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Oönskade
bebisar

I en bebislucka kan en 
mamma anonymt lämna 
bort sitt oönskade 
spädbarn. Barnet tas om 
hand och mamman har 
några veckor på sig att ångra 
sig. Sammanlagt finns flera 
hundra bebisluckor runt 
om i världen. Men behövs 
de verkligen? Socionomen 
reser till den allra första 
bebisluckan i tyska 
Hamburg och söker svar.
text: anna liljemalm 
foto: linn bergbrant
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T elefonen ringde mitt i 
natten. Hannes Geltner 
och hans fru hade båda 
somnat. Nu vakande han 
klarvaken. Han visste 
precis vad signalerna 

betydde. Samtidigt som han klädde på sig 
pratade han kort med vaktbolaget i andra 
änden av telefonen. Han fick veta att en 
bebislucka i stadsdelen Altona i Hamburg 
precis hade öppnats och stängts. Någon 
behövde åka till Goethestraße 27 och 
kolla.

Hannes Geltner rafsade ihop sina saker 
och slängde sig i bilen. På vägen ringde 
han till en kollega som lovade att komma. 
Klockan var strax efter 02 på natten. Det 
var ingen trafik. Bara någon enstaka taxi-
bil. Nio minuter efter att han fått telefon-
samtalet var han redan på plats.

När Hannes Geltner låste upp ytterdör-
ren hörde han varken gråt eller skrik. Det 
var helt tyst. Med andan i halsen skyndade 
han ned för en trappa och in i ett litet rum. 
Mitt i rummet stod en säng. I sängen låg 
en nyfödd bebis. Alldeles ensam. Bebisen 
var klädd i en rosa body, en rosa mössa och 
ett par tygskor formade som nallebjörnar. 
Hon var vaken och tittade på honom.

– Vi valde att kalla henne för Ronja, 
säger Hannes Geltner.

Den lilla flickan var bara några timmar 
gammal. Av hennes mamma syntes inte 
ett spår. Vem lämnar bort sitt barn genom 
en lucka? Och varför?

ALLT BÖRJADE 1999 då fem övergivna 
bebisar hittades i Hamburg. Tre av dem 
var döda. Särskilt det sista fallet skakade 
staden. En nyfödd pojke upptäcktes livlös 

på en soptipp. Något behövde göras, men 
vad? Av tidningarna framgick att proble-
met inte var unikt för Hamburg. Mellan 
20 och 40 döda spädbarn hittades varje år 
runt om i Tyskland.

Välgörenhetsorganisationen Sternipark 
upprättade ett nationellt nödnummer. 
Organisationen lovade att bistå blivan-
de och nyblivna föräldrar med allt från 
rådgivning till ekonomiskt bidrag. Hjälp-
arbetarna kunde till exempel köra kvinnor 
till förlossningen och vara med som stöd. 
Telefonlinjen bemannades dygnet runt.

Det första samtalet kom redan i januari 
år 2000. Mamman i telefonen hade dolt sin 
graviditet för omgivningen och fött barnet 
hemma. Nu frågade hon om organisatio-
nen kunde ta hand om det. Överlämnandet 
av den nyfödda bebisen skedde mellan två 
nedvevade bilrutor på en parkeringsplats.
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Det var inte vad Sternipark hade väntat 
sig, men man började ändå undersöka en 
lösning för mammor som anonymt ville 
lämna ifrån sig sina oönskade spädbarn. 
En entreprenör fick i uppgift att ordna det 
praktiska. Bara ett par månader senare 
öppnade Europas första bebislucka.

Nyheten spred sig snabbt. I dag finns 
fem bebisluckor bara i Hamburg. Nästan 
alla tyska storstäder har minst en lucka. 
Sammanlagt handlar det om ett 100-tal 
luckor runt om i landet.

– I början var systemet väldigt enkelt. 
Med åren har det blivit mer avancerat. Ska 
jag visa hur det fungerar? säger Hannes 
Geltner.

Han går före ned för en trappa, skram-
lar med nycklarna och låser upp dörren 
till ett litet rum. En bilbarnstol står lutad 
mot ena väggen. Här finns hyllvis med 

blöjor, bebiskläder och mediciner. Mitt i 
rummet står en liten säng. I bädden ligger 
en mössa, en body, en tröja och ett par 
byxor i olika storlekar.

– Det händer att bebisar lämnas in med 
bara en handduk runt sig. Om mamman 
inte har några egna barnkläder kan hon 
använda de här och klä barnet innan 
hon går. Det är viktigt att bebisen håller 
värmen. Sängen har också ett inbyggt 
värmesystem, säger Hannes Geltner och 
utläser av en digital skärm av bädden just 
nu är 36,6 grader varm.

