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TILL KONUNGEN. 

Såsom ett led i de utredningar, som Statistiska centralbyrån företagit för 
det av Lagberedningen bedrivna lagstiftningsarbetet rörande barn utom äk
tenskapet, har även ingått en undersökning angående mål om bamuppfostrings-
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2 INLEDNING. 

bidrag, och får Statistiska centralbyrån härmed i underdånighet överlämna 
redogörelse för denna specialutrednings resultat. 

Frimärtnaterialet utgöres i första hand av uppgifter angående år 1910 i 
första instans avgjorda mål om barnuppfostringsbidrag, vilka uppgifter å sär
skilda av Statistiska centralbyrån uppgjorda och av 'chefen för Justitiedeparte
mentet fastställda formulärblanketter infordrats från samtliga härads- och råd
husrätter. För varje dylikt mål har sålunda å en blankett ifyllts uppgifter 
angående datum för domstolens utslag, kärandens namn och karaktär samt 
rättegångsbiträde, svarandens namn, civilstånd, yrke och hemvist, barnets namn 
och födelsedag, moderns namn, yrke och hemvist, bevisning i målet (erkännande, 
edgång o. s. v.), domstolens utslag med angivande av det utdömda barnupp-
fostringsbidragets storlek samt eventuellt särskild ersättning till modern. 

De från underdomstolarna inkomna vederbörligen ifyllda blanketterna över
sändes sedan av Statistiska centralbyrån till respektive hovrätter för erhål
lande av uppgift, huruvida mot det meddelade utslaget talan blivit fullföljd 
hos hovrätten och i så fall vilket utslag hovrätten fällt. På samma sätt över
sändes till Nedre justitierevisionen blanketter beträffande de mål, där talan 
tullföljts i hovrätten. 

De till Statistiska centralbyrån återkomna blanketterna hava sedermera 
med hjälp av där befintliga kyrkoboksutdrag kompletterats med uppgif
ter angående barnamödrarnas ålder samt, där så erfordrats, med uppgifter an
gående deras civilstånd, yrke och hemvist. Försök hava även gjorts att på 
liknande sätt komplettera blanketternas uppgifter om svarandena, men. enär 
fäder till utomäktenskapliga barn vanligen ej finnas antecknade i födelseboks-
utdragen, hava dessa försök i allmänhet misslyckats; att med ledning av alle
nast domstolarnas uppgifter om hemvist återfinna svarandena i församlings-
boksutdragen har oftast ej låtit sig göra, beroende till stor del på den bety
dande inrikes omflyttningen. 

Förutom de på ovan angivet sätt erhållna primäruppgifterna hava vid före
liggande utredning även de ordinarie uppgifterna till 1913 års rättsstatistik 
kommit till användning, d. v. s. de uppgifter, som domstolarna enligt nådig 
kungörelse den 13 december 1912 skala kvartalsvis insända till Statistiska 
centralbyrån. 
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I. Barnuppfostringsmål i första instans. 

Antalet i första instans avgjorda mål, där käranden från den uppgivne 
barnafadern sökt erhålla uppfostringsbidrag för utom äktenskapet fött barn 
utgjorde år 1910: 932 och år 1913: 1069. Sättes antalet barnuppfostrings-
mål i första instans under ett år i relation till antalet utom äktenskapet le
vande födda under det närmast föregående året, så finner man, att mot 1 000 
levande födda barn utom äktenskapet år 1909 — barn av trolovade ej inräk
nade — svarade 53-5 avgjorda barnuppfostringsmål i första instans år 1910. För 
år 1913 uppgick talet ifråga till 60-0. Såväl absolut som relativt taget har 
sålunda från år 1910 till år 1913 en ökning skett i antalet barnuppfostringsmål, 
men om denna ökning är annat än tillfällig, är tydligen omöjligt att avgöra, 
innan siffror för ett flertal år föreligga. 

Vid bedömande av siffror angående barnuppfostringsmål torde fölaande 
synpunkter böra beaktas. Att en kvinna anlitar domstols hjälp för att 
erhålla uppfostringsbidrag för sitt barn, anses ju allmänt tyda på att hennes 
förbindelse med barnafadern varit av mindre fast natur, dock icke av allra 
lösaste slag, där kvinnan ju vanligen ej kan prestera någon bevisning angående 
faderskapet. Emellertid får väl den omständigheten, att, såsom i det följande 
skall påvisas, ett och samma mål stundom avser flera barn i olika åldrar, 
tydas så, att även vid förbindelser av fastare natur domstol ej sällan måste 
anlitas för uppfostringsbidrags erhållande. Försumliga fäder äro att finna 
inom förbindelser av såväl lösare som fastare natur, även om de naturligtvis 
äro långt talrikare i förra fallet, där vederbörande mycket ofta hyser tvivel, 
huruvida han verkligen är fader till barnet. Att å andra sidan en del män, 
som betvivla faderskapet, dock inför utsikten att erhålla stämning i barnupp
fostringsmål frivilligt betala uppfostringsbidraget, därom råder heller intet 
tvivel. Fruktan för offentlig skandal spelar väl här in, men i än högre 
grad medverkar nog det förhållandet, att enligt svensk lag ett mellan par
terna övat samlag på sådan tid, att barnet han utgöra frukten härav, är till
räckligt för uppfostringsbidrags utdömande; och förefinnes någon sannolikhet 
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för kärandens påstående i denna riktning, så ålägges ju svaranden, om han 
nekar, att värja sig med ed. Inför rätten har det ingenting att betyda, om 
käranden vid ifrågavarande tid haft könsumgänge även med andra än sva
randen. Slutligen bör framhållas, att, även om den grupp mödrar, som av ren 
okunnighet underlåta att med lagens hjälp utkräva uppfostringsbidrag för 
sina barn, måhända med tiden avtagit, så är den dock säkerligen allt fortfarande 
rätt betydande, och än större är väl den grupp av mödrar, som hellre än att un
derkasta sig en offentlig process inför domstol avstå från uppfostringsbidrags 
erhållande. Fruktan för at t stöta bort barnafadern torde nog också under
stundom avhålla modern från att anhängiggöra talan för utfående av barnupp-
fostringsbidrag, ty efter en dylik stämning brister i regel bandet dem emellan. 
Barn, vilkas fäder genom domstols utslag åläggas att utgiva uppfostringsbi
drag, bliva sällan legitimerade. 

