
ANDRA MÖTESDAGEN.

Fredagen den 2i augusti 1951 kl. 10 f. m.

Förhandlingarna fördes å två sektioner. Sektion I samman-
trädde i Konserthusets lilla sal och sektion II i dess stora sal.

SEKTION I.

Under ordförandeskap av professor USSING behandlades äm-
net:

I N S E M I N A T I O N .

(Se bil. 11.)

Referenten, professor O. A. BORUM (København): Herr ordfø-
rer, mine damer og herrer. Det emne, der er sat på dagsordenen
for dette sektionsmøde, insemination eller kunstig befrugtning
af kvinder, kan anskues fra mange aspekter. Man kan anlægge
en juridisk, samfundsmæssig betragtning og undersøge, hvad der
taler for og imod en lovgivning om insemination. Hvilken virk-
ning det må antages at ville få for et ægteskab, at ægtefællerne
bliver enige om at det barn, som de så meget ønsker sig, og som
de ikke kan få på anden måde, skal avles ved kunstig befrugt-
ning ved trediemands sæd, og hvad det vil betyde for barnet, at
det eventuelt får at vide, at det er et inseminationsbarn.

Man kan også se spørgsmålet fra et helt andet synspunkt. Man
kan mene, at insemination er forbudt i Guds lov, det er den
katolske kirkes standpunkt, og man anser ikke blott den hetero-
loge insemination for forbudt, men anser også den homologe
insemination med ægtemandens sæd for utilladelig, når den ikke
sker i forbindelse med samleje mellem ægtefællerne. Den af ær-
kebiskoppen af Canterbury nedsatte komité afgav i 1948 en be-
tænkning, hvorefter der ikke var noget at indvende imod den
homologe insemination, medens den heterologe insemination
blankt forkastedes. Den bør betragtes, siges det i denne rapport,
som a criminal offence, og lovgivningen må snarere fastslå dens
strafbare karakter. Hvorledes dette standpunkt end formuleres,
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og det kan meget vel tilsløres med betragtninger om hjemmets
betydning i den kristne kulturverden og den breche, som ved den
heterologe insemination med trediemands indtrængen i ægte-
skabet skydes i hjemmets livsprincip og i dets moralske funda-
ment; hvilke ord der end bruges, må det imidlertid hævdes, at
en etisk dom, der grunder sig på et absolut og åbenbart autori-
tetsprincip, er udtryk for en tro, som man meget vel kan respek-
tere, men ikke diskutere, fordi alle argumenter på forhånd er
dømt til at prelle af over for et sådant absolut standpunkt.

Man kan endelig også anlægge en mere æstetisk præget hold-
ning. Insemination byder en imod som en unaturlig måde at få
børn på. Man fæster sig ved det utiltalende i den måde hvorpå
sæden må fremskaffes, ved trediemands indblanden i ægtefæl-
lernes mest intime og hellige forhold. Man finder det hele una-
turligt, det er en imod. Denne betragtningsmåde vil ikke være
fremmed for den, der har læst Huxley's »Brave New World»
og Karin Boye's »Kallocain». En verden befolket af kunstigt
frembragte robotter synes ikke tiltalende eller at være et mål,
der bør fremmes ad lovgivningens vej i en demokratisk stat.

Jeg har fremdraget denne mere følelsesbetonede betragtning
for at have en baggrund for en påvisning af, at spørgsmålet om
insemination, således som de nordiske lovkommissioner har be-
skæftiget sig dermed siden 1948, har en helt anden karakter og
størrelsesorden end den kritik, der i så rigt mål er kommet til
udtryk i indlæg i dagspressen, også i de allerseneste dage, og i
periodiske publikationer. Baggrunden for interessen for den
kunstige befrugtning er de mange ufrivilligt barnløse ægteskaber.
Man regner med, at cirka 10 4 af samtlige ægteskaber forbliver
barnløse trods ægtefællernes ønske om at få børn. Da man nu i
tiden eifter 1930 fik kendskab til muligheden af at afhjælpe barn-
løsheden ved kunstig befrugtning, blev der tændt nyt håb hos
denne gruppe af mennesker om ad denne vej at se deres varmeste
ønsker opfyldt. De henvendte sig, ofte efter i årevis at være un-
derkastet sterilitetsbehandling, til lægerne om bistand i deres
trang mod barnløshed. Deres anmodning har enten gået ud på at
få lægelig assistance til indførelse af mandens sæd i hustruens
kønsorganer (nemlig i tilfælde hvor manden er avledygtig men
impotent), eller i tilfælde hvor manden er steril, at få lægen til
at forsøge befrugtning med sæd fra trediemand.

Den homologe insemination med ægtemandens sæd volder ikke
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særlige vanskeligheder eller tvivl af retlig karakter. Ægtemanden
er barnets biologiske fader, og barnet er i enhver henseende ret-
telig set ægtefællernes ægtebarn. Når en lov om insemination,
hvis man overhovedet vil lovgive derom, også må omfatte den
homologe insemination, er grunden hertil navnlig, at det bør
sikres, at indgrebet kun foretages af en særlig sagkyndig læge,
der er i stand til at afgøre om betingelserne (indikationer og kon-
traindikationer) er i orden og foretage selve indgrebet på en så-
dan måde, at faren for at fremkalde eller aggravere en under-
livsbetændelse hos kvinden i videst muligt omfang elimineres.
Endvidere den retlige interesse i at undgå forveksling eller
ligefrem forfalskning ved anvendelse af trediemands sæd under
angivelse af, at det er ægtefællens. Ved at inddrage den homo-
loge insemination under loven afskærer man også de bevisvan-
skeligheder, der ellers kunne opstå, hvis ægtemanden senere vil
fragå at have medvirket ved inseminationen.

Problemet er den heterologe insemination, det er her slaget
skal stå, hic Rhodus hic salta. Spørgsmålet om insemination
af den enlige ugifte kvinde, som jeg skal omtale lidt senere, er
vel vanskeligt og giver anledning til megen meningsforskel, men
vil sikkert vise sig i praksis at være af ganske overordentlige
ringe betydning.

Når man skal drøfte spørgsmålet om en nordisk lovgivning
om insemination, må man først tage standpunkt til om loven
skal godkende den heterologe insemination. Når ægtefeller, som
ikke selv er i stand til at få børn, er enige om heterolog insemi-
nation, og ægtemandens samtykke foreligger på fuldt betryggen-
de måde, skal hustruen så have adgang til, når lægen finder det
forsvarligt, at blive insemineret med trediemands sæd med den
retlige virkning, at det barn, der fødes af hustruen, anses som
ægtefællernes eget ægtebarn? Jeg må her tilføje, at en heterolog
insemination kan være indiceret, selvom ægtemanden ikke er
steril. En betydelig arvelig belastning i hans slægt, sindssygdom,
blødersygdom eller faren for den alvorlige blodsygdom, der kan
opstå hos barnet, når forældrenes blod indeholder modstående
rhesusfaktorer, kan begrunde ønsket om en heterolog insemi-
nation.

Begrundelsen for den heterologe insemination er altid ønsket
om at imødekomme ægtefællernes begæring om at få et barn,
som er hustruens. Efter lægernes udsagn sker det gang på gang,
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at ægtefæller, efter at en sterilitetsbehandling har vist sig frug-
tesløs, henvender sig til dem om bistand til, at hustruen inse-
mineres med trediemands sæd. Ægtefællerne forklarer, at
dette er deres højeste ønske. En adoption tilfredsstiller dem
ikke. Det vil vel nok være hustruens længsel efter moderskabet,
der bærer anmodningen, men ægtemanden, der virkelig holder
af hustruen, kan være lige så interesseret i at få et barn, der
vel ikke biologisk set er hans, men som han alligevel gennem
hustruens moderskab og barnets tilværelse og opdragelse i hjem-
met kommer i et psykologisk og etisk faderforhold til. Holder
disse betraktninger stik, hvad jeg efter lægernes vidnesbyrd må
gå ud fra, at de gør, vil den heterologe insemination utvivlsomt
virke ægteskabsbevarende. Jeg pointerer, at den historiske læge-
lige baggrund for den heterologe insemination er ønsket om at
afhjælpe barnløsheden i ægteskabet.

Som modgrunde har man bl. a. anført, at ægtefællerne trods
alle formelle krav til en efter moden overvejelse afgivet sam-
tykkeerklæring ikke rigtig ved, hvad det er de indlader sig
på, og at hensynet til barnet taler imod at godkende dets til-
blivelse gennem heterolog insemination. Den første betragtning
er den, at når hustruen insemineres med trediemands sæd, ind-
føres der et fremmed element i ægteskabet, som kan være øde-
læggende for dette. For hustruens vedkommende kan tanken
om den trediemand, der er fader til hendes barn, tænkes at
fjerne hende fra ægtemanden. For ægtemandens vedkommende
er det uhyre vanskeligt at danne sig nogen mening om hvor-
dan det vil gå, siger man. Det indrømmes, at det kan gå således,
at det mindreværdeskompleks, som steriliteten har givet ham,
forsvinder ved barnets fødsel, men, siger kritikken, det kan
også gå på den måde, at han kommer ind i en uholdbar situa-
tion, ved at han, alle gode forsætter til trods, føler sig fremmed
over for barnet, som han ikke er fader til, eller derved at om-
givelserne bliver klare over at han ikke er fader til hustruens
barn. Man kan naturligvis ikke benægte, at det i enkelte til-
fælde kan gå på den måde, men jeg tror, at man overdriver faren
derfor. Når den ulykke indtræffer, at ægtefæller, hvis højeste
ønske er at få et barn, viser sig ikke at kunne få børn, vil dette
have givet sig udslag i årelange overvejelser og drøftelser. En
heterolog insemination er ikke noget som man letsindigt løber
til. Skulle det undtagelsesvis gå galt, ja, så må de voksne men-
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nesker, der har indladt sig herpå efter indgående at have rådført
sig med lægen, selv tage ansvaret og risikoen derfor.

Vigtigst er naturligvis hensynet til barnet. Spørgsmålet er hery

om det fra samfundets side kan forsvares at sætte et sådant
barn i verden? En bekræftende besvarelse står for mig som ret
utvivlsom. Dette barn er ønsket af ægtefællerne og vil sikkert
lige fra dets fødsel være omgærdet af bægge ægtefællers omsorg
og kærlighed. Der kan naturligvis være en fare for, at barnets
oprindelse kan blive bekendt for det selv og andre på en måde,
som kan skade dets udvikling eller stilling, men det må man
prøve at værge det imod ved at opstille strenge diskretionskrav.

Angående barnets retsstilling er der ingen tvivl. Det får i en-
hver henseende retsstilling som ægtefællernes ægtebarn med gen-
sidig arveret efter begge ægtefæller og deres slægt. Man har
drøftet spørgsmålet om modifikationer i denne alt overvejende
hovedregel; jeg skal her kun nævne, at man har ment, at der i
ganske enkelte tilfælde, under visse særlige betingelser, må gi-
ves barnet en adgang til at få ophævet den mellem barnet og
moderens ægtemand etablerede retlige familieforbindelse. Der kan
opstå situationer, hvor det ikke alene er rimeligt, men af vital
betydning for barnet at få fastslået, at det ikke er denne mands
barn. Man har her tænkt på tilfælde, hvor det senere viser sig,
at manden lider af en alvorlig sindssygdom, eller at han er en
storforbryder eller landsforræder. Her kan barnet have en meget
stor interesse i at få fastslået, at der ikke er noget blodsband
mellem det og moderens ægtemand, og derfor heller ikke nogen
risiko for arvelig belastning. Det er klart, at der skal meget til.
Det skal godtgøres, at det er af afgørende betydning for barnet,
at ophævelsen sker. Det er kun barnets interesse, der varetages.
Nogen ret for ægtemanden til at komme ud af forholdet, bør
der ikke være.

Inden jeg går over til at omtale nogle detailspørgsmål vedro-
rende den heterologe insemination, vil jeg sige et par ord
om retsstillingen, således som den er i dag, hvor vi ikke har
nogen lov. Allerede for år tilbage har lægerne spurgt juristerne
herom. Lægerne har dels villet vide, om insemination er tilladt,
dels om en ægtemand er bundet ved en erklæring, hvor han gi-
ver samtykke til, at hustruen insemineres ved trediemands sæd,
og udtaler, at han i enhver henseende vil betragte barnet som et
ægtebarn. Det første spørgsmål er let at besvare. Insemination
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er i dag frit tilladt. En læge kan i dag uden at støde an mod
nogen lovregel frit foretage både homolog og heterolog insemi-
nation, herunder også insemination af ugift. Angående den rets-
stilling, der i dag tilkommer et barn, der er avlet ved heterolog
insemination, hersker der derimod tvivl, en tvivl, som har be-
virket, at lægerne har været yderst tilbageholdende med at fore-
tage heterolog insemination selv med ægtemandens udtrykkelige
og klare samtykke. Det er forsåvidt klart, at ægtemanden er
bundet ved den samtykkeerklæring, han har afgivet. Han er
bundet i den forstand, at han er afskåret fra at søge skilsmisse
på grund af hustruens utroskab eller lignende. Derom er der
ingen tvivl. Antagelig må man også fortolke en sådan samtykke-
erklæring fra ægtemanden, hvori han samtykker i hustruens
insemination og erklærer, at han vil betragte barnet som sit
ægtebarn, som ensbetydende med at han har påtaget sig forsør-
gelsespligten over for barnet. Derimod kan hans samtykkeer-
klæring antagelig ikke gøre barnet til hans ægtebarn, når enhver
mulighed for hans biologiske faderskab er udelukket. Han må,
hvis han fortryder erklæringen, kunne fragå den med den virk-
ning, at barnet, når paterniteten anfægtes og det virkelige for-
hold oplyses, betragtes som født uden for ægteskab. Ligeledes
må barnets egenskab af mandens ægtebarn efter danske regler
kunne anfægtes af moderen og af barnet selv, og hvad der nok
er det vigtigste, af mandens slægtinge, der bestrider dets arveret.
Rent faktisk vil forholdet imidlertid stille sig på den måde, at
hvis ægtefællerne holder tæt, og sekretessen bevares, vil barnet
hele livet igennem blive betragtet som moderens og hendes ægte-
fællers ægtebarn, idet det vil blive anmeldt til kirkebogen som
sådant.

Denne usikre retsstilling, som vi har i dag, kan efter min me-
ning ikke opretholdes, efter at man i befolkningen er blevet klar
over to ting. For det første muligheden for befrugtning ved hete-
rolog insemination, og for det andet, at lovgivningen ikke inde-
holder noget forbud herimod. Jeg finder heri et vigtigt argu-
ment for en lovordning, der sanktionerer den heterologe insemi-
nation under betryggende garantier for, at ægtefællernes ønske
underkastes en fornuftig prøvelse af en samvittighedsfuld læge,
der har speciel sagkundskab på dette område, og som vil påtage
sig at tage standpunkt til de indikationer og kontraindikationer,
som loven opstiller af samfundsmæssige grunde, derunder også
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hensynet til at holde inseminationen inden for snævre rammer.
Kravet om, at den heterologe insemination skal ske på et offent-
ligt hospital eller særlig autoriseret privat helbredsanstalt vil
også virke restriktivt og være egnet til at bibringe parterne for-
ståelsen af, hvor alvorlig et skridt det er, de står i færd med at
foretage. Jeg er overbevist om, at de på nordiske offentlige hos-
pitaler foretagne heterologe inseminationers tal ikke vil blive for-
uroligende, hvis en sådan lov gennemføres.

Loven må fastslå, at barnet på grundlag af ægtemandens sam-
tykkeerklæring får ægteskabelig byrd. Forholdet kan ikke, så-
ledes som man i U.S.x\. har været inde på, ordnes ved adoption
eller anden tilladelse fra en judiciel eller administrativ offentlig
myndighed. Spørgsmålet om insemination angår ægtefællernes
mest intime, personlige forhold. Det må efter min opfattelse til-
komme ægtefællerne selv at tage bestemmelsen i samråd med
lægen, der her, som det jo også kendes på andre områder, af
hensyn til sin patient må påtage sig en opgave, der i nogen grad
går ud over det rent lægelige, idet det bliver hans sag at skønne
over, om det fra et samfundsmæssigt synspunkt, der tager hen-
syn til både ægtefællernes og det kommende barns interesser,
kan forsvares at lade dem sætte et barn i verden på denne måde.

Angående lægens stilling skal jeg iøvrigt kun tilføje, at lægen
naturligvis altid må være frit stillet ved afgørelsen af, hvorvidt
han vil medvirke ved en insemination. Er han modstander af
insemination, kan han helt nægte at have noget at gøre dermed.
Mener han in concreto, at betingelserne for en insemination ikke
er til stede, kan han afvise parterne.