Dygnet runt går det att lämna in sitt 
spädbarn här. Mammorna är ofta minder-
åriga, ekonomiskt utsatta, missbrukare 
eller våldtäktsoffer. Hon har åtta veckor 
på sig att ångra sig. Hon kan då kräva till-
baka bebisen utan några rättsliga konse-
kvenser. Därefter adopteras barnet bort.

– De flesta bebisar som lämnas in i luck-
an är bara några timmar gamla. Nästan 
alla föder hemma så det första vi gör är att 
kolla navelsträngen. Om den inte är helt 
stängd kan vi stänga den. Alla bebisar körs 
också till sjukhus för rutinkontroll, säger 
han.

BEBISLUCKAN PÅ GOETHESTRASSE delar 
lokaler med en förskola. Så fort luckan 
öppnas tjuter ett lågmält larm i hela bygg-
naden och såväl förskollärare som kockar 
vet precis vad ljudet betyder. Dagtid är det 
förskolepersonalen som rycker ut och tar 
hand om den inlämnade bebisen.

Själv är Hannes Geltner lärare i botten 
och jobbar till vardags som chef för tre 
stödboenden som drivs av Sternipark. Han 
har engagerat sig i bebislucksprojektet 
på ideell basis. Han är ansvarig för denna 

Hannes Geltner
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lucka och ytterligare en lucka i Hamburg. 
Kväller, helger och nätter är det han som får 
ett samtal från vaktbolaget, slänger sig i en 
bil och kommer hit. Till sin hjälp har han 
barnmorskor, sjuksköterskor och socialpe-
dagoger som också ställer upp gratis. Inom 
tio minuter måste de vara på plats.

– Vi är alltid två personer på varje 
larm. En som tar hand om barnet och en 
som går ut och kollar om det finns någon 
i närheten som behöver läkarhjälp. Vi 
jagar henne inte, men de här mammorna 
har ofta fött helt ensamma. Det står i ett 
litet informationsbrev också att hon ska 
ringa oss om hon behöver vård. Det kostar 
inget, vi betalar, säger han.

SEDAN BEBISLUCKORNA introducerades i 
Tyskland för nästan 20 år sedan har 500 
barn omhändertagits runt om i landet, 

varav 53 barn här i Hamburg. 800 kvinnor 
har ringt och fått hjälp via det nationella 
nödnumret.

Själv har Hannes Geltner hittat sex 
bebisar genom åren. Alla barnen har mått 
bra, men en gång, när han själv var bort-
rest, ringde en kollega skräckslaget till 
honom. ”Gud, den är så liten” sa hon.

– Jag sa åt henne att tillkalla ambulans. 
På sjukhuset konstaterade man att bebis-
en var född i graviditetsvecka 32. Hon var 
liten och kall, men överlevde, säger han.

För några år sedan uppmärksamma-
des också en annan bebislucka i södra 
Hamburg stort i media. Två tvillingar 
hittades i luckan. Bara ett av barnen levde. 
Läkare konstaterade senare att det ena 
barnet var dödfött när det placerades i 
luckan. Sternipark betalade för begrav-
ningen.

– Det var bara vårt folk och så prästen i 
kyrkan. Jag var också med. Det var tufft. 
Varför ringde inte mamman och bad om 
hjälp med förlossningen? I tidningarna 
gick vi ut och berättade på vilken kyrko-
gård bebisen var begravd ifall mamman 
ville gå dit och säga hejdå, säger han. 

Om hon läste det vet han inte. De fick 
aldrig kontakt med henne. Men flera 
nätter i rad efter att tvillingarna hittats i 
luckan ringde någon till nödnumret utan 
att säga något. Hjälparbetaren som svara-
de hörde bara andetag. I flera minuter. 
Hannes Geltner tror att det kan ha varit 
mamman som ringde.

EXAKT HUR MÅNGA bebisar som fort-
farande hittas övergivna och döda i 
landet är oklart eftersom statistiken inte 
uppdaterats på länge. Mellan 1999 och 

Om bebisen är i dåligt skick finns en del hjälpmedel att tillgå, men de 
ringer i första hand ambulans.

De senaste åren har Hannes 
Geltner fått en mobilapp till 
hjälp. Då kan han alltid se om 
det ligger ett barn i luckan.