Huru de under åren 1910 och 1913 avgjorda barnuppfostringsmålen fördela 
sig på häradsrätter och rådhusrätter samt på domstolar i olika län angives i 
tab. 1. Av densamma ser man, att av 1910 års mål 528 kommo på härads
rätterna och 404 på rådhusrätterna, samt att motsvarande tal för de år 1913 
avgjorda målen utgjorde respektive 582 och 487. 

Sättas på förut angivet sätt hithörande mål i häradsrätterna i relation till 
antalet utomäiktenskapliga födelser tillhörande landsbygden — däri inberäk
nade städer som sakna egen jurisdiktion — och målen i rådhusrätterna till de 
i städerna — med egen jurisdiktion — utom äktenskapet levande födda, så er-
hålles för landsbygden promilletalet 50-4 år 1910 och 53-3 år 1913 och för stä
derna respektive 582 och 70-5. Så vitt möjligt har vid denna beräkning hän
syn tagits till från ett år till ett närmast följande skedda stadsinkorporeringar 
samt städers nytillkomst. Frekvensen av barnuppfostringsmål var sålunda 
såväl 1910 som 1913 högre i städerna än på landsbygden, ökningen från det 
ena året till det andra återfinnes såväl på landsbygden som i städerna men är 
avsevärt större i de sistnämnda. 

Emellertid bör ihågkommas, att, eftersom inom svensk rättspraxis barnupp
fostringsmålen handläggas såsom brottmål, desamma upptagas av rätten i den 
ort, där gärningen är gjord, det vill säga, där lägersmålet skett. Under senare 
tid har jämväl den rätt, där mannen har sitt personliga forum, ansetts skyldig 
att handlägga barnuppfostringsmål. Födelser däremot räknas såsom hörande till 
den församling, där modern vid sin nedkomst var kyrkoskriven. Under den tid, 
som förflutit mellan barnets födelse och stämningen inför rätta, kunna ju också 
parterna hava flyttat från land till stad eller tvärt om. På grund härav an
giva de ovan anförda promilletalen ej fullt exakt frekvensen av barnuppfost
ringsmål på landsbygden och i städerna, och ej heller de här nedan förekommande 
frekvenstalen inom olika län bliva korrekta. Felen torde emellertid att döma 
av de fakta, som framkommit ur 1910 års uppgifter från domstolarna, ej vara av 
större betydelse. 

Frekvensen av barnuppfostringsmål inom olika län åskådliggöres av om-
stående tab. A. Även här hava städer, som sakna egen jurisdiktion, räknats till 
landsibygden, och hänsyn har så vitt möjligt tagits till från ett år till ett an-
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nat skedda överflyttningar av vissa områden från laoid till stad eller från 
ett län till ett annat. Ehuru i denna tabell målen under år 1910 och under 
år 1913 tagits tillsamman, äro, som synes, de absoluta talen för ett flertal 
län mycket små, varför tillfälligheter lätt kunna spela in. Man bör sålunda 
akta sig för att vid en jämförelse mellan frekvenstalen för olika län draga 

Tab. A. Utom äktenskapet levande födda samt barnuppfostringsmål i första 
instans, länsvis. 
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förhastade slutsatser. Märkas bör emellertid, att i ett län som Jämtlands, 
där, såsom i de förut publicerade delarna av föreliggande arbete framhållits, 
seden av föräktenskapligt samlag mellan fästfolk är synnerligen utbredd, och 
där legitimeringarna äro talrikare än annorstädes, där förekomma barnupp-
fostringsmålen mycket sparsamt. Endast Kronobergs och Gottlands län hava 
att uppvisa lägre och Västerbottens län lika lågt frekvenstal. Det torde böra 
erinras om att den utomäktenskapliga fruktsamheten i dessa tre län till skill
nad från den i Jämtlands län är synnerligen låg, samt att likaledes legitime
ringsfrekvensen är rätt avsevärt lägre än för riket i dess helhet. 

En synnerligen hög frekvens för barnuppfostringsmål förefinnes enligt ta
bellen i Uppsala, Värmlands och Stockholms län. Vad huvudstaden angår, så 
ligger procenttalet visserligen högre än för riket i dess helhet men märkligt 
nog något lägre än för städerna i allmänhet. E t t motsvarande förhållande 
föreligger enligt gjorda undersökningar i Norge,1) där man såsom förklaring 
härtill anför, at t i en större stad mödrarna oftare stå mera ensamma och över
givna utan stöd från anhöriga, och att de på den grund ofta av oföretagsamhet 
eller ren okunnighet underlåta att inför domstol utkräva sin och barnets rätt 
gent emot en försumlig barnafader. Detta innebär nog en sanning, men ihåg-
kommas bör väl också, att den längst drivna lösaktigheten, där barnafadern 
är för kvinnan helt och hållet främmande och sålunda ej av henne kan stäm
mas inför rätta för utfående av uppfostringsbidrag, säkerligen är långt van
ligare i storstaden än annorstädes. 

För övrigt är antalet barnuppfostringsmål statt i långt hastigare stigande 
i Stockholm än i landet i dess helhet och i städerna, tagna som en enhet, 
så att. om hänsyn tages allenast till år 1913, frekvensen av dylika mål var 
högre i Stockholm än inom städerna i allmänhet eller respektive 7-5 och 71 °/°. 
Antalet vid Stockholms rådhusrätt under åren 1910 och 1913 avgjorda barn
uppfostringsmål tedde sig sålunda:3) 

Käromålet bifallet och ej bifallet. Bland de 932 år 1910 avgjorda barn-
uppfostringsmålen voro 758, i vilka käromålet blev helt eller delvis bifallet, 
och 148, i vilka det blev ej bifallet. Återstoden utgjordes av dels sådana, där 
rätten fastställt mellan parterna ingången förlikning, 23 fall, dels sådana, där 
käromålet ej upptagits till prövning, 3 fall. Motsvarande tal för de 1 069 år 
1913 avgjorda målen voro respektive 867, 170, 22 och 10. Huru talen ställde 

1) Jfr Norges officielle statistik V, 37: Om B0rn, fadte udenfor -<Egteskab, Kristiania 1907, 
sid. 64 och 65. 

