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"Han slosar all sin karlek pa gassen" 
Adoptionsarenden behandlade yid Stockholms didhusratt 1925 

I INLEDNING Projektskiss 

1.1 "Han slOsar all sin karlek pa gossen" 

Ar 1898 tog tunnbinderiarbetaren Gustaf Karlen och hans hustru emot Einar Gustafsson. 
Hedvig Gustafssons utom aktenskapet fodde son, som fosterbarn i sitt hem. 1 Pojken var 
da bara en manad gamma!. En tid senare dog fru Karlen och paret fick aldrig nagra egna 
barn. Gustaf Karlen gifte inte om sig utan levde ensam tillsammans med fostersonen. 
Nar denne fyllt 13 ar ansokte Karlen, da 52 ar gammal, om att fa adoptera honom. Han 
skriver i sin ansokan att han vardat pojken sedan fodseln, att han ar villig att sorja fOr 
hans uppfostran och att han vill ge honom samma stallning som ett barn inom 
aktenskapet. Han meddelar ocksa att han inte har nagra egna barn, att pojken inte har 
nagra ekonomiska tillgangar och att nagot vederlag ej utfasts i samband med adoptionen. 
Ansokan skickas till Stockholms radhusratts fOrmynderskapsavdelning och gar sedan pa 
remiss till Barnavardsnamnden. Pojkens bamavardsman far i uppdrag att undersoka 
arendet och bedoma om adoptionen bor beviljas. I sitt skriftliga utlatande meddelar hon 
att hon besokt hemmet men att fosterfadern inte var hemma utan pa sjukhuset. 
Fortsattningen Iyder som fOljer: 

"Gossen forefOll vara mycket valuppfostrad. Hemmet var icke sa 
synnerligen ordentligt men varrengoring pagick och gossen far 
reda sig sjalv under tillsyn av en grannfru. Denna, som fOrefOll 
rejal, vidtalade jag, och hon fOrklarade, att Karlen (fing. namn) 
'sldsade all sin karlek pa gossen', som ej kunde ha det battre an 
hos sin fosterfar, som sorjt for honom, sedan han var en manad 
gamma!. Karlen har stadigt arbete pa oljefabrik och uppgives 
vara skdtsam.2 

Hon avslutar med att konstatera att adoptionen ar fordelaktig fdr barnet och att hon 
darfor anser att den bor beviljas. Barnavardsnamnden fattade pa grundval av detta 
utlatande ett beslut. De ansag att det inte fanns mlgra hinder for adoption en och att den 
darfor kunde beviljas, vilket skriftligen meddelades till nldhusratten. Ratten skulle nu 
besluta i arendet. Forutom namndens rekommendation fanns ett intyg fran den biologiska 
modern, daterat 1912, dar hon avsade sig alIa sina rattigheter till barnet fdr all framtid 
och ett skriftligt medgivande fran pojken sjalv. Pa grundval av detta besldt ratten att 
bevilja adoptionen och Gustaf Karlen och Einar Gustafsson var dtirmed far och son, liven 
pa papperet. 

1 All information om detta lirende lir hamtad fran Stockholms radhusratt, Formynderskapsavdelningen: 
protokoll (SR Fm; pr) den 5/5 1925 (E) med bilagor. 
2 SR Fm; pr 5/5 1925 (E) 



Den som har erfarenhet av adoption er i dagens Sverige kiinner siikerligen inte igen sig i 
den hiir historien. Majoriteten av de barn som nu adopteras iir inte fOdda i Sverige utan 
kommer ifran olika lander varlden over. De som onskar adoptera ansoker om tillstand 
hos socialnamnden och en utredning gors med syfte att avgora om deras hem iir ltimpligt 
fOr ett adoptivbarn. Utredningen ilr mycket grundlig och omfattar de sokandes " ... 
htilsotillstand, livsaskadning, tidigare och nuvarande fOrhallanden, uppviixt, utbildning, 
tidigare arbeten, barn" samt " ... relationer till sliikt och omgivning och motiven till 
adoption. 3 Eftersom det kan ta lang tid innan man far adoptera ett barn iir det manga 
som redan innan de ansoker om adoption staller sig i ko hos en organisation som 
fOrmedlar internationella adoptioner, till exempel Adoptionscentrum. Niir de sedan far 
forslag pa ett barn som skulJe vara Jampligt maste de ocksa godkiinnas som fOraldrar av 
givarlandet, som har sina sarskilda krav och onskem~ll. Adoptionen ar saledes en 
omfattande och ofta komplicerad process." For anklingen Karlen som sokte tillstand att 
adoptera 1925 var situationen en he It annan. Han adopterade ett svenskt barn, den pojke 
han och hans hustru tagit som fosterbarn 13 ar tidigare. Han blev visserligen ocksa 
fOremfll fOr en undersokning men inte ails pa samma vis. Efter ett enda besok i hemmet 
var barnavardsmannen overtygad om att KarJen var ltimplig som far och tillstyrkte 
adoptionen, trots att mannen var sjuk, hemmet var ostadat och pojken fick klara sig pa 
egen hand. Barnavardsmannen hade da inte ens traffat honom ut an bara talat med 
grannfrun, som vittnade om att pojken hade det bra. 

Med detta inte sagt att det var mycket lattare att adoptera forr och att bedomningen av 
adoptionssokande var slarvig. lamfOrelsen visar framfOrallt att adoptionsverksamheten i 
Sverige genomgatt stora forandringar under 1900-talet och det ar just detta avhandlingen 
"Barnets basta If. Synen pa barn, bamdom och joraldraskap inom svensk 
adoptionsverksamhet 1908-1980 skall handla om. Denna forsta empiriska undersokning 
behandlar adoptionsarenden i Stockholm 1925, men fOr att ge lasaren mojIighet att se 
den som en del i den tankta helheten inleds rapporten med en beskrivning av 
av handl ingsprojektet. 

1.2 Problemomrade . "barnets basta" 

Ar 1917 antog Sveriges riksdag den fOrsta lagen om adoption. I denna stadgas bl a att 
adoptionen skall gagna barnet, att adoptanten helst inte skall ha egna biologiska barn. att 
barnet far ratt att arva adoptanten och biira dennes namn samt att adoptionsfOrhaJlandet 
under vissa omstandigheter kan havas:~ Ansokan om adoption skall inHimnas till domstol 
som utreder och fattar beslut i arendet. I samband med utredning skall ocksa yttrande 
fran barnavardsnamnden inhamtas.6 I praktiken kom barnavardsnamnden att fa en 
betydande roll i handlaggningen av adoptionsarenden. Sedan denna forsta lag tradde i 
kraft har atskilliga fragor angaende adoption debatterats och lagstiftningen ett flertal 
ganger andrats. Synen pa adoptionens syfte, adoptivbarn och fOrtildrar har genomgatt 
fOrandringar. 

, Statens numnd for internationeIla adoptionsfnigor (NIA); Att adoptera eft barn. Information till 
lIngdomar om internatiollella adoptioller (Stockholm 1994), s 4 
~ NIA, Art ac/optera eft barn .... s 5-7 
5 Svensk Forfattningssamling (SFS) nr 378, 1917 Lag om adoption 
b Kommittebetunkande 19 I 7; motiv till fOrslag tilllag om adoption § 8-9 
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Man moter ofta en fdresWlIning om att "barnets btista" fdrst pa senare ar. i samband med 
FN:s dekIaration om fosterbarnsplacering och adoption fran 1986 och barnkonventionen 
fran 1989, kommit att sUi i centrum nar det galler adoption. Adoptioner skall tidigare ha 
skett fdr barnlosa vuxnas skull medan barns behov och rattigheter fdrbisetts. Denna bild 
ger till exempel Barbara Tizard uttryck fdr i sin bok Adoption: a second cha1lce. Hon 
beskriver dar hur synen pa syftet med adoption fdrandrades i England under 70-talets 
borjan. Fran 20-talet och framih var adoption amnat som en hjaJp till barnlosa par, sager 
hon. Aven om denna asikt fortfarande finns kvar har en ny syn vaxt fram. Adoption ses i 
allt hogre grad som ett satt att ta hand om behovande barn. Tizard menar att denna 
fdrskjutning av fokus tir viktig eftersom den far konsekvenser for vilka barn och foraldrar 
som anses ltimpliga fdr adoption.7 Denna skildring av adoptionssynens fdrandring maste 
dock ifragasattas. Tizard har inga belagg fdr sina pastaenden och de verkar inte vara 
grundade pa nagon vetenskaplig undersokning av den engelska adoptionsverksamhetens 
forandring. En preliminar genomgang av den svenska lagstiftningen 1917 och riksdagens 
behandling av adoptionsfragor fram till 1970 visar ocksa att adoptionsverksamhetens 
forandring i vart land inte kan beskrivas pa detta satt. 8 "Barnets basta" stod namligen 
redan yid seklets borjan i fokus fdr debatten angaende adoption. Detta reser naturligtvis 
fragan vilken innebord begreppet "barnets basta" har givits i samband med adoptioner 
under 1900-talet. 

I jamfdrelse med 1833 ars legostadgas bestammelser kring fosterbarn och fosterforaldrar 
innebar adoptionslagstiftningen framforaIlt att barnets rattsliga stallning forbattrades. Ett 
fosterbarn betraktades som tjanare, hade ingen laglig ratt till arv eIler fosterfdraldrarnas 
namn och kunde nar som helst tvingas ltimna fosterhemmet. Fosterfortildrar fick 
dessutom betalt fdr att de gay barnet ett hem och en uppfostran. Manga fosterbarn hade 
visserligen en betydligt starkare stallning i sina familjer men den var inte pa nagot satt 
tryggad genom lag. Det iir just dessa missforMllanden som uppmarksammas i de tidiga 
diskussionerna om huruvida adoption bor infdras. Genom adoption kunde barn upptas 
som adoptantens eget, fa laglig ratt till arv, foraldrarnas namn och sociala stallning. 
Forhallandet betraktades som permanent, ett barn- och fdrtildraskap som skulle motsvara 
det biologiska. For fosterfdraldrar innebar det en okad trygghet att adoptera, eftersom 
barnet da inte utan vidare kunde tas ifran demo Genom att barnets rattsliga sWllning . 
sakrades kunde fdraldrarna ocksa vara sakra pa att deras namn skulle leva vidare och att 
det arv de lamnade efter sig skulle stanna inom familjen. Adoptionen innebar dock inga 
omedelbara ekonomiska fordelar fdr dem.9 I lagen stadgas att tillstand till adoption inte 
far ges " ... med mindre adoptionen finnes landa till gagn fdr barn et.. ." I 0 och i 
motiveringen tilllagforslaget utvecklas detta i foljande ordalag: "Endast om barnet kan 
anses erhalla fullt goda levnadsvillkor bor adoptionen beviljas. Stor vikt ligger ock pa 
adoptantens person. Det bor noga provas, huruvida han pa grund av sin vandel och 

7 Tizard (1978) s 7 ff 
R En preliminar undersokning ay attityder till adoption inom riksdagen har gjorts i en studie ay 
riksdagens motioner angiiende adoption 1908-1970: Lindgren, Cecilia SYllen pa bam oeh jorii/drar i 
riksdagens motion er angaellde adoption 1908-1970. opublicerad rapport, Linkopings Uniyersitet. tema 
Barn (1994) 
o Kommittebetankande 1917; motiy till fOrslag tilllag om adoption, s 31-33 
Andra kammarens motion (AKM) nr 89 1908 
Riksdagens skriyelse nr 25 1908 
LalZutskottets utliitande nr 19 1908 
10 SFS nr 378 § 8.1917 
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ovriga egenskaper kan vara skickad att giva barnet den uppfostran, varav det kan vara i 
behov. Brister nagot dtiruti, bor barnet icke lamnas till honom." 11 Har betonas ocksa att 
mojligheten att hava adoptionsforhallandet ar viktigt for barnets skull eftersom det ofta 
adopteras i unga ar och inte kan paverka sin situation; "Anledning att for barnet yrka 
adoptivfOrhallandets hlivande har i framsta rummet ansetts fOreligga, om i fOljd av 
adoptantens upptradande mot barnet eller daliga leverne i allmanhet barnets bdsta (min 
kurs.) kan anses pakalla att forhallandet upphOr.,,12 I betlinkandet papekas liven vikten a\' 
att ingen tillMs adoptera barn for att vinna ekonomiska fOrdelar, till exempel genom 
vederlag fran de biologiska fOraIdrarna. Adoptanten maste verkligen avse att fostra och 
varda barnet. 13 DarfOr fOreskrivs i lagen, § 10, att ratten skall till se att eventuella 
vederlag ", .. helt eller delvis anvandes till barnets bdsta (min kurs.).,,14 Dessa citat visar 
tydligt att barnets och inte de vuxnas rattigheter stod i centrum yid tillkomsten av 
adoptionslagstiftningen. Det var visserligen positivt att adoptivforaldrar kunde kanna sig 
trygga i sitt fOrhallande till barnen och att barnlOsa makar genom adoption kunde ersCitta 
hristen pa egl1a avkomlillgar och fa okat livsinnehall men detta var vaIkomna 
konsekvenser av lagstiftningen, inte orsaken till att den tillkom. 15 

Pastaenden om vad som ar bast fOr barnet har sedan dess flitigt anvands i riksdagens 
behandling av adoptionsfdigor som argument fOr allehanda asikter och forslag. I en 
motion fran 1938 I1imnas fors]aget att aven person er med biologiska barn skall till5.tas 
adoptera och att de barnlOsa som adopterar barn borde ta minst tva stycken. Detta for att 
varje barn bor f3. vaxa upp i en sa fullstandig familj som mojligt. En stor familj med 
manga syskon framjar en sund utveckling medan en uppvaxt som ensamt barn kan vara 
direkt farlig. 16 Tva ar senare fOreslas inforandet av en ny adoptionsform enligt vilken 
foraldrarnas fOrsorjningsplikt mot barnet upphor yid 16-18 ars alder och barnet inte har 
ratt till nagot arv. Detta skulle innebara en forsvagning av adoptivbarnets stallning men 
fOrslaget motiveras med htinvisning till barnets basta. Det basta for utomaktenskapliga 
barn ar att adopteras sa att det far en trygg uppvaxt och inte utvecklas till 
samhallsskadliga element. DarfOr maste fler formas att adoptera, om det sa skall ske 
genom att adoptivbarnets stallning fOrsvagas. 17 Anda fram till 1971 var det mojligt att 
hava adoptionsforhallanden, vilket skulle vara helt otankbart med dagens adoptionssyn. 
Denna paragraf fick ocksa stark kritik, redan innan lagen antogs, eftersom den unsags 
strida mot adoptionens grundide. Adoptionen skall motsvara en biologisk barn
fOraldrarelation och en sadan kan aldrig upphavas. 18 Trots detta kvarstod denna 
bestamrnelse anda fram till 1971. Den antogs narnligen, och fOrsvarades sa sent som 
1967 atminstone nar det gallde barnens havanderatt, med hanvisning till barnets biista. 
Ett barn som adopterats bort som litet har inte kunnat paverka sin situation och maste 
darfOr ha mojlighet att upphava adoptionsfOrhallandet om det inte fungerar, menade man. 
Det sags som en trygghet och en rattighet fOr barnet. 19 