En vanskelig opgave for lægen vil være fremskaffelsen af
trediemands sæd. Der er fra alle sider enighed om, at det nor-
male må være, at donor udpeges af lægen, og at parterne ikke
aner noget om, hvem der er donor. Faren ved at bruge en af
ægtefællerne udpeget eller dog kendt donor er, at det kan be-
frygtes, at der vil opstå en psykisk binding mellem moderen og
den mand, der er hendes barns fader. Det er jo et forhold, der
vil kunne virke ødelæggende på ægteskabet. Faren for, at sekre-
tessen brydes, vil også være större, når donor er bekendt med,
hvem ægteparret er. Ægtefællerne vil imidlertid efter de erfa-
ringer, man har, ikke sjældent ønske en bestemt donor anvendt,
f. eks. mandens bror eller en anden slægtning of manden. Man
ønsker, at de arvelæg, den arvemasse som mandens slægt repre-
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senterer, også skal overføres til barnet. Jeg er fuldstændig klar
over betænkelighederne ved at anvende kendt donor, og mener,
at dette kun undtagelsesvis bør ske, når særlige grunde kan an-
føres herfor og kan godkendes af lægen. Hovedreglen må ube-
tinget være, at lægen skaffer donor og træffer passende foran-
staltninger til at forhindre, at parterne får kendskab til hinan-
den. Men der er den store vanskelighed, at man i vore lande må
regne med, at det ingenlunde bliver nogen let opgave for lægen
at finde egnede og villige donorer. Han vil i almindelighet være
henvist til den kreds af mænd, han som læge har forbindelse
med, medicinske studenter, sygehuspersonalet og måske hospi-
talets patienter. Lægen kan komme til at stå over for den situa-
tion, at den indicerede insemination ikke kan gennemføres, fordi
en passende donor ikke kan findes. I sådanne tilfælde vil han
være henvist til at bruge en donor, som parterne selv fremskaf-
fer. Angående donors retsstilling skal jeg iøvrigt kun tilføje,
at han ikke får hverken nogen rettigheder eller forpligtelser
over for barnet. Der opstår overhovedet ikke nogen retlig familie-
forbindelse mellem donor og barnet, selvom han undtagelsesvis
måtte være bekendt med dettes eksistens, eller selvom barnet se-
nere vid en indiskretion skulle få at vide, hvem donor er.

Ja, jeg kommer så til det meget omdebatterede spørgsmål,
hvorledes en kommende nordisk lovgivningskommission bør
stille sig til problemet om den enlige kvindes adgang til at få et
barn vid insemination. Når jeg her taler om den enlige kvinde,
bruger jeg begrebet i den tekniske betydning, hvori det er brugt
i nyere dansk lov, som omfattende ikke blot kvinder, der aldrig
har været gift, og enker, fraskilte og fraseparerede, men også
kvinder der faktisk ikke samlever med deres mænd. Spørgsmå-
let har været indgående debatteret under kommissionernes fæl-
lesmøder i Stockholm i 1948 og 1950. Jeg skal straks røbe, at
det ikke er lykkedes at nå til enighed. Vi er fra dansk side gået
ind for en vis begrænset adgang til insemination for den enlige
kvinde, men dette standpunkt har ikke vundet tilslutning fra
noget af de andra lande, omend der fra enkelte kommissions-
medlemmers side er givet udtryk for sympati for vort stand-
punkt.

Jeg skal nu forsøge så objektivt som muligt at redegøre for
grundene pro et contra. Man kan tænke sig fire forskellige løs-
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1) Fri adgang til insemination for enlige kvinder på lige fod
med gifte kvinder; 2) et direkte forbud, med deraf følgende
kriminalisering af overtrædelsen af forbudet. 3) Man kan også
tænke sig en mellemløsning, hvorefter insemination kun tillades
under visse særlige betingelser, og 4) endelig kan man natur-
ligvis også gøre det, at man går helt uden om problemet ved at
formulere loven således, at den lader situationen med den enlige
kvinde, der ønsker at blive insemineret, uomtalt.

Den sidste løsning, eller udvej må man vel snarere sige, kun-
ne synes tiltalende. Efter min opfattelse går det imidlertid ikke
an at lade spørgsmålet om insemination af den enlige kvinde
helt uomtalt. Det er blot at lade vanskelighederne gå videre. Læ-
gerne, til hvem der sker henvendelse, og myndighederne, der
forespørges, om insemination af enlig kvinde er tilladt, vil da
stå helt uden vejledning. Vore læger — derved tænker jeg på de
to læger, der har været medlemmer af den danske kommission,
og som repræsenterer sagkundskaben på dette område — hæv-
der med styrke, at der findes kvinder, der betegnes som væren-
de af høj menneskelig kvalitet, der har et så brændende ønske
om at få et barn, de selv har født, at de ikke betragter en adop-
tion som en udvej, men som på den anden side ikke har noget
ønske om eller nogen akceptabel mulighed for at få barnet ved
et forhold til en anden mand. Man må vist regne med, at det
vil dreje sig om ikke ganske unge kvinder i selvstændige stil-
linger og gode økonomiske vilkår. Man har også som eksempel
nævnt en barnløs enke, der på den ene side har indrettet sin
tilværelse på familieliv, men som på den anden side er så stærkt
bundet af sine minder, til at hun ikke vil indlade sig i et nyt
forhold.

At problemet har realitet, der har vi ikke blot lægernes ud-
talelse om, men også et sikkert vidnesbyrd fra dansk retsprak-
sis. Det danske justitsministerium forelagde i 1949 kommissio-
nen følgende retstilfælde: Et barn var født af en ugift kvinde
efter insemination, udført uden nogen læges medvirken med
sæd fra en gift mand, som nu ønskede at påtage sig faderska-
bet. Jeg skal lige nævne, at det retlige spørgsmål for gældende
dansk rets vedkommende var dette, om der var adgang til for
denne mand, der biologisk set måtte antages at være barnets
fader, til at anerkende faderskabet, uanset at § 14 i den danske
lov om børn uden for ægteskab forudsætter, at den, der ret-
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ligt anses som fader til barnet, har haft samleje, samlag, med
moderen. Dette tilfælde gjorde et stærkt indtryk på os, fordi
det viste, at insemination af ugift kvinde ikke er et tankefoster,
men, hvis man må bruge et svensk ord, en tankeställare, som
man ikke kommer uden om at tage stilling til. Spørgsmålet kan
ikke løses ved, at loven undlader at sanktionere, at lægerne med-
virker hertil. Den kunstige befrugtning kan ske ved selvinsemi-
nation eller ved en kvaksalvers bistand.

Vanskeligheden ved at sanktionere insemination af ugift kvin-
de ligger ikke i hensynet til kvinden selv; spørgsmålet er ikke,
om man kan forsvare, at lade en kvinde kaste sig ud i en i forve-
jen så vanskelig overskuelig situation. Hvis hun ellers er et nor-
malt og fornuftigt menneske, er det hendes egen risiko. Nej,
spørgsmålet er dette, om samfundet kan sanktionere og medvirke
til, at en kvinde sætter et barn i verden, om hvilket det på forhånd
er givet, at det ingen fader får. Lovgivningens bestræbelser i dette
århundrede går ganske klart ud på at stille børn født i og uden
for ægteskab i samme retsstilling over for begge forældre. Mo-
deren til et uden for ægteskab født barn har efter danske regier
pligt til at opgive, hvem faderen er, og vor lovgivning bygger
på den tanke, at det er en offentlig interesse, at familieforhol-
det klarlægges i overensstemmelse med de virkelige forhold. At
det normalt er det bedste for et barn at vokse op i et hjem med
både en fader og en moder, kan ikke bestrides. Kommer det på
en eller anden måde ud, at moderen overhovedet ikke har nogen
fader til barnet, at det er et inseminationsbarn, vil dette i for-
hold til lege- og skolekammerater stille barnet i en særstilling,
der medfører risiko for sjælelige konflikter. Sammenfattende
kan det vel siges, at kritikken af tanken om at tillade insemina-
tion af ugift kvinde går ud på, at man frygter, at tilfredsstil-
lelsen af kvindens trang til at opleve moderfølelsen, en imøde-
kommelse af hendes lykkebehov på dette område, ofte kun vil
kunne ske på bekostning af barnets normale sunde udvikling
og tillværelse. Lader man disse betragtninger være afgørende,
må man komme til løsning 2: Forbudet mod insemination af
ugift kvinde, og skal dette have nogen realitet, må man fast-
sætte straf for den læge eller kvaksalver, der overtræder forbu-
det. Kvinden vil man derimod ikke straffe.

Til dette standpunkt har den danske kommission ikke kunnet
slutte sig, omend forholdet nok er det, at overbevisningens styr-
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kegrad varierer hos kommissionens enkelte medlemmer. Vi har
også på dette punkt ment at måtte tage vort udgangspunkt i, at
adgangen til insemination i dag er fri, selv om kvinden er ugift,
og vor utilbøjelighed til at ville kriminalisere dette forhold. Vi
benægter ikke, at hensynet til barnet kan tale imod en insemina-
tion af ugift kvinde, men vi er tilbøjelige til at mene, at man
fra anden side i nogen grad har overdrevet de vanskeligheder,
som barnets tilværelse hos den ugifte moder vil skabe for bar-
net. Vi peger også på, at et forbud mod insemination ikke kan
forhindre den ugifte kvinde, der absolut vil have et barn, i at
få det med en ganske tilfældig mand, som ikke kommer i nogen
som helst personlig kontakt med barnet, og hvis faderskab
måske overhovedet ikke kan fastslås. Erfaringen viser også, at
et forbud af denne karakter vanskeligt vil kunne gennemføres i
praksis, selvom der nok så meget trues med straf. Vi erkender
forsåvidt kritikkens relative berettigelse, som også vi mener, at
løsning 1: Insemination for ugift kvinde på lige fod med gift
kvinde, må forkastes, men vi mener, at kritikken går for vidt,
og at den ikke kan begrunde et generelt forbud; vi er blevet
stående ved løsning 3, en mellemløsning, hvorefter insemination
af ugift kvinde kun tillades under særlige betingelser, hvis til-
stedeværelse indicerer en væsentlig formindskelse af de fare-
muligheder for barnet, som vi erkender er til stede. Den mellem-
løsning, som det danske udvalg går ind for, og som jeg også her
i dag vil forsvare, henlægger som ellers afgørelsen til den sag-
kyndige hospitalslæge. De almindelige betingelser for insemina-
tion skal være til stede, men her ud over kræves det, at den
ugifte kvinde kan anføre særlige vægtige grunde for insemina-
tionen, og at hun af lægen findes, som det siges, fuldt ud egnet
til alene — ensam — at opdrage og forsørge barnet. Den op-
gave, der her lægges i lægens hånd, er vanskelig, og skønnet
går vel nog i nogen grad ud over det rent lægelige. Det overlades
til lægen om at udfinde, om han her står over for en kvinde
med sådanne karakteregenskaber og forhold, at det kan forsva-
res at lade hende sætte et barn i verden, som hun kan påtage
sig at være både moder og i faders sted for. Jeg skal endnu kun
tilføje, at man efter de oplysninger, vi har fået fra kommissio-
nens lægemedlemmer, kun regner med ganske få tilfælde, hvor
insemination vil blive søgt af ugifte kvinder, og hvor lægen vil
gå med hertil.
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Mine damer og herrer, hermed skal jeg slutte. Jeg har ikke
gjort noget forsøg på at give Dem et systematisk og såvidt mu-
ligt udtømmende redegørelse for alle de mange spørgsmål, som
en lov om insemination må tage standpunkt til, og som i hvert
fald må drøftes i de betænkninger, som de nordiske kommissio-
ner skal afgive. Mange detailregler, som er berørte i min teses,
har jeg måttet lade ligge, jeg har indskrænket mig til at trække
visse hovedlinier op som grundlag for diskussionen. Når emnet
insemination er sat på dagsordenen for det 19. nordiske jurist-
møde, vil det være af stor værdi for de lovkommissioner, der
arbejder dermed, at høre, hvorledes de tilstedeværende nordiske
dommere, advokater og administrative embedsmend ser på
spørgsmålet. Det er fra kritisk side blevet sagt, at man skal være
forsigtig, man skal være tilbageholdende med at forsøge på at
gennemføre en lovgivning på et område, hvor ingen fremmed
lovgivningsmagt hidtil har vovet sig ind. Jeg er imidlertid nået
til den overbevisning, vundet gennem beskæftigelse med emnet
i mere end tre år, at det vil være en positiv gevinst for det fælles
nordiske lovgivningsarbejde, hvis vi i vore lande kan gennem-
føre en i hovedtrækkene ensartet lovgivning om insemination,
en lovgivning, der kan være forbillede for den lovgivning herom,
som før eller senere nødvendigvis må komme også uden for Nor-
den.

Korreferenten, statssekreteraren SVEN EDLING (Stockholm) :
Herr ordförande, mina damer och herrar. Den ärade inledaren
synes mig på ett förträffligt sätt ha klarlagt de olika problem
som möter, då man skall ta ställning till frågan om en lagstift-
ning om insemination bör genomföras och hur den i så fall bör
utformas.

I de förslag till lösning av de olika frågorna som har fram-
lagts kan jag också i allt väsentligt instämma. Då jag nu tar
till orda, befinner jag mig alltså inte i den situationen att kunna
direkt polemisera mot professor Borum. Jag måste inskränka
mig till att försöka ytterligare i någon mån belysa frågeställ-
ningarna och på någon punkt ifrågasätta en annan lösning än
han angivit.

Insemination på gift kvinna — och det är om denna form jag
i första hand tänker tala — har ett nära samband med sterili-
tetsbehandling. Förr var möjligheterna att häva sterilitet mycket
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små, men numera har utvecklingen lett därhän att denna be-
handlingsform fått praktisk betydelse och det är väsentligen som
en följd härav som frågan om insemination fått aktualitet. Inse-
mination kommer självfallet i fråga huvdsakligen i sådana fall,
där sterilitetsbehandlingen inte leder till åsyftat resultat. Dessa
fall utgör emellertid ett ganska stort antal av de sterila äkten-
skapen och i synnerhet är de fallen talrika, då endast den hete-
rologa inseminationen kan erbjuda makarna en hjälp ur deras
dilemma. Homolog och heterolog insemination har hittills, så vitt
man vet, i vårt land förekommit i ganska ringa utsträckning,
men man torde kunna utgå ifrån att en önskan om sådan åtgärd
förefunnits i ett långt större antal fall. Det är alltså ett mycket
betydelsefullt mänskligt problem, som man här är ställd inför.

Den första frågan man har att ta ställning till gäller själv-
fallet om man skall behöva lagstifta eller inte. Den homologa
inseminationen ger självfallet inte anledning till sådana vansk-
liga problem, att det enbart för den skull är nödvändigt att
skrida till lagstiftning, utan det är som professor Borum fram-
hållit den heterologa inseminationen, som ur lagstiftningssyn-
punkt är den stora och betydelsefulla frågan.

Emellertid har också beträffande denna form av insemination
hävdats, att det är onödigt med en lagstiftning. Ibland har den-
na åsikt grundats på att insemination förekommer i så ytterst
ringa utsträckning. Man har menat, att de frågor om barnets
börd m. m. som kunde uppkomma, kunde lösas av rättspraxis
utan stöd av särskilda lagregler. Enligt andra uttalanden åter
skulle det rent av inte vara önskvärt med en lagstiftning om in-
semination, därför att detta skulle kunna uppfattas som om lag-
stiftaren ville uppmuntra eller åtminstone gillade en metod som
man ställer sig mycket skeptisk mot och om vilken man i varje
fall vet ytterst litet.

Jag vill emellertid betona, att man här har att skilja på vissa
frågor. Den ena frågan gäller om man över huvud taget bör lag-
stifta om användningen av insemination. En annan fråga gäller
om man anser det nödvändigt att stifta lagbestämmelser om så-
dana särskilda spörsmål som uppkomma till följd av åtgärdens
användning, just t. ex. rörande barnets börd. Strängt taget är
dessa frågor fristående från varandra.

Jag vill till en början säga några ord om den första frågan.
Teoretiskt har man väl här tre möjligheter att välja på — an-
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tingen att genom laglig reglering tillåta inseminationens använd-
ning i större eller mindre utsträckning eller att förbjuda använd-
ningen eller också att liksom hittills lämna frågan öppen. Ingen
förnekar väl, att syftet med den heterologa inseminationen, näm-
ligen att häva sterilitetens verkningar, är behjärtansvärt, men
frågan gäller just om den heterologa inseminationen är ett
lämpligt medel att övervinna sterilitet. Professor Borum har re-
dogjort för de många och skiftande synpunkter som kan an-
läggas på den frågan och jag skall därför inte här gå in på dem.
Det avgörande är emellertid om heterolog insemination verkli-
gen leder till det resultat som den åsyftar, nämligen att i ett
äktenskap, där mannen är steril, införa ett barn, som båda ma-
karna betraktar som deras gemensamma och som själv helt och
fullt har känslan därav. I vårt land har vi ju ingen nämnvärd
praktisk erfarenhet av denna fråga, men i Amerika, där hetero-
log insemination skett i större utsträckning än här, säger de
läkare som använt metoden, att de i stort sett enbart har goda
erfarenheter. Men man nödgas konstatera att vi f. n. inte har
något sådant på erfarenhet grundat, tillräckligt omfattande un-
dersökningsmaterial, som kan ge en säker ledning härvidlag.
Man kan alltså knappast säga mer än att det är möjligt att
heterolog insemination kan medföra gynnsamma verkningar,
men att också motsatsen är möjlig. Vad skall lagstiftaren göra
i ett sådant läge? Det närmast till hands liggande är väl att re-
signera -— att gå förbi frågan. Men man måste betänka att det
f. n. finns många läkare som anser sig förhindrade att utföra
en heterolog insemination, även om den framstår som aldrig så
befogad, innan lagstiftningen tagit ståndpunkt. Det råder en
ovisshet i rättsläget på många punkter och det är säkerligen att
övervältra ett tungt ansvar på den enskilde läkaren att taga
ståndpunkt till en begäran om insemination utan någon som
helst ledning av lag. Det är ju också belysande att det främst
är på läkarhåll man ivrar för en lagstiftning.

