. Santesson är dock inte sen med att lyfta att homosexualitet sett till historien 

alltid har funnits, såväl bland de överkultiverade och överförfinade folken som bland de 

primitiva. 

 

I enlighet med det resultat som Eman redogör för kanske inte Santesson kan ses som en 

förkämpe för homosexuella rättigheter i den mening att han försökte förändra rådande lagar och 

normer. Däremot förde han diskussioner om homosexualitet med personer i sin omgivning i 

syfte att ifrågasätta behandlingen av homosexuella, som ledde till exkludering. Santesson var 

en homosexuell man som ville leva bland och tillhöra den hegemoniska maskuliniteten, men 

som genom sin sexualitet istället betraktades som en avvikare i underordning. Oavsett hur 

Santesson såg på sin egna homosexualitet blev han av samhället försatt längst ned i 
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maskulinitetshierarkin eftersom hans homosexualitet offentliggjordes, och han således 

betraktades som en ”sådan”. Han var queer genom sina sexuella handlingar, men inte genom 

sin livsåskådning. Bland sina sista ord uttrycker Santesson en självbild av misslyckande som 

han inte vill att eftervärlden skulle få ta del av. Likväl har hans livsöde istället bidragit till en 

kartläggning av hur homosexualitet beskrevs och betraktades under början av 1900-talet. 

 

9. Slutdiskussion 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur homosexualitet betraktades och 

definierades under början av 1900-talet utifrån kategorierna brott, sjukdom och moral. I likhet 

med vad Rydström belyser har resultatet visat att homosexualitet betraktades som en brottslig 

handling, där handlingen som gjorde en individ homosexuell var samkönad penetration.148 

Därmed definierades homosexualitet genom den samkönade handlingen snarare än som en 

integrerad del av någons karaktär eller identitet. Både samhället och Nils Santesson betraktade 

homosexualitet som en vidrig, osedlig och onaturlig böjelse från den heterosexuella normen 

vilket var en direkt konsekvens av strafflagens formulering av kapitel 18 § 10. Varken 

tidningarna eller den åtalade ifrågasatte behandlingen av homosexuella, vilket legitimerade 

strafflagen som upprätthöll heterosexualiteten som ett dominant system och som försatte 

homosexuella män i en maskulin underordning. Enligt Eman och Rydström var det först efter 

rapporteringen om Santessons domstolsfall som kunskap om homosexualitet från den 

medicinska diskursen började spridas till den samhälleliga diskursen, vilket då skapade en 

debatt om huruvida homosexualitet skulle betraktas som en sjukdom och därmed 

avkriminaliseras.149 I förhållande till sjukdom framhåller Rydström samt Norrhem, Rydström 

och Markusson Winkvist att homosexualitet betraktades som en sexuell perversion och 

inversion, som läkarna försökte ”bota” och kontrollera.150 Resultatet av den här studien har 

dock visat att samhället betraktade homosexualitet som sjukligt ur flera perspektiv, där den 

homosexuella individen i tidningarna framställdes som sjuklig ur tre aspekter: som ett sjukligt 

avvikande fenomen från heterosexualiteten, som bidragande till psykisk ohälsa och som 

bärande av könssjukdomar. Santesson själv återgav däremot en bild av homosexualiteten som 

medfödd och förkastade tanken om att det var en sjukdom, men ansåg i enighet med samhället 

att det var en sexuell böjelse och depravation. Hans homosexuella självbild skiljer sig således 
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både gentemot de sjukliga perspektiven på homosexualitet som återges i tidningarna och den 

tidigare forskningen. 

 

Resultatet har i samsyn med Rydström även visat att homosexualitet inte enbart betraktades 

som ett brott mot lagen, utan även som ett brott mot den samhälleliga, goda moralen.151 

Tidningarna beskrev homosexualiteten som ”osedlig” och den homosexuella individen genom 

sina handlingar som oförmögen att följa den samtida moralen. Emellertid har resultatet visat att 

de handlingar som beskrevs som osedliga inte enbart var sexuella utan även förknippade med 

makt, vilket gjorde den sexuella handlingen ytterligare omoralisk. Tidningarnas beskrivningar 

av Brandt som ett förfört offer i underordning faller således utanför Rydströms beskrivning av 

grunden till straff för homosexuella brott, vilket var att den åtalade hade brutit mot den 

medborgliga ordningen och goda moralen snarare än att hen hade utsatt ett offer för lidande.152 

Homosexuella betraktades som mer sexuellt lösa i en heteronormativ diskurs präglad av 

religiösa normer som eftersträvade återhållsamhet och dygd. Santesson ansåg i likhet med 

tidningarnas beskrivningar att homosexuella män levde osedliga liv som sexuellt lösa och 

ständigt på jakt efter förförelse. Däremot identifierade han sig inte med denna beskrivning av 

homosexualitet, eftersom han själv ansåg sig leva ett sedligt och återhållsamt liv utifrån de 

rådande kristna normerna. Heterosexualitet upprätthölls d.v.s. som ett dominant system 

eftersom homosexuella genom olika praktiker försattes i underordning och homosexualitet 

betraktades som en brottslig handling utifrån vad samhället definierade som god moral, och 

förknippades med sjukdom. Även om ”homosexualitet” som begrepp började att användas 

under den undersökta tidsperioden, fördes debatten om den samkönade sexualiteten utan 

artikelförfattare och under pseudonym.  