11 Kommittebetankande 1917; motiv till fOrslag tilllag om adoption, § 8 
I~ Kommittebetankande 1917; motiv till fOrslag tilllag om adoption, § 20 
13 Kommittebetankande 1917; motiv till fOrslag tilllag om adoption, § 10 
14 SFS nr 378 § 10,1917 
15 Kommittebetankande 1917; motiv till fOrslag tilllag om adoption, s 32 f 
16 Forsta kammarens motion (FKM) nr 102 1938 
17 AKM nr 193 1940 
I R FKM nr 96 191 7 
19 Kommittebetankande 1917; motiv till fOrslag tilllag om adoption. § 20, AKM nr 59 1967 
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Under 60-talet uppmiirksammas de barnlOsas situation. Kon av adoptionssokande ilr Ling 
och manga barnlosa par skulle kunna hjiiJpas om adoption av utlandska barn 
underliittades, menar en motionar. Detta skul1e aven bidra tillforstdelse over griinsenw. 
Nu kommer ocksa krav pa ekonomiskt understbd till adoptivfOraldrar. Ingen skull 
behova avsta fran att adoptera utav ekonomiska skal. Det iir inte de rika som i fOrsta 
hand skall adoptera, utan de mest liimpliga. DarfOr kraver man ocksa att till exempel 
handikappades rattigheter maste respekteras. Pa grund av fOrdomar far de sallan tillstand 
att adoptera, aven om deras sjukdom inte skul1e inverka negativt pa barnets fostran. Det 
anses orimligt att berova barnlOsa handikappade aven mojligheten att ta hand om andras 
barn."o Det ar alltsa fOrst under 60-talet vi ser den fokusering pa adoptivfOraldrars behov 
som ofta antas ha dominerat adoptionsdebatten anda fram till 70- och SO-talen. Vad 
beror det pa? Mojligen ar det ett uttryck for barnens okade emotionella varde. Barn hade 
kanske yid denna tid blivit fOrutsattningen for ett normalt !iv, nagot som bade 
ekonomiskt svaga och handikappade maste fa chansen att uppna. A yen de forslag som 
betonar de vuxnas rattigheter kunde dock motiveras med argument som gallde barnen. 
For barnens skull maste man tillse att de mest lampliga fOraldrarna far adoptera. Man kan 
darfOr inte friinta ekonomiskt svaga och handikappade mojligheten att adoptera da de i 
manga fall ar lampligare som foraldrar an de som har gott om pengar. 21 

Vi kan alltsa konstatera att tanken om "barnets basta" statt i fokus alltsedan en lag om 
adoption borjade diskuteras i borjan av seklet. Den fraga vi da maste stalla ar vad detta 
egentligen innebar och har inneburit under olika tidsperioder. Exemplen ovan visar att 
"barnets basta" inte enbart kan definieras utifran vad som ar bra fOr barn utan ocksa vad 
som anses vara fOraldrarnas, familjens och samhallets basta. Bilden av den goda 
barndomen speglar darfOr ocksa forestallningar om samhiillet i en vidare bemarkelse. 
Synen pa barn och foraldrar har fOrandrats under seklets gang och beslut som en gang 
togs for "barnets basta" fordoms idag med hanvisning till just "barnets basta". Fragorna 
om vem adoptionen egentligen ar till for, vad som ar bast for barnet och vem som ar en 
god foralder har sttlndigt aterkommit. Svaren har varit manga och olika, aUa praglade av 
sin tid och sitt samhalles varderingar. Genom en studie av handliiggning av 
adoptionsarenden, lagstiftning kring och riksdagsbehandling av adoptionsfnlgor kan . 
fOrandringar i synen pa barn, barndom och fOraldraskap under 1900-talet askadliggoras. 

1.3 ForskningsHige 

Forskning om adoption har framst bedrivits inom det beteendevetenskapliga faltet, bade 
intemationellt och i Sverige. Mfmga studier av adoptivbarn och deras familjer har gjorts 
med syfte att finna klarhet i fnlgan om arvets och miljons betydelse for barns 
utveckling.~2 En annan del av forskningen utgors av s k uppfOljningsstudier. Syftet lir att 
fOlja barn som adopterats och undersoka hur de anpassar sig inom olika omraden. Det 
kan galla kontakten med fOraIdrar, syskon och kamrater, den sprakliga utvecklingen eller 
skolarbetet. 2

:l AdoptivfOraldrars och aldre adoptivbarns syn pa och hantering av 

20 AKM nr683 1966, AKM nr 392 och 869 1969. FKM nr 268 1970 
21 AKM nr 869 1969, FKM nr 268 1970 
22 t ex Heston/Denney (1968), Berglind (1956. -61. -63) 
23 t ex Bohman (1973), HaIlden ( 1981), De Geer (i 992) 
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adoptivsituationen har ocksa undersokts. 24 Nagra historiska studier av svensk 
adoptionsverksamhet har inte gjorts. 

I den tidigare forskningen studeras adoption framst som ett psykologiskt fenomen och 
man lir intresserad av hur det paverkar manniskor och deras relationer. Perspektivet i 
denna studie ar ett annat. Adoption skall studeras sasom ett historiskt samhlilleligt 
fenomen. Trots detta kan den beteendevetenskapIiga forskningen komma till anvandning. 
Det gaIler till exempel de delar av Bohmans uppfOljningsstudie, rorande barn adopterade 
under 50-talet, som behahdlar social a, ekonomiska och aktenskapliga fOrhaIlanden bland 
adoptivforaldrar och adoptivforaIdrars attityder till adoption. 25 Sa aven Bresikys studie 
av adoptivforaldrar till utlandska barn som adopterades 1973-75.26 

Den historiskt inriktade forskning som ar relevant for en studie av svensk 
adoptionsverksamhet ar den som behandlar synen pa barn och barndomens forandring 
under 1900-talet. Flera forskare har visat att barndomen ingalunda ar en och 
ofOranderlig. Varje tid och varje samhalle har sin syn pa barn och skapar utifran denna en 
forestaIIning om vad barndom ar och bor vara. Detta formande av barndomsbegreppet 
paverkas av savtil poIitiska, kultureIIa som sociala faktorer. 27 Viviana ZeIizer visar i sin 
bok Pricing the priceless child hur synen pa barn och barns varde genomgick en radikal 
fOrandring i USA under perioden 1870-1930. Det ekonomiskt vardefuIla barnet, som 
bidrog till familjens fOrsorjning genom arbete, ersattes under I 900-talets borjan av det 
emotionellt vardefulI barnet. Grunden till denna fOrandring ser Zelizer i vad hon kallar 
"heIigforklarandet" av barn. Barn skulIe inte arbeta, de skulIe inte vara nyttiga - de skulle 
bara vara barn och genom sin blotta existens fOrgylla fOraldrarnas liv. Det paradoxala i 
denna process ar att det ekonomiskt vardelOsa barnet, pa grund av sitt hoga emotionella 
varde, kom att varderas mycket hogre ekonomiskt sett an det ekonomiskt vardefulla nar 
det gallde till exempel ersattning yid dodsfalI. 28 

Den del av Zelizers studie som ar mest intressant i det har sammanhanget lir den som 
behandlar fosterbarns- och adoptionssystemet. I den fOrandring av adoptionssystemet 
hon beskriver blir barnens okade emotioneIIa varde under 1900-talet mycket tydligt. Det 
system for fosterbarnsvard som tillampades i USA under 1800-talet forutsatte att barn 
hade ett ekonomiskt varde. FosterfOraldrar gay barn hem, mat, uppfostran och en viss 
utbildning mot att de arbetade och bidrog till familjens forsorjning. De som efterfragades 
av fosterforaldrar var darfor aldre pojkar som kunde arbeta bra, medan ingen ville ta 
hand om nyfOdda barn som fortfarande var en ekonomisk borda. Manga ensamma 
modrar tvingades darfor overge sin a sptidbarn, lamna dem till barnhem eIler till sa kallade 
"baby farms" som mot en viss ersattning atog sig att fOda upp barnet och placera det i ett 
hem. De fiesta av dessa barn gick dock en sakeI' dod till mOtes. loch med att det 
arbetande nyttiga barnet yid tiden kring sekelskiftet alltmer kom att ses som ett socialt 
problem blev det traditioneIIa fosterbarnssystemet ohallbart. Det var inte Hingre 
accepterat att ge ett barn uppfostran i utbyte mot dess arbete. Darmed kom den 
instrumentella formen av adoption, dar ekonomiskt vardefuIla barn efterfnlgades, under 

:: .. t ex Raynor (1980), Kirk ( 1964) 
25 Bohman (1973) s 69 ff, 242 ff 
26 Bresikv (1976) 
27 Hendrick (1990) s 36 f, Sandin (1990) s 38 f 
28 Zelizer (1985) s 3-21 
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1900-taJets forsta decennier att successivt ersattas av en "sentimental" adoption dar 
ekonomiskt vardelosa men emotionellt vardefulla barn var mest attraktiva. Detta fick 
dock avgorande konsekvenser for vilka som adopterade och adopterades. De barn som 
betingade det hogsta emotionella vardet var inte de aldre pojkar som tidigare efterfnlgats 
utan barn i spad alder, framfOrallt flickor. Barn over 6 ar blev allt svarare att placera. De 
som adopterat det under 1800-talet ekonomiskt vardefulla barnet var framfOrallt familjer 
som forsorjde sig genom jordbruk eller olika typer av okvalificerade yrken. Det 
emotionellt vardefulla barnet daremot adopterades av famiJjer med hogre social status. 
Under 30- och 40-talen okade efterfragan pa barn och antalet adoptioner 
mangdubblades. Men nativiteten sjonk och a1Jt fIer modrar beholJ sina barn vilket ledde 
till att antalet barn ti1Jgangliga fOr adoption minskade. Problemet var nu inte langre att 
finna ett hem till alia oonskade barn utan istlillet att hitta barn till aJIa dem som ville 
adoptera.29 

1.4 A vhandlingens overgripande syfte 

Mot bakgrund av Zelizers studie kan en flertal viktiga och intressanta fragor stlillas 
angaende adoptionsvasendets historia i Sverige. Ar infOrandet av en adoptionslagstiftning 
i borjan av seklet en uttryck fOr barns minskade ekonomiska, och okande emotionella, 
varde? Kanske kunde det traditionella fosterbarnssystemet. som liksom i USA innebar att 
barnet hade en tjanares stlillning, inte tillfredssUilla barnens och de vuxnas nyfunna behov 
av emotionellt engagemang. Var adoption en ett uttryck for en onskan att bli foraldel' och 
fa ett eget barn, vilket var nagot annat an att ge nagon annans barn ett hem, mat och 
uppfostran? Om sa tir fallet borde vi finna att det ar den emotionella relationen som 
betonas i samband med adoptioner och inte barnets ekonomiska varde. Det finns dock 
anJedning att ytterligare problematisera den distinktion Zelizer gor mellan ekonomiskt 
och emotionellt varde. Bakom ett adopterande pars onskan om ett eget barn kan det 
naturligtvis ocksa ligga en tanke om att detta barn blir deras arvinge och kan fora 
familjen och namnet vidare. Adoptionen kan saledes innebara savtil ett emotionellt som 
ett ekonomiskt och socialt varde. A andra sidan ar det troligt att en familj som viII 
adoptera just fOr att fa en arvinge viII adoptera ett barn som de kan ha en emotionell 
relation till, ett barn som det kan se som sitt barn. Det ar darfOr viktigt att i diskussionen 
om barns varde inte se adoptionens olika funktioner som omsesidigt uteslutande. 
I anslutning till fnlgan om barnets emotionella varde tir det intressant att undersoka vilka 
barn det ar som adopteras. Ar det aven i Sverige flest sma barn och framfOrallt flickor? 
Det blir ocksa intressant att se pa adoptionens omfattning. Kan vi har liksom i USA se en 
okning i efterfragan pa barn och i antalet adoptioner? De forandringar som sker nar det 
gall er adoptionens omfattning, vilka barn det ar som adopteras och motiven till adoption 
torde ocksa paverka synen pa viI ken barndom och vilka fOraldrar barn har ratt till, men 
detta diskuterar tyvarr inte Zelizer. 

Syftet med detta projekt ar saledes att studera svensk adoptionsverksamhet under 
perioden 1908-1980 och den syn pa barn, barndom och foraldraskap som kommer ti 11 
uttryck dar. Genom en studie av hur den praktiska adoptionsverksamheten fungerade kan 
fOrestallningar och attityder relaterade till adoption synligare. Pa vilket satt fOrandras 
synen pa barn, barndom och foraldraskap inom adoptionsverksarnheten under 1900-talets 

~9 Zelizer (1985) s 169-207 
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gang'? Vad beror fOriindringarna pa? Ar tillgangen pa adoptivbarn och adoptivforiildrar 
aygorande fOr yilken adoptionssyn som dominerar? Ett oyerskott pa adoptiybarn som 
behover fOriildrar kan inneblira en forandring ay synen pa yilka barn som ilr liimpliga att 
adoptera, och ett oyerskott pa adoptionssokande medfor kanske att krayen pa en god 
fOrtilder okar. Kan fOriindringar ocksa siittas i samband med yad som sker i samhiillet i 
st0l1, till exempel fOriindringar i synen pa familjen, den okade professionaliseringen inom 
barnayardsomnldet och barnets okande emotionella vtirde? Kanske medfor barnllikares 
och socialarbetares okade betydelse att krayen pa adoptivforiildrar okar och att synen pa 
deras kompetens som fOriildrar forandras. Medfor barns okade emotionelJa vlirde att de 
barnlOsa vuxnas behoy overskuggar barnets? Vilka inneborder har begreppet "barnets 
basta" haft under perioden och vad sager det om barndomens forandring under 1900-
talet? 

Den deJundersokning som ror behandlingen ay adoptionsfragor i lagstiftning, 
utredningar, riksdagens handlingar och annat offentligt material kommer att tacka hela 
undersokningsperioden, 1908-1980. Huvuddelen ay studien ar emellertid tankt att 
behandla den praktiska adoptionsverksamheten. Tre 1 O-arsperioder studeras. 20-talet. 
50-tal et och 70-talet, och i huvudsak kommer material fran barnayurdsnamnd och 
dldhusrattltingsratt att anvandas. Studien av den praktiska adoptionsyerksamheten 
kommer framfOrallt att rora Stockholm eller annan lamplig ort. 

2 UNDERSOKNING Adoptionsarenden behandlade vid Stockholms radhusratt J 925 

2.1 Syfte och fragestalIningar 

Mot bakgrund av det som diskuterats i projektskissen kan yissa antaganden goras om 
adoptionsverksamheten i Stockholm yid 20-talets mitt. 
Zelizers beskriyning ay barnets okade emotionella varde aktualiserar fragan om yilka 
barn det yar som adopterades i Stockholm 1925. Som tidigare namnts innebar 
adoptionen, till skillnad fn1n fosterbarnssystemet, att barnet fick ratt till ary och 
fOriildrarnas namn och sociala status. ForaJdrarna kunde vara stikra pa att barnet inte 
skulle tas ifran dem men adoptionen innebar fOr dem inga omedelbara ekonomiska 
fOrdelar, i form av fosterlega eller bidrag till familjens fOrsorjning. Det ar diirfOr troligt 
att det var de barn som framfOrallt tillskreys ett hogt emotionellt yarde som adopterades. 
yilket naturligtvis inte fOrhindrar att adoptionen kunde ha flera fOrdelaktiga 
konsekvenser, t ex i ekonomiskt och socialt hanseende. Adoptionen innebar att ett 
foraldra-barnfOrhallande motsvarande det biologiska inriittades och detta torde inte vara 
efterstravansviirt fOr foraldrar som i forsta hand vill ha ett ekonomiskt nyttigt barn. Mer 
liimpligt ur deras synvinkel yore att ta emot fosterbarn. Fosterforaldrar atnjot dessutom 
ekonomisk erstittning, vilket omojliggjordes yid en adoption. Zelizer havdar att det var 
de sma barnen och framfOrallt flickorna som blev populara i USA nar den "sentimental a" 
adoptionen ersatte den instrumentella. Har gamla var adoptiybarnen i Stockholm? Var 
det flest pojkar eller flickor som adopterades? 