Tanken att helt förbjuda heterolog insemination har fram-
förts, i synnerhet från visst kyrkligt håll, och den tanken har
nog sympatier även på många andra håll. De flesta är ju inte
själva i det predikamentet, att de av sterilitet är förhindrade att
tillfredställa sin längtan efter barn och litet var av oss inger
föreställningen om heterolog insemination en oreflekterad mot-
vilja. En härpå grundad, subjektiv övertygelse att heterolog inse-
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mination är olämplig är säkerligen ganska utbredd. Å andra si-
dan förhåller det sig nog så, att det fåtal människor som saken
närmast angår, nämligen de barnlösa makarna, har en helt an-
nan subjektiv uppfattning. Man kan väl alltså säga, att någon
allmänt omfattad övertygelse som i brist på påvisbara objektiva
skäl skulle kunna motivera ett förbud knappast föreligger.

Då jag alltså i likhet med professor Borum förordar en lag-
stiftning, som i viss utsträckning möjliggör användning av hete-
rolog insemination på gift kvinna, så vill jag emellertid under-
stryka att denna ståndpunkt inte är något uttryck för en vilja
att uppmuntra denna metod. Grundläggande för mig är i stället
det betraktelsesättet, att frågan om barnlösa makar skola få in-
semination utförd gäller en personlig angelägenhet, som för ma-
karna kan vara av livsavgörande betydelse och att makarna i
princip bör ha frihet att i denna angelägenhet handla på eget an-
svar. Det är emellertid klart, att om man öppnar möjligheter för
heterolog insemination, man bör framgå med stor försiktighet.
Ett huvudsyfte för en lagstiftning skulle alltså bli att vid sidan
av att möjliggöra åtgärdens praktiska användning även begrän-
sa användningen till lämpliga fall.

En lagstiftning på detta ömtåliga område bör dock inte göras
alltför omfattande eller ingående. Det måste i stort sett över-
lämnas åt de läkare som utföra inseminationen att tillse, att åt-
gärden inte sker i olämpliga eller tvivelaktiga fall. En alldeles
tillförlitlig prövning av dessa svårbedömda frågor kan man helt
naturligt inte åstadkomma, men för att garantera att en sådan
prövning så vitt möjligt sker, bör rätten att utföra heterolog in-
semination förbehållas vissa läkare, t. ex. sjukhusläkare med er-
farenhet av sterilitetsbehandling. I övrigt bör man meddela be-
stämmelser om vad den läkare som utför inseminationen har
att iakttaga i vissa hänseenden, såsom rörande samtycke av
kvinnans make, val av sädgivare o. s. v.

Den familjerättsliga ställningen för det barn som tillkommit
genom heterolog insemination måste uppmärksammas. Som jag
förut påpekat är emellertid frågan om särskilda lagbestämmel-
ser härom inte direkt avhängig av frågan om en laglig reglering
av användningen av insemination. Men om man tillåter använd-
ningen så är det också mycket starka skäl som talar för att man
också i lag reglerar frågan om barnets börd. Rent principiellt
tycker jag också att en sådan fråga bör regleras i lag.
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Först som sist måste jag emellertid medge, att man då det
gäller att införa en lagregel härom är i ett mycket svårt di-
lemma. Å ena sidan har man den svenska rättens ståndpunkt
att ta hänsyn till, nämligen att det biologiska och rättsliga fa-
derskapet om möjligt bör sammanfalla. Å andra sidan har man
att beakta grundtanken bakom den heterologa inseminationen,
nämligen att barnet omärkligt skall smälta in i den äktenskap-
liga miljön och att den omständigheten att den äkta mannen
inte är biologisk fader skall betraktas som något ovidkomman-
de. En regel som för sin tillämpning förutsätter ett fastslående
av att barnet tillkommit genom insemination kan man därför
svårligen tänka sig. Någon särskild rättslig kategori av barn som
avlats genom insemination — låt vara med samma faktiska
rättsställning som barn i äktenskap — vill man ju inte tillskapa.
Lagregeln måste i stället utformas så att barnet så att säga auto-
matiskt blir att betrakta som ett barn i äktenskap — låt vara
att detta kan innebära ett avsteg från den nyss antydda prin-
cipen. Man måste tyvärr ta den konsekvensen. Man kan också
uttrycka saken så, att det bland barn i äktenskap skulle komma
att dölja sig ett slags adoptivbarn, d. v. s. barn till hustrun, som
genom mannens medgivande till inseminationen så att säga
adopterats av mannen på förhand.

Beträffande den närmare utformningen i lagtext av dessa tan-
kegångar blir man kanske nödsakad att gå skilda vägar i de
olika nordiska länderna, därför att bördslagstiftningen i fråga
om detaljer och teknisk utformning skiljer sig från varandra.
Det är kanske därför motiverat att jag med ett par ord berör
frågan hur jag tror man skulle kunna lösa saken för svensk
rätts vidkommande.

Vi har ju den gamla regeln fastslagen i lag, att barn som föds
av gift kvinna skall betraktas som barn i äktenskapet, såvida
inte i särskild ordning genom dom fastslås, att barnet inte har
sådan börd. Då denna presumtionsregel infördes utgick man
självfallet ifrån att barnet alltid tillkommit genom ett dess fö-
delse föregånget samlag. Frågan om insemination saknade ju
då varje aktualitet. Enligt ordalagen i denna presumtionsregel
möter det emellertid inte något direkt hinder att låta regeln
ha avseende även på barn avlade genom insemination. Detta
kunde man f. ö. i tydlighetens intresse fastslå genom en hän-
visning i en eventuell lag om insemination.
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Härigenom skulle man nå det resultatet att inseminations-
barn, åtminstone t. v., presumerades ha äkta börd, på samma
sätt som presumtionsregeln redan nu gäller, även om barnet
notoriskt avlats i hustruns utomäktenskapliga förbindelse. De
egentliga svårigheterna möter först då det gäller frågan under
vilka förutsättningar presumtionen må brytas. Nu gäller ju, att
presumtionen hävs om äkta mannen kan visa, att det kan hållas
för visst att han inte är barnets far. Har en insemination skett
därför att mannen är steril, kan väl äkta mannen då också
många gånger fullgöra denna bevisbörda. Följden skulle då en-
ligt ordalagen bli, att han vann befrielse från faderskapet.

Man måste väl därför på denna punkt införa en sorts spärr
som hindrar ett sådant resultat i de fall då äkta mannen sam-
tyckt till inseminationen. Jag tror att en sådan spärr bör in-
föras genom att man uppställer ett hinder för mannen att över
huvud taget föra en bördstalan. Han får anses genom sitt sam-
tycke ha givit en förhandsutfästelse att barnet skall betraktas
som hans. På sätt och vis skulle en sådan regel kunna betraktas
som en påbyggnad på nuvarande svensk rätt. Nu gäller ju, att
om mannen efter barnets födelse erkänt barnet som sitt, han
är förhindrad att tala å börden. Jag tycker att det är lämpligare
— låt vara att detta kanske är en formell synpunkt —- att införa
en sådan spärr för talerätten än att väl i princip tillåta mannen
att föra en bördstalan men hindra dess bifallande fastän det
visats att han inte kan vara biologisk far.

Den andra sidan av frågan om inseminationsbarnets rättsliga
ställning gäller sädgivarens ställning i sammanhanget. Så länge
som presumtionen upprätthålles löper sädgivaren ju ingen risk.
Man kan ju inte vända sig mot en annan man så länge som
presumtionen om äkta mannens faderskap består. Men om denna
presumtion häves — antingen på talan av barnet eller kanske
på talan av mannen, om han i undantagsfall inte skulle ha med-
givit åtgärden, men denna ändock kommit till stånd i strid mot
lagen — hur går det då? Ja, den sädgivare som ställt sig till
förfogande i den tron att äkta mannen samtyckt bör väl alltid
vara fri och frågan om hur det skall gå, om han så att säga varit
i ond tro, den torde man utan större risk kunna överlämna åt
rättspraxis.

Till sist ett par ord om frågan om insemination på ogift kvin-
na. Att denna fråga nu blivit aktuell i samband med frågan om
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insemination på gift kvinna, beror väl närmast på att själva det
tekniska utförandet i båda fallen är detsamma. Eljest förete
nämligen de båda slagen av insemination väsentliga skiljaktig-
heter. Den viktigaste skiljaktigheten är väl, att insemination på
ogift kvinna inte äger något samband med sterilitet och den kan
därför inte motiveras på läkarmässiga grunder. Här är i stället
i allt väsentligt frågan om överväganden av icke medicinsk art.
Så har saken också fattats på läkarhåll. Varken i vårt land eller
i något annat land har hittills — så vitt man vet — någon läkare
utfört insemination på ogift kvinna. Å andra sidan vet man --
som professor Borum angivit — att ogifta kvinnor i många fall,
såväl hos oss som annorstädes, vänt sig till läkare med begäran
om insemination men fått denna avslagen.

Frågan om insemination på ogift kvinna har sannolikt inte
någon egentlig praktisk betydelse, åtminstone inte f. n. Jag tyc-
ker därför att man på goda skäl skulle kunna ifrågasätta att
lämna hela frågan oreglerad t. v. Jag vill emellertid i korthetens
intresse inte nu närmare ingå på den frågan, utan lämna denna
möjlighet åt sidan och inskränka mig till ett par ord om de
övriga av professor Borum angivna alternativen, nämligen an-
tingen att tillåta insemination på ogift, med eller utan särregler
i förhållande till insemination på gift, eller också att inte lämna
någon möjlighet alls till insemination på ogift.

Det nyss gjorda påpekandet, att frågan om insemination på
ogift kvinna har sitt upphov i en situation av annat slag än in-
semination på gift utesluter ej att man anlägger delvis samma
synpunkter på problemet. Den ogifta kvinnans önskan att få
ett barn kan vara lika behjärtansvärt som den gifta kvinnans
i ett sterilt äktenskap. Då jag förut diskuterat det sistnämnda
problemet har för mig det betraktelsesättet varit avgörande, att
den enskilda människan bör ha frihet att på eget ansvar avgöra
en högst personlig angelägenhet. Detta betraktelsesätt vill jag
självfallet vidhålla även när det gäller frågan om insemination
på ogift. Men här tillkommer, som professor Borum närmare
utvecklat, en viktig omständighet nämligen hänsynen till barnet.

Vid heterolog insemination ligger saken till på så sätt, att
man inte avser att tillskapa någon ny kategori av barn — in-
seminationsbarn — som skulle skilja sig från andra äktenskap-
liga barn, men hur skulle saken ställa sig vid insemination på
ogift? Det är nog svårt att tänka sig — åtminstone i allmän-
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het — att man här skulle kunna få fastställt något rättsligt fa-
derskap av något värde och det kan ju inte vara önskvärt att öka
kategorin av barn utan känd far. Och hur skall barnet själv
uppfatta sin ställning? Det torde här knappast kunna undvikas
att barnet får reda på att det är ett inseminationsbarn och med
hänsyn till den betydelse som frågan om barnets tillblivelse
och härstamning har, i synnerhet för ett utomäktenskapligt
barn, skulle nog detta vara mycket otillfredsställande.

Jag tror sammanfattningsvis, att ett inseminationsbarn till
ogift kvinna skulle växa upp under mycket vanskliga förhål-
landen. Det är denna synpunkt som jag anser bör vara avgöran-
de. Jag anser alltså, att om man nu verkligen finner sig tvungen
att skrida till lagstiftning i fråga om insemination på ogift, det
ligger närmare till hands att förbjuda denna form av insemina-
tion än att tillåta den.

Byråsjef CARL STABEL (Oslo) : Fra norsk side har jeg talt del i de
internordiske dröftelser om inseminasjon sammen med bl. a. de to
innledende talere. Det er ingen fristende oppgave å skulle forsöke å
trekke opp retningslinjene for en lovordning på dette höyst spe-
sielle område. Argumentene for og imot ligger jo nemlig i så vidt
forskjellige plan, og til dels i plan hvor den alminnelige jurist er
lite vant til å ferdes og eventuelt forsvare sine synspunkter. Men
la meg med en gang si at jeg har tilegnet meg samme gnmnsyn på
retningslinjene for en lovordning som professor Borum og stats-
sekretær Edling. Jeg er enig i at vi ikke har vundet erfaringer som
gjör det berettiget å innföre lovforbud, hverken for homolog eller
heterolog inseminasjon. Jeg er også enig i at det vel er en overvekt
av grunner som taler for at emnet blir tätt op til lovregulering, i all
fald hvis det kan skje på noenlunde felles basis i de nordiske land.
Også for meg er det usikkerheten omkring inseminasjonsbarnets og
sædgiverens retsstilling som har vært utslagsgivende her. Denne usik-
kerhet er ikke mindre i Norge enn den er i Danmark og Sverige, og
jeg tror ikke at vi i det lange löp kan vende ryggen til de problemer
som her ligger latente. Inseminasjonen blir jo nå mer og mer trukket
frem i lyset og gjenstand for publikums nærgående interesse. Et svar
må för eller senere gis, og det vil så visst ikke være noen god los-
ning å overlate til rettspraksis å gi svaret. Ser vi det som et viktig
hensyn å skape ro om forholdet og trygge inseminasjonsbarnets stil-
ling i familien, må vi i all fald forsöke å hindre at barnet blir truk-
ket for domstolene f. eks. i nedstamnings- eller arvesaker etter initia-
tiv fra noen som måtte ha interesse i å bryte illusjonen om at ekte-
mannen er dets far. At en eventuell inseminasjonslov må slå fast
at inseminasjonsbarnet — også det heterologe — har full og uinn-
skrenket rettsstilling som ektemannens barn, har sant å si stått for
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meg som en selvfölge. Setter vi noe inn på å beskytte sekretessen —
og det er visst de fleste enige om at vi bör — så kan vi ikke sam-
tidig gi slekten eller andre en rettslig interesse i å påberope seg at
barnet er kommet til verden ved inseminasjon. For min del er jeg
beredt til å trekke konsekvensen av dette syn også i den forstand at
jeg mener inseminasjonsbarnet må ha odelsrett til ektemannens slekts-
eiendom, enda dette sikkert vil falle tungt for brystet hos mange i
Norge, hvor forestillingen om et »blodets bånd» er nær knyttet til
odelsretten. Men dette problem har jo ikke noen paralell i de andre
nordiske land, og jeg skal derfor ikke gå nærmere inn på det her.

Når det gjelder retningslinjene for en lovordning er det ellers to
syn som brytes mot hverandre. Det ene er at det er en privatsak om
noen vil ha barn ved inseminasjon, og lovgivningen skal ikke blande
seg opp i dette ut over det som er nödvendig for å sikre en medisinsk
forsvarlig behandling. Det annet syn er at samfundet ikke rolig kan
se på at det blir satt inn i verden barn som sosialt og miljömessig vil
lide under sin egenskap av inseminasjonsbarn. I Norge i all fald tror
jeg det vil bli vanskelig å få gjennomfört en lovgivning som ikke
bygger på det sistnevnte syn. Det vil etter denne oppfatning ikke
være til å unngå at det oppstilles visse generelle vilkår for adgangen
til å utföre inseminasjon, vilkår som legen i prinsippet må være bun-
det av, selv om det i et enkelt tilfelle skulle anses forsvarlig å sette
seg ut over dem. Lovgivningen kan ikke helt skyte A7urderingen fra
seg til legenes skjönn. På denne bakgrunn tror jeg det er riktig å se
også spörsmålet om inseminasjon av ugift kvinne. Er man av den
oppfattning at det rent generelt er en dårlig start i livet å vokse opp
med stempelet »inseminasjonsbarn» uten rettslig og fölelsesmessig
tilknytning til en far, da er dette et sterkt argument for at lovgiv-
ningen, i all fald i förste omgang, bör forbeholde inseminasjonen for
barnlöse ektefeller, det område hvor metoden historisk har vist sin
betydning.