Den första bebisluckan i Hamburg väckte stor uppmärksamhet och 
nyhetsmedier från hela världen var på plats under invigningen. Själva 
kallade man projektet för findelbaby som blir hittebarn på svenska. Tyska 
medier kallade det i stället för babyklappe. Ordet klappe är starkt förknip-
pat med något oönskat och ovälkommet. ”Vi var väl inte så nöjda med det 
namnet men det blev så etablerat att det var omöjligt att använda något 
annat ord” säger Hannes Geltner.
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2009 handlade det om totalt 256 bebisar, 
vilket motsvarar ungefär 23 bebisar per 
år. Att det hittas så många döda bebisar i 
just Tyskland är något av ett mysterium. 
Såväl sjukvård som förlossningsvård 
är gratis i landet. Det går också att föda 
barn anonymt på sjukhus. Enda kravet är 
att mamman uppger sitt rätta namn och 
lägger i ett kuvert som klistras igen och 
sparas på sjukhuset tills barnet fyller 16 
år. 

I Hamburg verkar dock luckorna ha gett 
effekt. Här har det inte hittats några döda 
bebisar sedan luckorna introducerades. 
Med ett undantag.

– Förra fredagen var en skolklass ute 
och plockade skräp i skogen när de hittade 
en död bebis. Det var inte i Hamburg, men 
väldigt nära. Bara två mil härifrån, säger 
Hannes Geltner.

Målet var att dödsfallen helt skulle 
upphöra med luckorna. Så har inte skett. 
Luckorna har också fått kritik, både natio-
nellt och internationellt.

– I början la folk in hundbajs och skräp 
och allt möjligt i luckan. Det har lugnat 
ner sig nu, men alla gillar inte det vi gör, 
säger Hannes Geltner.

Även FN:s kommitté för mänskliga 
rättigheter har riktat kritik mot luckorna. 
De menar att barn har rätt att känna till 
sitt ursprung och sina biologiska föräld-
rar. Hannes Geltner menar dock att rätten 
att leva trumfar rätten att känna sina 
föräldrar. 

– Det är klart att det skulle vara jättebra 
om luckorna inte behövdes, men hellre en 
bebis i luckan än en bebis i soporna.

Trots kritiken har konceptet spridit 
sig. I dag finns fler än 200 bebisluckor i 

elva europeiska länder. Däribland Italien, 
Polen, Ungern, Litauen, Belgien och 
Tjeckien. I Italien är de kända som culla 
per la vita (vagga för livet). Luckorna finns 
också utanför Europa. I Japan och Pakis-
tan, till exempel.

FÖR BARA NÅGOT ÅR sedan ville danska 
politiker införa bebisluckor. Då hittades 
i genomsnitt ett övergivet spädbarn per 
år i landet. Än så länge har förslaget inte 
förverkligats. 

Petra Almqvist är enhetschef och medi-
cinsk chef för rättsmedicinska enheten i 
Stockholm. Hon konstaterar att det bara 
finns ett svenskt fall i modern tid där ett 
spädbarn övergivits och hittats avlidet. 
Händelsen inträffade 2002. 

– Sedan har det hänt att det i media 
beskrivs att ett dött barn hittats i en 

När mamman öppnar luckan hittar hon en broschyr med information. Hon uppmuntras i första hand att ringa nödnumret. Kanske finns det något som 
Sternipark kan hjälpa till med som gör att hon kan behålla bebisen? 
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papperskorg men då har det varit små 
foster, troligen efter missfall, och inte 
livsdugliga barn. Sedan har vi några 
enstaka fall av spädbarnsmord där 
mamman blivit så chockad efter förloss-
ningen. Då handlar det ofta om mycket 
unga mammor, 15-16 år, som inte vetat om 
att de varit gravida. De hade ont i magen 
och så hittas de tillsammans med ett 
barn. I ett av de här fallen dog en 16-åring 
själv av blodförlust, säger hon.

I Sverige är det alltså väldigt ovanligt 
med övergivna och döda spädbarn. En 
förklaring till det är vårt sociala skydds-
nät. Åsa Malmros är jurist på Socialsty-
relsen:

– Om en barnmorska misstänker att 
en gravid kvinna på grund av missbruk, 
sjukdom eller sin livsföring i övrigt riske-
rar att skada fostret har hon rätt att bryta 

sekretessen och informera socialtjänsten. 
Då kan kvinnan få hjälp och stöd inför 
förlossningen. Även asylsökande och 
papperslösa har rätt till mödrahälsovård 
och förlossningsvård.

Mia Ahlberg är ordförande i Svenska 
barnmorskeförbundet. Hon konstaterar 
att unga människor är bra på att skydda 
sig. Kvinnor kan också göra abort utan att 
ifrågasättas. 