Vilka var det da som adopterade och yarfOr gjorde de det? Med utgangspunkt fran 
resonemanget ovan borde det vara de som yille ha ett barn ay framfOrallt emotionella 
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skill. Detta gilllde sakert de par som inte hade nagra egna biologiska barn. Adoptionen 
mojliggjorde skapandet ay ett band motsyarande det biologiska pajuridisk Ylig. 
Hlirigenom kunde barnlOsa fa ett barn som yerkligen yar deras eget barn, de kunde bli 
foriildrar och bilda enfamiU. Det lir a andra sidan mojligt attjust barnlOsa adopterade ay 
helt andra orsaker, adoption yar kanske for yissa det enda sattet att fa en aryinge och 
fCirsakra sig om att familjens namn och ekonomiska tillgangar fordes yidare. Zelizer 
papekar att oyergangen fran en instrumentell till en sentimental adoption i USA ocks:l 
iJ)nebar att alltfler familjer med hogre social status adopterade. En analys ay 
adoptiyfamiljernas i Stockholm sociala tillhorighet har dock inte kunnat goras inom 
ramen fOr denna undersokning. 

Fragan om hur omfattande adoptionen yar och hur de sokande bedomdes ar ocksa 
intressant. Lagen om adoption tradde i kraft 1918 och hade saledes funnits i endast 7 ar 
yid tiden for proyundersokningen. Det yore inte foryanande om det drojde innan den 
borjade tilHimpas. I riksdagsdebatten under 20-, 30-, och 40-talen papekade ocksa ett 
antal motionarer att adoptionerna yar farre an man kunde onska och krayde atgarder for 
att uppmuntra adoption. Det finns alltsa anledning att anta att antalet adoptionstirenden i 
mitten ay 20-talet inte yar sa stort. Om sa yar fallet ar det ocksa troligt att bedomningen 
ay bliyande adoptiyfOraldrar inte yar alltfOr strang och att majoriteten ay ansokningarna 
beyiljades, i synnerhet med tanke pa att adoptioner skulle uppmuntras. Darmed inte sagt 
att man helt okritiskt liit yem som helst adoptera, men om manniskor inte stod i ko for att 
fa adoptera kraydes det inte ett noggrant bedomningssystem fOr att valja vilka ay alia 
ltimpliga som skulle fa tillstand. Man kunde istallet beyilja adoption till alla som ansags 
ha fOrutsattningarna att ta hand om ett barn. 

I 1917 ars adoptionslagstiftning stadgas att adoption inte far beYiljas om den inte bedoms 
yara till fordel fOr barnet. 30 Hur bedomningen ay huruvida adoptionen yar bra fOr barnet 
eller inte kom att ga till i praktiken kan saga oss nagot om synen pa barn och foraldrar 
yid den har tiden. Vad lag till grund fOr bedomningen ay adoptionens lamplighet? Vad 
kom "barnets blista" att innebara i praktiken? 

Syftet med undersokningen ar att med utgangspunkt fran de fnigor som hlir formulerats 
och diskuterats studera adoptionsarenden i Stockholm 1925. Genom en bearbetning av 
riidhusrattens material kartlaggs adoptionens omfattning, gruppen adoptivfOraldrar och 
adoptiybarn samt tillvagagangssattet yid utredning och bedomning och harigenom far yi 
en bild ay hur adoptionsverksamheten fungerade. Den oyergripande problematik som 
star i fokus fOr undersokningen ror dels barns Yarde, dels innebOrden ay begreppet 
"barners basta". 

Rapporten disponeras pa fOljande satt. Narmast foljer en diskussion om material. uryal 
och metod. Undersokningen inleds darefter med ett avsnitt om adoptionsfOrfarandet och 
adoptionens omfattning. Detta fOljs ay en undersokning ay adoptiybarn och -fOraldrar. 
Dur behandlas barnens k~n, alder och familjebakgrund samt adoptiyfOraldrarnas 
familjesituation och adoptionsmotiv. Den sista delundersokningen ror utredning och 
bedomning ay adoptionsarenden. Till sist sammanfattas och diskuteras resultaten med 
utgangspunkt fran de oyergripande fragorna om barns varde och synen pa "barnets 
busta" . 

. 10 se not 10 o-::h II 
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2.2 Material, urval och metod 

Undersokningen ar uteslutande baserad pa material fnIn Stockholms rildhusratts forsta 
avdelning, Formyndarkammaren. De tirenden som behandlades i ratten indelades i tva 
rotlar efter efternamnet pa den person lirendet glillde. Rotel 1 omfattar arenden dur 
huvudpersonens efternamn borjar pa A-K. Adoptionsarenden bokfOrdes utifran 
adoptivforalderns efternamn. Denna undersokning baseras pa de 40 fOrsta 
adoptionslirendena tillhorande Rotel I som behandlades 1925. Det finns ingen anledning 
att misstlinka att urvalet medfor att bilden av adoptionerna detta ar blir missvisande. De 
resultat som redovisas galler for just den undersokta gruppen men anvands som 
utgangspunkt fOr en generell diskussion om adoptioner yid den har tiden. Uppgifter som 
i det foljande Ilimnas om adoptionsfOrfarandet och hela den undersokta gruppen 
adoptivbarn och -fOraldrar, och som grundar sig pa en genomgfmg av samtliga arenden, 
beJaggs inte i not. I vissa fall ges dock exemplifierande noter for att belligga en generell 
foreteelse. 

Alia adoptionsansokningar behandlades alltsa i radhusrlitten som beslutade om de skulle 
beviljas eller ej. I domboken finns rlittens protokoII med bilagor bevarade. Protokollen ill' 
mycket kortfattade, dar meddelas endast vilka handlingar som inkommit i arendet samt 
rattens beslut. Det ar istallet de bifogade handIingarna, biIagorna till protokollet, som ger 
oss en inblick i arendet. De blivande fOrlildrarnas ansokan om adoption ar alltid bifogad 
och dlir far man uppgifter om deras och barnets namn, anledningen till att de viII 
adoptera, om de har egna biologiska barn med mera. Dessa ansokningar lir valdigt lib 
fran arende till arende och verkar vara skrivna utifran en viss mall. I bifogat aldersbetyg 
for adoptivfOraldrarna finns uppgifter om deras namn, fodelsedatum, yrke, 
giftemalsdatum, gemensamma barn och barn i tidigare aktenskap och utom liktenskapet. 
Barnets aldersbetyg innehaller fOrutom personuppgifter om barnet ofta ocksa namn, 
fOdelseuppgift och civiIstand fOr den biologiska modern. A v yttranden fran 
barnavardsnlimnden och barnavardsmannen framgar hur undersokningen och 
bedomningen av arendet gatt till och om namnden forordar en adoption eller inte. Hur 
finns ofta utforligare uppgifter om barn et, adoptivforaldrarna och de biologiska 
fOraldrarna. Forutom dessa handIingar fogas ofta till protokollet medgivanden fnIn de 
biologiska fOrlildrarna, barnet eller dess formyndare, adoptivfOrlildrarnas bioIogiska barn 
eller deras fOrmyndare samt rekommendationer fran till exempel adoptivfaderns 
arbetsgivare eller vanner till familjen. Genom aU kombinera uppgifter fran de olika 
handlingarna och behandla dem saval kvantitativt som kvalitativt har jag kunnat fa en 
generell bild av adoptionerna i Stockholm 1925 men liven en god inblick i enskilda 
arenden. Yid beskrivningar av enskilda lirenden hlinvisas i not till det aktuella protokollet 
men beteckningen pa biJagan anges ej. Yid direkt citat anvands citationstecken men nar 
vissa ord eller uttryck hamtas fran handlingarna utan att dessa Citeras anvands kursiv sti!. 
Namnen pa de barn, fOraldrar och adoptivfOraldrar som omnamns i det foljande lir 
fingerade. I not hanvisas till det aktuelIa protokollet, men eftersom detta kan behandla ett 
fIertal adoptionsarenden anges ocksa forsta bokstaven i adoptivfOraldrarnas verkliga 
efternamn. Nar de personer som pa barnavardsnamndens uppdrag utredde 
adoptionsarenden namns anvands deras riktiga namn. 

Vad finns da att saga om detta material ur kallkritisk synpunkt? 
De personuppgifter som finns i handlingarna, till exempeI uppgift om fodelsedatum, 
alder, vigseldatum, yrke , inkomst med mera, kan betraktas som tillfOrlitliga. Uppgifter 
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ay mer yarderande kmaktar dliremot, till exempel om adoptiyforaldrarnas och de 
biologiska foraldrarnas yande!, hemmets skotsel eller barnets situation, kan inte ses som 
en beskriyning ay yerkligheten. Vilka uppgifter som lamnas, hur man uttrycker sig, vad 
som beskrivs som bra eller daligt ar helt beroende ay det faktum att det ar ett 
adoptionsarende det gliller. AdoptiyfOraldrarnas ansokan lir ett bra exempel pa detta. Om 
man yill studera yarfOr de sokande vill adoptera maste man se ansokningshandlingen som 
en berattande kaIla. Visst kan det de sager i ansokan yara yad de yerkligen tycker och 
kanner men det kan ocksa yara en anpassning till normen fOr yad manforvantades tycka 
och saga. Nar man drar slutsatser om forlildrarnas instalIning till barnet och adoptionen 
utifran detta dokument maste man alItsa ta hansyn till att det fOrmedlar en bild ay 
yerkligheten, anpassad efter situationens kray. Denna tendens ar ocksa intressant i sig. 
Genom att se yilka argument de soknnde framfor i sin ansokan kan yi fa en uppfattning 
om tidens syn pa adoption och foraldraskap. Om fragan man sUiller till materialet istallet 
ar hur en adoptionsansokan formulerades, yilka skal fOr adoption som Yanligen angavs 
och yilka upplysningar som kraYdes fOr att ansokan skulJe yara fullstandig ar dessa 
handlingar naturligtyis att betrakta som kyarlevor. Dil ar det yad det faktiskt star i 
handlingarna som ar det intressanta, inte vad det sager om dem som skrey demo En 
liknande dubbeltydighet galler fOr de skriftliga utlatanden fran barnayardsmannen som 
bifogas protokollet. Som kyarleyor ay barnayardsmannens arbete ar dessa en utmarkt 
ktiIla. De yisar hur utredningen ay adoptionsarenden gick till, vad som bedomdes och 
hur det bedomdes. Vill man dtiremot veta "sanningen" om adoptiyforaldrarnas 
personlighet och hemfOrhallanden, barnets situation eller de biologiska forlildrarnas 
leverne och kontakt med barnet maste denna kalla behandlas med star fOrsiktighet. Det 
som redovisas ar en persons tolkning och beskrivning ay yerkligheten och denna enda 
person har dessutom till uppgift att bedoma och yardera. 

De fn'lgor som behandlas i denna studie galler savlil det konkreta forfarandet yid 
adoptioner som de varderingar detta yittnar om och materialet kommer darfOr att 
behandlas pa buda de satt som har beskriyits. 

2.3 Adoptionens omfattning och det rattsliga fOrfarandet 

Radhusrattens material ger en bra bild ay hur ett adoptionsarende behandlades. Ansokan 
om adoption inlamnades av de bliyande adoptiyfOraldrarna till rattens 
fOrmynderskapsaydelning, aydelning 1. De sokande uppgav dar skal for adoptionen och 
Iamnade yissa obligatoriska uppgifter; en forsakran om att inget vederlag yar "utfast eIler 
giyet" , uppgifter om barnets ekonomiska tillgfmgar samt uppgift om huruyida de hade 
biologiska barn. 31 For att ratten skulJe kunna ta stallning till ansokan kraydes ocksa en 
rad andra handlingar. Om barnet som skulle adopteras var aldre an 12 ar skulle det, enIigt 
lagen, sjaly medge adoptionen och fOr omyndiga barn kraydes tillstand fran de biologiska 
fOraldrarna eller barnets fOrmyndare. 32 Det ar oklart om de sokande sjalya bifogade dessa 
eller om de inforskaffades av ratten. Det yerkar variera fnln fall till fall, men det var 
enligt lagen upp till ratten att " ... infOrskaffa erforderlig utredning. "D Mojligen inharntade 
ratten vissa handlingar, till exempel aldersbetyg fOr adoptiyfOraldrar och -barn samt 

11 t ex SR Fm; pr 3/2 1925 (A) 
.le SFS nr 3781917, § 5,6 
.1:1 SFS nr 378 1917, § 9 
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medgivande fran biologiska forlildrar, medan medgiyande fran adoptiybarnet och 
eyentuella biologiska barn ofta inliimnades ay adoptiyforlildrnrnajamte ansokan.1.l Nlir 
ansoknn inliimnats till r<ldhusratten skickades den, yilket ocksa fOreskrevs i lagen, pa 
remiss till barnayardsnamnden.J5 En utredning gjordes och pa grundYal ay denna 
beslutade barnayardsnamnden om de skulle fororda en adoption eller inte. Derns beslut 
och ett utlatande fran den som gjort utredningen skickades sedan till radhusratten. Nar 
samtliga handlingar inkommit togs arendet upp till behandling och beslut fattades. 

Ar 1925 fattades yid Stockholms n'ldhusrlitt beslut i omkring 170 adoptionsarenden. 
Tjugo ar senare, 1945, hade antalet fOrdubblats och cirka 350 iirenden behandlades. 36 I 
jamfOrelse med denna utyeckling yar antalet adoptioner 1925 lagt men det faktum att 
170 adoptioner beviljades tyder pa att mojligheten att adoptera kom att utnyttjas av 
manga redan fran borjan. Kanske tillfredsstallde inte fosterbarnssystemet barnens 
och/eller fOraldrarnas behov av emotionellt engagemang. FosterbarnsfOrhallandet var 
temporart och ay ekonomisk art, medan adoptionen mojliggjorde en relation dar radsla 
for separation inte behovde sdi i vagen for utveckIandet av kanslomassiga band. Trots att 
antalet adoptioner okade kraftigt klagade man inom riksdagen anda in pa 40-talet over 
att de var for fa. Det kan bero pa att bedomningen inte stod i relation till det faktiska 
antalet adoptioner utan till hur vlil det behov som fanns tacktes. Under 20-talet sags det 
som ett problem att det fanns manga barn som inte kunde tas om hand av sina foraldrar 
och att alIdeles for fa av dem fick nya hem och familjer. Som vi kommer att se var de 
fiesta av barnen som adopterades dessutom redan omhandertagna som fosterbarn. Under 
50-tal et daremot var problemet ett annat. Det fanns fortfarande barn som behoyde tas 
om hand av andra an sina biologiska fOraldrar men det fanns annu fler vuxna som mer an 
garna atog sig denna uppgift. Antalet adoptioner holls aIItsa nere for att det fanns for fa 
barn och det fanns inte langre nagon anledning att fran centralt hilll beklaga det laga 
antalet och forsoka uppmuntra adoption. 