2) Barn av trolovade ej medräknade. 
3) År 1913 utgjorde de vid Stockholms rådhusrätt avgjorda barouppfostringsmålen 199, motsva

rande 79 % av de i huvudstaden nnder närmast föregående år ntom äktenskapet levande födda barn. 
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sig för målen i häradsrätter och målen i rådhusrätter var för sig, framgår av 
tab. 1, och i nedanstående tab. B äro målen procentiskt fördelade efter dom
stolens slutliga beslut. 

Procentfördelningen är ungefär densamma för båda åren med vid pass 
81 % för käromålet bifallet eller, om den de facto likvärdiga gruppen »fast
ställd förlikning» medräknas, mellan 83 och 84 %. Däremot är skillnaden 
mellan målen i häradsrätter å den ena sidan och målen i rådhusrätter å den 
andra högst väsentlig, i det att gruppen »käromålet bifallet» var mellan 12 
och 18 % högre för målen i rådhusrätter än för dem i häradsrätter. Orsaken 
till detta förhållande är ej lätt att avgöra. Den tätare befolkningen i staden 
spelar måhända in, så till vida att härigenom bevisningen inför rätten un
derlättas. 

Sättas de mål, där käromålet bifallits eller förlikning fastställts, i relation 
till antalet utom äktenskapet levande födda under närmast föregående år — 
barn av trolovade ej medräknade — så erhållas för år 1910 å landsbygden 4-0 ?« 
och i städerna 5-2 % och i hela riket 4-5 % samt för år 1913 respektive: 4-1, 6-5 och 
5-0 %. 

Huru dylika frekvenstal ställde sig för länen, angives i tab. A. Någpn 
kommentering utöver den, som meddelats för samtliga mål i olika län, kräva 
ej dessa länssiffror. — Et t ovanligt stort antal fall, där käromålet ej bifallits, 
är att anteckna för domstolarna i Jämtlands län, där det utgjorde 38-5 % av 
samtliga där avgjorda uppfostringsmål, samt likaledes för domstolarna i Grott-
lands och Kronobergs län med respektive 36-4 och 31-3 %. Det torde obser-

Tab. B. Ären 1910 och 1913 avgjorda barnuppfostringsmål, procentiskt för-
delade efter domstolens slutliga beslut. 
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veras, att det är just dessa tre län, som hade att uppvisa den lägsta frekvensen 
för barnuppfostringsmål. Låga tal för »käromålet ej bifallet» återfinnas för 
Örebro, Göteborgs och Bohus samt Västmanlands län, där de utgjorde respek
tive 7-8, 9-6 och 10-0 % av inom länen avgjorda barnuppfostringsmål. Då, så
som nämnts, de ej bifallna käromålen äro långt talrikare i häradsrätterna än 
i rådhusrätterna, är det så gott som undantagslöst 'utgången av målen i de 
förra, som bestämma ordningen länen emellan med avseende på omnämnda 
slag av procenttal. Vad rådhusrätterna angår, så utgjorde de fall, där käro-
målet ej bifallits, en relativt hög procentandel av de avgjorda målen i Hallands 
läns städer med 33-3 %, Jämtlands läns med 28-6 samt i Stockholms och Gott-
lands läns med 25-0 %. Vid rådhusrätterna i Kronobergs, Kalmar, Skaraborgs, 
Örebro, Kopparbergs, Västerbottens och Norrbottens blevo samtliga käromå) 
angående uppfostringsbidrag bifallna. 

Kärande och svarande. Kärande i mål om barnuppfostringsbidrag är så gott 
som undantagslöst modern eller hennes målsman. Någon gång uppträder kom
mun eller fattigvårdsstyrelse såsom kärande för att få sina utgifter för barnet 
betäekta. De år 1910 i första instans avgjorda barnuppf ostrings målen fördela 
sig med avseende på käranden sålunda: 

Ålders- och yrkesförhållanden för mödrarna till de barn, vilkas uppfostrings
bidrag varit föremål för slutligt avgörande inför domstol i första instans år 
1910, åskådliggöras i tab. 3. I denna tabell äro hithörande mödrar satta i re
lation till de år 1909 utom äktenskapet födda barnens mödrar inom motsvarande 
ålders- och yrkesgrupper — trolovade ej medräknade —, och på så sätt har er
hållits mått på den relativa frekvensen av barnuppfostringsmål bland mödrar av 
olika åldrar och yrken. I denna tabell äro de mödrar, som under året fått yr
kande om barnuppfostringsbidrag avgjort för mer än ett barn, räknade lika 
många gånger som det antal barn, målet avsett, dock så att kärande i mål om 
barnuppfostringsbidrag för tvillingar räknats allenast en gång. 

Som synes, befunno sig vid nedkomsten närmare 2/3 av de mödrar, för vilkas 
barn mål om uppfostringsbidrag avgjorts genom domstol i första instans, i ål
dern 20—30 år, och vid pass 2/s i åldern 20—25 år. Frekvensen av barnuppfost
ringsmål är, även relativt taget, genomgående högre beträffande yngre mödrar 
än beträffande äldre. Bland mödrar under 20 år med barn utom äktenskapet 
måste sålunda 6-1 % anlita domstols hjälp för utfående av uppfostringsbidrag, 
medan motsvarande procenttal för mödrar i åldern 35—40 år utgjorde 3-8 och 
för samtliga hithörande mödrar 5-5. För motsvarande tal på landsbygden och i 
städerna hänvisas till tabellen. 

Yrkesuppgifterna i denna tabell avse oftast tidpunkten för målets anhängig-
görande men nästan lika ofta tidipunkten för nedkomsten. Yrkesgrupperingen 



BARNUPPFOSTRINGSMÅL I FÖRSTA INSTANS. 9 

är densamma, som kommit till användning i motsvarande tabeller i del I I av 
föreliggande arbete. Bland de i kol. 2—4 upptagna tjänarinnorna äro inräk
nade jämväl de mödrar, som i 1909 års officiella befolkningsberättelse upp
tagits såsom f. d. yrkesutöverskor. Erfarenheten har nämligen visat, att bland 
mödrar med barn utom äktenskapet det stora flertalet av f. d. yrkesutöverskor 
utgöres av förutvarande tjänarinnor. Såsom synes, saknas yrkesuppgifter för 
en mycket stor kontingent hithörande mödrar, och på den grund samt på grund 
av materialets litenhet torde yrkessiffrorna i tab. 3 — och tab. 2 — böra 
upptagas med viss försiktighet. 