 

Under en tid då världen präglades av kolonialism och världskrig mellan stormakter ger 

uppsatsen en inblick i hur människor utanför krigets ramar levde och verkade i Sverige. Genom 

att undersöka hur homosexualitet betraktades och definierades, kan studiens resultat tillföra en 

förklaring till varför det samtida samhället såg på homosexuella individer som de gjorde och 

varför homosexuella under till exempel andra världskriget kom att bli en utsatt grupp i 

underminering. Likaså kan studien agera som ett exempel på hur historiska källor, som 

dagboksanteckningar och brev, kan användas för att berätta om levnadsvillkor för människor i 

Sverige vilket vidare kan utveckla elevernas historiemedvetenhet. Genom att skildra en enskild 
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individs personliga livsöde som Nils Santessons, ges eleverna möjlighet till att reflektera över 

och relatera till hur homosexuella män levde i det svenska samhället i början av 1900-talet. Det 

väcker också reflektioner kring hur mycket handlingar kontra samhället kan påverka en individs 

livsöde. Denna reflektion kan vidare föras in i ett större sammanhang med referenser till RFSL:s 

införande på 1950-talet. Däremot kan undervisning om Nils Santessons livsöde även tillföra 

etiska svårigheter i förhållande till exempelvis religiösa föreställningar där majoritetsnormen 

förkastar homosexualitet. Homosexuella handlingar avkriminaliserades 1944, men bilden av 

homosexualitet som ”onaturligt” återfinns även i dagens samhälle där begreppet ”bög” 

fortfarande utgör ett skällsord. Det som förut betraktades som olagligt, lever idag kvar genom 

normerande och värderande regler. För fortsatt forskning hade det därmed varit intressant att 

undersöka hur den heterosexuella strukturen inom dikotomin homosexualitet/heterosexualitet 

upprätthålls som ledande struktur efter 1944.  

 

Studiens metod och teoretiska ansats har fungerat väl utifrån val av material för 

undersökningen, vilka har tillfört att syftet har uppfyllts och att frågeställningarna har kunnat 

besvaras. Dock har underlaget av tidningsartiklar utgjorts av en mindre kvantitet, vilket har 

bidragit till svårigheter med att dra större slutsatser. Detta kräver ytterligare efterforskningar. 

De avgränsningar som har gjorts i förhållande till val av material utifrån Eman har självfallet 

påverkat tillgången till mängden material i studien, vilket vid ett besök av Nils Santessons 

personarkiv hade kunnat utökas om de tidsmässiga resurserna hade räckt till. På Santessons 

personarkiv återfinns 42 volymer av efterlämnade brev och dagboksanteckningar vilket utgör 

ett omfattande material vid studier om Nils Santesson som person. Mängden av efterlämnat 

material bidrar till att han är en person som går att studera och kartlägga i större utsträckning, 

vilket vid fortsatta studier kan ske genom en mikrohistorisk undersökning riktad mot 

Santessons homosexuella självbild utifrån andra kategorier och teman. Det kan i sin tur tillföra 

bredare perspektiv på hur homosexualitet betraktades under Santessons levnadstid. Hur förhöll 

sig till exempel Santessons homosexualitet till den katolska kyrkan? Försattes Santesson på 

grund av sin homosexualitet i ytterligare former av underordning? Vilka andra faktorer har varit 

bidragande till homosexualitetens underordning? En annan fråga som också väckts under 

studiens gång har varit om homosexualitet betraktades samstämmigt inom alla samhällsklasser. 

Därmed hade det även varit intressant att identifiera andra homosexuella individer under samma 

tidsperiod utifrån till exempel arbetarklassen.  
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Svårigheter som framkommit under studiens gång har främst bestått av tidningarnas 

samstämmighet vid rapporteringen om Nils Santessons fall. Samtliga artiklar tillförde liknande 

information, vilket bidrog till svårigheter med att identifiera skillnader i hur homosexualitet 

betraktades utifrån tidningarnas politiska inriktning under tidsperioden. Artiklarna innehöll 

även fler deskriptiva delar av rättegången och de förhör som genomfördes med Nils Santesson 

och Karl Brandt än tidningarnas egna värderingar och åsikter. Det innebär att tidningarna i 

större utsträckning återgav Santesson och Brandts berättelser om händelsen och 

artikelförfattarens eller tidningens åsikter i frågan hamnade i skymundan. Ytterligare 

svårigheter som tidigt framkom var tillgängligheten av Nils Santessons personarkiv. Eftersom 

materialet inte var digitaliserat och volymen av materialet var hög, innebar det att en större 

summa pengar hade behövt betalas ut för att kunna utföra studien. Efter att ha identifierat 

material utifrån Emans tidigare forskning på Nils Santesson gjordes därmed en beställning av 

brev och dagboksanteckningar inför besök på Kungliga bibliotekets arkiv. På grund av 

begränsade ekonomiska och tidsmässiga resurser blev dock utfallet endast två brev och 

Santessons bok Kan brott sonas?. 
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