Hur stor del av adoptionsansokningarna var det da som beviljades och hur manga 
avslogs ? Av de drygt 80 arenden som behandlades inom rotel 1 1925 beviljades alIa utom 
ett. Att denna enda ansokan avslogs berodde inte helIer pa att adoptionen ansags 
oltimpJig utan pa att det blev problem rent juridiskt fOr att en av de berorda parterna var 
utlandsk medborgare. Men vad betyder det att alIa arenden beyiljades? Man kunde 
visserligen fOrvanta sig att stOrre delen av arendena skulIe beviljas eftersom man yilIe 
uppmuntra adoption, men det ar konstigt om inga adoptioner efter genomford 
undersokning bedomdes som olampIiga. Detta faktum aktualiserar fragan om hur 
bedomningen gick till men detta far vi aterkomma till. En fOrklaring skulIe kunna vara 
att de oHimpJiga fallen, de som inte hade nagon utsikt att beviljas, stoppades innan de 
kom till rildhusratten, av till exempel barnavardsnamnden. Det ar mojligt att manga forst 
sokte sig till barnavardsnamnden nar de skulle ansoka om adoption, liven om detta inte 
var den egentliga gangen och det inte marks i rattens material. Kanske var det dar man 
fick hjaJp med att formulera sin ansokan. Om barnavardsnamnden hade denna roll ar det 
mojligt att de stoppade, eller avril.dde, sokande som ansags oJampJiga och som inte skulIe 
komma att beviljas i ratten. Detta ar en mojlig forklaring till den hoga andelen beviljade 

,14 ( ex SR Fm; pr 15/4 1925 (B) 
:15 SFS nr 378 [917, ~ 9 
.10 SR Fm; a) Sakdiurium 1925-27, Rotel loch n. b) Sakdiarium 1945. Rote[ I. n. III och IV. 
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ansokningar men den gar inte att yare sig verifiera eller falsifiera med hjlilp ay rlittens 
handlingar. For detta krays en undersokning ay barnayardsnamndens material. 

2.4 Den nva familjen 

Den 26 april 1924 fbddes Hedda Karlsson. Hennes mor, kontoristen Aina Karlsson. var 
24 ar gammal och ogift. Far till barnet yar en rumansk man. Aina klarade inte ay att sjaJy 
ta hand om dottern sa yid tya manaders alder Iamnades hon bort som fosterbarn till 
lokomotiyeldare Helmer Landkyist och hans hustru Gerda. Makarna Landkyist yar da 41 
respektiye 36 ar gamla, de hade yarit gifta i 10 ar men hade inga barn. Fyra manader 
senare, da flickan yar ett halyar gamma!, ansokte de om att fa adoptera henne. 
Barnayardsnamnden tillstyrkte detta eftersom de biologiska foraldrarna inte skulJe gifta 
sig och ingen ay dem kunde ta hand om flickan. Radhusratten foljde namndens 
rekommendation och den 7 11 1925 beyiljades adoptionen.~7 

Detta adoptionsarende yar ett bland de forsta som togs upp till behandling yid 
Radhusratten detta ar och liksom de foljande 170 innebar det att en ny familj skapades. 
Vilka yar barnen och foraldrarna i dessa nya familjer? Hur gamla yar de barn som 
adopterades. yar det flest pojkar eller flickor och yad hade de fbr familjebakgrund? Vilka 
var det som adopterade; yar de unga eller gamla, gifta eller ensamstaende? Hade de 
nagra egna biologiska barn? Varfbr yille de adoptera? 

2.4.1 Adoptiybarnen 

Det ar sammanlagt 42 adoptiybarn som bliyit fbremal fbr denna undersokning. Ay de 40 
familjer som adopterade yar det tya som adopterade tya barn samtidigt. Tjugosju ay 
barnen (6490) adopterades ay familjer som de inte yar beslaktade med, 13 stycken (319c) 
ay en biologisk fbriilder och dennes make/maka och 2 stycken ay nara sltlktingar. Det 
fanns helt enkelt tya olika typer ay adoption. Den ena innebar att ett barn fick nya 
fbraldrar och att fbrhallandet dem emellan jamstalldes med det mellan foraldrar och 
biologiska barn. Den andra, som htlr utgor cirka 3090 av fallen, innebar att barnet fbrbJev 
hos den ena biologiska foraldern men fick samma stallning som barn inom aktenskapet 
till foraldern och dennes nye make/maka. Barnet fick alltsa en ny foralder. Nar man 
utifran gruppen adoptivbarn drar slutsatser om yilka barn familjer onskade adoptera, till 
exempel med avseende pa alder och kon, maste man begransa sig till dem som genom 
adoptionen fick helt nya foraldrar. De familjer som adopterade ena partens biologiska 
barn valde ju inte barn. I det fbljande redoyisas da:rfor uppgifter om bade den samlade 
gruppen barn och om de tva delgrupperna yar for sig. De barn som adopterades ay 
sIaktingar kommer att hanfbras till an den ena an den andra gruppen, beroende pa vilken 
fraga som behandlas. 

Alder 
Hur gamla yar da de barn som adopterades? Uppgift om alder finns fbr 41 av 42 barn 
och den anges har i det antal ar barnen faktiskt fyllt. De barn som raknas som O-aringar 
kan saledes yara 1 eller 11 manader gamla. Genomsnittsaldern fbr hela gruppen 

.17 SR Fm; pr 7/1 1925 (E) 
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adopterade var 11 ar. Dar ingick dock alltifn'ln spadbarn till vuxna personer. De ynggta 
barnen hade annu inte fyUt 1 ar och de aldsta var vuxna personer over 30. En indelning i 
aldersgrupper ar darfor mer intressant. 

Diagram 1. De adopterades· alder. 
Antal barn 

18 
16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
O+-~~--r-~~~~~~~~--~~ 

0-6 7·14 15·20 21·35 

• Hela gruppen, 41 adopterade. 

Alder 

Kalla: Stockholms radhusratts lsta Avd. Protokoll, domboken rotel1 1925, del 1. 
Samtliga adoptionsarenden inom rotel 1, 711-16/6 1925. 

Som framgar av denna uppstallning var 30 av 41 adopterade, 73%, mellan Ooch 14 ar. 
En viktig aldersgrans i samband med adoption ar 12 ar. Om ett barn fyllt 12 ar maste det 
namligen sjalv ge sitt samtycke fOr att kunna adopteras. I denna grupp var 20 barn under 
12 ar. Av de resterande 21 var 5 stycken sa gamla att de var myndiga. Lilt oss da se om 
det fanns nagon skillnad i aldersstruktur mellan de tva stora grupperna adopterade, de 
som adopterades av biologisk fOralderlslakt och de som adopterades in i en helt ny familj. 

Diagram 2. De adopterades alder yid adoptionen r6rdelat pa tva grupper; de sorn 
adopteras av biologisk f6riilder/sliikt och de sorn adopteras av en ny farnilj. 

Antal barn 

12 

10 

8 

6 

4 

2 
O+-~~~~~~--~~~~~~~~~~ 

0-6 7·14 15·20 21·35 

Cl Foriilderlsliikt 

III'Ny' famil) 

Alder 

Kalla: Stockholms racthusratts Ista Avd. Protokoll, domboken rotel 1 1925, del!. 
Samtliga adoptionsarenden inom rotel 1, 711-16/6 1925. 

Hlir ser vi att majoriteten, 77%, av de barn som adopterades av en ny familj var mellan 0 
och 14 ar gamla, med en overvikt pa gruppen 7-14 ar. Endast 5 barn var under 3 ar. Den 
stCirsta gruppen barn som adopterades av en ny familj var aldre an 7 ar. Det var alltsa inte 
splidbarn ell er mycket sma barn som adopterades yid den hlir tiden. Betyder det att det 
trots allt var barn som kunde utfOra arbete och bidra till famiIjens ekonomi man ville ha? 
Nej, sa fOrholl det sig inte. 
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Det Ur visserligen sant att barnen var Uldre nUr de adopterades. men ay forUldrarnas 
ansokan och barnayardsmannens utlatande framgiir att de tlesta barn som adopterades ay 
nya familjer varit fosterbarn hos dessa innan de adopteras. Hela 64% ay hela gruppen 
adopterade, 17 st, hade yarit fosterbarn hos foraldrarna innan de adopterades. Ay dem 
som adopterades ay nya familjer eller sltikt hade minst 25 ay 27 yarit fosterbarn. Detta 
betyder a11 adoptionen i sig inte innebar att barnen fick nya forlildrar och ett nytt hem. De 
som adopterades ay biologisk fOralder och dennes nye partner hade som regel yiirdats av 
modern/fadern alltsedan fOdseln och de som adopterades av nya familjer eller sJakt var 
sedan tidigare fosterbarn.~s Att barnen adopterades yid en yiss alder betyder saledes inte 
att de yar sa gamla nar de togs om hand. Vi maste darfOr se pa barnens alder nur de kom 
till fosterhemmet. Ofta anges i de handlingar som bifogats ruttens protokoll hur gammalt 
barnet yar nar det kom till adoptiyfamiljen eller hur ltinge det yarit i familjen. Aldern gar 
da a11 faststalla med hjtilp ay barnets alder yid adoptionen. AldersfOrdelningen bland de 
barn som yarit fosterbarn hos. och senare adopterades ay, en icke besIaktad familj ser ut 
sa har: ~9 

Diagram 3. Barnens' alder nar de kom till adoptivhemmet som fosterbarn. 
Antal barn 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

O+'-........ .I-L...-'-...&..,-~ .................. -....-......... ..., 

o 2 345 6 7 
Alder 

• GaJler endast de barn som adopterades av 'nya' familjer. d v s ej slaktingar. (24 st) 
Ktilla: Stockholms radhusratts Ista AYd. Protokoll, domboken rotel 1 1925, dell. 
SamtIiga adoptionsarenden inom rotel I, 7/J -16/6 1925. 

Hela 13 ay de 24 barnen (54%) kom till adoptiyhemmet innan de fylIt 1 ar och 20 (8J9'c) 
innan de fyllt 3. Barnen kom aIItsa till sina nya familjer nar de yar mycket sma men de 
adopterades inte fOrran langt senare. Adoptionen innebar inte att en ny familj bildades. 
den innebar att en redan etablerad social relation bekraftades och fick ett juridiskt 
godkannande. Det ar dtirfor intressant att se hur Hinge barnen och forlildrarna levt 
tillsammans, hur Hinge barnen yar fosterbarn innan de adopterades.'\o 

JR Det finns undantag: En pojke har varit fosterbarn i en familj och fOrst i och med adoption fOrenas han 
med sin biologiska mor (SR Fm; pr 19/5 1925 H). I fyra fall adopteras ett barn fastan det varit fosterbarn 
i familjen mindre iin ett ar (I ex SR Fm: pr 3/3 1925 H). 
)') 27 barn adopterades av nya familjer. 25 av dem har enligt handlingarna varit fosterbarn och alder njr 
de kom till fosterhemmet ar mojlig all faslstalla fOr 24 av demo 
~o Uppgift finns om 23 av 25 barn. 
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Diagram 4. Antal ar barn en • vistats i hemmet nar de adopterades. 

Antal barn 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

O+-~~-r~~-'~--~~~~-r~~~ 

o 1·5 6·10 11·15 16·20 
Antal er 

GtiIIer endast de barn sam inte adopteras av biologisk ftiralder eller sltikt. (23 st) 
Kalla: Stockholms radhusratts 1 sta Avd. Protokoll, domboken rotel 1 1925, del I. 
Samtliga adoptionsarenden inom rotel 1,7/1-16/6 1925. 

Som synes adopterades 11 barn, 48%, efter att ha varit fosterbarn i familjen mellan 11 
och 15 ar. VarfOr adopterade man sa sent? Fanns det nagon sarskild anledning att vanta? 
Det ar svart att dra nagra slutsatser om detta eftersom mojligheten att adoptera annu inte 
fanns nar manga av barnen kom till sina fosterforaIdrar. Men manga foraldrar kunde ha 
adopterat tidigare an de gjorde. Att de vantade kan kanske fOrklaras av att adoption inte 
var nagot man sag som bradskande eftersom det inte innebar nagon egentlig forandring 
av det vardagliga livet. De flesta foraldrar hade haft barnet i flera ar och betraktade det 
sakerligen som sitt eget. Att de till sist beslOt sig fOr att adoptera tyder ju dock pa att det 
ansags som viktigt att Hi fOrhaIlandet juridiskt giltigt. Det ar intressant att se om de 
foraIdrar som hade mojlighet att adoptera barnet redan nar det kom till hemmet gjorde 
det. Nio barn hade varit i fosterhemmet mellan 0 och 6 ar innan de adopterades. De kom 
alltsa till sina nya fOraldrar efter 1918 och skulle kunna ha adopterats fran fOrsta borjan. 
Fyra av dem adopterades innan de varit i familjen ett ar, tva efter att de vadt fosterbarn 1 
respektive 2 ar. De resterande 3 adopterades efter 4,5 och 6 ar. Det ar som sagt svart att 
veta varfOr de flesta adopterade barnen fOrst efter flera ar. Det kan bero pa att de ville 
vanta och se om barnet skulle trivas i familjen och vilja bli adopterat, eller att de sjalva 
viIle se hur det utvecklades innan de tog fullt ansvar fOr det. Det kan ocksa bero pa att de 
drog sig fOr att genomga den juridiska processen och utsattas fOr den bedomning detta 
innebar. En annan anledning kan ha varit att de biologiska fOrtildrarna inte tidigare lamnat 
sitt medgivande till adoptionen. De kanske i det Hi.ngsta ville ha kvar mojligheten att fa 
tillbaks sitt barn. Tyvarr ar det inte mojligt att undersoka detta med hjalp av 
riidhusrattens material. 

Undersokningen av adoptivbarnens alder och vistelse i adoptivfamiljen har visat att 
adoption 1925 i de flesta fall innebar att en redan existerande familj fick juridisk sanktion. 
Det var inte sma barn som efterfragades fOr adoption, men det var de barn som 
omhandertagits i sptid alder som senare adopterades. Foraldrarna sokte aIltsa inte efter 
barn att adoptera. de hade dem redan hos sig. Barnens hoga alder yid adoptionen 
fOrklaras av at! manga fOraldrar vantade lange innan de adopterade. Vi kan darmed 
fastsla att mojligheten att adoptera inte utnyttjades av dem som viIle uWka familjen med 
ett lildre barn som kunde arbeta och bidra till forsorjningen. Det var sakerligen manga 
barn som fosterhemsplacerades nar de blivit aldre, vid till exempel 10-15 :irs alder, men 
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de adopterades inte. Lilt oss nu gti vidare och se pii kbnsfbrdeJningen bland de 
adopterade. 

Kon 
Av de 42 barn som adopterades var 25 st flickor och 17 st pojkar. En viss bvervikt for 
flickorna aIltsa. Skall vi se om det finns nagon preferens for det ena konet maste vi skiJja 
mellan de barn som adopterades av biologiska foriildrar ell er sliikt och de som 
adopterades av nya familjer. For biologiska foraldrar och slaktingar var det sjalvklart 
vilket barn de skulJe ta hand om och det lag ingen form av val bakom dessa adoptioner..J1 
Man kan darfor fbrvanta sig att fordelningen mellan pojkar och flickor var ganska jamn 
inom denna grupp. Sa fbrhbIl det sig ocksa; 7 av barnen var flickor och 8 pojkar. Om vi 
daremot ser pa de barn som adopterades av nya familjer ar proportionerna annorlunda. 
Flickorna i denna grupp var dubbelt sa manga som pojkarna, 18 respektive 9. Skillnaden 
lir lika mark ant om man tittar pa de barn som adopterades av nya fbraIdrar som inte hade 
nagra biologiska barn. Det gallde sammanlagt 16 barn och 11 av dessa, 69%, var flickor 
medan endast 5 st, 3190 var pojkar. Hur forholl det sig da med de adoptivfbriildrar som 
hade biologiska barn och inte adopterade den ena partens barn? Var deras adoptivbarn 
pojkar eller flickor? Det rorde sig inom den har gruppen om 9 fbraldrar/par, inklusive de 
tva par som adopterade en nara slakting. Sex av dessa adopterade barn av det kon de 
sjalva inte hade, i 4 fall pojkar, 2 flickor. Tva familjer som hade egna flickor adopterade 
flickor. En familj som hade en son och en dotter adopterade en flicka. 