Så vil jeg til slutt si litt om et par andre kanskje mindre vesent-
lige punkter hvor jeg ikke uten videre kan slutte meg til professor
Borum. Det gjelder for det förste spörsmålet om det bör kunne gjöres
unntak fra regelen om at donator skal være ukjent for ekiefellene og
omvent. Alle er vist enige om at som hovedregel er det det eneste for-
svarlige, fra alle parters synspunkt, at donator og ektefellene ikke vet
om hverandre. Selv i tilfelle hvor ektefellene måtte ha en eller
annen anstendig grunn til å önske kjent donator, er det alvorlige fare-
momenter av psykisk art, både for donator, hustruen og derigjennom
for ektemannen og barnet. Kan det da tenkes unntakstilfelle så tungt-
veiende at vi skal tilläte partene å ta denne risiko? Jeg tror ikke det.
Heterolog inseminasjon bör forutsette en temmelig höy grad av mo-
denhet og åndelig balanse hos ektefellene. Er de ikke psykisk beredt
til å »ta språnget ut i det ukjente» m. h. t. donators identitet, bör
de antagelig ikke innlate seg på inseminasjon i det hele tatt. At det
kan bli vanskelig å skaffe sædgivere nok anser jeg ikke som noe
sterkt argument til fordel for forslaget om kjent donator. Denne

7 — 517260.
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vanskelighet vil vi möte under enhver omstendighet; den danner en
naturlig grense for instituttets praktiske anvendelse, og bör ikke gi
anledning til unntak fra prinsipper som vi ellers måtte anse for vik-
tige. Umiddelbart reagerer jeg ganske sterkt mot tanken, kanske er
det irrasjonelt, men jeg har inntrykk av at svært mange ser det på
samme maten, og jeg er redd for at en lovfestet regel om adgang' til
kjent donator vil være en alvorlig — og etter mitt syn helt unödven-
dig — anstötssten ved behandlingen av et eventuelt lovforslag.

Det samme mener jeg kan sies om en annen regel som ble antydet
av professor Borum nemlig at barnet skal ha rett til gjennom söksmål
å få opphevet den rettslige famillieforbindelse med ektemannen, der-
som det anses å være en velferdssak for det at så skjer, f. eks. fordi
det viser seg at ektemannen lider av sykelige eller forbryterske an-
legg. Denne regel tror jeg på den ene side er temmelig överflödig,
rent praktisk sett. Med de kauteler som det er meningen å oppstille
kan det neppe ses som mer enn en teoretisk mulighet at en lege vil
ha medvirket til inseminasjon hvis ektemannen har slike egenskaper
som her må forutsettes. På den annen side er regelen lite i pakt med
grunntanken i det antydete lovforslag, som vel er å gjöre forholdet
mellom barnet og foreldrene like trygt og naturlig og selvfölgelig som
det er i vanlige forhold. Dette forutsetter trygghet også for ekteman-
nen. Andre barn må ta sin far på godt og ondt. Skal inseminasjonsbar-
net, eller den som opptrer på dets vegne, gis mulighet for å velge og
vrake, vil det straks komme i en rettslig særstilling som alt i alt
neppe vil være til fordel for noen, ikke for ektemannen i all fald, og
heller ikke for inseminasjonsbarna sett under ett — når vi tenker
på det utryghetsmoment som på denne mate vil kunne komme inn i
forholdet.

Professor BRYNOLF HONKASALO (Helsingfors): Professor Borum,
som refererat frågan, säger i den första av de teser, som utdelats
till deltagarna i detta möte, att konstbefruktning enligt gällande lag
är tillåten. Detta konstaterande håller streck även med avseende å
finsk rätt. Vi har i vår strafflag en paragraf, 18: 2, som bestraffar för-
ändring av annans familjeställning. Men alldenstund pater est-presum-
tionen tillämpas i vår rätt, antecknas ett av äkta hustru under äkten-
skapet fött barn i registret såsom äkta barn. Och barnet kan icke
berövas denna ställning genom blotta anmälan därom, att barnet
avlats av någon annan än barnaföderskans äkta man, utan den fak-
tiska status, som barnet uppnått genom födelsen, kan förändras blott
genom en dom, dessmedelst pater est-presumtionen hävts. Enär en av
barnets moder eller hennes äkta man gjord anmälan därom, att bar-
net fötts under äktenskapet, föranleder barnets antecknande i re-
gistret såsom äkta barn även i det fall, att barnet utgör resultat av
en heterolog insemination, torde de icke kunna straffas enligt S.L.
18:2.

Ett genom konstbefruktning alstrat barn är, försåvitt befruktningen
icke skett med den äkta mannens sperma, då barnet alltså är äkta
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barn, dock principiellt fött utom äktenskapet, ehuruväl konstateran-
det av denna egenskap skall ske medelst dom, som häver pater est-
presumtionen. Meningsskiljaktigheter hava yppats därom, huruvida
ett genom konstbefruktning alstrat barn även med avseende å sper-
mans givare (donor) har samma ställning som ett genom samlag
avlat barn. Vid den diskussion, som uppstod på juristmötet i Köpen-
hamn då det var fråga om utomäktenskapliga barns rättsliga ställ-
ning, besvarade professor Ilmari Melander spörsmålet jakande, men
justitierådet Gösta Walin däremot nekande. Den sistnämnde ansåg
det vara onaturligt, att en person, som t. ex. på ett sjukhus lämnat
sin sperma till förfogande utan att veta huru många kvinnor och
uttryckligen vilka som skola befruktas med denna sperma, bleve
underhållsskyldig med avseende å de barn, som alstrats av hans
sperma. I ljuset av det anförda exemplet kan ett nekande svar må-
hända förefalla att vara självklart, men såsom sådant kan det emel-
lertid icke anses. Av den omständigheten, att 4 § i lagen om barn
utom äktenskap talar om samlag, varav modern blivit havande, kan
man enligt vår uppfattning icke draga den slutsatsen, att den åtgärd,
som konstituerar underhållningsskyldigheten, borde vara formbun-
den. Konstbefruktning torde med avseende å sin juridiska betydelse
böra anses vara likställd med befruktning genom samlag, försåvitt
den skett i enlighet med den persons vilja, som lämnat sperman.
Den, som lämnat sperman, bör under nämnda förutsättning anses hava
samtyckt därtill, att någon bliver havande av hans sperma och att
havandeskapet resulterar i ett barn. En annan sak är, om han vid
avlämnandet av sin sperma har uppställt såsom villkor, att blott en
viss kvinna får befruktas med denna sperma. Har sperman mot hans
vilja använts till befruktning av en annan kvinna, kan han icke
i juridisk mening betraktas såsom barnets fader, ehuruväl han är
det i rent kausalt avseende. Juridiskt är situationen densamma som
den, ifall man med hans sperma, som han levererat genom naturlig
beblandelse, skulle befrukta en annan kvinna än den, som varit part-
ner i beblandelsen. Då det är fråga om konstbefruktning, förutsätter
faderskapet och den därav härflytande underhållsskyldigheten, att
vilja att befrukta föreligger.

Denna min mening, att donorn borde anses underhållsskyldig, mo-
tiverar jag därmed, att underhållsskyldigheten enligt den finska lagen
om utomäktenskapliga barn grundar sig på faderskap; den handling,
som är dess nödvändiga förutsättning, kan ej ha någon avgörande be-
tydelse. Barnets rätt till underhåll av sin fader kan ej bli lidande
därav, att man uppfinner nya metoder för åstadkommande av fader-
skap.

Till det faktum, att den rättsliga ställning, som ett av en på konst-
gjord väg befruktad äkta hustru framfött barn erhåller, försåvitt be-
fruktningen varit heterolog, således skett medelst en annan persons
sperma än den äkta mannens, är prekär, medverkar även den om-
ständigheten, att ett dylikt barn icke kan adopteras, ifall icke pater
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est-presumtionen hävts genom dom och barnets utomäktenskapliga
ställning sålunda auktoritativt fastställts.

Vi kunna sålunda helt förena oss om professor Borums åsikt, att
konstbefruktningen borde lagligen regleras såväl med avseende å sina
rättsverkningar som med hänsyn till sina förutsättningar. Den första
fråga, som denna reglering möter, är den, i huru stor omfattning
konstbefruktning kan tagas i bruk. Utan invändningar kan man enligt
vår uppfattning godkänna referentens uppfattning, att vid befrukt-
ningen av en äkta hustru skulle såväl homolog som heterolog inse-
mination vara tillåten. Men skall samhället även godkänna konst-
gjord befruktning av ogift kvinna, änka och frånskild hustru? Vid
den förutnämnda diskussionen i Köpenhamn torde man hava mot-
satt sig konstgjord befruktning av en till nämnda grupp hörande
kvinna huvudsakligen därför, att ett genom dylik befruktning alstrat
barn för sin faderlöshet utsattes för själsligt lidande isynnerhet under
sin barndom och ungdom. Detta lidande är en följd av den sned-
vridna åskådning, som samhället omfattat med avseende å barn, som
icke avlats i äktenskapligt förhållande, och vilken inställning även
framgår av lagstiftningen rörande dylika barn. Nämnda åskådning
håller för närvarande på att vika för ett mera upplyst tänkesätt, och
till dess likvidering kan samhället effektivt medverka genom att re-
formera lagstiftningen rörande utomäktenskapliga barns rättsliga ställ-
ning. Ett genom konstbefruktning alstrat barn är i en lyckligare ställ-
ning än övriga utomäktenskapliga barn såtillvida, att det icke drab-
bas av den infami, som enligt den ännu tämligen allmänt rådande
uppfattningen är förknippad med en genom olovlig beblandelse fram-
kallad befruktning. Den omständigheten, att ett genom konstbefrukt-
ning alstrat barn icke vore berättigat till underhåll av någon annan
person än dess egen moder, skulle i flera fall ersättas av den om-
ständigheten, att blott sådana kvinnor, som hade tillräckliga mate-
riella och andliga resurser för vårdnad och måhända även uppfost-
ran av sina barn, skulle — så torde det vara skäl att tro — regelen-
ligt önska sig barn, som alstras genom konstbefruktning. Då insemina-
tionen i varje fall skulle förutsätta, att man ansåge nämnda beting-
elser existera, torde det icke vara skäl att befara, att antalet av de
barn, som komma att sakna vårdnad och uppfostran, skulle ökas
därigenom, att man tilläte konstgjord befruktning av en ogift kvinna.

Principiellt vore vi alltså av den uppfattningen, att konstgjord be-
fruktning av icke gifta kvinnor borde tillåtas, då vi anse, att det icke
föreligger skäl att förvägra den grupp av kvinnor, som i det nutida
samhället synes bliva allt större och större, den modersglädje, vil-
ken i de flesta fall är nödvändig för kvinnans lycka. Men en befrukt-
ning av nämnda art skulle med samhällets medverkan förklaras tillåten
först efter det lagstiftningen rörande utomäktenskapliga barn grund-
ligt reformerats och spörsmålet även i andra avseenden ingående ut-
retts. Tillsvidare borde man nöja sig med att reglera verkningarna
av och förutsättningarna för konstbefruktning av gift kvinna, vilken
reglering enligt vad vi förstå icke tål dröjsmål, enär konstbefrukt-
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ningen tagits i bruk även i vårt land, ehuruväl detta hittills skett
blott i begränsad omfattning.

Under den förutsättning, att en äkta man samtyckt till heterolog
insemination, skulle det barn, som därigenom alstrats, erhålla ställ-
ningen av äkta barn med avseende å bägge makarna, vilken ställ-
ning icke skulle senare kunna rubbas. För att det icke skulle kunna
senare uppstå ovisshet om den äkta mannens samtycke, borde sam-
tycket avgivas skriftligen och måhända även vederbörligen bekräf-
tas. Av nämnda krav följer, att de skriftliga bifallen borde förvaras
någonstädes, ifall man icke anser, att läkarens medverkan till konst-
befruktningen är en presumtio juris et de jure för existensen av ett
dylikt bifall från mannens sida, vilket emellertid enligt vår uppfatt-
ning icke är möjligt utan att den äkta mannens och hans släktingars
rätt kränkes. För det fall, att den äkta mannens samtycke icke har
utverkats, skulle barnets rättsliga ställning fortfarande bestämmas
enligt rättsreglerna om barn utom äktenskap, försåvitt pater est-pre-
sumtionen i vederbörlig ordning hävts. Har sädesvätskans givare av
lagstiftaren befriats från alla skyldigheter mot det barn, som alstrats
av sperman, skulle ett dylikt barn icke hava någon annan försör-
jare och uppfostrare än modern. På grund av det viktiga intresse, som
är förknippat med den äkta mannens skriftliga samtycke, borde det
stadgas straff för en läkare, som verkställer konstbefruktning av
äkta hustru utan att ett dylikt samtycke föreligger. I detta samman-
hang torde det icke vara skäl att beröra spörsmålet, huruvida läkaren
även kunde åläggas skadeståndsskyldighet i detta fall.

De av professor Borum föreslagna kontraindikationerna torde kun-
na godkännas. I rashygieniskt avseende vore det dock enligt vår upp-
fattning icke tillräckligt, att förutsättningarna för sterilisering saknas,
utan borde kraven i positiv riktning vara något större. Med avseende
å föräldrarnas minimiålder skulle vi omfatta referentens uppfattning,
enär det varken för modern eller barnet är fördelaktigt, att havande-
skapet uppskjutes till dess att modern uppnått hög ålder. Dock torde
man icke kunna tillåta konstbefruktning av en nygift kvinna innan
en viss tid förgått efter äktenskapets ingående, ifall icke mannens
absoluta oförmåga att alstra barn utretts. Enligt vår uppfattning skulle
konstbefruktning kunna tillåtas blott på av medicinalstyrelsen god-
kända sjukhus och endast genom åtgärd av en sådan läkare, som
medicinalstyrelsen berättigat att verkställa dylik befruktning. Man-
nens samtycke torde kunna förvaras på medicinalstyrelsen.

För förande av register talar den omständigheten, att därigenom
skulle donor kunna hindras att ingå äktenskap med en kvinna,
som alstrats av hans egen sädesvätska. Dock kan det ifrågasättas,
huruvida nämnda intresse, ehuruväl vår rättsordning beaktat det
vid reglering av förutsättningen för äktenskaps ingående, väger så
tungt i vågskålen, att man fördenskull skulle offra det intresse, som
då det är fråga om konstbefruktning går ut på att hemlighålla fader-
skapet och som genom tillvaron av ett register skulle utsättas för
fara. Utan tvivel vore ett äktenskap mellan donor och en genom
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honom alstrad kvinna att betrakta såsom en sällsynt händelse. Icke
ens vår gällande lagstiftning bjuder tillräckliga garantier mot ingå-
endet av dylika äktenskap, enär en okänd utomäktenskaplig fader
mycket väl kan ingå äktenskap med sin egen avkomling. Desslikes
kunna utomäktenskapliga barn, som fötts av olika kvinnor, men
som hava samma fader, obehindrat ingå äktenskap med varandra.

Docenten ERIC NORDLANDER (Stockholm) : Då jag är läkare i
svenska kommittén för lagstiftning om insemination och då juristmö-
tets styrelse berett mig tillfälle att här göra ett inlägg i denna
fråga, skall jag be att i korthet få belysa en del problem i samband
med insemination, sådana de enligt min uppfattning te sig i praxis
ur läkarens synpunkt.

Först vill jag då deklarera, att insemination med äkta mannens säd
ej inger läkaren några betänkligheter, om en noggrann undersökning
utvisat, att fullgoda medicinska skäl härför föreligga. Läkaren hjäl-
per ju då endast makarna till en konception och en grossess, som
ordinärt skulle ha ägt rum, om ej vissa sjukliga tillstånd förhindrat
graviditeten.

På ett helt annat plan ligger insemination med annan sädgivare
än äkte maken. Den har ifrågasatts för såväl gifta som ogifta kvin-
nor. Då den senare kategorien ej haft någon aktualitet i mitt prak-
tiska arbete, vill jag helt förbigå denna fråga och nämna några ord
om insemination på gift kvinna. Denna berör flera parter.

I allmänhet är det den kvinnliga parten, som läkaren i första hand
får att göra med då hon söker hjälp för sin barnlöshet. På grundval
av mångårig erfarenhet av tusentals barnlösa kvinnor kan man bland
dem särskilja två huvudtyper, då det gäller deras inställning till barn-
lösheten. Den ena typen av kvinnor accepterar eller synes acceptera
sin barnlöshet. Ofta finna de en viss ersättning i intresse för an-
hörigas eller andrads barn, uppgående i ett yrke eller samhällelig,
gagnelig verksamhet eller berika sitt liv med odlande av olika konst-
arter för att nu nämna några av de vanligaste försöken. Den andra
typen — som är större än den första — kan däremot ej förmå
sig till att med lugn acceptera sin barnlöshet. De tycka, att äkten-
skapet, ja, hela livet förfelats för dem. Barnlösheten blir dem en
tung börda, varje menstruation ett psykiskt slag för dem. Om intensi-
teten i deras längtan efter barn kan man ej hysa något tvivel, då de
utan tvekan underkasta sig även stora operationer med dess risker
inför möjligheten att på så sätt öka utsikterna till att komma i
grossess.