Absolut taget äro naturligtvis bland mödrar, som måst anlita domstol för upp-
fostringsbidrags erhållande, tjänarinnorna talrikast representerade, utgörande 
43-2 % av dem, för vilka yrkesuppgifter föreligga. Annorlunda blir förhål
landet, om dessa siffror sättas för varje yrkesgrupp i relation till antalet av 
samtliga mödrar med barn utom äktenskapet. Då uppträda uppasserskor, 21-9 
%, butiksbiträden, 16-7 %, och sömmerskor, 12-6 %, med de högsta frekvenstalen. 
Låga äro hithörande frekvenstal för hemmadöttrar, synnerligast de, som ej 
äro döttrar av arbetare. 

För svarandena i mål om barnuppfostringsbidrag år 1910 föreligga endast yt
terst ofullständiga åldersuppgifter. De omfatta allenast 35-9 % av hela antalet 
och meddelas i nedanstående tablå: 

En fördelning efter yrken för svarandena i kombination med yrkesfördelning 
för barnamödrarna återfinnes i tab. 2. Svarandens yrke avser vanligen tiden 
för målets anhängiggörande. Då inga yrkesuppgifter föreligga för fäder i all
mänhet till barn utom äktenskapet, kunna ej heller siffror meddelas i vilken 
mån, relativt taget, fäder inom den ena eller andra yrkesgruppen visa sig mer 
eller mindre försumliga. Absolut taget rekryteras svarandena i barnuppfost-
ringsmål i första rummet bland arbetare av olika slag, utgörande vid pass 50-7 
% av samtliga. Även hemmansägare och deras söner uppträda med rätt höga tal 
eller tillsamman 14-1 °A. Endast ett ytterst ringa fåtal, 2-6 %, tillhör de s. k. högre 
klasserna. Denna yrkesfördelning torde lämpligen jämföras med i Del I I , sid. 
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40 meddelade yrkesuppgifter för oäkta barns fäder, som sedermera ingått äk
tenskap med respektive barnamödrar. 

Beträffande svarandens och kärandens ömsesidiga levnadsställning framgår 
av tabellen, att den utan jämförelse vanligaste kombinationen är arbetare-tjä-
narinna, utgörande 16-5 % av samtliga. Kombinationen svaranden hemmans
ägare eller hemmansägarson och käranden tjänarinna är även rätt vanlig, re
presenterande sammanlagt 5-5 %. 

För särskilda yrkesuppgifter beträffande barnamödrar och svarande i mål, där 
käromålet bifallits, och i mål, där käromålet ej bifallits, ävensom för mål i hä
radsrätter och mål i rådhusrätter hänvisas till tabellen. 

Rättegångabiträde. De inkomna formulären angående barnuppfostringsmål 
innehålla såväl för år 1910 som för år 1913 vissa uppgifter angående kärandens 

Tab. C. Rättegångsbiträde vid de under åren 1910 och 1913 avgjorda barn-
uppfostringsmålen i första instans. 
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eventuella rättegångsbiträde, och för år 1913 förefinnas motsvarande uppgifter 
jämväl för svarandens rättegångsbiträde. De genom bearbetning av hithörande 
uppgifter erhållna siffrorna meddelas utan vidare kommentering i vidstående 
tab. C. 

Den skillnad, som enligt denna tabell förefinnes mellan år 1910 och år 1913 av
gjorda mål, särskilt beträffande proportionen mellan juridiskt och annat biträde 
åt käranden, behöver ej innebära, att en förändring verkligen inträffat från det 
ena året till det andra. Hithörande uppgifter för år 1910 torde nämligen under
stundom vara rätt ofullkomliga, framför allt därigenom, att de ej alltid möjlig
göra ett exakt bedömande, huruvida rättegångsbiträdet varit jurist eller annan. 

Barnens antal, kön och ålder. Det har redan i förbigående framhållits, 
att en del barnuppfostringsmål angå flera än ett barn. I vilken utsträckning 
detta förekommit beträffande de år 1910 avgjorda målen, framgår av nedan
stående tablå: 

Genom att sammanställa ovanstående totalsumma för barnen med antalet 
utom äktenskapet levande födda — >barn av trolovade ej medräknade — torde 
man kunna göra det påståendet, att för 5-7 % av dessa barn barnuppfostringsbi-
draget blir föremål för process. Motsvarande procenttal för landsbygden ut
gör 5-3 % och för städerna 6'3 %. Beträffande de två sistnämnda talen gäller 
likväl den å sid. 4 angivna reservationen. 

Av tab. 4 framgår, att bland de barn, rörande vilka uppfostringsbidraget 
varit föremål för rättegång, gossarna och flickorna äro ungefär lika talrika, 
dock med någon övervikt för de förra, eller 50-S % mot 49-2 för flickorna. En 
dylik obetydlig övervikt för gossarna återfinnes så,väl beträffande målen i 
häradsrätter som beträffande målen i rådhusrätter. 

Eedan den omständigheten, att barnuppfostringsmålen så ofta avse flera 
än ett barn, tyder på att målen ifråga ofta väckas långt efter barnens fö
delse. Om barnens ålder, då målet väckes, föreligga inga statistiska data, men 
om åldern vid målets avgörande meddelas med såväl absoluta som relativa tal 
uppgifter i tab. 4. 

Av densamma ser man, att ej mindre än 58-0 % av barnen vid målets avgörande 
voro äldre än 1 år; 30-4 % voro äldre än 2 år, 8-9 > äldre än 5 år och 2-1 % 
äldre än 10 år; 5 barn voro äldre än 13 år, därav 2 i åldern 13—14 år, 1 i 
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åldern 14—15 och 2 i åldern 15—16 år. Endast 65 % av barnen voro vid 
målets avgörande yngre än 3 månader och 18-2 % yngre än 1/2 år. Vid en jäm
förelse mellan åldersförhållandena för bam, vilkas uppfostringsbidrag behand
lats i häradsrätter och i rådhusrätter, finner man, att de äldre årsklasserna i all
mänhet äro talrikare representerade bland de förstnämnda barnen än bland de 
sistnämnda. 

Detta giver sig också tydligt till känna beträffande barnens medelålder vid 
målets avgörande. Denna utgjorde: för samtliga 2 år, för dem, där uppfost-
ringsbidraget avgjorts i häradsrätterna, 2 år och 2 månader, och för dem, där 
uppfostringsbidraget avgjorts i rådhusrätterna 1 år och 10 månader. 