Att flickorna dominerar bland de adopterade kan vara en foljd av en sned konsfbrdelning 
bland fosterbarn, antingen beroende pa att fosterforaldrar foredrog flickor eller att det 
framforallt var flickor som lamnades bort som fosterbarn av sina fbraIdrar. Men det kan 
ocksa tyda pa att det var stbrre chans fOr en fosterdotter an fOr en fosterson att bli 
adopterad, antingen beroende pa att de som ville adoptera valde flickor som fosterbarn 
el1er att de som tagit emot flickor som fosterbarn valde att adoptera. En undersokning av 
kbnsfordelningen bland fosterbarn yid den har tiden skulIe kunna visa om dominansen av 
flickor ar utmarkande fOr just adoption, men en sadan har inte kunnat goras inom ramen 
fbr denna studie. 

Fanns det nagon skillnad mellan pojkar och flickor betraffande alder nar de adopterades. 
alder nar de kom till adoptivhemmet och den tid de var fosterbarn innan de adopterades? 
Barnens alder yid adoptionen fOrdelat pa aldersgrupper ser ut pa fbljande satt:.J1 

41 De som adopterar ett barn i sHikten kan naturligtyis ha yalt att adoptera barnet just pa grund ay dess 
alder och kon. Denna grupp far jag dock ta itu med senare nar jag har eH storre material atl arbeta meJ, 
Bland dessa 40 arenden !'inns endast tvu ay denna typ. 
4} Uppgift finns om 24 ay 25 barn. 
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Diagram 5. Barnens· alder yid adoptionen rordelat pa pojkar och flickor. 

Antal barn 

7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
o +-...L...---L_.L..-...,.-...I.---I._.L..-...,.-...I.---I._.L..-...,.-_--I._~ Alder 

0-6 7·14 15·20 21·22 

• Giiller endast barn som adopteras ay 'nya' foraldrar och som yarit fosterbarn hos dem tidigare. (24 st) 
Kalla: Stockholms radhusratts 1 sta A vd. Protokoll, domboken rotel 1 1925, dell. 
Samtliga adoptionsarenden inom rotel 1, 7/1-16/6 1925. 

For bade pojkar och flickor var 7-14 ar den vanIigaste adoptionsaldem. Det var dock en 
nagot stOrre andel flickor an pojkar som adopterades yid lagre alder, 0-6 ar (22% jamfOrt 
med 33%). Hur gamla var de da nar de kom till fosterhemmet?43 

Diagram 6. Barnens * alder nar de kom till fosterhemmet, rordeIat pa pojkar och 
flickor. 

Antal barn 

7 
6 
5 
4 
3 
2 

o 2 3 
Alder 

4 5 6 7 

• Giiller endast barn som adopteras ay 'nya' fOraldrar och som yarit fosterbarn hos demo (24 st) 
Kalla: Stockholms radhusratts 1 sta A vd. Protokoll, domboken rotel 1 1925, del I. 
Samtliga adoptionsarenden inom rotel 1, 7/1-16/6 1925. 

Cirka half ten av flickoma var inte ett ar fyllda nar de kom till fosterhemmet, vilket kan 
jamforas med 2/3 bland pojkama. Samtliga pojkar var under 3 ar gamla medan 
variationen i aIder var stOrre bland flickoma. Detta tyder pa att det endast var de pojkar 
som togs om hand nar de var riktigt sma som adopterades av sina fosterforaldrar medan 
flickor, aven om de komrnit till fOraldrama senare, kunde fa en sadan stallning i farniljen 
att de adopterades. Speglar detta en skiIlnad i synen pa pojkar och flickor? Kanske fanns 
det en fOrestaIIning om att flickor ar lattare att forma, att de har lattare att anpassa sig 
och att de kan bIi som en egen dotter aven om man inte haft hand om dem sedan fodseln. 

43 Uppgift finns om 24 ay 25 barn. 
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Som vi tidigare sett vantade man ofta flera ar innan man adopterade sina fosterbarn. 
Fanns det nagon skillnad mellan konen i det avseendet? Foljande tabell visar hur lange 
pojkar och flickor varit i fosterhemmet nar de adopterades.44 

Diagram 7. Antal ar barnen" vistats i fosterhemmet nar de adopterades, rordelat pa 
pojkar och flickor. 

Antal barn 
6 

5 

4 

3 

2 

o 1·5 6·10 11·15 16·20 
Alder 

[J Pojkar 

11 Flickor 

• Galler endast barn som adopteras ay 'nya' fOraldrar och som yarit fosterbarn hos demo (23 st) 
Kalla: Stockholms radhusratts 1sta Avd. Protokoll, domboken rotel 1 1925, delL 
Samtliga adoptionsarenden inom rotel 1, 7/1-16/6 1925. 

Rar syns en tydlig skillnad mellan konen. Flickorna adopterades tidigare an pojkarna, det 
vill saga man vantade inte lika lange innan man adopterade demo Fyra barn adopterades 
innan de ens varit i fosterhemmet ett helt ar och alla var flickor. Tva av dem hade 
dessutom kommit till fosterhemmet yid 1 respektive 3 ars alder, inte som nyfOdda. 
Pojkarna daremot som, alla utom en, kommit till sina fosterforaldrar yid 0-1 ars alder 
adopterades senare. Endast 2 av 9 pojkar adopterades innan de varit 10 ar hos sina 
fosterforaldrar. Bland flickorna var det 8 av 14. Vantade man langre innan man 
adopterade pojkar darfor att man ville vara saker pa att de utvecklades bra och blev 
valartade? Eller var det helt enkelt ett stOrre steg att adoptera en pojke och darfor nagot 
man ville avvakta med tills man var helt saker. Men varfor i sa fall? Och varfor 
adopterade man flickor tidigare? Var det inte lika viktigt att de utvecklades val, eller tog 
man for givet att det skulle ga bra med dem? Men skillnaden kan ocksa bero paatt det av 
nagon anledning var svarare att fa de biologiska fOraldrarnas medgivande till adoption 
nar det gallde pojkar. Kanske vantade fOraldrar i det langsta med att adoptera bort en 
son? 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att konsfOrdelningen var ojamn inom den grupp 
barn som adopterades av nya familjer, barn som alltsa i viss man valts av sina nya 
fOraldrar. De hade en gang valts som fosterbarn och fOraldrarna valde sedan att adoptera 
demo Att andelen flickor bland adopterade var stor kan ha olika fOrklaringar. Det kan 
bero pa att flickor ansags mer Himpliga som adoptivbarn eller att det var svart att fa 
fOraldrars tillstand till adoption nar det gallde pojkar. Det kan ocksa vara ett resultat av 
att flickor dominerade bland fosterbarnen. Det fanns ocksa en annan viktig skillnad 
mellan pojkar och flickor. Flickor adopterades aven om de kommit till fosterhemmet 
forst nar de var flera ar gamla, medan pojkar inte adopterades om de inte omhandertagits 
som mycket sma. Pojkarna var dessutom fosterbarn langre tid an flickorna innan de 

44 Uppgift finns om 23 ay 25 barn. 

19 



adopterades. Detta kan ha olika praktiska fOrklaringar, t ex syarigheter att fa tillstand till 
adoption ay pojkar, men det kan ocksa spegla en skillnad i synen pa pojkar och flickor 
och yad det innebar att adoptera demo 

Fal71iUebakgnmd 
Det ar mycket syart att med utgangspunkt fran radhusrattens material fa en uppfattning 
om adoptiybarnens biologiska familj. I manga fall Himnas relatiyt utfOrliga uppgifter om 
modrama medan informationen om faderna ar mycket bristfallig. En sammanstallning ay 
dessa uppgifter kan inte anyandas fOr att dra nagra generella slutsatser om 
adoptiybarnens familjebakgrund men den kan ge underlag for en diskussion. 

De biologiska fOraJdrarnas alder yid barnets fOdelse ar intressant, eftersom en lag alder 
kan yara en ay orsakerna till att barnen lamnades bort. Uppgift om den biologiska 
modems alder yid barnets fOdelse finns i 25 fall och genomsnittsaldern fOr dem yar 26 ~lr. 
Bland dessa fanns dock lOst som sedan kom att adoptera sitt barn tillsammans med en 
ny make. Dessa lamnade som regel aldrig bort sina barn. De modrar yars barn 
adopterades ay en ny familj yar i genomsnitt 25 ar yid barnets fOdelse. Ingen stOrre 
skillnad med andra ord. Uppgift om den biologiske faderns alder yid barnets fodsel finns 
endast i 6 fall och medel<lldern fOr dessa blir 33 ar, ocksa om den man som sedan 
adopterade sitt barn raknas bort. Man kan alltsa inte saga att det yar oyanJigt unga 
foraldrar som lamnade bort sina barn. Man kan israllet misstanka att de flesta par inte var 
gifta med Yarandra, och inte heller tankte bli det, och att de darfOr inte kunde ta hand om 
barnet. Uppgift om inomaktenskaplig/utomaktenskaplig status finns fOr 39 barn. Ay 
dessa yar 30, 77%, fOdda utom aktenskapet. Om man ser pa den grupp barn som 
adopterades ay nya familjer, inte ay biologisk fOralder eller sliikt, yisar det sig att alla 
utom ett yar fOdda utom aktenskapet. I hela 37 fall finns uppgift om modems ciyilstand 
yid barnets fodelse. Ay de 26 modrar yars barn kom att uppfostras och adopteras av en 
ny familj yar 84% ogifta. Motsyarande siffra fOr hela gruppen yar 78%. Uppgift om 
faderns ciyilstllnd yid barnets fodelse finns i 14 fall. AY 14 man yars barn lamnades bort 
yar 10 gifta. Modem yar saledes ofta ogift men manga ay ftiderna yar gifta. Om detta 
yisar sig sttimma yid en mer omfattande undersokning kan det yara en ay fOrklaringarna 
till att barnen lamnades bort och sedan adopterades; fOraldrarna kunde helt enkelt inte 
bilda familj eftersom mannen redan hade en. 

Ayen om det yar mycket fa uppgifter som ltimnades om de biologiska faderna ar det hela 
55% ay dem som namns yid namn i rattens handlingar. I ytterligare 21 % ay fallen 
framgar det att fadern ar kand men han ar inte namngiyen. I de aterstaende uppges fadern 
yara okand. I de flesta adoptionsfall hade man alltsa kannedom om yem som yar far till 
barn et men det yerkar inte ha yarit sa betydelsefullt att utforliga uppgifter om honom 
lamnades. Det ar uppenbart att barn et framfOrallt kopplades samman med sin mor. 

2.4.2 AdoptiyfOraldrarna 

Lagen 1917 fOreskriyer att den som adopterar skall yara minst 25 ar gammal, att 
ensamstaende far adoptera, men aU makar maste adoptera gemensamt. De som adopterar 

20 



skall heller inte ha nagra gemensamma biologiska barn. Om de har det maste "synnerliga 
sktil" foreligga fOr att adoption skall beviljas . .1.'i 

I 36 fall av 40, 90%, var det gifta par som adopterade. De fyra uterstaende adoptanterna 
var ensamstaende; tre tinkor och en tinkling. Nur barnen adopterades var 
adoptivmodrarna i genomsnitt 44 ar gamla och faderna 45 . .16 De hade varit gifta i 
medeltal 13 ar..17 Men eftersom manga av barnen hade varit fosterbarn innan de 
adopterades ar det mer intressant att se pa hur gamla fOraldrarna var och hur Hinge de 
varit gifta nar barnet kom till demo De som adopterade sitt fosterbarn, viIket inte var ena 
partens biologiska, var i genomsnitt 36 (kYinnor) respektive 37 (man) ar gamla nar barnet 
kom till dem . .18 Paren hade varit gifta i medeltal 8 elr nar barnen kom till hemmet..19 
AdoptivfOrtildrar utan biologiska barn hade varit gifta i medeItal 6 ar innan barnet kom 
till dem.50 Att man drojde sa lange med att ta emot ett fosterbarn tyder kanske pa att man 
i det Jangsta vantat pa egna barn och att fosterbarnet blev en ersattning fOr dessa. 
Fosterbarnet som senare adopterades var dtirfOr troligen redan fran borjan amnat att bli 
som ett eget barn och hade kanske aldrig ett fosterbarns stiillning. Minst 18 ,45%, av de 
som adopterade hade inga gemensamma barn och adopterade inte den ena partens 
biologiska barn. Det var alltsa nastan half ten av adoptionerna som innebar att ett barnJost 
par fick sitt forsta barn. I ytterligare 5 fall hade adoptivfOraldrarna inga gemensamma 
barn men de adopterade moderns eIler faderns barn inom tidigare aktenskap eller utom 
aktenskapet. 

Ett intressant fynd i detta sammanhang ar att langt ifran alla adoptivforaldrar saknade 
biologiska barn, sasom Iagen foreskrev. I inte mindre an 14 fall av 40 beviljades adoption 
trots att foraldrarna hade biologiska barn. I dessa fall maste saledes "synnerliga skal" ha 
forelegat. Ett sadant torde vara att det var den ena partens biologiska barn som 
adopteras och sa var fallet i fern av dessa arenden. Da aterstar alltsa nio fall dar 
omstandigheterna var sadana aU ratten fann fOr gott att ga emot lagens 
rekommendationer. Inget tyder dock pa att dessa fall var exceptionella pa nagot satt, de 
skiIde sig inte fran arenden dar fOraldrarna inte hade nagra barn. Det tycks helt enkelt 
vara sa att ratten inte tvekade att bevilja adoption till par som hade egna barn, och man 
hanvisade till "synnerliga skal" liven om detta inte innebar nagot sarskilt. De som 
adopterade var saledes inte alltid barnlosa makar utan liven par som redan hade flera 
egna barn.:'iJ 

VarfOr ville da dessa gifta par och ensamstaende adoptera? Deras motiv ar svara att 
komma at eftersom ansokan ar den enda handling dar detta tas upp. Den verkar 
dessutom vara skriven enIigt en vi ss mall och det ar mojligt an de skaJ som angavs for 
adoptionen framfOraIlt var de skiiI man forvantades ange. Vissa ansokningar ar mycket 
kortfattade och innehaIler bara de obligatoriska uppgifterna men i vissa fall har de 
sokande skrivit pa ett friare satt och taIat utfOrligare om varfor de viII adoptera. Vilka 
skaI var det da de uppgav? Yid en genomgang av ansokningarna visar det sig att det var 

~5 SFS nr 3781917, §l, 3, 8 
~6 Uppgift finns om 37 ay 39 adoptiymodrar, 35 ay 37 adoptivfiider. 
~7 Uppgift finns om 31 ay 36 par. 
~8 Uppgift finns om 23 ay 28 adoptiymodrar, 23 ay 26 adoptiYflider. 
~') Uppgift finns om 21 ay 27 par. 
so U 't' t" 13 1 8 . Ppg! t Inns om ay . 
'il t ex SR Fm; pr 15/4 1925 (K) 
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mycket ovanligt att man talade om varjor man ville adoptera ett barn, istiillet framfordes 
argument for att adoptionen skulle beviljas. Det vanligaste var att de sokande uppgav att 
de under en ltingre tid vardat barner. att de ville sorja fOr dess framtida uppfostran och att 
de ville ge barnet samma stallning som ett barn inom iiktenskapet..'i2 Andra argument som 
var mer specifika for det enskilda arendet kunde framfOras for att visa att adoptionen var 
bra fOr barnet. Det kunde till exempel galla uppgifter om de biologiska foraldrarna; an de 
var doda eller vistades pa okand ort, att de var fattiga eller ogifta och inte kunde erbjuda 
barnet ett hem, att de var tacksamma att barnet adopteras eller att de liimnat sitt 
medgivande till adoptionen.53 Vissa fOraldrar hanvisade i sin ansokan till att de och 
barn et hade en mycket god relation till varandra. Makarna Pettersson sager till exempel 
om sin fosterdotter Anna, att de ar " .. .innerligt ftista yid henne och hon yid oss" .54 