Om nu utredningen av makarna utvisat, att mannen är steril men
att hon själv av allt att döma kan bli mor, står hon inför två alter-
nativ att få barn i sitt äktenskap: antingen adoptivbarn eller insemi-
nationsbarn. Att en grossess innebär en viss uppblomstring medföran-
de fysisk och psykisk kvinnlig mognad känner hon instinktivt och
ser ofta påtagliga bevis härpå hos kvinnliga släktingar eller vänner.
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Ett av henne själv framfött barn synes även ge större möjligheter
till moderslycka än ett adoptivbarn.

Hur reagerar då den andra parten — mannen, sedan det genom lä-
kareundersökningen blivit klarlagt, att han är steril men makan äger
möjligheter ea ipsa att få barn? Inför detta faktum känner han det
ofta som en ridderlig plikt att makan ej för hans skull skall få offra
moderskapets lycka. Ofta hör man också det resonemanget från man-
nens sida, att med ett inseminationsbarn införes åtminstone den ena
partens ärftliga anlag i hemmet i motsats till vad förhållandet är med
ett adoptivbarn. I detta sammanhang uppkommer osökt frågan hur
mannen reagerar inför vetskapen om att han ej är biologisk fader till
inseminationsbarnet. Med tiden omfatta adoptivfader sina adoptiv-
barn förvånansvärt mycket som om det vore egna barn. I detta sam-
manhang vill jag erinra om ett bekant skilsmässomål i England för
några år sedan, där äkta mannen kämpade för att få inseminations-
barnet till sig efter skilsmässan.

Hur ställer sig då läkaren, då han av barnlösa makar ombedes att
utföra insemination? En läkare känner nog i allmänhet primärt en
viss motvilja mot att ingripa i naturens ordning då det gäller barn-
alstring — däremot ej i dess oordning. Om i en familj med ärftligt
belastade makar det ena idiotbarnet efter det andra sättes till världen,
anser han det nog berättigat att ingripa — jag erinrar om de nor-
diska ländernas steriliseringslag — eller om en grosses medför up-
penbar risk för moderns liv eller hälsa — jag erinrar om de nordiska
ländernas lag om avbrytande av graviditet. Dessa båda ingrepp —
sterilisering, avbrytande av havandeskap — äro dock så att säga
negativa, man dödar ju ett liv, en fruktsamhet, då däremot insemina-
tionen till sin karaktär är positiv: den syftar att skapa lyckliga män-
niskor. Ett oeftergivligt villkor är därför att förutsättningarna härför
noggrant prövas så långt som ske kan och att den största försiktighet
iakttages vid tillämpningen av denna delikata behandlingsform av
barnlöshet.

Det har ju framförts och kommer att anföras en hel del invänd-
ningar mot insemination och man har hävdat, att det ej skulle med-
föra avsedda lyckliga utan olyckliga följder. Vid en närmare gransk-
ning skall man finna att denna avvisande inställning i allmänhet
dikterats av benhårda principer eller teoretiska skrivbordsfantasier
men ej av fakta. Tvärtom — erfarenheterna av inseminationerna så-
dana de publicerats i litteraturen eller muntligen framförts från län-
der, där man haft relativt lång erfarenhet på området tala till förmån
för denna behandling. Att då helt utestänga olyckliga barnlösa för-
äldrar från möjligheten att få ett lyckligt sunt barn synes mig ej
vara berättigat, nej, doktrinärt hjärtlöst.

Då konsekvenserna av en medicinsk behandlingsmetod skära in på
områden, som ligga utanför läkarens, ha ju representanter för dessa
andra områden fått medverka från första början till lösande av de
problem, som kunna tänkas sammanhöra med behandlingsmetoden.
Så har ju varit tradition i nordisk lagstiftning. Jag vill i detta sam-
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manhang erinra om lex veneris, lagen om sterilisering och avbry-
tande av havandeskap. Jag avslutar mitt inlägg med att deklarera
att det helt naturligt ej kan göra något anspråk på fullständighet
på grund av tidens begränsning.

Teol. dr STIG HELLSTEX (Uppsala) : Då jag som ledamot av justi-
tiedepartementets sakkunnigkommitté i inseminationsfrågan anmo-
dats att här göra ett inlägg, vill jag inskränka mig till några få per-
sonliga synpunkter på den fundamentala frågan om den artificiella
inseminationens tillåtlighet.

Det är angeläget att problemställningarna i görligaste mån hållas
fria från det känslotänkande, för vilket det avgörande är, att det är så
rysligt synd om barnlösa makar. Men det är lika angeläget att man
icke gör en reducering av det hela till att gälla endast ett operson-
ligt medicinskt ingrepp, genom vilket spermaceller placeras i be-
fruktningsdugligt läge. Ty med detta enkla ingrepp följer vittgående
konsekvenser av moralisk, psykologisk, arvsbiologisk och social art.

Det torde knappast vara riktigt att i diskussion om den artificiella
inseminationen utgå från föräldrarna, att det skulle vara värdefullt
och lyckligt för dem att ha ett barn. Den springande punkten är
i stället barnet. Det är ju odiskutabelt barnet som får bära de största
konsekvenserna. Därför förbigår jag frågan om insemination på
ogift kvinna, då ju konsekvenserna för barnet där äro klart uppen-
bara. En del av skälen mot sådan insemination har också berörts av
statssekreterare Edling.

Att den homologa inseminationen är en utomordentligt värdefull till-
gång synes mig heller icke behöva diskuteras. — Beträffande den hete-
rologa inseminationen inom ett äktenskap med sperma från en utom-
stående donator, så kan ju detta te sig som en riktig och barmhärtig
utväg i ett barnlöst äktenskap. Men detta kloka och barmhärtiga visar
sig också vara fyllt av en rad komplicerade konsekvenser, framförallt
för barnet.

Till elementära mänskliga rättigheter hör rätten att veta vem ens
far och mor är. I enlighet därmed vill vårt samhälle f. n. göra allt
för att förhindra att en barnafader förblir okänd, och man söker
så långt möjligt är att fastställa faderskapen. I fråga om den hetero-
loga inseminationen utgår man ifrån att donatorn skall vara okänd,
och man räknar dessutom med att i praktiken barnet aldrig skall få
kunskap om att det är något annat än moderns och hennes makes
barn. Barnet skall bibringas uppfattningen att fosterfadern är bio-
logisk fader. Detta är osanning.

I en enskild nödsituation kan måhända en nödlögn vara berättigad
— men lögnen kan dock aldrig göras till rättsprincip utan att rätten
upplöses. Vårt samhälle kan icke lagfästa en ordning, som vilar på
osanning, utan att därmed undergräva lag och rätt. Man kan vis-
serligen här till jämförelse anföra lagstiftningen om det presumerade
faderskapet, men där är det likväl icke fråga om ett principiellt sank-
tionerande av en osanning om barnets börd, utan den lagstiftningen
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vill i omsorg om barnet och i värn om äktenskapet och hemmet utgå
från att den rättslige fadern också är biologisk fader — med mindre
domstol fastställt att barnet saknar äktenskaplig börd.

Om man likväl utgår från att osanningen i bördsfrågan sker av
omtanke om barnet och att den, även om den principiellt är osanning,
dock aldrig kan skada barnet, så ligger i denna tankegång ett önske-
tänkande. Det är nämligen högst osannolikt att det skall kunna gå
att dölja för barnet, att den förmodade fadern icke är dess far. Er-
farenheten visar hur svårt sådant i praktiken är. Det kan ske genom
obetänksamma yttranden, vid osämja mellan föräldrarna, vid miss-
nöje med barnets uppträdande, då barnet självt iakttar utseende eller
anlag helt olika föräldrarnas o. s. v. Medvetandet om att vara någon
annans barn kan vara en mycket skadlig belastning för ett barn —
och också för den vuxne. Till detta medvetande om att vara någon
annans barn kommer också att det överhuvudtaget aldrig går att få
reda på vem denne andre är. Via sin fader är barnet ett utflöde av
en genom generationer samlad arvsmassa, men porten till varje kän-
nedom om det förflutna måste bli stängd. Med detta är barnet berövad
en elementär rättighet.

Ett medvetet sönderbrytande av naturens ordning på en så grund-
läggande punkt som det äktenskapliga barnafödandet kan icke gärna
undgå att få ödesdigra konsekvenser. Det kan väl knappast vara sam-
hällets önskemål att genom lagstiftningens helgd och medicinsk med-
verkan främja ett sådant sönderbrytande av en klart insedd natur-
ordning.

Det måste slutligen i denna diskussion också ihågkommas, att ett
avståndstagande från den heterologa inseminationen icke innebär, att
man därmed förhindrar, att barn få växa upp i det barnlösa äkten-
skapet. Här finns ju också en annan, mer naturlig och självklar ut-
väg, nämligen adoptionen. Dels gör adoptionen föräldrarna lik-
ställda i förhållande till barnet — vilket ju icke blir fallet vid en
heterolog insemination. Dels innebär adoptionen, att man tager hand
om ett barn, som redan finns till och som behöver kärlek och om-
vårdnad, så att föräldrarna därmed hjälper ett redan existerande barn
i stället för att påtaga sig ansvaret att genom heterolog insemination
skapa möjligheter till de ödesdigra konsekvenser, som ovan anförts.

Nu förhåller det sig visserligen så, att i vårt land tillgången på
adoptivbarn f. n. är mindre än efterfrågan. Men om man t. ex. — som
ett tankeexperiment — sammankopplar denna fråga med abortfrågan
torde det vara ett näraliggande bidrag till en lösning av de ofrivilligt
barnlösas problem om man kunde pressa ner antalet aborter på social-
medicinska indikationer och erbjuda dessa icke önskade barn såsom
adoptivbarn åt de äktenskap, för vilka man överväger heterolog in-
semination.

Med detta vill jag sålunda ansluta mig till den ståndpunkt som
önskar se lagen om artificiell insemination så utformad, att insemina-
tion endast må företagas med sperma från make. Ett förbud mot
heterolog insemination torde icke kunna betraktas som ett obefogat
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ingrepp i vare sig patientens eller läkarens frihet. Samhället måste
för ett ingrepp av detta slag under alla förhållanden fastställa vissa
indikationer. Lagen tillåter t. ex. icke ett sådant ingrepp i naturens
ordning som sterilisering endast på grund av en personlig önskan.
Det kan i paritet därmed icke vara obilligt, om lagen icke heller
i fråga om den artificiella inseminationen anser den enskildes per-
sonliga önskan tillfyllest för ingreppet — så mycket mer som det här
gäller långt mer än ett ingrepp på den egna kroppen, nämligen en
annan person, barnet.

Liksom vår svenska Lag om samhällets barnavård präglas av att
rättssamhället träder in på barnets sida och lagen värnar om barnets
rätt och bästa, så bör också en lagstiftning om artificiell insemina-
tion utgå från tanken på barnet.

Landsretssagfører fru EDEL SAUNTE (København): Det jeg egentlig
ville beskæftige mig med, det var spørgsmålet om insemination af en-
lig kvinde, men den sidste talers bemærkninger kan jeg ikke lade
være med at komme en lille smule ind på. Det forekommer mig, at
vi der svævede ud i teologiens kolde luft i stedet for at beskæftige
sig med menneskelige interesser og følelser. Alene det forslag, om at
man skulle udelukke aborter for at bortadoptere de derefter fødte
børn til de barnløse ægtefæller, forekommer mig1 personlig nærmest
ejendommelig. Denne tanke, at den ene kvinde skulle bære et barn,
som hun ikke ønsker til verden, og som hun måske ikke har forud-
sætninger for at bære til verden, for at den anden kvinde skulle få
det for at undgå insemination, det synes jeg er at komme meget langt
ud. Det forekommer mig heller ikke riktigt overhovedet at sige, at løgn
bliver indført som retsprincip, og det har vi sådan set i adskillige
tilfælde, det kan vi ikke se bort fra, og den ærede taler var selv inde
på det med pater est-reglen.

Der er for mig ingen tvivl om, at hvis vi ville forbyde inseminatio-
nen, så er de kræfter, der tvinger en ufrugtbar kvinde frem, så vold-
somme, at der i langt de fleste tilfælde ikke vil ske det, at hun slår
sig til tåls med ufrugtbarheden, men der vil ske eet af to. Enten at
hun bliver skilt fra den mand, der er skyld i, at hun er ufrugtbar,
eller også, at hun, som det sker nu i ikke ringe omfang, ganske sim-
pelt går til en anden mand, og så bliver barnet ægtefødt, fordi manden
har akcepteret, at hun står i forhold til denne anden mand. Det fore-
kommer en langt mindre ønskelig udvej, end den udvej, der kan opnås
gennem insemination.

Men det, der egentlig interesserer mig, var spørgsmålet om insemi-
nation af den enlige kvinde, og det forekommer mig nemlig, at de
ærede talere sådan set har taget det problem for ensartet. Der er tale
om forskellige afskygninger af enlige kvinder, der ønsker insemina-
tion.

Der er den enlige kvinde, som har en mand, som selv er steril, som
hun lever sammen med igennem lang tid, og som hun ikke ønsker at
forlade til fordel for en ikke steril mand, men kun ønsker at få et barn,
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og ønsker at få det gennem en insemination. Dette barn vil jo ikke bli-
ve ringere stillet eller mere udsat for at blive kaldt et inseminations-
barn end et barn født i ægteskab. Jeg kan nævne et eksempel, som jeg
selv har haft i min praksis. En mand og en kvinde lever sammen. De
kan ikke blive gift, fordi manden har en hustru, der er på sindssyge-
nospital, men som har så megen klarhed tilbake, at hun vil forstå situa-
tionen, hvis manden forlanger skilsmisse. Lægerne har gang på gang
erklæret, når vi prøver en skilsmissesag, at konen ville forstå det og
skulle møde i retten, og manden er hver gang veget tilbage, fordi han
er overbevist om, at konens tilstand bliver væsentlig forværret, hvis
han søger skilsmisse. Han har nu igennem en meget betydelig år-
række levet sammen med den anden kvinde, og han ønsker i og for
sig at få et barn med denne kvinde, og ikke mindst ønsker denne
kvinde ikke at leve hele sit liv barnløst. Manden har en skavank,
således at han er steril og ikke kan få børn med kvinden. De har
ønsket i lang tid at få foretaget en insemination, fordi de ønskede et
barn, der var denne kvindes. Det har de ikke turdet gøre, fordi lov-
givningen ikke var i orden, og man ikke havde klarhed over, hvor-
dan dette barns retsstilling var, og man ikke havde klarhed over,
hvordan den mand, der blev sædgiver, var stillet i forhold til barnet.
I et sådant tilfælde kan jeg slet ikke se, at der er nogen som helst
form for betænkelighed mod at lade denne kvinde få en insemination.

Det andet problem er de kvinder, som står uden en fast forbin-
delse, og som ikke ønsker at kende sædgiveren. Jeg kan godt se, at
der er betænkelighed ud fra den betragtning, vi har lagt til grund
for lovgivningen for børn født uden for ægteskab; at vi i de flest
mulige tilfælde skulle skaffe en fader til ethvert barn. På den anden
side er jeg overbevist om, at når der er tale om en kvinde, der
kommer til det resultat, at hun foretrækker insemination for et til-
fældigt kønsligt forhold, så vil det være en kvinde af een af to ty-
per. Enten en kvinde, som er seksuelt afsporet, og som er i den
situation, at hun overhovedet ikke kan tænke sig samleje med nogen
som helst. Denne kvinde vil utvivlsomt blive frasorteret af lægerne
som uegnet. Den anden er en kvinde af en høj moralsk standard
og i reglen af en høj økonomisk standard, og det vil efter min
mening være fuldkommen urimeligt at nægte hende retten til at få
et inseminationsbarn i stedet for at adoptere et barn. Jeg tror måske
det er svært for mænd at sætte sig ind i de uhyre følelser, der be-
væger en kvinde, når der er tale om moderskab. Jeg kan sige det
her, fordi jeg selv er gift og har børn, og derfor altså ikke kan kom-
me i den situation, at man kan sige, hun taler for sin egen sag. Jeg
føler mig ganske overbevist om, at trangen til moderskab er måske
den primæreste trang af alle hos en kvinde, og at ingen lovgivning
er stærk nok til at lægge bånd på disse følelser. Kvinder har i stor
udstrækning fået tilfredsstillet denne trang gennem adoptionen, men
efterhånden som det bliver kendt, at trangen kan tilfredsstilles på
en for dem mere dybtgående måde end gennem en adoption, vil
trangen rette sig herimod. Forbudet har efter min mening også den
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meget store skavank, at man ikke har nogen som helst udsigt til at
få overholdt forbudet. Man kan måske få overholdt forbudet med
kvaksalverbehandlinger, men man kan aldrig nogensinde hindre at
insemination foretages af kvinden selv. Og dernæst er det altså
mig modbydeligt at tænke, at vi skal begynde at forbyde inden for
dette område, jeg vil sige, ligesom en taler sagde i går, forbudene
vokser op som paddehatte i vort samfund, og hvorfor i al verden
skal vi gøre det, og især i tilfælde hvor vi på forhånd må se klart
at vi ikke kan gennemføre dette forbud. Videre er for mig forbudet
et positivt slag i ansigtet på hele det arbejde, vi udfører for at hæve
den ugifte moders stilling. Hvis man siger, en ugift kvinde kan ikke
få insemination, så har man straks sat et vist deklassionsstempel på
den kvinde, der har et barn uden for ægteskab. Jeg kan fortælle, at
man i Danmark diskuterede det i en stor kvindeforsamling, og der
rejste sig en stærk harme mod at indføre forbud mod insemination
af ugift kvinde, ikke fordi man i og for sig syntes, at inseminationen
var noget særligt tiltalende, det er det jo heller ikke, alene fremskaf-
felsen af sæden er jo ikke nogen tiltalende tanke, men fordi man
mente, at man derigennem stemplede ikke alene den ugifte kvinde,
men også den enlige adoptivmoder. Jeg mener derfor, at man ikke
bør indføre forbud, men at man bør lade den ugifte kvinde, hvadenten
hun har en fader til sit barn, eller hun ikke ønsker at have det, gen-
nemføre et svangerskab på grundlag af insemination, hvis hun vel
at mærke ejer sådanne karakteregenskaber, at hun er i stand til at
gøre det på tilfredsstillende måde efter lægens skøn.