Denna åldersskillnad beror emellertid uteslutande därpå, att barnuppfost-
ringsmålen i häradsrätterna i genomsnitt draga längre tid än de i rådhusrät
terna, såsom i det följande skall närmare påvisas. Sammanställer man de förut 
anförda uppgifterna angående medelåldern vid rättens utslag med den tid ett 
barnuppfostringsmål i genomsnitt tager i respektive underrätter — jfr tab. 6 
— erhåller man nämligen följande siffror för barnens genomsnittliga ålder 
vid första rättegångstillfället: 

Att såväl å landsbygd som i städer kvinnorna i allmänhet dröja alltför länge 
med att genom domstols hjälp söka utfå uppfostringsbidrag för sitt barn, är 
emellertid tydligt nog. Mycket skulle vara vunnet såväl för moder som för 
barn, om lämpliga åtgärder vidtoges för att tillförsäkra barnet uppfostrings
bidrag snabbare än vad nu är fallet. 

I tab. 4 meddelas särskilda åldersuppgifter beträffande de barn, för vilka 
uppfostringsbidrag utdömts. Någon större skillnad mellan åldersfördelningen 
för dessa barn och för samtliga i tabellen upptagna barn förefinnes icke. Att 
åldersklasserna under V» år, relativt taget, äro något talrikare bland de förra 
än bland de senare, beror uteslutande därpå, att, såsom i det följande skall 
närmare angivas, barnuppfostringsmål, där käromålet bifalles, genomgående av
göras fortare än de, där käromålet ej bifallés. 

Erkännande och bevisning. I tab. 1 meddelas med skillnad mellan härads
rätter och rådhusrätter för varje län uppgifter om det antal fall, där svaranden 
utan vidare erkänt, där han ålagts edgång, med skillnad mellan de fall, där 
han gått eden och de, där han brustit åt densamma, ävensom om fall, där vitt
nesmål avlagts eller skriftliga urkunder företetts, samt de fall, där ingen 
bevisning presterats, eller där uppgifter därom saknas. I tab. 5 är beträffande 
bevisningen skillnad gjord mellan de fall, där käromålet bifallits — eller för
likning fastställts —, och de fall, där käromålet ej bifallits — eller som ej 
upptagits till prövning —. I denna tabell finnas även procenttal uträknade. 

Att märka är, att för varje mål endast en form för bevisning medtagits, 
d. v. s. den, som ansetts avgörande för målets utgång. Då sålunda svaranden 
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ålagts edgång, vilket ju förutsätter att genom vittnesmål, urkunder, indicier 
eller dylikt åtminstone några fakta talande för svarandens skuld företetts in
för rätten, så kar i tabellen endast edgången angivits. Siffrorna angående 
erkännande äro för de båda åren 1910 och 1913 sins emellan ej fullt jämför
bara, i det att de för 1913, såsom tillbörligt är, avse allenast omedelbart er
kännande, medan de för 1910 i allmänhet avse även de fall, där svaranden 
efter att bevisning företetts under förhörets gång, kanske först efter åtskil
liga rättegångstillfällen erkänt. I dylikt fall föreligga för år 1913 inga upp
gifter om erkännande eller bevisning, enär fallet i fråga ej ansetts passa in 
i någon av de kolumner rörande erkännande eller bevisning, som förekomma i 
formulärblanketterna. På den grund är också slutsiffran för erkännande, såväl 
absolut som relativt taget, avsevärt lägre år 1913 än år 1910, medan siffrorna 
för »vittnesmål» samt »ingen eller ej uppgiven bevisning» äro i samma mån 
högre. Då det givetvis är uppgifterna om det omedelbara erkännandet, som er
bjuda intresse, torde man här i första hand böra hålla sig till siffrorna för år 
1913. 

Av tab. 5 ser man, att i 46-9 % av de år 1913 avgjorda barnuppfostrings-
målen svaranden omedelbart erkänt; i 17-7 % av målen har edgång ålagts, 
och i andra 15-5 % hava vittnen eller skriftliga urkunder förefunnits. Vidare 
ser man, att det omedelbara erkännandet är vid pass diibbelt så vanligt vid 
rådhusrätterna som vid häradsrätterna, med respektive 649 och 31-8 %. Edgången 
är däremot mellan tre och fyra gånger så vanlig vid häradsrätterna med 26-1 % 
som vid rådhusrätterna med 7-6 %. De fall, där svaranden ålagts edgång år 
1913, fördelade sig procentiskt på fall, där svaranden gått eden och där han 
brustit åt densamma, sålunda: 

Det är således nästan lika vanligt, att svaranden brister åt eden, som att 
han går densamma. Relativt taget synes svarandepart oftare brista åt honom 
föresatt ed vid häradsrätt än vid rådhusrätt. 

At t giva någon tillfredsställande förklaring till ovan framhållna skiljak
tigheter mellan barnuppfostringsmål i häradsrätter och i rådhusrätter beträf
fande erkännande och bevisning låter sig icke göra, så länge man ej äger kun
skap om huru förhållandena te sig beträffande mål i allmänhet i landsdom
stolarna och i stadsdomstolarna. — Jfr dock sid. 7 —. 

I de fall, då käromålet bifallits, utgjorde omedelbart erkännande 41-8 % be
träffande mål i häradsrätter, 70-8 % beträffande mål i rådhusrätter och 56-4 % 
beträffande samtliga mål. Här är sålunda skillnaden mellan härads- och råd
husrätter ej fullt så stor som beträffande samtliga barnuppfostringsmål, vilket 
tydligen hänger samman med att de fall, där käromålet bifallits, äro relativt 
talrikare i rådhusrätter än i häradsrätter — jfr tab. B. — Då käromålet ej bi
fallits, har naturligtvis i regel intet omedelbart erkännande förekommit. Av 
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de tre fall för år 1910 i tab. 5, som synas utgöra ett undantag härifrån, äro två 
ej till prövning upptagna mål, men i ett fall har domstolen trots svarandens 
erkännande av faderskapet frikänt honom från uppfostringsbidrags utbeta
lande. Orsaken härtill var, att svaranden samtidigt med att han inför dom
stolen erkände faderskapet — till tre barn — påvisade, att käranden för bar
nens underhåll redan bekommit 3 000 kr. samt på den grund i särskild hand
ling avsagt sig allt ytterligare anspråk på sådant bidrag. Sedan käranden 
genom besvär fullföljt talan mot rådhusrättens utslag hos hovrätten, upphävde 
densamma häradsrättens dom och förpliktigade svaranden att utgiva upp-
fostringsbidrag. 