LivfOrsakringsinspektCir Karlsson och hans maka Vera fOrklarar att de under den tid de 
haft sin fosterdotter " ... lart sig alska den lilIa".55 Exempel pa andra argument iir; h(l/1 

trivs val, vdr ekollomi (ir god oc!? bm'net friskt oeh sunt eller vi har alltid ansett oell 
behandlat he1ll1e som riktig dotter.:io Motiven kunde ocksa vara av mer praktisk art. 
Makarna Bergkvist som adopterade hustruns barn fran ett tidigare aktenskap skriver att 
de genom adoptionen viII stiirka bm'nets ekonomiska skydd oell IIppfostran. 57 Andra 
uppger helt enkelt att de viII att forhallandet mellan dem och barnet blir ordnat i juridiskt 
avseende . .'i8 

Manga av dem som ansokte om adoption uppgav att de inte hade nagra egna biologiska 
barn med de fiesta framforde inte det som ett skal till att de ville adoptera. Ofta 
meddelades det i slutet av ansokan tiIlsammans med andra uppgifter som var av betydelse 
fOr rattens stallningstagande i rent juridiskt avseende. Endast sex sokande, 1/3 av dem 
som ar barnlOsa och adopterar ej beslaktade barn, sade sig vilja adoptera bland annat 
darfOr att de inte hade nagra egna barn.59 De fa som namner sin barnloshet uttrycker sig 
mycket kortfattat. Det ar bara ankefru Nordstrom som pa ett personIigt satt ger uttryck 
fOr sin barnHingtan. Hon skriver i sin ansokan: "Sedan mannen gick bort har det alltid 
varit min onskan att fa ett barn att leva for". Hon sager ocksa att hon kan ge barnet en 
god uppfostran och ett gott och karleksfullt hem.oo Detta behover dock inle betyda att 
barnlOshet inte var ett tungt vagande sktil fOr adoption vid den har tiden. Det faktum att 
de fiesta av dem som adopterade barn som inte var deras egna eller slaktingars var 
barnlOsa, och i regel hade varit gifta en Iangre tid innan de tog emot ett fosterbarn, talar 
fOr att dessa blev en ersattning fOr biologiska barn. 61 En troligare forklaring till att detta 
inte uppgavs som skaJ ar att det inte ansags viktigt nar ratten skulle ta stallning till 
ansokan. Det som ansags viktigt var att visa att adoptionen var bra fOr barn et, och det 
gjorde man genom att fOrklara att man redan vardat barnet en Hi.ngre tid, att man ville 
sorja fOr dess uppfostran och att det skulle fa samma stallning som ett barn inom 

52 t ex SR Fm; pr 19/5 1925 (K) 
53 t ex SR Fm; pr 7/1 1925 (1), 3/2 1925 (A), 31/3 1925 (B) 
54 SR Fm; pr 19/5 1925 (E) 
:15 SR Fm; pr 2711 1925 (G) 
56 SR Fm; pr 15/4 1925 (K), 19/5 1925 (G), 17/3 1925 (G) 
57 SR Fm; pr 15/4 1925 (B) 
:18 t ex SR Fm; pr 21/41925 (G) 
W t ex SR Fm; pr 16/6 1925 (B) 
;,1) t ex SR Fm; pr 17/3 1925 (B) 
hi Av de 25 par som adopterade barn de inte var foraldrar till eller slakt med var 18 barnlosa. 7 av dessa 
hade varit gifta mellan 3 och 5 ar. 6 st mellan 10 och 12 ar. 
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skall heller inte ha nagra gemensamma biologiska barn. Om de har det maste "synnerliga 
skiil" foreligga fOr att adoption skall beviljas.4

."i 

I 36 fall av 40, 90%, var det gifta par som adopterade. De fyrn iterstaende adoptanterna 
var ensamstlende; tre tinkor och en tinkling. Nar barnen adopterades var 
adoptivmodrarna i genomsnitt 44 ar gamla och faderna 45.46 De hade varit gifta i 
medeltal 13 ar.47 Men eftersom manga av barnen hade varit fosterbarn innan de 
adopterades ar det mer intressant att se pa hur gamla foraldrarna var och hur lange de 
varit gifta nar barnet kom till demo De som adopterade sitt fosterbarn, vilket inte var ena 
partens biologiska, var i genomsnitt 36 (kyinnor) respektive 37 (man) ar gamla nar barnet 
kom till dem.48 Paren hade varit gifta i medeltal 8 ar nar barnen kom till hemmet.49 

Adoptivforaldrar utan biologiska barn hade varit gifta i medeltal 6 ar innan barnet kom 
till dem. 50 Att man drojde sa lange med att ta emot ett fosterbarn tyder kanske pa att man 
i det langsta vantat pa egna barn och att fosterbarnet blev en ersattning fOr dessa. 
Fosterbarnet som senare adopterades var dlirfOr troligen redan fran borjan limnat att bli 
som ett eget barn och hade kanske aldrig ett fosterbarns stallning. Minst 18 ,45%, ay de 
som adopterade hade inga gemensamma barn och adopterade inte den ena partens 
biologiska barn. Det yar alltsa nastan half ten ay adoptionerna som innebar att ett barnlost 
par fick sitt forsta barn. I ytterligare 5 fall hade adoptiyfOraldrarna inga gemensamma 
barn men de adopterade moderns eller faderns barn inom tidigare aktenskap eller utom 
aktenskapet. 

Ett intressant fynd i detta sammanhang ar att langt ifran alIa adoptivforaldrar saknade 
biologiska barn, sasom Iagen fOreskrev. I inte mindre an 14 fall ay 40 beviljades adoption 
trots att foraldrarna hade biologiska barn. I dessa fall maste saledes "synnerliga skaJ" ha 
fOrelegat. Ett sadant tarde yara att det var den ena partens biologiska barn som 
adopteras och sa yar fallet i fern ay dessa arenden. Da aterstar alltsa nio fall dar 
omsttindigheterna var sadana att ratten fann for gott att ga emot Jagens 
rekommendationer. Inget tyder dock pa att dessa fall var exceptionella pa nagot satt, de 
skilde sig inte fran arenden dar fOraldrarna inte hade nagra barn. Det tycks helt enkelt 
vara sa att ratten inte tvekade att bevilja adoption till par som hade egna barn, och man 
hanvisade till "synnerliga sktil" aven om detta inte innebar nagot sarskilt. De som 
adopterade var saledes inte alltid barnlOsa makar utan aven par som redan hade flera 

"I egna barn .. 

Varfor ville da dessa gifta par och ensamstaende adoptera? Deras motiv ar svara att 
komma at eftersom ansokan ar den enda handling dar detta tas upp. Den verkar 
dessutom vara skriven enligt en viss mall och det ar mojligt att de skaI som angays for 
adoptionen framfOrallt var de sktil man fOrvantades ange. Vissa ansokningar ar mycket 
kortfattade och innehiHler bara de obligatoriska uppgiftema men i vissa fall har de 
sokande skrivit pa ett friare satt och talat utforligare om varfor de vill adoptera. Vilka 
skal var det da de uppgav? Yid en genomgang av ansokningarna visar det sig att det yar 

45 SFS nr 378 1917, §I, 3, 8 
46 Uppgift finns om 37 ay 39 adoptiymbdrar, 35 ay 37 adoptivfader. 
47 Uppgift finns om 31 ay 36 par. 
48 Uppgift finns om 23 av 28 adoptivmodrar, 23 ay 26 adoptiyfiider. 
49 Uppgift finns om 21 ay 27 par. 
'iO Uppgift tinns om 13 ay 18 . 
.11 t ex SR Fm: pr 15/4 1925 (K) 
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mycket ovanligt att man talade om varfor man viI le adoptera ett barn. istallet framfordes 
argument for att adoptionen skulle beviljas. Det vanligaste var att de sokande uppgav att 
de under en ltingre tid vardat barner. att de ville sorja fOr dess framtida uppfostran och att 
de ville ge barnet samma stallning som ett barn inom aktenskapet:'2 Andra argument som 
var mer specifika for det enskilda arendet kunde framforas for att visa att adoptionen var 
bra for barnet. Det kunde till exempel galla uppgifter om de biologiska foraldrarna; att de 
var doda eller vistades pa ok and ort, att de var fattiga eller ogifta och inte kunde erbjuda 
barnet ett hem, att de var tacksamma att barnet adopteras eller att de lamnat sitt 
medgivande till adoptionen.53 Vissa fOraldrar hanvisade i sin ansokan till att de och 
barnet hade en mycket god relation till varandra. Makarna Pettersson sager till exempel 
om sin fosterdotter Anna, att de ar " .. .innerligt ftista yid henne och hon yid oss" .54 

LivfOrsakringsinspekWr Karlsson och hans maka Vera fOrklarar att de under den tid de 
haft sin fosterdotter " ... lart sig alska den lilla".55 Exempel pa andra argument ar; hem 
trivs val, velr ekonomi ar god oeh barnet friskt och sunt eller vi har alltid ansett oc/z 
behandlat lzenne som riktig dotter. 56 Motiven kunde ocksa vara av mer praktisk art. 
Makarna Bergkvist sorn adopterade hustruns barn fran ett tidigare aktenskap skriver att 
de genom adoptionen vill stiirka bamets ekonomiska skydd oell IIppfostrall. 57 Andra 
uppger helt enkelt att de vill att fOrhallandet mellan dem och barnet blir ordnati juridiskt 
avseende.58 

Manga av dem som ansokte om adoption uppgav att de inte hade nagra egna biologiska 
barn rned de fiesta framforde inte det som ett skal till att de ville adoptera. Ofta 
meddelades det i slutet av ansokan tillsarnmans med andra uppgifter sorn var av betydelse 
fOr rattens stallningstagande i rent juridiskt avseende. Endast sex sokande, 1/3 av dem 
som ar barnlOsa och adopterar ej besltiktade barn, sade sig vilja adoptera bland annat 
darfOr att de inte hade nagra egna barn.59 De fa sorn namner sin barnlOshet uttrycker sig 
mycket kortfattat. Det ar bara ankefru Nordstrom som pa ett personIigt satt ger uttryck 
fOr sin barn Hingtan. Hon skriver i sin ansokan: "Sedan mannen gick bort har det alltid 
varit min onskan att fa ett barn att leva fOr". Hon sa£er ocksa att hon kan £e barnet en 
god uppfostran och ett gott och karleksfullt hem.60 Detta behover dock in'-te betyda att 
barnlOshet inte var ett tungt vagande skal fOr adoption yid den har tiden. Det faktum att 
de fiesta av dem som adopterade barn som inte var deras egna eller sltiktingars var 
barnlosa, och i regel hade varit gifta en ltingre tid innan de tog ernot ett fosterbarn, talar 
fOr att dessa blev en ersattning for biologiska barn. 61 En troligare fOrklaring till att detta 
inte uppgavs som sklil ar att det inte ansags viktigt nar ratten skulle ta stallning till 
ansokan. Det som ansags viktigt var att visa att adoptionen var bra fOr barnet, och det 
gjorde man genom att fOrklara att man redan vardat barnet en ltingre tid, att man ville 
sorja fOr dess uppfostran och att det skulle fa samma stallning som ett barn inom 

52 t ex SR Fm; pr 19/5 1925 (K) 
53 t ex SR Fm; pr 7/1 1925 (1), 3/2 1925 (A), 31/3 1925 CB) 
54 SR Fm; pr 19/5 1925 (E) 
:15 SR Fm; pr 2711 1925 (G) 
56 SR Fm; pr 15/4 1925 (K), 19/5 1925 (G), 17/3 1925 CG) 
57 SR Fm; pr 15/4 1925 (B) 
:18 t ex SR Fm; pr 21/4 ]925 (G) 
W t ex SR Fm; pr 16/6 1925 CB) 
"I) t ex SR Fm; pr 17/3 1925 (B) 
hi Av de 25 par som adopterade barn de inte var fortildrar till eller sIakt med var 18 barnlOsa. 7 av dcssa 
hade varit gifta mellan 3 och 5 ar. 6 st mellan 10 och 12 ar. 
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aktenskapet. Upplysningar om hur god relationen melIan barnet och fosterforaldrarna \lar 
och hur bra barnet trivdes hos dem hade ocksa det syftet. Detta talar emot pastaendet Gtt 
Gdoptionen anda fram till slutet av 60-talet fanns till for barnlOsa vuxnas skull och att 
man inte rankte pa barnets basta. 

Genom att studera ansokningshandlingarna Hir vi inte nagon bild av vilka onskemal och 
behov som ligger bakom enskilda personers onskan att adoptera. Daremot far vi en 
uppfattning om vilka argument som ansags sakliga och relevanta och som man trodde 
skulle overtyga ratten om att adoptionen var lamplig. Utifran detta kan vi dra slutsatser 
om insttillningen till adoption hos beslutande instans. Ansokningarna fran ) 925 visar 
tydligt aU det inte var foraldrarnas behov som var intressanta nar ratten skulle fatta 
beslut, utan barnets. Forlildrarnas behov var inte ens sa viktiga att man bemodade sig att 
parala dem i ansokan. For att en ansokan skulle beviljas maste adoptionen anses vara 
fordelaktig for barnet. Det viktigaste var helt enkelt, precis som idag, "barnets basta". 
Sedan tir fragan naturligtvis vad man yid den htir tiden ansag vara bra for barnet. Detta 
kan vi forhoppningsvis fa svar po. genom en undersokning av hur utredning och 
bedomning av adoptionsarenden gick till. 

2.5 Undersokning och bedornning 

Niir en ansokan om adoption inkom till radhusratten skickades den pa remiss till 
barnavo.rdsnamnden om den som skulle adopteras var under) 8 ar. A v 40 
adoptionsarenden galIde sju personer over 18 ar. Sex av dessa remitterades till 
barnavardsnamnden. Det var naturligtvis ratten som i sista hand avgjorde om en 
adoptionsansokan skulle beviljas elIer ej men man beslutade alltid i enlighet med det 
utlatande som kom fran barnavardsnamnden. I alla de 36 arenden som behandlats av 
barnavardsnamnden har denna rekommenderat adoptionen och ratten har sedan beviljat. I 
rattens protokoll kommenterades arendet overhuvudtaget inte, man bara meddelade 
beslutet och hanvisade till namndens utlatande. Bamavardsnamnden hade saledes ett 
mycket stort inflytande over adoptionsverksamheten. Det var egentligen dar besluten 
fattades. Men hur handskades barnavardsnamnden med dessa arenden? Vem var det som 
gjorde undersokningen och bedomningen? Hur gick undersokningen till, vem och vad 
undersoktes och pa vems uppgifter grundades bedomningen? Vad var avgorande fOr att 
adoptionen skulle forordas? Fick barnet komma till tals? 