Jeg ville meget fraråde, at man her, om jeg så må sige, ud fra et
mandfolkesynspunkt ramte kvindernes dyreste ret. Når man hører en
diskussion om, hvad det er, der byder mændene imod ved insemina-
tionen, er der tre synspunkter, som gør sig gældende. For det første
det rent kristelige, som jeg slet ikke vil og kan diskutere, fordi man
ikke skal diskutere om tro. Men for det andet dette, at det er dog
en unaturlig kvinde, som ikke kan tænke sig at have samleje med en
mand, og dette argument behøver aldeles ikke at være rigtigt, for
hun kan muligvis godt tænke sig at have samleje med en mand, som
hun har sympati og kærlighed for, men derfor behøver hun ikke at
kunne tænke sig at have samleje med en tilfældig mandsperson, bare
fordi han er mand. Det tredie synspunkt, som gør sig gældende det
er hensynet til barnet, men jeg er overbevist om, at den enlige kvin-
de, som ønsker en insemination, og som får en læge til at foretage
den, hun vil have sådanne karakteregenskaber, at hun kan opveje
såvel faderens indsats som den normale moders indsats.

Høyesterettsadvokat SIGURD HALBO (Oslo) : La meg først få takke de
to innledere for deres gode foredrag.

Jeg er for mitt vedkommende motstander av en eventuell lov om
inseminasjon — iallfall for tiden. Spørsmålet gjelder en meget øm-
tålelig og vanskelig materie, som er forlite drøftet blant allmenheten.

Da taletiden er begrenset til 12 minutter, må jeg fatte meg i kort-
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het. Jeg vil da få nevne mine 2 hovedargumenter mot loven. Det ene
er hensynet til ekteskapet, dets idé og vesen, og det annet er hensy-
net til barnet, som settes inn i verden uten en biologisk far, i de
fleste tilfeller.

Man kan på den ene side si, at en kvinde har en viss rett til mo-
derskap, til å få barn. Men på den annen side har et barn likeså stor
rett til å ha en far. Ja, jeg mener at barnets rett er størst. Og dette
bør være det avgjørende synspunkt i saken.

Jeg er blant dem som har høje tanker om ekteskapet. Om dette
er sagt, at det representerer et fellesskap i såvel menneskelige som
guddommelige ting, det er en intim hengivelse av legem og sjel til
hverandre, en oppgåen i en høyere enhet, men med bevarelse av en-
hvers personlighet.

Det er givet, at dette dype og naturlige felleskap vil lide noe av
et skibbrudd hvis ektefruen konsiperer ved en utenforstående tredje-
manns hjelp. Selv om ektemannens samtykke til en begynnelse fore-
ligger, vil der etterpå dukke opp mange problemer og vanskelige
spørsmål. Og saken vil i lengden ikke kunne skjules for barnet. Vi
kan ikke regne med at en hemmelighet som flere vet om, i lengden
vil kunne dølges.

La oss gjøre det eksperiment å tenke oss selv inn i en sådan ekte-
manns stilling. Sett at De selv hadde ett barn der hjemme som De
ikke var far til, men en fremmed. Hvor mange blandede følelser vilde
ikke strømme igjennem en fra tid til tid, og det ikke minst hvis
barnet ble et uheldig barn, lite begavet, med dårlige anlegg o. s. v.
Og ved strid mellem ektefellene, hvordan det da vilde arte seg for-
står vi nokk. Jeg forutsetter at ektemannen har tillatt bruken av
fremmed donor, ellers har han en opplagt skilsmissegrunn å påberope.

Jeg slår fast: inseminasjon ved fremmed donor er i strid med ekte-
skåpets idé og vesen.

Og så har vi spørsmålet om frukten: inseminasjonsbarnet. I ekte-
skapet kommer barnet som en naturlig konsekvens ifølge naturens
orden og ved en livsvarm hengivelsesakt. Men ved kunstig befrukt-
ning er situasjonen en helt annen.

I andre forhold f. eks. ved barnefordeling i skilsmissesaker spørres
som hovedsynspunkt nettop om barnets interesse og om hvem av for-
eldrene barnet selv er best tjent med å få bli hos.

Mon det er barnets interesse, som der tenkes på i forveien ved valg
av inseminasjon — hva der tjener et barns velferd og lykke? Neppe.
Særlig skarpt kommer saken på spissen, hvor det gjelder den enslige,
ugifte kvinne. Her kan man gå ut fra at de fleste ting taler for at bar-
net går en lite lykkelig tilværelse i møte. Og bevistheten hos barnet at
det ikke har noen far, vil gi tusen tanker til plager og komplekser.

Et slikt inseminasjonsbarn vil komme i vesentlig samme stilling
som et barn ellers som er født utenfor ekteskap, dette vil ingen lov
kunna forhindre. Og alle disse barn vil grunne over sin tilblivelse.

Hvor ofte har jeg ikke i praksis hatt besøk av såkalte uekte barn,
som har bedt meg hjelpe dem til å få vite farens navn og forhold.
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Hvem er min far, hvordan er han? Jeg lengter meg syk etter min far!
Slekter jeg på ham, ligner jeg ham? o. s. v.

Det vil bli et knugende ansvar både for den enkelte og for samfun-
net å tilläte ugifte kvinner å bruke fremmed donor.

Jeg vil gjerne medgi, at det er en naturlig og forståelig ting, at en
frøken ønsker barn. Beveggrunnene kan dog sagtens være høyst for-
skjellige, originalitet, misunnelse, forfængelighet, ergjerrighet og
andre egoistiske motiver som ligger bak. Men selv om motivene er de
beste, og damen har evner og midler til å oppdra barnet, er der alt-
for mange skjær i sjøen ellers, derunder også spørsmålet om donor,
om hans karakter og sjelsanlegg, hans slektsarv. Alt har jo betydning
for avkommet, ikke bare hans fysikk.

Jeg mener, at de er avgjørende de to hovedhensyn: ekteskapets idé
og barnets rett til å ha en far, en virkelig lyslevende person som skal
være barnets far og venn og kamerat, og den som har ansvar for bar-
nets utvikling.

Så har vi sakens religiøse side. Er det riktig ifølge Bibelen og vår
kristne tro å sette slike kunstbarn inn i verden? Mange med meg
mener nei. Dette er kristenfolkets mening i Norge, og jeg hører noe
lignende også gjelder for svenske kristne kretser.

Jeg vil få sitere fra et av våre ledende religiøst betonte blad i Nor-
ge: en leder i Vårt Land av 25. mai 1948. Der skrives:

»Fra kristent synspunkt er sakens etiske side temmelig enkel. En
kunstig befruktning og å oppheve seksualitetens personlige etiske an-
svar, å oppløse den naturlige skaperordnings handlingsform, ekte-
skapet, og til og med legalisere befruktning fra anonyme utenforstå-
ende, må ubetinget avvises.»

Her avvises også homolog inseminasjon med ektemannen som do-
nor. Heri er jeg dog ikke enig.

Hvorom alting er: la oss ikke forhaste oss. Og uttalelser fra kriste-
lige kretser bør tillegges den største vegt. De kan ikke avvises med
en feiende gestus eller med skuldertrekning.

Vi må få tid på oss til meningsytringer, og bør en lov ikke forbe-
redes i stilhet i departementene, og så plutselig dukke fram til hur-
tig avgjörelse i våre nasjonalforsamlinger.

Højesteretsdommer DRACHMANN BENTZON (København): Hr. ordfø-
rende, mine damer og herrer. Om en for nogle år siden avdød hø-
jesteretsdommer i Danmark sagde man, at han ikke sjældent som
en af de ældste voterende begyndte sit votum således: Jeg er ganske
uenig med begge de indankede domme og med alle de tidligere vote-
rende. På samme måde ser jeg mig hermed i stand til at sige, at jeg
er ganske uenig i de fremsatte teser og i de hidtil holdte anføranden.
Der var tilsyneladende en næsten 100 procents enighed for indlede-
rens, koreferentens og de følgende par taleres vedkommende — se-
nere hen er der blevet fremsat noget forskellige meninger, således
at jeg jo ikke kan være fuldstændig uenig med alle de forudgående
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talere på alle punkter, men på væsentlige punkter er jeg uenig med
dem alle sammen.

Da jeg først fik at vide, at dette emne skulle behandles på et nor-
disk juristmøde, havde jeg tænkt mig, at et af de væsentlige punkter
— for mig det væsentligste —, det var diskussionen om insemina-
tionens retsvirkninger. Når jeg nu ser på disse teses og har lyttet til
de hidtil holdte taler, viser det sig jo at være en fuldstændig misfor-
ståelse. Jeg tror, den første taler, som mente, at retsvirkningsspørgs-
målet overhovedet indeholdt et problem, det var en teolog og ikke en
jurist. Så jeg mener forsåvidt, at der kunne være nogen grund til at
gøre et andet synspunkt gældende også. For mig er det nemlig det
væsentligste spørgsmål. Jeg mener, at man, for at man kan få en
frugtbar diskussion ud af det — hvis jeg må bruge det udtryk i denne
forbindelse —, må gå ud fra et par forudsætninger. For det første,
at det er et område, der tiltrænger lovregulering, og for det andet,
at man ikke inskrænker sig blot enten til at sige, at det kan enhver
gøre, ligesom det passer ham eller hende eller dem, og på den anden
side heller ikke opstiller absolut forbud, og endvidere mener jeg, at
man ikke kommer nogen vegne ved at opstille forhånds dogmatiske
synspunkter. Dem har man lov at have; men de egner sig, som vist
nok også indlederen sagde, ikke til diskussion.

Imidlertid må jeg sige, at det er mit indtryk, at man fra indlede-
rens og de tre følgende herrers side, som jeg opfattede som repræ-
sentanter for dem, der sidder og beskæftiger sig med dette arbejde,
opstillede, om jeg så må sige, et absolutum og et dogme med samme
kraft og samme selvfølgelighed, hvormed man fra visse kirkelige hold
opstiller dogmet om inseminationens syndighed og dens mangel på be-
rettigelse. Og det er det, som indeholdes i tesis nr. 9 i indlederens
teses, nemlig at retsvirkningen af en heterolog' insemination skal være,
at barnet i relation til ægtemanden fuldstændig ligstilles med et ægte-
barn. Det samme gælder en homolog insemination naturligvis, men det
sidste mener jeg i modsætning til den sidste taler ikke engang, at
der kan sættes et spørsmålstegn ved, det mener jeg er oplagt; det må
tillades, og der vil højst være spørgsmål om en regulering; at den er
nødvendig i det omfang, det siges her, kan jeg ikke indse, men det
skal jeg ikke nærmere gå ind på. Men altså den heterologe insemina-
tion. Der står det for mig som aldeles utvivlsomt, at det, som disse fire
herrer og formodentlig flere følgende talere vist nok overhovedet
ikke var i tvivl om, var det rigtige, det er jeg lige så lidt i tvivl
om, er det forkerte. Jeg mener nemlig, at retsvirkningen af en inse-
mination — nu taler jeg stadigvæk, selvom jeg kun siger insemination,
om den heterologe — denne retsvirkning bør være, at barnet og
ægtemanden får stilling som adoptivbarn og adoptivfader. Og der
må jeg erklære min fuldstændige enighed med dr. Hellsten, i at man her
simpelthen sanktionerer eller slår fast en usandhed som et retsprin-
cip. Jeg vil blot tilføje til det, som dr. Hellsten sagde, at man slår
det fast som et retsprincip, ledsaget — som det ikke alene gælder
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i diktaturstater, men også i de moderne illiberale demokratiske stater
om enhver lov, som har denne stats velsignelse, denne stats politi-
keres velsignelse, — af en straffesanktion. Man autoriserer, man
ophøj er til et retsprincip en usandhed og truer den, som rykker ud
med sandheden, med straf. For flere af de deltagende taleres ved-
kommende var det virkelig ikke alene således, som når man læser
denne tesis, at den opstilles som et absolutum og som et dogme og
som noget, der ikke kan være tvivl om. Men disse senere talere kunne
endogså polemisere mod den på dette punkt temmelig forsigtige ind-
leder, idet de ikke engang i mindste måde ville erkende, at der kunne
tænkes at være tilfælde, hvor dette princip ledte i en uheldig ret-
ning, og hvor man derfor måtte gøre undtagelser. Det glædede mig, at
indlederen — hvad der ganske stemmer med, hvad jeg mener skulle
være, burde være ret selvfølgeligt — har indset og har givit udtryk
for, at den slags yderliggående dogmatiske standpunkter er lettere
at opstille, end de er at gennemføre i praksis. Jeg vil lige, skønt jeg
ellers med den umådelig korte tid, der er til min rådighed, skal vogte
mig for at komme ind på detailler, så vil jeg dog bare lige minde
om, at når man, som indlederen efter min mening med fuld rette
gjorde, nævnte, at der var tilfælde, hvor dybe livsinteresser, for-
øvrigt både af materiel art, derved mener jeg altså for at undgå arvelig
belastning og lignende, for at undgå at få stemplet arvelig belast-
ning hæftet på sig, men også mange forskellige åndelige interesser
af betydning kan spille ind, som taler imod denne ubetingede regel,
da må man straks — og det synes jeg, jeg savner både i selve disse
teses og også i indlederens bemærkninger — komme ind på spørgs-
målet, hvilke registreringskrav stiller man. Der var en af talerne, jeg
tror, det var en af de finske herrer, som kom lidt ind på det, om
hvordan det skulle rent ud sagt bogføres, fordi, når nu indlederen
siger, at der kan komme tilfælde, hvor disse dybe interesser taler
for at bryde dette hellige og utvivlsomme princip, som d'herrer ellers
opstiller, når man først siger det, må man dog også tage stilling til,
hvorledes det skal bevises, hvorledes man skal gå frem, hvis man
er i denne specielle situation. Jeg må sige, og der slutter jeg mig igen
ganske til dr. Hellsten, jeg forstår ikke, det forbløffer mig, og for-
færder mig, at man med åbne øjne helt ser bort fra et princip eller
et faktum, nemlig det biologiske faderskab med al den betydning;
som det har for den enkelte og for samfundet. Indlederen nævnte
en passant og nærmest som noget, der kun tilhørte den nuværende
ufuldkomne retstilstand, at man mente, at der var en vis offentlig
interesse forbundet med, om man kunne få det biologiske faderskab
fastslået. Men jeg mener, at her står vi for en gangs skyld, hvad man
sjældent kan sige, og hvad man i nutiden søger at indskrænke til
det mindst mulige, men her er det i hvert fald faktum, at her står vi
over for noget, som til alle tider og hos alle folkeslag, der overhove-
det har nået et minimum af retskultur, har betragtet som noget, der
ikke alene var etisk værdifuldt, men også trængte til at omgives med
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retsregler, nemlig at man søgte at indrette samfundet således, at det
biologiske faderskab som sådant medført en vis anerkendelse, eller
havde en vis retsbeskyttelse, men ikke lige tvært imod stillede det
op som noget fuldstændigt underordnet og ligegyldigt, og det er efter
min mening noget, man kun kan gøre, fordi man faktisk ser sig rent
ud sagt blind på de nærmest interesseredes interesser og slet ikke
vil eller kan se den dybe samfundsmæssige betydning, som består
deri, at man fremhæver, at der er en vis materiel og ideal værdi i
selve det biologiske faderskab. Jeg vil også skønt jeg som sagt slet
ikke skal indlade mig på detailler, så dog lige nævne forskellige ting',
som jeg synes, at man dog må tage stilling til, inden man lovgiver
herom. Der er for eksempel hele arvelighedsforskningen og alle de
praktiske resultater, som man der bygger på. Når man ikke kan stole
på officielle registre eller noget som helst, ja, så synes jeg, at der
let må kunne komme svære afbræk i pålideligheden af den menneske-
lige arvelighedsforskning. Så er der dette tilfælde, som for øvrigt
blev nævnt af den svenske læge, der havde ordet, og som faktisk er
forekommet, og det slog mig straks — jeg1 kender ikke den enkelte
sag —, at hvad vil man sige til den kvinde, som under en skilsmisse-
sag hævder, at der må være den særlige grund til at tillægge hende
forældremyndigheden, at hun nemlig er moder til barnet, medens
derimod faderen ikke er fader til barnet biologisk set. Vil man sige
nej, vi har vort hellige princip, det er fastslået en gang for alle af
lovgivningen, forberedt af de kyndigste på dette område, og der er
enighed i hele Skandinavien om, at det skal være således, at han er
fader, og det er ganske ligegyldigt med de biologiske fakta. Han er
fader, han skal være fader, og derfor bliver resultatet, at denne
kvinde ikke kan fremhæve det biologiske som nogen som helst grund
til, at hun skal have barnet frem for faderen. Jeg kan også lige en
passant nævne slægten, jeg synes ikke, det er helt ligegyldigt, at det
for eksempel skulle være ved lov forbudt, at f. eks. bedsteforældre
udelukkede inseminationsbørn fra at være deres arvinger eller livs-
arvinger.