Av de mål år 1913, där käromålet ej bifallits, hade 55-6 % avgjorts genom 
svarandens ed. Motsvarande tal för målen i häradsrätter utgjorde 57-6 % och 
för målen i rådhusrätter 48-8 %. 

Antal rättegångstillfällen och rättegångstiden. Det omedelbara erkän
nandet samt i annat fall arten av bevisningen är det, som bestämmer antalet 
rättegångstillfällen, vilket i sin tur i det stora hela bestämmer den tid, som 
varje mål varar. Om antalet rättegångstillfällen och om rättegångstiden före
ligga inga uppgifter för år 1910, men för år 1913 finnas dylika sammanställda 
i tab. 6 och 7 samt med procenttal i omstående tab. D. 

Såsom framgår av denna tabell, krävde precis hälften av de år 1913 av
gjorda barnuppfostringsmålen endast ett rättegångstillfälle. Målen med 2, 3, 
4 o. s. v. rättegångstillfällen voro färre i samma mån som antalet rättegångs
tillfällen var högre. Minst 8 rättegångstillfällen förekommo i 15 mål, därav 
1 med 12 och 1 med 13 rättegångstillfällen. Båda dessa mål förekommo vid 
häradsrätter, och målen med flera än ett rättegångstillfälle voro genomgående, 
även relativt taget, talrikare i häradsrätterna än i rådhusrätterna. Procentta
let för mål med ett rättegångstillfälle är nära nog en halv gång till så högt 
för rådhusrätterna som för häradsrätterna. Detta förhållande står, som redan 
antytts, i samband med den vid härads- och rådhusrätter förekommande be
visningen. 

Av tab. 6 ser man, att i 4/5 av de fall, där svaranden omedelbart erkänt, har 
endast ett rättegångstillfälle varit för handen. At t över huvud mål, där "sva
randen omedelbart erkänt, kunna kräva flera rättegångstillfällen, i undantags
fall t. o. m. 6, beror naturligtvis därpå, att svaranden ej förr infunnit sig inför 
rätten. Mål, där svaranden ålagts edgång, kräva minst två och vanligen fyra 
rättegångstillfällen. Delvis såsom en följd av anförda fakta bliva målen 
med ett rättegångstillfälle vanligare bland bifallna käromål än bland ej bi
fallna, såsom tydligt framgår av tab. D. Detta gäller i högre grad beträffande 
målen vid häradsrätter än beträffande målen vid rådhusrätter. 

Vad angår tiden mellan första rättegångstillfället och rättens utslag, så fram
går av tab. D, att ej mer än 29-5 % av barnuppfostringsmålen voro sådana, som 
avgjorts första rättegångsdagen, 17-4 % voro avgjorda under återstoden av första 
rättegångsmånaden, 19-0 % hade tagit en tid av högst 3 månader, 12-3 % högst 
1h år och 13-4 % högst 1 år. Trenne mål hade varat över 3 år, därav två mål 
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mellan 4 och 5 år. Att skillnaden mellan häradsrätter och rådhusrätter skall 
vara större beträffande rättegångstiden än beträffande antalet rättegångstill
fällen för vart mål är tydligt nog, om man besinnar, att rådhusrätterna sam
manträda betydligt oftare än häradsrätterna. Förhållandet åskådliggores i 
tab. D, och återspeglas jämväl i siffror angående den tid, som i genomsnitt för
flutit mellan första rättégångstillfället och rättens utslag. Denna utgjorde 
för uppfostringsmålen i häradsrätter 6 månader och 9 dagar, i rådhusrätter 1 
månad och i samtliga underrätter 3 månader och 27 dagar. Av tab. D ser man 
också, att, såsom naturligt är redan på grund av det färre antalet rättegångs
tillfällen, rättegången i allmänhet sker snabbare, då käromålet bifalles, än då 

Tab. D. I första instans avgjorda mål om barnuppfostringsbidrag år 1913 
fördelade efter antal rättegångstillfällen och den tid, som förflutit mellan 

första rättegångstillfället och rättens utslag, procenttal. 
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det ej bifalles. Skillnaden är även här större beträffande häradsrätterna än 
beträffande rådhusrätterna. 

At t procenttalet beträffande mål, där rättens utslag fällts redan första rät
tegångsdagen, för häradsrätterna är föga mer än Ve av det för rådhusrätterna, 
medan motsvarande proportion för mål med ett rättegångstillfälle utgjorde vid 
pass 2/s, tyder på att det är vanligare å landsbygden än i städerna, att rätten 
uppskjuter sitt utslag till ett kommande sammanträde. En klarare föreställning 
om denna fråga erhåller man genom att i tab. 7 studera de kombinerade upp
gifterna för antalet rättegångstillfällen samt rättegångens längd. Härvid lik
som vid uppgifter i allmänhet beträffande rättegångstiden bör hänsyn tagas till 
förefintliga bestämmelser angående sammanträden för olika härads- och råd
husrätter. 

Uppfostringsbidrag. Samtliga utdömda uppfostringsbidrag äro bestämda att 
utgå periodiskt med visst belopp per månad, kvartal eller år. Någon enstaka 
gång går mellan parterna träffad och av domstolen bekräftad förlikning ut på, 
a t t bidraget skall gäldas med ett belopp en gång för alla, att svaranden skall 
inlösa barnet å barnhus, eller att han skall själv omhändertaga barnet. År 1910, 
för vilket hithörande uppgifter äro mera fullständiga än för år 1913, förekommo 
endast 7 fall av icke periodiskt uppfostringsbidrag, därav 6 i häradsrätter och 
1 i rådhusrätt — jfr tab. 8, kol. 13. I ett av dessa fall förpliktigades svaran
den att själv omhändertaga barnet och i ett annat att inlösa detsamma å All
männa barnhusinrättningen. I de återstående fem fallen skulle svaranden så
som uppfostringsbidrag gälda en summa i ett för allt. Summan varierade mel
lan 300 och 1,000 kr.; 600 kr. var det vanligaste beloppet. 

Den ovan antydda ofullständigheten i hithörande material för år 1913 består 
huvudsakligen däri, att uppfostringsbidraget ofta utan angivande om det skall 
utgå periodiskt eller en gång för alla finnes upptaget till sitt totalvärde, och 
understundom angives därvid endast, huruvida detta värde överstiger eller 
understiger 1,000 kr. Det är dessa omständigheter som göra, att i kol. 13 av tab. 
8 siffrorna för år 1913 i motsats till dem för år 1910 äro rätt höga. 