– Inställningen till abort i Sverige är att 
inte skuldbelägga, det tror jag är viktigt. 
Bebisluckorna är en lösning på en tragedi 
på något vis. Man försöker rädda de här 
barnen till livet och utifrån det perspek-
tivet är det bra. Samhället ska ju rädda liv, 
men det blir som att lägga ett plåster på ett 
öppet sår. Man måste jobba med grundpro-
blemen. Och vad händer med de här barnen 
när de växer upp? säger Mia Ahlberg.

TILLBAKA I HAMBURG tar Hannes Geltner 
upp sin jobbtelefon och bläddrar bland 
foton. Till slut hittar han vad han letar 
efter. På bilden ligger en bebis i rosa body, 
rosa mössa och nalletygskor. Ronja är den 
senaste bebisen som lämnades in i just 
den här luckan. Dagen efter syntes hennes 
lilla ansikte i lokaltidningarna. Mama, wo 
bist du? var en av rubrikerna. Mamma, var 
är du?

Sternipark uppmanar alla mammor 
att höra av sig. Inte för att skuldbelägga 
henne, men för att se om de kan hjälpa 
henne med något. Organisationen kan 
bistå med allt från polishjälp till advokat-
hjälp. Om mamman saknar bostad hjälper 
staten till att bekosta boende till både 
henne och bebisen.

Av de 53 bebisar som lämnats in i någon 
av Hamburgs luckor sedan starten har 15 

»Att det hittas 
så många döda 
bebisar i just 
Tyskland är ett 
mysterium.«

De flesta bebisar som lämnas in genom luckan är bara några timmar gamla. Det enda undantaget 
är en bebis som lämnades in i fjol. Han var tre månader gammal.
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återförenats med sina mammor. Dessa 
mammor bestämde sig alltså för att behål-
la sina barn före åtta veckors-deadlinen. 
Mamman till lilla Ronja hittades dock 
aldrig.

De allra första bebisarna som lämnades 
i luckan år 2000 fyller i år 19 år. Sternipark 
har inga kontaktuppgifter till dem när 
de har blivit bortadopterade. Däremot 
händer det att barnen själva tar kontakt 
när de blir äldre.

– För två år sedan var det en 14-årig tjej 
som hörde av sig till oss. Hon ville komma 
hit på studiebesök med sina klasskam-
rater. Hon berättade för dem att ”min 
mamma la mig i den här luckan”. Hon har 
ingen kontakt med sin biologiska mamma 
i dag, hon bor med en ny familj, men det 
här var något hon ville visa, säger Hannes 
Geltner.

Den 14-åriga tjejen och alla andra barn 
som lämnas i luckorna får med sig en liten 
låda med saker. Bebisen får alltid nya kläder 
så att de gamla inte riskerar att slarvas bort 
på sjukhuset. Ibland skriver mammorna 
brev. Ibland lämnar de med en nallebjörn.

Hannes Geltner fortsätter bläddra 
bland bilderna på sin jobbtelefon. På den 
första bilden ligger Ronja ensam i sin säng. 
På nästa är han själv med i bild. Snart har 
också kollegan anlänt till luckan. Klockan 
i övre hörnet visar 02:43.

– Vi ger adoptionsfamiljen bilderna 
tillsammans med kläderna och eventuella 
andra saker. När de här barnen blir tonår-
ingar vet de inte vem mamman är, men 
de vet vilka som var med när de hittades i 
luckan. Kanske hjälper det lite när frågor-
na börjar komma. Vi hoppas i alla fall det, 
säger han. •

Var är min mamma? Varje gång en bebis hittas i luckan går Sternipark ut med en 
efterlysning i lokala medier för att komma i kontakt med modern. 

LÅNG HISTORIA AV HITTE-
BARN
Under medeltiden hittades många döda späd-
barn i den italienska floden Tibern. År 1198 
bestämde sig påven Innocentius III för att göra 
något åt saken och lät installera så kallade 
hittebarnshjul. Tanken var att mammor anonymt 
kunde lämna ifrån sig sina spädbarn och det 
fungerade ungefär som en svängdörr. Barnet 
placerades i en cylinder som vändes runt så att 
barnet hamnade inne i kyrkan. Hon ringde sedan 
i en klocka för att uppmärksamma skötare. 

Uppfinningen fick ett uppsving under 1700- 
och 1800-talen och förekom då i länder som 
Tyskland, Frankrike, Portugal, Storbritannien och 
Brasilien. Anledningen till att barnen lämnades 
bort var ofta fattigdom. Några barn var också 
födda utanför äktenskapet eller var av ”fel” kön.

Bebisluckan i Hamburg, som öppnade år 
2000, är Europas första i modern tid. I dag har 
idén spridit sig till en rad länder och blivit 
kända som bebisluckor eller babyboxar.