Må jeg lige have lov at sige to ord endnu. For det første vil jeg
slutte mig til indlederen, i det væsentlige i hvert fald, med hensyn
til stillingen over for den ugifte kvinde. Jeg mener ikke, at det er
på nogen måde rimeligt, at man ikke giver adgang til insemination
i passende tilfælde over for en ugift kvinde. Og så vil jeg bare sige
til sidst, at jeg synes, at man med en overordentlig interesse, men
for mit vedkommende rigtignok også — og jeg håber ikke, at jeg
står helt alene med det synspunkt — med meget dyb bekymring ser
på resultatet af det lovarbejde, hvis hovedprincip med hensyn til
retsvirkningerne vi nu har fået udviklet af de nærmeste i lovgiv-
ningsarbejdet deltagende.

Professor Louis LE MAIRE (Århus): Fru Edel Saunte var i sit inter-
essante indlæg tilbøjelig til at mene, at det fortrinsvis skulle være
teologiske anfægtelser, der var repræsenteret blandt inseminations-
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tankens modstandere. Dertil vil jeg gerne knytte to bemærkninger.
For det første, at teologer jo også er en slags mennesker, for det an-
det at invendingerne også i høj grad er fremkommet fra juridisk
side. Når vi i dag har fået emnet forelagt af kapaciteter som profes-
sor Borum, statssekretær Edling og dr. Nordlander, kan det måske
ikke helt undgås, at modargumenterne — mere ubestemte som de er
— får et vist godtkøbspræg. Jeg vil imidlertid gerne knytte nogle be-
mærkninger til enkelte af disse argumenter.

Der henvises i den engelske betænkning til den interesse, slægten
i dens helhed — ikke alene forældre og barn — må have i familie-
skabets realitet. Det tror jeg forsåvidt er et mindre vel underbygget
argument, da man jo altid i de genealogiske ligninger har måttet reg-
ne med ubekendte størrelser. Det var ikke uden grund, at allerede
den franske renaissancejurist Antoine Loiseul rubricerede barnets til-
knytning til faderen som en alkovens hemmelighed, un secret de
Falcove. Men den parisiske stadsadvokat Daste har på en kongres i
Lausanne for nogen tid siden fremført nogle betragtninger, hvori jeg
synes, at der gives udtryk for juridiske synspunkter, man ikke nemt
kommer uden om. Daste tager sit udgangspunkt i pater est-reglen, der
for ham er det, hvorom det hele drejer sig. Oprindelig var det sådan,
at manden ligefrem ejede hustruen, og af dette ejendomsforhold fulgte
også, at de børn, hun fødte, var hans. Kristendommens standpunkt
kan siges at have været det gensidige ejendomsforhold, der med til-
svarende styrke begrundede den ægteskabelige troskabspligt og bør-
nenes legitimitet. Endelig i nutiden, siger han, er pater est-reglen
den grundsætning, hvorpå hele familielivet bygger. Han siger, at det
i og for sig er den, der forvandler faderskabet fra en secret de Pal-
cove til en social og juridisk realitet. Primært kunne man selvfølgelig
sige, at pater est-reglen netop ville beskytte inseminationsbarnet,
hvis stilling som ægtebarn den principielt er i stand til at sikre.
Herved ville man imidlertid ifølge den franske statsadvokat overse,
at pater est-reglen som baggrund har den ægteskabelige troskabs-
pligt, der må afskære parterne fra inseminationens iværksættelse.
Der må, siger han, tages afstand fra en så kritikløs overførelse af
veterinærvidenskabens metoder til det menneskelige samliv. Viden-
skabens store drama i dag er, at den bogstavelig talt er afhumani-
seret. Den anskuer mennesket ud fra en meget speciel synsvinkel,
den materialistiske. Retsordenen må i modsætning til biologien tage
sigte på det totale menneske, både legeme og ånd. Hvis ægteskabets
hovedformål, siger han til sidst, var slægtens videreførelse, kunne det
erstattes af et statsinstitut for artificiel insemination, men ægteskabet
og barneavlen inden for dette er et kompliceret sammenspil, hvori
moralske, åndelige og religiøse værdier indgår; vi er langt fra rea-
gensglasset, sprøjten og den anonyme donor — vi er langt fra bio-
logien.

Bærekraften af disse lidt patetiske betragtninger skal jeg ikke ef-
terprøve her. Der er ingen tvivl om, at han i ganske betydelig grad
fortegner billedet. For når lægerne, og professor Borum med dem,
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går ind for inseminationstanken, så er det jo ikke et udslag af af-
sporet biologi, men for at hjælpe ægtefæller, der ikke ad naturlig
vej kan få del i familielivets værdier. Men det er et spørgsmål, hvor
langt denne hjælp rækker. Såvidt jeg kan se, er de barnløse ægte-
skabers problem i første række dette, at disse ægtefæller ikke kan få
et barn sammen. Det manifesterer sig jo også deri, at problemet nor-
malt ikke er klaret ved, at der er børn fra et tidligere ægteskab, idet
sådanne indbragte børn netop kan øge ægtefællernes trang til også
at få børn, hvor de er fælles. Den heterologe insemination er herefter
ikke nogen løsning på problemet; det er kun et fromt bedrag, og det
er endda tvivl underkastet, om man tør kalde det fromt. Her over
for synes de arvebiologiske betragtninger, ønsket om at moderens ge-
ner skal forefindes hos familiens børn, mig mindre tungtvejende,
fordi genernes bidrag til personlighedens opbygning i så høj grad er
afhængig af den kombination med andre gener, in casu donorens
gener, hvori de kommer til at indgå, således at en isoleret betragt-
ning af arvemassens ene halvpart bliver mindre rationel. Det argu-
ment, der gør det største indtryk på mig, er hensynet til moderin-
stinktet hvis manglende tilfredsstillelse kan belaste et ellers lykkeligt
ægteskab. Hvis det er rigtig, at moderinstinktet kan tilfredsstilles
ad artificiel vej, og det kan det vel, så må man erkende, at der her
ligger et meget stærkt argument; men dertil føjer sig det modargu-
ment, der har været nævnt flere gange, hensynet til ægtefællen, der
skal bivane en fremadskridende graviditet med et så udpræget frem-
medlegeme. Det har været nævnt, at det her skulle dreje sig om skrive-
bordsfantasier. Jeg vil derfor nævne, at den danske overlæge Kiihnel
i »Nordisk Medicin» for nylig — og i øvrigt også på et foredrag i
Lund — har fremdraget et konkret tilfælde, hvor han havde fore-
taget en heterolog insemination, og hvor ægtefællerne derefter, da æg-
teskabet var ved at gå i stykker på grund af mandens komplekser i
tilknytning til dette indgreb, forlangte abortus provocatus. Det ville
Kuhnel selvfølgelig ikke gå med til. Parterne er nu skilte, og Kiihnel
er samtidig blevet modstander af inseminationen, hvis tilhænger han
tidligere var.

Selv har jeg haft lejlighed til at beskæftige mig med spørgsmålet
i forskellig sammenhæng, og jeg har gennemløbet den samme udvik-
ling fra tilhænger til modstander. Gennem inseminationen indpodes
i det skjulte et vildskud på slægtens stamtræ. Det foruroliger mig i og
for sig ikke, for det skete også ved den gammeldags metode; men
den heterologe insemination er i sig selv et vildskud, som det vel
må være retsordenens opgave at beskære. Derfor mener jeg også, at
vi jurister må gøre vore synspunkter gældende i denne forbindelse.
Det er et kunstprodukt, et laboratoriepåfund, der rummer rige men-
neskelige værdier, men for hvis virkninger på længere sigt, man må
nære en ubestemt, men alvorlig ængstelse. Jeg har vaklet, og jeg vak-
lede påny, da jeg hørte professor Borums meget overbevisende ind-
læg; men trods alt føler jeg mig dog nærmest tilskyndet til at advare
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imod en lovgivning, som den her påtænkte. Som det siges i den
engelske betænkning: Fordi man kan gøre en ting, er det ikke sik-
kert, at man bør gøre den.

Professor ÅKE MALMSTRÖM (Uppsala): När jag här yttrar mig, så
måste jag säga, att det sker med ganska stor tvekan. Det har varit
med mig som med den föregående talaren, att jag har vacklat ganska
mycket i denna fråga, och jag känner mig ganska osäker fortfarande.
Men det som har drivit mig upp här har närmast varit det, att om
diskussionen här skall vara till glädje och vägledning i det fortsatta
arbetet, så är det väl riktigt, att de olika nyanser som finns hos de
närmast intresserade kommer fram på ett eller annat sätt. Det är
alltså närmast den moraliska press som har legat på mig, när jag
ex officio företräder familjerätt, som har gjort att jag tycker jag
skulle säga några ord vid detta tillfälle.

Först skulle jag vilja understryka, att när det här har talats om
en stark motsättning mellan rent dogmatiska synpunkter och en mera
smidig samhällsmässig värdering, så är det naturligtvis så, att om
man tar vissa motpoler så får man fram denna motsättning. Men
egentligen är det för mig mera en gradskillnad än en artskillnad.
Även den juridiskt samfundsmässiga värderingen måste — om den
skall leda till något resultat — till sist i alla fall ske på det viset, att
man visserligen först undersöker olika verkningar och konsekvenser
i skilda riktningar men sedan helt enkelt får företaga något slags
värdering. Man får säga: dessa konsekvenser vill vi vara med om och
dessa konsekvenser vill vi inte vara med om. Då kommer alltså vär-
depremisserna i dagen, och dessa värdepremisser har oundvikligen
en viss anknytning till känslolivet. Vad jag lägger in i farlig dogma-
tism är närmast det, att det är olämpligt att här, liksom i många
andra sammanhang, låta känslan löpa i väg och reagera omedelbart,
innan man har undersökt vilka de olika faktiska konsekvenserna blir
och hur det faktiska läget är.

Tyvärr är det nog så, att åtminstone jag, som inte speciellt har
sysslat med det här, vet för litet för att kunna ta en säker ståndpunkt.
Jag skulle bl. a. vilja veta en hel del saker, som man kanske i dag
inte kan veta, om den möjliga framtida utvecklingen. Vi vet, att in-
semination sannolikt har förekommit i mycket begränsad utsträck-
ning hittills i de nordiska länderna. Många av inseminationens före-
språkare säger, att det finns så många hindrande faktorer, att inse-
mination alltid kommer att förbliva något sällsynt. Den kommer att
användas i rena undantagsfall. Folk kommer att dra sig för något
sådant, menar man. Det är en mycket väsentlig fråga, om man kan
räkna med att detta är riktigt eller inte. Om inseminationsfrekvensen
skulle stiga till ett mera beaktansvärt tal, då vinner en hel del av
betänkligheterna mot inseminationen oerhört i styrka. Jag säger
ingenting om vad som är sannolikt — jag bara säger att det är ganska
väsentligt att i denna diskussion kunna räkna med, att det under



INSEMINATION. 117

alla omständigheter kommer att bli inseminationer i ganska begrän-
sad utsträckning.

Skulle det nämligen inte bli så, då blir vissa synpunkter allvar-
liga, som professor Borum nämnde och som han kallade mera este-
tiska synpunkter. Han nämnde några författare, Karin Boye bl. a.,
men om det skulle vara så, att insemination skulle förekomma i nå-
gon större utsträckning, då skulle dessa synpunkter övergå till att
inte längre vara estetiska utan till att vara av annan, mera allvarlig
samfundsmässig karaktär.

När det gäller den allmänna inställningen, så har jag nog genom-
löpt samma utveckling, som professor Le Maire har gjort, dock att
jag kanske inte har hunnit så långt i negativ riktning som han. Jag
var från början alldeles avgjort positivt inställd, men har blivit mer
och mer tveksam. Längre har jag emellertid inte hunnit. Å andra si-
dan vill jag också här öppet deklarera, att fastän jag alldeles med-
vetet är inställd på att för min personliga del bedöma hela denna
fråga från en livsåskådning, som har väsentligen kristna drag, så är
jag inte beredd att intaga den negativa hållningen utan vidare.

Det som naturligtvis måste stå i centrum är ju barnets ställning
och intresse, men inte bara det, utan det är ju rimligen också hän-
syn till familjeinstitutionen såsom sådan. Där känner jag mig också
veta för litet i fråga om alla inverkande omständigheter. Själva ano-
nymiteten var för mig, innan jag gick till denna diskussion, inte nå-
got stort problem, men det som sagts här i dag har även gjort mig
tveksam på den punkten. Jag saknar bl. a. hittills en ingående psyko-
logisk diskussion av den möjligheten, att man tillät heterolog insemi-
nation av gift kvinna men ändå fann någon form för att inte hemlig-
hålla detta. Det kan ju hända, att man säger, att då är det hela inte
mycket värt, men jag skulle ändå vilja ha en psykologisk diskussion
av det. Jag kan här också hänvisa till de betänkligheter, som højeste-
retsdommer Drachmann Bentzon här framfört.

Slutresultatet för mig har varit, att jag är tveksam men att jag när-
mast är benägen att godtaga någonting i den stil, som statssekrete-
rare Edling har skisserat. Jag känner mig osäker på många punkter,
men å andra sidan har jag fullt klart för mig, att diskussionen har
hunnit så långt och problemet har den faktiska aktualitet, att man
från lagstiftarens sida måste göra något och det är då självfallet en
varm förhoppning, att det skulle kunna ske i form av en gemensam
nordisk lagstiftning.

Jag känner starka betänkligheter mot att i lag reglera insemina-
tion av ogift kvinna på sätt professor Borum föreslog. Å andra si-
dan känner jag mig inte benägen att förbjuda den heller. Men till-
låter man den i vissa fall, så innebär det dock, att man ger en viss
officiell sanktion åt en företeelse, som man kan känna sig tveksam
om. Det kan kanske vara bättre att lämna saken oreglerad. Man
säger, att det finns ju barn utom äktenskap och vi skall inte trycka
ned deras ställning. Nej, visst inte! Men vi inför å andra sidan inte
anordningar för att befrämja utomäktenskapliga födelser.



118 ALVAR NELSON.

Docenten ALVAR NELSON (Uppsala): Det är två frågor, som jag här
skulle vilja i korthet beröra. Den ena är: vad innebär egentligen
insemination?; den andra: varför behövs det lagstiftning i ämnet?
Det kan tyckas att de båda ha blivit belysta under så många timmar,
att det icke skulle behöva sägas något mera, men jag känner trots
diskussionen behov av att tillägga något.

Det har här så många gånger talats om konstgjorda barn och konst-
gjord befruktning o. s. v., att jag tror det är klokt att hålla i minnet,
vad det i själva verket är fråga om. Det är nämligen icke fråga om
konstgjorda barn eller om konstgjord befruktning, utan om barn, som
komma till på ett fullkomligt naturligt sätt utom i ett enda avseende,
nämligen att sperma överförts på annat sätt än det, som vi betrakta
såsom det normala. Det väsentligen ovanliga är sålunda, att insemina-
tion innebär en befruktning, som kommer till stånd genom ett konst-
grepp. Det är däremot icke fråga om konstgjorda barn.

Om man betraktar inseminationen på detta sätt, tror jag, att åt-
skilliga av de etiska betänkligheter, som framställas, falla bort då
det gäller själva tillskapandet av barnen. Däremot kvarstå sådana be-
tänkligheter, som gälla äktenskapet såsom institution.

Man möter ofta föreställningen, att inseminationen är en rent me-
dicinsk fråga, och en sådan uppfattning finnes även bland läkare. Så
är emellertid icke alls fallet. Den medicinsk-tekniska lösningen är
redan funnen, ehuru den säkerligen kan förbättras.