Det periodiska uppfostringsbidraget skall så gott som undantagslöst utgå, tills 
barnet fyllt 15 år, eller tills det eljest kan försörja sig självt. År 1910 före
kom en mellan parterna träffad och av rätten bekräftad förlikning, enligt vil
ken bidraget »kulle utgå intill barnets .myndighetsålder, eller till dess det 
kunde försörja sig självt. Enligt tvenne andra av rätten bekräftade förlikningar 
skulle bidragen ej utgå längre än tills barnet fyllt tio och fjorton år, och i ett-
fall gick domstolens beslut ut på bidrag intill 14 års-åldern eller tills barnet 
kunde försörja sig självt. Bidraget skall vanligen utbetalas i efterskott, någon 
enstaka gång förekommer bestämmelse om törskottsbetalning. Den vanligaste 
betalningsterminen är kalendermånaden. Med mycket få undantag skall bi
draget utgå med samma belopp under hela tiden. Att, såsom är vanligt i 
Norge, bidraget utgår med ett högre belopp under barnets första levnadsår 
för att sedan med vissa, vanligen fem års mellanrum, sänkas något, utgör hos 
oss undantag. Bland de 781 i första instans år 1910 utdömda uppfostringsbi-
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dragen förekom mo sålunda endast 6 med växlande bidrag under olika tider, 
nämligen: 

De tre fall, där bidraget skulle utgå med ett lägre belopp under den första ti
den, voro resultat av mellan parterna ingångna förlikningar. Uppgifterna i tab. 
8 avse uppfostringsbidraget under barnets första levnadsår. 

I denna tabell lämnas en översikt över storleken av de under åren 1910 och 
1913 i första instans utdömda periodiska uppfostringsbidragen med skillnad mel
lan utslag i häradsrätter och i rådhusrätter inom olika län, och i tab. E här nedan 
äro dessa uppfostringsbidrag procentiskt fördelade i storleksgrupper. 

I det stora hela illustrera dessa tabeller på ett slående sätt gällande praxis, 
att föräldrar till barn utom äktenskapet i motsats till föräldrar till barn inom 
äktenskapet icke äro pliktiga påkosta barnet mer än vad som är oundgängligen 
nödvändigt för dess underhåll och uppfostran. Föräldrarnas levnadsomstän
digheter och förmögenhetsförhållanden äro så gott som utan inflytande på vad 

Tab. E. Under åren 1910 och 1913 utdömda årliga uppfostringsbidrag, 
procentiskt fördelade efter storlek. 
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som skall bestås barnet. En välbärgad fader behöver i allmänhet ej kosta på sitt 
utom äktenskapet födda barn mera än den, som befinner sig i de fattigaste 
villkor. At t barnet är fött utom äktenskapet medför, att dess underhåll och 
uppfostran sammanfalla med det underhåll och den uppfostran, de minst bemed
lade i samhället giva sina barn. Vådorna härav i form av ökad dödlighet, brotts
lighet m. m. hava i föregående delar av detta arbete framhållits. 

Det oftast förekommande bidraget är sålunda enligt dessa tabeller 101—120 
kr. årligen, motsvarande så gott som undantagslöst 10 kr. per månad. Ungefär 
en tredjedel av de utdömda bidragen tillhörde denna storleksgrupp. Det näst 
vanligaste beloppet var 161—180 kr. årligen, det vill så gott som utan undan
tag säga 15 kr. per månad. I övrigt förekomnio bidrag från 25 kr. upp till 360 
kr, per år. At t så låga belopp som 25—60 kr. förekommo, beror naturligtvis 
på att käranden av oförstånd eller annan orsak ej begärt högre belopp. En för 
år 1910 gjord undersökning angående förhållandet mellan uppfostringsbidragets 
storlek och svarandens yrke har icke givit något särskilt stöd för antagandet, att 
de lägsta bidragen skulle utgå från fäder i synnerligen betryckta omständigheter. 
De tre uppfostringsbidragen om 300 kr. och däröver skulle gäldas av en handels
resande, en agronom och en hovmästare. 

En jämförelse mellan siffrorna för år 1910 och år 1913 i tab. 8 och tab. E vi
sar, att uppfostringsbidragen äro stadda i stigande, något som väl bör samman
ställas med stegringen i inkomster och levnadskostnader. Med inkomst- och lev-
nadskostförhållandena bör även sammanställas den omständigheten, att i det 
stora hela de av rådhusrätterna utdömda uppfostringsbidragen äro högre än de 
i häradsrätterna utdömda. Särskilt i Stockholm äro bidragen i allmänhet rela
tivt höga; det här vanligast förekommande uppgår sålunda till 161—180 kr. om 
året, utgörande 63-0 % av samtliga av rådhusrätten utdömda, och det därnäst 
vanligaste bidragsbeloppet per år stiger till 201 kr. och däröver. För förhållan
dena i de olika länen hänvisas till tab. 8. 

En sammanträngd bild av uppfostringsbidragens storlek enligt utslag av åren 
1910 och 1913 giver nedanstående tablå, upptagande de genomsnittliga medelvär
dena för årsbidrag: 

Till jämförelse med meddelade uppgifter angående de utdömda barnuppfost-
ringsbidragen må anföras, att enligt den av Allmänna barnhuset tillämpade taxan 
å fosterlön för genom dess försorg utackorderade barn utgår fosterlönen för när
varande efter år räknat för barn i första levnadsåret med 100 kr., i andra med 80 
kr., i tredje med 72 kr. och i fjärde till och med fjortonde levnadsåret med 60 
kr., varefter fosterlön upphör. Dessutom utgår från barnhuset beklädnadsersätt
ning, och denna är något högre för äldre barn än för yngre. 
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Barnsängskostnader. I mål om barnuppfostringsbidrag förekommer ofta från 
kärandens sida yrkan om att från svaranden utfå ett mindre belopp såsom er
sättning för förlossningskostnader eller hälften av desamma. Under denna er
sättning inbegripes tydligen allenast de direkta utgifter, som nedkomsten med
fört, men däremot icke ersättning för av densamma förorsakad arbetsoförmåga 
och minskad arbetsförtjänst. Endast för de år 1910 avgjorda bamuppfostrings-
målen föreligga fullständiga uppgifter angående dessa barnsängskostnader. Bland 
de fall, där svaranden år 1910 av underdomstol ålagts att gälda uppfostringsbi-
drag, förekotnmo 133 fall, där han tillika ålades att utbetala barnsängskostnad, 
d. v. s. 17-0 % av samtliga hithörande fall. Av dessa domstolsutslag kommo 84 
på häradsrätter och 49 på rådhusrätter, motsvarande respektive 20-0 och 13-6 % 
av fall, där uppfostringsbidrag utdömts i häradsrätter och i rådhusrätter. Det 
vanligaste beloppet för utdömd barnsängskostnad utgjorde 21—30 kr., det vill i 
de flesta fall säga 25 kr. Huru beloppen i övrigt gestaltade sig enligt 1910 års 
utslag i häradsrätter och rådhusrätter, angives i nedanstående tablå: 