2.5.1 Vem utreder adoptionsarenden och hur !:!ar det till? 

Det var Stockholms barnavardsnamnds andra avdelning, den sakalIade 
Barnavardsmannabyran, som ansvarade fOr utredning ay adoptionsarenden och det var 
hit ansokningshandlingama skickades. Det var sedan en person som fick i uppdrag att 
genomfOra undersokning i arendet och komma med ett skriftligt utlatande. Med ledning 
ay detta fattades sedan ett formelIt beslut, vilket skriftligen meddelades till radhusratten 
jamte utlatandet fran den som gjort utredningen. I de fall adoptiybarnet hade en 
barnayardsman var det denne, som oftast var en kyinna, som gjorde undersokningen. Det 
var emellertid vanligt att utredningen inte gjordes ay en barnayardsman, antingen 
beroende pa att denne ay nagon anledning inte kunde ata sig uppdraget eller beroende pa 
att barnet inte fOtts i Stockholm och darfor inte hade nagon barnayardsman dar. Dessa 
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fall utreddes av en och samma person, nlimligen Inspektbren for barnavardsmlinnen, som 
ar 1925 hette Thord Strom. Det ar svart att avgora hur omfattande utredningen var och 

~ ~ 

exakt hur den gick till. Det fOrefaller dock som om uppgifter om barnet, de biologiska 
foraldrarna och adoptivfOraldrarna inhamtades fran olika hall och att ett, ibland fJera, 
besok gjordes i adoptivhemmet. Pa grundval av detta gjorde 
barnavardsmannenlinspektbren en bedomning av adoptionens lamplighet och skrev det 
utlatande som sedan lamnades till namnden. Med utgangspunkt fran det utredarna skriver 
i sina utlatanden skall vi nu se hur man yid den har tiden bedomer en adoptions 
Ilimplighet. 

2.5.2 Vem och vad bedoms? 

I lagen om adoption §8 stadgas att ratten skall prova om ..... adoptionen lampligen ma aga 
rum ... " och att man inte bor bevilja " ... med mindre adoptionen finnes Ilinda till gagn for 
barnet. .. " .62 Barnavardsmannenslinspektbrens uppgift ar alltsa att undersoka och bedoma 
huruvida adoptionen ar bra fOr barnet. Manga utliltanden avslutas ocksa med en sarskild 
kommentar om just detta. 6

.1 Van ligen sager utredaren att adoptionen ar Jordelaktig eller 
tillfordelJor barnet men ibland ocksa att den ar till barnets basta. 64 En intressant fraga 
ar ju da vad det ar som gor att en adoption anses vara bra for barnet. Vad och vem ar det 
som undersoks och bedoms nar man skall ta stallning till detta? Det ar naturligtvis fraga 
om en helhetsbedomning som barnavardsmannenlinspektbren gor, men genom att se pa 
vad som tas upp i det skriftliga utlatandet kan vi se vad som anses vara viktigt. 
Utlatandena ar fritt formulerade och fOljer inte nagra fasta rubriker, varfOr de forefaller 
osystematiska och svaroverskadliga. Yid en bearbetning av handlingarna har ett antal 
kategorier, utifran vilka bedomningen av adoptionens Ilimplighet gors, framtratt. Det ar 
dels de blivande adoptivforaldrarnas hem, deras mojlighet att forsorja barnet och deras 
relation till barnet, dels de biologiska forlildrarnas livssituation och relation till barnet. En 
analys av barnavardsmannens/inspektbrens bedomningsgrunder utifran dessa kategorier 
har visat sig fruktbar. Den visar pa vilka grunder en adoption yid den bar tiden anses 
landa till gagnJor barnet. 65 

Hemmet 
Nagot som valdigt ofta kommenteras i utl<ltandena ar adoptivfOraldrarnas hem.M Det 
vanligaste ar att det bedoms som go tt, myeket go tt, utmarkt gott eller att det gor ett gott 
intryek. 67 Detta ar troligen inte fraga om en gradering, det ar bara det att olika personer 
anvander olika uttryck. Fragan ar vad som gor hemmet gott. I vissa falllir 
bamavardsmannen/inspektbren mer utfOrlig i sin beskrivning. Nagot som anses positivt 
ar om fOrlildrarna ager sin bostad. 68 Andra positiva omdomen g1iller hemmets utseende 
och skotsel; till exempelJosterhemmet ar rent, prydligt oeh val underlulllet eller hemmet 
ar synnerligen propert. 69 Efter besoket hos ankeman Karlen skriver dock 

62 SFS nr 378 1917, §8 
(,3 19 iirenden, exempel beliiggs i not 
"4 t ex SR Fm; pr 3/3 1925 (E, J och H) 
(,5 Uttrycket liinda till gagn for bamet anviinds i 1917 ars lag om adoption; SFS nr 378 1917 
"6 18 arenden. exempel beJiiggs i not 
(,7texSRFm;pr3/31925(J) 15/4 1925 (H). 17/3 1925 (B) 1713 1925 (A) 
6N t ex SR Fm; pr 27/1 1925 (J) 
69 SR Fm; pr 19/5 1925 (E), 3/3 1925 (H), 
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barnavardsmannen att "Hem met var inte sa synnerligen ordentligt men varrengoring 
pagick ... ,,70 I nagra fall uppges att bostaden utgors av ett enda rum och kok, men detta 
verkar inte ses som nagot problem om det ar yalskott. Hemmer, eft liter mill och kok, dr 
snyggt skriver Thord Strom om arbetaren Dahlqvist och hans hustrus bostad. 71 I 
bedomningen ay hemmet yerkar det alltsa yara skotseln ay det som ar yiktigast. det skall 
vara rent, snyggt och treyligt. 

F orsorjningen 
Forutom hemmet bedoms fOraldrarnas kapacitet som fOrsorjare. Uppgifter om deras 
arbetssituation och inkomst, den ekonomiska situationen i stort och ayen fortildrarnas 
karaktar ar darfOr intressanta.n Kusken Andersson och hans fru till exempel bedoms vura 
" ... reela arbetsamma manniskor ... " och makarna Pettersson ar flitiga och sparsal11I1la. 73 

Den yanligaste kommentaren om adoptiyfOraldrarnas ekonomi tir att de tir ekollomiskt 
viilsltuerade eller att de befinner sig i goda ekollomiska omstiindigherer.74 Nagot som 
uppfattas som positiyt och framhtiys i utliitandet tir om fadern i familjen har fast 
anstallning och/eller har arbetat pa ett stalle i manga ar. Beda Abrahamssons fosterfar, 
arbetaren Axel Johansson, arberar pa S:r £riks br)'ggeri sedall 26 clr och Herr 
Ljunggren, jarnarbetare yid Atlas yerkstader, som tiIlsammans med sin hustru viII 
adoptera sinfosterson Tore, ar fast ansralld sedan 40 ar.75 Det verkar inte ses som ett 
problem att biida foraldrarna arbetar eIler att en ensamstaende adoptiymor gor det. 
Ankan Hilma Blom som adopterar sin 13-ariga fosterdotter arbetar som modist pa 
Centralyaruhuset och Karin Hylboms fosterfOrtildrar arbetar bada yid "galeryarvet", 
fadern ar jarnarbetare och modern skoter matseryeringen.76 Om fosterfadern for tiIlftillet 
inte arbetar, till exempel pa grund ay sjukdom, kiln det tas upp i utlatandet men det 
verkar inte yara nagot som talar emot adoptionen.77 Inte heIler tir arbetslOshet nagot som 
omojliggor adoption. Handelsbitradet Dahlin och hans fru far adoptera 14-arige Fredrik 
trots att mannen ar utan fast arbete. Thord Strom skriver att Dahlin genom tillfiilligt 
arbete oe17 med hjatp av frull, som ar seryitris, kan halla ihop hemmet oeh ge barnet 
vard oeh underhall. 78 

Re lationen 
De barn som adopterades bodde redan tillsammans med de bliyande adoptivforaldrarna 
nar utredningen om adoption gjordes. Bamavardsmannen/inspektOren hade darfOr 
mojlighet att medta i sin bedomning hur barnet hade det i familjen, om det trivdes och 
hur relationen mellan barnet och adoptivforaldrarna fungerade. Detta tir ocksa nagot som 
tlitigt kommenteras i deras utlatanden. 79 Ofta uppger de att barnet hos fosterforaldrarna 
far god eller omsorgsfull uppfostran eIler den basta vard, dock utan att ga ntirmare in pa 
vad det innebar. 80 Om 7-ariga Anna Dalberg sager dock EIsa Beijer: barnet viiljott, glcltt 

70 SR Fm; pr 5/5 1925 (E) 
71 SR Fm; pr 3113 1925 (K) 
n 22 arenden, exempel belaggs i not 
73 SR Fm; pr 31/3 1925 (K), 19/5 1925 (E) 
74 t ex SR Fm: pr 16/6 1925 (B), 3/21925 (A) 
7-' SR Fm; pr 17/3 1925 (A), 15/4 1925 (K) 
76 SR Fm: pr 15/4 1925 (H) och (B) 
77 t ex SR Fm; pr 15/4 1925 (B) 

7R SR Fm; pr 16/6 1925 (H) 
71) 26 arenden, exempel be1tiggs i not 
KO 13 fall; t ex SR Fm; pr 17/3 1925 (B), 31/3 1925 (H). 16/6 1925 (B) 
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och fyckligf, antagligen beroende p({ den kiirlek oc/z det varl71(/ illtresse med vi/kef hO/1 

OInfattas ifosterhemmet. X1 Relationen mellan fOraldrarna och barnet anses ocksa vara 
viktig. Barnavardsmannen betonar garna att adoptivforaldrarna ar mycketfiistade vid 
barnet eller att fillgivenhet rader mellan fOraIdrarna och barnet. ~2 Makarna Lundin 
uppges vara " ... lib fastade vid flickan som hon vid dem."X:1 Vissa barn uppges dessutom 
kanna sig som fOraldrarnas riktiga barn och betrakta dem som sina riktiga fdrlildrar. S4 

Hans fosterfOrlildrar tir enligt Cecile Stromer " ... synnerligen lampliga sasom 
uppfostrare", "De aro oandligt fastade vid honom och denne betraktar dem som sina 
verkliga fOrlildrar. ,,85 Har ar det dock oklart om Hans vet att han inte lir fdraldrarnas 
biologiska barn. Det finns ett antal fall dar barnet lange har trott, eller vid adoptionen 
fortfarande tror, att det ar ett biologiskt barn till fosterfOraldrarna. 86 Om 14-arige Tore 
sager Thord Strom; " ... gossen tror sig vara son i huset och har alltid behandlats susom 
sudan och icke nagon annan i varlden att halla sig till an sina fosterforaIdrar. "X7 Att barn et 
klinner sig som. elIer tror sig vara. fosterforaldrarnas riktiga barn verkar vara ett viktigt 
argument fdr att adoptionen bor beviljas. 

De biologiskaforCildrama 
Nagot som tas upp relativt utforligt i barnavardsmannens uthhande. och som verkar ha 
stor betydelse fdr bedomningen av arendet, ar de biologiska fdraldrarnas situation och 
deras fdrhallande till barnet. I 31 av 36 arenden Himnas uppgifter om demo I de fall dar 
den ena biologiska foraldern skall adoptera tillsammans med en ny make/maka har man 
undersokt om den andre biologiska foraldern, om denne inte ar dod eller okand, har 
mojIighet att fungera som foralder, bade i socialt och ekonomiskt hanseende. RR I samtliga 
fall bedoms adoptionen vara bra fOr barnet trots att det innebar att bandet till den andre 
fOraJdern klipps av. Om Jenny Langs biologiske far, chauffOren Wilhelm Hallen. sager 
barnavardsmannen att han inte kan liimna mer iin nodtorftigt till barnets underhall 
eftersom han ar gift och har tva barn i aktenskapet. 89 Gustav Andersson har bott 
tillsammans med sin pappa sedan fddseln och hans mamma har enligt barnavardsmannen 
aldrig fragat efter honom eller sorjt fdr honom. Det anses darfdr vara bast fdr honom att 
han adopteras av pappan och hans hustru.90 I de fall da barnet skall adopteras av en ny 
familj eller slaktingar gors en liknande bedomning av bilda biologiska foraldrarna. Det 
man tar hansyn till ar deras familjesituation, ekonomiska situation och deras kontakt med 
barnet. Det som talar for att barnet skall adopteras bort kan vara att fOraJdrarna inte har 
forsorjt och inte heller kan forsorja det, i vissa fall pa grund av att de har ny familj.~l De 
kan ocksa vara doda, oktinda eller befinna sig pa okand ort. 92 Nagot som ocksa verkar 
ses som ett tee ken pa att fdrtildern ar oHimplig ar att han/hon har lamnat ifran sig barnet 
oeh sedan inte besokt det,fragat efter det eller pa annat satt brytt sig om det. 93 

HI SR Fm; pr 19/5 1925 (E) 
Sl t ex SR Fm; pr 3/6 1925 (K), 24/2 1925 (G) 
1\) SR Fm; pr 3/2 1925 (A) 
R~ t ex SR Fm; pr 15/4 1925 (E) 
85 SR Fm; pr 3/2 1925 (B) 
H66 iirenden; t ex SR Fm; pr 15/4 1925 (B) 
K7 SR Fm; pr 15/4 1925 (K) 
88 8 iirenden, exempel beIaggs i not 
R9 SR Fm; pr 31/3 1925 (K) 
<)0 SR Fm; pr 3/3 1925 (J) 
91 t ex SR Fm; pr 19/5 1925 (K). 3/6 1925 (C) 
'i2 t ex SR Fm; pr 16/6 1925 (H). 20/1 1925 (B). 17/3 1925 (A) 
'I) t ex SR Fm; pr 15/4 1925 (H) 
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Ytterligare ett argument fOr adoptionen ur an de biologiska foruldrarna inte skull gifta sig 
och att de inte kan erbjuda barnet ett hem.94 Barnavardsmannen fann for gott att makarna 
Landkvists blott 8 manader gamla fosterdotter adopterades eftersom foruldrarna inte 
tankte gifta sig. Modern kunde inte heller forsorja flickan utan liimnade garna bort henne 
och fadern hade mrit i delo med rdttvisan i Norge. Fadern hade dock bidragit 
ekonomiskt och dessa pengar, 302 kr och 50 ore, fOrvaltades av barnavardsnamnden.l)) 
Barnavardsmannen Cecile Stromer hade heller inte nagot stbrre fortroende for pojken 
Hans biologiska mor. Hon sager att faderskapet inte har kunnat faststallas pa grund av 
modems osanna IIppgifter och att modern ar i alla avseenden oldmplig att .5:iiilv 
omhiinderhava vardnaden om gossen. 96 Tvaariga Anna-Stinas far har enligt 
Barnavardsmannen Judit Thornqvist aldrig bekymrat sig 0111 barnet i nagot avseende 
utanjorsokt stdndigt komma 11l1dan sin llnderhallsplikt.9i Man maste dock komma ihag 
att fOraldrarna inte frantas sina barn emot sin vilja. I de flesta fall har en eller bada 
fOraldrarna lamnat ett skriftligt medgivande till adoptionen. Syftet med bedomningen ur 
alltsa inte att misskreditera foraldrarna sa att de ifrantas sina barn utan att avgora om 
barnet har det battre hos adoptivfOraldrarna. I manga fall har ju aven barnet sjalvt lamnat 
ett skriftligt medgivande till adoptionen. 