Andra förklara, att inseminationsproblemet är en rent juridisk
fråga. Det gäller då att icke betrakta den ur juridisk-teknisk syn-
punkt. Vi ha många lagtekniska svårigheter att lösa, men skola icke
i glädjen över att finna en lösning acceptera en tvivelaktig uppfatt-
ning eller förkasta en annan, därför att vi icke finna någon teknisk
lösning. Lagstiftarens uppgift är att juridiskt formulera en regel rö-
rande ett problem, om vilket vi nått social klarhet. Det händer emel-
lertid, att jurister och andra som tycka illa om inseminationen söka
finna en juridisk motivering till sin ståndpunkt. Senast har en histo-
riker framfört en rättshistorisk motivering. Det är i själva verket
bara ett sätt att motivera varför man tycker illa om insemination.
För övrigt vill jag säga, att argumenten ur rättshistorisk synpunkt äro
något tvivelaktiga.

Det är i själva verket ur social synpunkt, som vi måste bedöma in-
seminationen. Då man här i diskussionen gjort starkt markerad skill-
nad mellan insemination å gift och å ogift kvinna, beror detta helt
visst därpå, att man icke alltid kan bereda barn utom äktenskap
samma trygghet som barn inom äktenskap, tillskapade genom med-
given insemination. Därtill komma emellertid två andra omständig-
heter. Den ena är — det tror jag mig veta och det röjde dr Hellsten
— att det inom vissa kretsar i samhället — f. ö. just bland dem, som
ur etisk synpunkt värna äktenskapet — finnes en önskan att giva
ogifta mödrar en känsla av social mindervärdighet. Den andra är, att
denna känsla finnes underhållen och är rättspolitiskt verksam och
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vi måste taga hänsyn till den. Det bör emellertid ske på så sätt, att
vi försöka bereda just dessa den sociala lättnad, som möjligen kan
givas dem, och att skydda deras barn mot förföljelse. Det är det enda
sätt varpå vi kunna utöva praktisk människokärlek. Jag tror icke, att
de utomäktenskapliga barn, som tillkomma genom insemination, skola
sakna trygghet, ty urvalet av mödrar utgör en garanti för detta.

Vad därefter gäller frågan, om det behövs en lagstiftning om in-
semination, tror jag mig kunna besvara den jakande, ty jag har i
den praktiska verksamhet, utan vilken rättsvetenskapsmannens arbete
lätt blir enbart teori, i denna fråga mött juridiska problem, som ej
lösas i den gällande rätten. Detta gäller icke minst den heterologa
inseminationen å gift kvinna. Här stå ofta stora giftorätts- och arvs-
värden på spel. Lagstiftningen behöves emellertid icke blott för ju-
risterna utan även för läkarna. Jag tror, att dr Nordlanders fram-
ställning i dag gav oss alla en klar bild av detta. De skola icke gå
kring såsom sociala helgon, som öva välfärd efter etiska normer,
då det gäller inseminationsingrepp. De äro helt säkert socialt varmt
kännande och deras praktiska erfarenhet om hur samhället är be-
skaffat och om människors nöd är dem naturligtvis till hjälp. De
skola emellertid icke företaga insemination i tron att uppfylla en
mer eller mindre gudomlig rättvisa. De behöva fasta regler, och dem
skola vi ge dem. Ur läkarens liksom ur juristens synpunkt behövas
klara regler både för insemination å gift och å ogift kvinna.

Rektor, Professor KNUD ILLUM (Århus): Den sidste taler har del-
vis taget brødet ud af munden på mig. Jeg1 ville have slået fast det,
som han nævnte, at de børn, der fødes ved insemination, jo ikke er
artificielle børn. Man har igennem mange år kendt lægebehandlinger,
som skulle fremme besvangrelsen ganske vist ved en behandling af
moderen, inden samlejet fandt sted; men efter min opfattelse er der
en ganske ringe forskel imellem, om lægen yder en bistand, som
letter frugten af samleje, eller om lægen på anden måde medvirker
til, at besvangrelsen indtræder. Barnet er naturligt.

I ældre tid straffede man den kvinde, som fik et barn uden for
ægteskab; man straffede også en kvindes utroskab eller mandens
utroskab. I Danmark har man eksempler på, at en ugift kvinde er
blevet henrettet, simpelthen som straf for at hun har født et barn
til verden. Der er ingen, der i dag vil finde på, at det er kriminelt,
at en gift kvinde får et barn med en anden end ægtemanden, eller
en ugift kvinde får et barn. Man kan have etiske betænkeligheder ved
det, men derfra at gå det skridt videre at kriminalisere den handling,
at en kvinde ønsker et barn, det er dog et langt skridt at gå.

Man fremhæver for den ugifte kvindes vedkommende, at det er
lovgivningens bestræbelse, at børn skal fødes til verden under betryg-
gede forhold, og således at de har deres fader. Det er vel rigtigt, men
hvorledes er den kummerlige virkelighed for de børn, der fødes uden
for ægteskab i tusindvis hvert år? Det är børn, som er uønskede, der
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kommer til verden, og når de vokser op, maa de affinde sig med, at de
er frugten af moderens letsindighed. De kan være en frugt af en
sædelighedsforbrydelse; de kan være frugt av kønsfrihedsforbrydel-
se. Under alle omstændigheder er der tusinder af børn, som må se
tilbage på, at deres tilblivelse har været en sådan, at den ikke kunne
byde dem særlig gode kår i den fremtid, der kom. Og hvor er
realiteten i kravet om, at ethvert barn har krav på en fader, når det
tillades, at et barn adopteres af ugift kvinde? Også ægtebørn har ofte
ikke noget glædeligt at tænke tilbage på i den retning. Et meget
stort antal ægteskaber etableres, fordi moderen var blevet besvangret,
og ægteskabet opløses kort efter.

Skulle man da stille sig på det standpunkt, at de eneste børn, som
ikke skal kunne modtages af en ugift kvinde, det er de børn, der er
ønsket; de børn, som vil kunne se tilbage på, at deres tilblivelse
skyldtes moderens ønske om at få et barn og leve i samliv med dette
barn og opdrage det, som hun kunne? Jeg tror, at man kan godt for-
klare barnet, at det var moderens ønske om at få et barn, som det
skylder sin tilblivelse, og i hvert fald kan jeg ikke begribe, hvorfor
man skal gøre nogen så dybtgående forskel imellem, om en kvinde
ønsker et barn ved et naturligt samleje, som ingen hindrer, og dette,
om man ønsker at få barnet på anden naturlig' måde med en læges
bistand. For insemination af gift kvinde med sæd fra trediemands
side gælder det samme. Det kan være meget tvivlsomt, om det er
heldigt for et ægteskab, at ægtefællerne får et barn ved adoption,
eller om den gifte kvinde føder barnet til verden selv. Men intet
hindrer, at den gifte kvinde kan lå et barn, og får hun et barn med
en trediemand som følge af sin letsindighed og sine uoverlagte hand-
linger, er hun pligtig at føde barnet til verden. Men det barn, som
ægtefællerne ønsker at få og længes efter, det skulle man hindre
hende i at få.

Jeg tror ikke, at hensynet til barnet har nær den vægt, som man har
talt om her. Insemination er en ny ting, og så længe en ting er ny,
klæber der en vis modvilje ved den. Den er næsten en uhyggelig ting.
Man venter, at barnet skal blive peget ud under opvæksten. Ja, sådan
kan det være, hvis man bestræber sig for at gøre sagen til en uhyg-
gelig ting, hvis man rejser kampagnen mod insemination. Der har
også været tider, hvor det at være et barn født uden for ægteskab
i visse kredse navnlig blandt bedre folk var en frygtelig belastning,
men nu kan alle børn født uden for ægteskab ranke ryggen og gå frem.
Der er ingen, der hæfter sig synderligt ved det, fordi det er lykkedes
at overvinde den fordom, at man skulle lægge byrden på barnet for,
hvad forældrene har gjort. Og på samme måde må man vente, det
går med insemination. Jo mere stilfærdigt og roligt man tager dette
problem, jo jævnere man ser på det, og jo jævnere man taler om det,
jo lettere vil det hele gå. Om det skulle vise sig, at insemination af
gift kvinde med sæd fra trediemand skulle medføre uheldige konse-
kvenser, ja, så kan man jo skride in til den tid. Det kan være, at
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de foranstaltninger, hvormed man ønsker at hjælpe ægtefællerne, i
stedet kan bidrage til at ødelægge ægteskabet; men så længe man ikke
har sikre erfaringer på dette punkt, synes jeg det naturlige udgangs-
punkt, som man må tage, er, at lovgivningen anser det ikke for straf-
bart, at en kvinde, som ønsker et barn, får det med en anden end
ægtefællen. Det er tilladt. Om det er etisk ønskeligt eller ikke, det
kan man forholde sig rolig overfor. Derfor mener jeg, at udgangs-
punktet er klart; og når man nøgternt ser på den stilling, som lov-
givningen iøvrigt tager til, at der fødes børn til verden, skønt mode-
ren ikke er gift med faderen, kan man ikke gøre den dybtgående
forskel mellem, om det er inseminationsbørn eller andre børn. Man
må give folk frihed, enten man personligt billiger insemination eller
ikke.

Docenten GERHARD HAFSTRÖM (Stockholm): Jag är närmast upp-
kallad av docent Nelsons erinran mot en liten rättshistorisk utred-
ning som jag har gjort och som jag endast vill be att få besvara med
några korta ord.

Ända sedan Gustaf III:s tid och den bekanta förordningen för för-
hindrande av barnamord har ju främst kyrkan och även riksens
ständer vid upprepade tillfällen försökt förhindra moders och faders
anonymitet till barn utom äktenskap. Då 1906 års riksdag äntligen
fattade beslut i frågan, underströks i riksdagsskrivelsen, »att redan
den omständigheten att ett barn av okänd moder vore utestängt från
möjligheten att erhålla kännedom om sin härkomst, innebure för
barnet förlusten av en naturlig och betydelsefull förmån».

Då lagberedningen tog ställning till frågan 1915 framhöll bered-
ningen, att det inte bara är »barnets behov av underhåll från fadern,
utan även dess ideella intresse att känna sin egen fader», som kräver
ett sådant fastställande.

Nu förmenar docent Nelson att denna rättshistoriska utredning inte
är övertygande. Jag har i stället den uppfattningen, att man här står
inför ett avsteg från den senaste svenska rättsutvecklingen, som är
ganska väsentligt. Tidigare har man betonat barnets ideella intresse
att känna sina föräldrar, och nu förmenar man, att barnet skall med
lagstiftningens hjälp och genom medverkan från medicinska myndig-
heter förmenas varje möjlighet att få reda på sin biologiske fader. Så
vitt jag kan finna, föreligger här en väsentligt annan inställning till
denna viktiga fråga.

Men det är ju inte bara föräldrarnas, barnets och donators utan
även gemene mans rättsställning som bör beaktas. Jag vill här rikta
uppmärksamheten på ett uttalande, som den kände gynekologen, pro-
fessor Axel Westman, nyligen fällt och som är återgivet i en stock-
holms-tidning av i går. Han säger, att han i sin praktik endast sällan
tillråder artificiell insemination. Han gör det aldrig annat än i spe-
cialfall, exempelvis när det gäller att hålla ett fideikommiss eller
annan till släkten bunden egendom kvar! I alla andra fall tillråder
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han däremot adoption. Det ger kanske en tankeställare, då alltså en
praktiskt verksam läkare redan nu förklarar, att han begagnar sig av
denna möjlighet till, för att använda ett gammalt rättsligt uttryck, att
göra en sak i lönn, och därmed åstadkomma ett helt annat rättsför-
hållande än som faktiskt eljest skulle ha blivit fallet — till uppenbar
skada för tredje man.

Det är, som här från kritikernas sida framhållits, säkerligen an-
ledning att noggrant betänka alla de olika rättsverkningar, som kunna
bli följden av en legalisering av den heterologa inseminationen.

Till sist en liten erinran. Här har nu den naturlige fadern fått
namnet donator eller donor och man har presumerat att han skulle
ha värdefulla arvsegenskaper, men man kan inte undgå att också ha
den tanken, att hans moraliska kvalifikationer kanske inte äro de
högsta, i all synnerhet som det regelmässigt brukar lämnas ekonomisk
ersättning till denne s. k. donator.

Professor RAGNAR BERGENDAL (Lund): En synpunkt, som enligt
min åsikt inte har kommit fram tillräckligt i denna diskussion, är
den om en lagstiftnings möjlighet att bli effektiv i den meningen, att
den påverkar människornas handlingar. Det är en fråga, som jag
ofta haft anledning att överväga i straffrättsliga sammanhang, och
jag vågar därför ta till orda. Denna fråga gäller icke i och för sig
vilka skäl, som kunna finnas för eller emot insemination i olika fall,
ur sociala, psykologiska, religiösa, moraliska och ännu andra syn-
punkter. Jag skall därför icke gå in på min personliga syn härpå,
men tillåter mig uttala att jag i stort sett instämmer med professor
Illum.

Jag kan också gärna instämma med min kollega le Maire, då han
sade att man inte bör göra allt vad man kan göra. Detta är ju alldeles
riktigt, men ännu säkrare är enligt min mening att man inte ens bör
försöka att göra något som man inte kan, och vet att man inte kan
göra. Detta är särskilt viktigt när »man» är lagstiftaren. Han kan
naturligtvis alltid få in bestämmelser i lagboken. Men kan han få dem
efterlevda? Frågan är särskilt betydelsefull då det gäller att reglera
intimt personliga förhållanden.

Såvitt jag förstår är det så säkert som något kan vara, att om man
lagstiftar eller icke, och hur man gör det, beträffande tillåtligheten
av insemination, homolog eller heterolog, i fråga om gifta eller ogifta
kvinnor, så kommer insemination att äga rum i lika stor eller lika
liten utsträckning. En lagstiftning, som måste bli ineffektiv, kan man
därför bespara sig.

Åtminstone vi jurister måste hålla oss fria från den vidskepelsen,
att allting kan regleras genom lagstiftning. Jag menar då med regle-
ring icke blott att regler finnas utan att de bli åtlydda. Möjligheterna
för en sådan reglering äro mycket olika i olika fall. De äro ganska
stora t. ex. beträffande butikstängningstiderna i ett större samhälle.
De ha nyligen visat sig vara ganska små i fråga om exempelvis ägg-
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ransonering (som jag något belyst i ett annat sammanhang). Och
jag menar att de äro skäligen obefintliga när det gäller insemination.

Erfarenheterna från abortlagstiftningens fiasko synas mig vara all-
deles tillräckligt vägledande. Detta gäller icke blott lagstiftning om att
insemination skall få ske eller icke få ske, utan också t. ex. en före-
skrift att den — i vissa fall — skall ske på ett offentligt sjukhus.
Sådana bestämmelser äro bortom all rimlighet. Åtgärden är, eller
uppfattas allmänt såsom ganska ofarlig i medicinskt hänseende. Den
är icke heller svår att verkställa. Jag hoppas att ingen missförstår mig,
om jag säger, att seminverksamheten inom husdjursaveln, som på se-
nare tid erhållit så stor utbredning, erbjuder en riklig och lättill-
gänglig gratisundervisning om tillvägagångssättet. Ett försök till reg-
lering skulle därför vara dömt att misslyckas. Därför bör man också
avstå från ett sådant försök. Och icke blott därför. Ty en lagstiftning,
som icke efterleves åtminstone någorlunda, är i sig själv skadlig,
oavsett vilket ämne den behandlar.

Om jag alltså avråder från lagstiftning om inseminationens lovlig-
het, innebär detta — jag upprepar det — intet uttalande, om eller när
åtgärden kan böra anses lämplig. Här spela in, utom annat, skilda
världsåskådningar och etiska ståndpunkter. På övertygelsens väg, ge-
nom propaganda o. s. v., böra naturligen dessas anhängare ha fritt
spelrum för att påverka människornas samveten och handlingar. Men
här är ingen plats för paragrafer och straffsanktioner, som skulle bli
döda bokstäver.

En annan sak är att bestämmelser kunna behövas om rättsverk-
ningarna i de fall då insemination ägt rum och ett barn kommit till
världen. Den sidan av ämnet skall jag icke beröra.

Referenten, Professor BORUM (København) : Hr. ordfører, mine
damer og herrer. Som jeg sagde i mitt indledende foredrag, vil det
have overordentlig stor værdi for de nordiske lovkommissioner at
høre, hvad de tilstedeværende nordiske jurister mente om dette emne,
som vi har arbejdet med i en årrække. Jeg skal ikke komme ind på
de enkelte synspunkter, men skal kun afslutte med at sige, at vi på
forhånd var klare over, at dette emne ville give anledning till ad-
skillig meningsforskel, og det har jo også vist sig under den diskus-
sion, der har fundet sted i dag. Når det blev overdraget mig at ind-
lede diskussionen i dag, så var det jo til en vis grad på vegne af de
nordiske kommissioner, der har arbejdet med dette emne, og jeg
tror, at jeg har tilslutning fra medlemmerne af ikke blot min egen
kommission men også de andre nordiske kommissioner, når jeg retter
en tak til deltagerne i diskussionen, både dem, der har været mer
eller mindre enige med os, og dem, som har haft andre synspunkter.
De bidrag som diskussionen har bragt, de synspunkter der er kom-
met frem her i dag, vil blive taget under fornyet overvejelse under
kommissionernes fortsatte arbejde.