Det högsta beloppet för utdömd barnsängskostnad utgjorde 150 kr., det lägsta 
5 kr. 
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II. Barnuppfostringsmål i högre instans. 

I hovrätterna. I 42 eller 4-5 % av de 932 under år 1910 av underrätterna slut
ligen avgjorda barnuppfostringsmålen fullföljdes talan till hovrätt. Från under
rätterna under Svea hovrätt var detta fallet beträffande 23 mål, 4-2 % av samt
liga slutligt avgjorda 550, för underrätterna under Göta hovrätt äro motsvarande 
siffror 7, 3-1 och 228 samt för underrätterna under hovrätten över Skåne och Ble
kinge respektive 12, 7-8 och 154. Från häradsrätterna fullföljdes talan i 29 mål, 
5-5 % av de 528 slutligt avgjorda och från rådhusrätterna i 13 mål, 3-2 % av de 
404 slutligt avgjorda. Huruvida dessa olikheter ifråga om procenten av till hov
rätt fullföljda mål bero på annat än tillfälligheter, kan till följd av talens liten
het icke med säkerhet avgöras; dock synes skillnaden emellan härads- och råd
husrätterna alltför stor för att kunna förklaras genom tillfälligheternas spel. — 
Enligt rättsstatistiken fullföljdes under år 1910 till hovrätt 92 % av vid under
rätterna avdömda tvistemål; fullföljd till hovrätt är sålunda vida mindre vanlig 
i barnuppfostringsmål än i tvistemål i allmänhet.1) 

Huru de till hovrätt fullföljda målen fördela sig efter vilkendera parten som 
fullföljt talan, ändringsyrkandets föremål och målens utgång i hovrätten, fram
går av nedanstående sammanställning: 

Såsom mål, i vilka talan fullföljts rörande bevisning hava räknats sådana 
mål, i vilka enligt de inkomna primäruppgifterna svaranden mot sitt nekande 
blivit dömd till underhållsskyldighet eller edgång och man sålunda har anled
ning antaga, att hans klagomål avsett frågan om själva faderskapet. Målens 
fördelning eftersom talan fullföljts rörande bevisning och rörande annat (un
derstödets belopp, rättegångskostnader m. m.) har sålunda icke gjorts på grund
val av direkta uppgifter härom och kan därför betraktas såsom endast till
närmelsevis riktig. 

1) Det har ansetts riktigast att här jämföra barnuppfostringsmålen med tvistemålen i allmän
het, eharu i de förstnämnda talan vanligen fullföljes genom besvär liksom i brottmålen. 

2) Härunder inbegripna mål, som återförvisats. 
3) Mål, som avskrivits, i vilka ändringsyrkandet ej till prövning upptagits, eller i vilka under

rättens utslag fastställts. 
4) Häribiand ett mål, i vilket talan förts av såväl käranden som svaranden, och vilket alltså 

är dubbelräknat. 
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Tab. F. Översikt över år 1913 vid hovrätterna avgjorda barnuppfostringsmål. 

I 34 fall av 42 eller 81 % har sålunda utgången i hovrätten blivit till förmån 
för den ipart, som i underrätten var kärande, eller i vanliga fall barnets moder, i 
endast 8 fall eller 19 % av hela antalet har underrättens svarandepart haft fram
gång. 

Till kompletterande av anförda uppgifter angående barnuppfostringsmåls be
handling vid hovrätterna meddelas i tab. F här ovan på basis av de från dessa 
domstolar till Statistiska centralbyrån kvartalsvis insända uppgifterna en över
sikt över vid de olika hovrätterna år 1913 avgjorda barnuppfostringsmål. Siff
rorna i denna tabell böra anses såsom preliminära. 

I Högsta domstolen. Av de 42 till hovrätt fullföljda barnuppfostringsmålen, 
som avgjorts i första instans år 1910, fullföljdes 8 eller 19 % till Högsta dom
stolen. I 5 mål fullföljdes talan av part, som i hovrätten varit klagande, så
lunda i 3 mål av förklaranden i hovrätten. Med hänsyn till partställningen 
i underrätten fullföljdes talan hos Kungl. Maj:t i 2 mål av käranden och i 
6 av svaranden. Icke i något fall har Kungl. Maj:t funnit skäl ändra hovrät
tens utslag. 

Stockholm den 7 september 1916. 

Underdånigst 

LUDVIG WIDELL. 
SVEN ODEN. 
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Tab. 1. I första instans avgjorda mål om barn-
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uppfostringsbidrag åren 1910 och 1913, länsvis. 
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Tab. 2. Kombinerade yrken för mödrar och svarande i 
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år 1910 avgjorda barnuppfostringsmål i första instans. 



26 

Tab. 3. Ålders- och yrkesförhållanden för mödrarna i avgjorda barn-
uppfostringsmål i första instans år 1910. 



Tab. 4. Barn, för vilka mål om uppfostringsbidrag i första instans av-
gjorts år 1910, med fördelning efter ålder och kön. 
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Tab. 5. Bevisningen vid i första instans avgjorda mål om barnupp-

fostringsbidrag åren 1910 och 1913. 
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Tab. 6. I första instans avgjorda mål om barnuppfostringsbidrag år 
1913, fördelade efter bevisning och antal rättegångstillfällen. 
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Tab. 7. I första instans avgjorda mål om barnuppfostringsbidrag år 
1913, fördelade efter antal rättegångstillfällen och rättegångstid. 
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Tab. 8. I första instans utdömda uppfostringsbidrag åren 1910 och 1913, länsvis. 
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