"Earners bdsta" - sa7l1manfattallde kommentar 
Det som undersoks och bedoms nur man skall avgora om en adoption ar bra fOr barnet ar 
alltsa de biologiska fOraldrarnas och adoptivforaldrarnas ltimplighet som foraldrar. Nur 
det guller de biologiska foraldrarna ar det deras ekonomiska situation och relationen till 
barnet som ar viktig. Den framsta orsaken till att barnet anses fa det Mttre hos 
adoptivforaldrarna ar att de biologiska inte kan fOrsorja dem rent ekonomiskt och att de 
hell er inte bryr sig om dem pa det emotionella planet. AdoptivfOrtildrarna bedoms 
framforallt pa tre punkter; hemmet, forsorjningsfOrmagan och relationen till bm·net. 
Hemmet ar centralt och ett gott hem far garna vara litet, bara det ar vulskott och trevligt. 
Foraldrarna skall ocksa ha en ekonomisk situation och som gor det mojligt for dem att 
fOrsorja barnet. Det gor dock inget om man inte har fast jobb, om bada fOraldrarna maste 
arbeta eller om en ensam fOralder gor det. Till sist skall relationen mellan 
adoptivfOraldrarna och barnet vara god. Det betonas som nagot positivt att fOraldrarna 
tycker om barnet och att barnet trivs hos demo Har framtrader en bild av vad det ar som 
gor att en adoption anses vara fordelaktig for barnet. Det maste ju vara i skillnaden 
mellan de biologiska fOrtildrarnas och adoptivforaldrarnas kapacitet "barnets basta" star 
att finna. Vari ar det da de biologiska fOrtildrarna brister? Jo, de kan inte forsorja barnet 
och de bryr sig inte om det. De vardar det inte som sitt barn. Vad ar det 
adoptivfOraldrarna har att erbjuda? De kan och vill forsorja barnet och de bryr sig om 
det. De vill behandla det som sitt barn. Summa summarum: "barnets basta" ar att ha 
fOraldrar som forsorjer och bryr sig om, "barnets basta" ar att fa vara l1Clgons barn. 

')4 t ex SR Fm; pr 2011 1925 (A) 
'J~ SR Fm; pr 711 1925 (E) 
<)(, SR Fm; pr 3/21925 (B) 
97 SR Fm; pr 20/1 1925 (G) 
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2.5.3 Barnets rost 

Vilken betydelse hade barnets egen uppleyelse ay sin situation fOr bedomningen ay 
adoptionens lamplighet? De barn som yar 12 ar eller tildre lamnade skriftligt medgivande 
till adoptionen, men hur bemottes de ay barnayardsmannen/inspektOren? Pick de tillfalle 
att saga sin mening, och lyssnade man i sa fall pa dem? De yngre barnen som inte 
Ilimnade sitt medgiYande, hur Yet man om de triydes tillsammans med sina 
fosterfOraldrar? Hordes barnets rost? 

I nio utlatanden kommenterar barnayardsmannen/inspektOren hur barnen triys i 
fosterhemmet. Anna, 7 ar. iir glad oeh /yeklig och Bo, 5 ar, kanner sig likstiilld l71ed 
fosterforiildrarnas dotter. 9R Andra barn kanner sig helt SOl1l barn i huset eller betraktar 
sig helt som l71akarnas gel71ensamma barn.99 Nagra kanner ocksa tillgivenhet gentemot 
sin a fosterfOri:ildrar eller iir fastade yid dem. 100 Det egendomliga lir att det inte finns ett 
enda utlatande dar barnayardsmannenlinspektoren uppger att hanlhon tal at med barnet. 
Endast i tva fall framgar det att han/hon overhuvudtaget traffat barnet. 101 Efter besoket 
hos anklingen Karlen konstaterar barnayardsmannen att gosscn forefoll vara myeket 
viilllppfostrad. Hon har alltsa trMfat pojken men det verkar inte som om hon pratat med 
honom, och aven om hon har det tycks det inte vara sa viktigt att det tas upp i utlatandet. 
Den som refereras ar istallet grannfrun och det tir pa hennes uppgifter om fosterfadern 
och pojkens situation som utlatandet grundas. 102 Men vem kommer uppgifterna fran i 
ovriga fall? Vem ar det som sager att barnen trivs i fosterfamiljen? Allt tyder pi\. att det lir 
de blivande adoptivfOraldrama som uttalar sig om barnets kanslor. Man kan alltsa 
hlinvisa till vad barnet tycker fOr att motivera en adoption men sjalv far det inte komma 
till tals. Barnets egen rost hors inte men de vuxna anvlinder den fOr att gora sig horda. 

Ytterligare ett tecken pa att barnen. dem adoptionen ytterst handlar om, osynliggors ar 
att vi:ildigt fa uppgifter ltimnas om demo BamavardsmannenlinspektOren lagger ingen 
moda pa att beskriva hur deras liv ter sig i fosterfamiljen. I ett fatal fall meddelas att 
barnet gar i skola eller konfirmationsunderyisning, men dtirutOver finns intet. 1m Inte i ett 
enda fall kommenteras barnets kontakt med lekkamrater eller med andra vuxna utanfOr 
familjen. Hur barnens vardag ser ut tycks inte vara intressant och upplysningar om 
barnets relation till sin a biologiska fOrtildrar, syskon eller andra slaktingar saknas. Man 
far helt enkelt inte nagon uppfattning om vem barnet tir och hur dess liv ser ut genom att 
ltisa det utlatanden som ligger till grund fOr beslut i adoptionsarendet. Syftet var 
naturligtvis inte heller att ge en levnadsbeskrivning men man kanske anda kunde Yanta 
sig att barnet skul1e framsta som en central figur i sammanhanget. Men sa tir alltsa inte 
fallet. Utredningen kretsar kring de vuxna, adoptivfOraldrarna och de biologiska 
fOraldrarna. Men att barnet osynliggors betyder inte att det forbises eller anses oviktigt. 
Syftet med hela utredningen lir att faststalla om adoptionen ar bra fOr barn et, och jag vill 
havda att detta ar styrande aven om barnen sjalva inte far komma till tals. Barnen lir 
osynliga i utredningen men synliggors ibland i utlatandet fOr att man viII visa att 
adoptionen lir till dess fOrdel. 

I)R SR Fm; pr 19/5 1925 (E), 3/6 1925 (C) 
1)<) E ') G . t ex SR Fm: pr 15/4 1925 ( J .... 1/4 1925 ( ) 
100 t ex SR Fm; pr 27/1 1925 (J). 3/2 1925 (A) 
101 SR Fm: pr 19/5 1925 (E). 5/5 1925 (El 
102 SR Fm; pr 5/5 1925 (E) 
10.1 4 urenden, t ex SR Fm; pr 15/4 1925 lE) 
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3 A VSLUTNING 

Undersokningen av adoptionsarenden i Stockholm 1925 hUT syftat till att beskriva hur 
adoptionsverksamheten fungerade pa ett tidigt stadium. Resultaten sammanfattas och 
diskuteras har med utgangspunkt fran de overgripande fnlgorna om barns varde och 
"barnets basta". 

Studien har visat att tva former av adoption forekom yid den har tiden. Den ena innebar 
att ett barn fick helt nya foraldrar och att bandet till den biologiska familjen brots. den 
andra att barnet fOrblev hos den ena biologiska fOraldern och adopterades av dennes nye 
makafmake. De barn som genom adoptionen fick en ny familj hade dock redan varit 
fosterbarn hos adoptivfOraldrarna en Jangre tid. Den nya familjen skapades darfOr inte i 
och med adoptionen, den fanns redan. Adoptionen var framforallt en juridisk bekraftelse 
pa ett foraldra-barnforhallande som redan var etablerat. Utifran undersokningen av vilka 
det var som adopterade och vilka barn det var som adopterades kan synen pa barns varde 
diskuteras. 

Det var lib manga pojkar som f1ickor som adopterades av en biologiska foralder och 
dennes nye partner men bland de barn som adopterades av familjer de inte var slakt med 
var majoriteten f1ickor. Detta kan tyda pa att det fanns en preferens fOr f1ickor bland dem 
som ville adoptera men det kan ocksa ha andra forklaringar, t ex ojamn konsfordelning 
bland fosterbarn eller svarighet att fa fOra I dram as tillst<'lnd att adoptera pojkar. 
Undersokningen har ocksa visat att de barn som adopterades inte var sma barn, den 
stOrsta gruppen var mellan 7 och 14 ar. De som adopterades av nya familjer hade dock 
som regel varit fosterbarn hos dem sedan de var mycket sma. Det var saledes inte sma 
barn som adopterades med de som adopterades hade omhandertagits nar de var sma. Pa 
denna punkt fanns dock en skillnad mellan pojkar och f1ickor. De pojkar som 
adopterades hade alla omhandertagits som mycket sma, medan f1era f1ickor kommit till 
fosterhemmet forst efter nagra ar. FosterfOraldrar vantade ocksa langre innan de 
adopterade pojkarna. Det faktum att adoptivbarnen omhandertogs som mycket sma och 
att majoriteten var f1ickor visar att barnen inte adopterades pa grund av sin ekonomiska 
varde i Zelizers mening. De som adopterades var inte aldre pojkar som kunde arbeta och 
bidra till familjens forsorjning. Vi kan dock inte utga ifran att de bara hade ett emotionellt 
varde fOr sina foraIdrar. 

De som adopterade barn var i regel gifta par. Familjer som adopterade den ena partens 
biologiska barn stod fOr en tredjedel av adoptionerna. For dessa hade barnet naturligtvis 
ett mycket hogt emotionellt varde. Den biologiska fOraldern hade vardat barnet sedan 
fOdseln och de fOrenades av saval biologiska som sociala och kanslomassiga band. 
Fragan ar da vad syftet med adoptionen var. Adoptionen innebar att barnet fick summa 
sttillning som barn inom aktenskapet och ratt att arva aven den biologiska foralderns nye 
partner. Det ar mojligt att dessa adoptioner hade syftet att oka barnets trygghet i 
ekonomiskt och socialt hanseende. Men en fOrutsattning for detta var ju att foraIderns 
make/maka var villig att adoptera barnet och det ar darfOr troligt att barnet hade ett 
emotionellt varde aven fOr den nye fOrtildern. Narmare Mlften av dem som adopterade 
hade inga egna biologiska barn. Manga par hade varit gifta i f1era ar men inte fau nagra 
barn och det ar troligt att det fosterbarn de tog emot och senare adopterade blev en 
ersattning fOr biologiska barn. Manga av dessa familjer kan ha sett barnet som i fOrsta 

29 



hand emotionellt vtirdefullt; genom adoptionen kunde de bildajcllniU, fa ett barn och bli 
foraldrar. Det lir ocksa mojligt att man ville bilda familj av ekonomiska eHer sociala skill. 
fOr att fOra arvet eller familjenamnet vidare. Det be hover dock inte finnas nagon 
motsattning mellan dessa bada syften. 
Det gar inte att enkelt besvara fragan om barns vtirde i samband med adoptioner. Man 
maste ta hlinsyn till att det fanns olika typer av adoption och att varje enskild adoption 
kunde fylla flera olika funktioner och tillfredsstalla savtil emotionella som ekonomiska 
och sociala behov. 

Fragan om hur man inom adoptionsverksamheten sag pa "barnets basta" har ocksa varit 
central i undersokningen. De blivande adoptivfOraldrarnas ansokningshandlingar har givit 
ytterligare st6d fOr pastaendet att man redan i detta tidiga skedetog hansyn till barnets 
basta i samband med adoption. De sokande betonade inte i ansokningarna sin a egna 
behov utan fOrsokte framstalla adoptionen som fOrdelaktig fOr barnet. Trots att manga 
var barnlOsa var det mycket fa som angav detta som en orsak till att de ville adoptera. Da 
det som skrevs i ansokningarna maste ses som en anpassning till det man forvantades 
framfora fOr att en adoption skulle beviljas lir detta ett teeken pa att ratten i fOrsta hand 
var intresserad av barnets basta, inte foraldrarnas. I undersokningen av adoptionens 
omfattning oeh utredningsfOrfarandet har oeksa inneborden i begreppet "barnets blista" 
framtratt. 

Sett i fOrMllande till den senare utveeklingen var antalet adoptioner 1925 lagt men inte 
sa lagt som man kunde vanta sig med tanke pa att lagen var relativt ny. Hela 170 familjer 
ansokte om och beviljades adoption, vilket visar att lagstiftningen redan pa detta tidiga 
stadium tillampades flitigt. Den troliga fOrklaringen till att man inom riksdagen under 
20-, 30-, och 40-talet, den kraftiga okningen till trots, beklagade att adoptionerna var fa 
ar att de inte Hickte det stora behov man ansag fanns. Det fanns gott om barn som 
behovde fOraldrar. Syftet med den utredning som gjordes infOr en adoption var darfOr 
endast att bedoma huruvida adoptionen var bra fOr barnet, inte att gora ett urval bland 
idel HimpJiga foraldrar. Kraven behOvde inte sUillas orimligt hogt utan adoption kunde 
beviljas till alla som ansags kunna bli goda fOraldrar. Det faktum att alla 
adoptionsansokningar, med ytterst fa undantag, beviljades tyder ocksa pa att sa var fallet. 
Aven par som hade egna biologiska barn timits adoptera, trots att detta enligt lagen 
borde undvikas. Det ar tydligt att adoption sags som nagot mycket positivt. I ett senare 
skede, pa 50- och 60-talen, var problemet inte Jangre att finna fOrtildrar at de barn som 
behovde utan att finna barn at alla dem som ville adoptera. Det blev da nodvandigt att 
gora ett urval bland de sokande, vilket sakerligen paverkade utredningsfOrfarandet oeh 
antalet beviljade ansokningar och darmed definitionen av "barnets basta". 

Yid utredning av adoptionsarenden 1925 bedomdes adoptivforaldrarnas oeh de 
biologiska fOraldrarnas mojlighet att ta hand om barnet. AdoptivfOrtildrarna bedomdes 
med avseende pa hemmets skotsel, deras kapaeitet som fOrsorjare och deras relation till 
barnet. Familjer bedomdes som Jampliga aven om de bodde trangt, bada arbetade, om 
mannen var sjuk ell er saknade fast arbete. Att den sokande var ensamstaende var heller 
inget hinder for adoption. Betraffande de biologiska foraldrarna var det de ekonomiska 
situationen och kontakten med barnet som var intressant. Det ar nar adoptivforlildrarnas 
fortjanster satts i relation till de biologiska fOraldrarnas brister begreppet "barnets basta" 
far ett innehiill. Barnets basta i samband med en adoption var det barnen fick hos 
fosterforaldrarna oeh som de biologiska fOraldrarna inte kunde erbjuda, namligen en 
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familj som kunde fdrsdrja dem bade ekonomiskt och emotionellt. en familj dlir de fick 
vara ham. 

En analys av adoptionsutredningarna har pavisat en intressant paradox betrliffande barnet 
roll i adoptionsprocessen. Det var barnen som stod i centrum far verksamheten och den 
centrala fragan fOr radhusrlitt och myndighetspersoner var vad som var blist fOr barnet. 
Svaret saktes genom en undersakning av hur barnet hade det i fosterhemmet och hur 
kontakten med adoptivfOraldrarna och de biologiska fdraldrarna fungerade. I denna 
process var dock huvudpersonen sjalv - barnet - tyst och osynligt. Barnets upplevelse av 
sin situation kunde framhavas med syfte att visa att adoptionen borde beviljas men det 
var da de vuxna som anvande barnet fOr att sjalva gdra sig harda. Barnets egen rdst 
hardes inte. Detta trots att manga av barnen var sa gamla att de skriftligen maste 
godkanna adoptionen. Det ar ingen tvekan om att barnets basta redan yid den har tiden 
stod i centrum fOr adoptionsverksamheten men vad som var barnets basta definierades 
och uttrycktes av vuxna. 
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