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Godt Nytår 1!18.

Et år med mange aktivlteter er gået og
et nyt, d,er formentlig bringer ligeså
mange opgaver står næsten helt og ubrugt
foran os.

Lovforslaget var vor største og mest arbejd-s-
krævend.e indsats i 1977, og vi må så stå vore
politikere bi i deres indsats for at få den
ved,taget på tinge.
Vi s;,,nes fortsat, at d.et må være en menneske-
ret at blive ræd.eret, hvis man ønsker at
forsøge at ad.optere et barn. 0g vi sl,ires ikke
faste retnlngslinier alene ka,n være afgørend-e
for, om man må acloptere e11er ej. Alt rnens
di-skussionen holder på kommer nye resrrltater
frem, f. eks. den cletaile, d.er hedder overvægt
og som bland.t adoptanter er omgi-vet af stor
mystik. Som det fremgår and-etsteds i bladet
kan vi notere, at d-er nu find.es danske ta1 til
belysning af problemet som nærmet og befolknin-
gen kan råd,føre sig med i tvivlstilfæIde.
Døclelighed.en blandt de mere end, \J fo overvægti-
ge værnepligtige var 159 f, af d-en forventede.
f den grønne betænlcring anføres dødellgheden
på 200 $, a* d-obbelte af d-et sæd.vanlige som
værencle væsentlig for bed.ømmelsen. Med d-en i d-en

refererede und.ersøge1se påviste faldende tendens
for d-ød-elighed- hos overvægtige indenfor under-
søgelsesperi-oden og d-et forhold. at undersøgelsen
kun omfatter mænd., son har en større død-elighed
end- kvinder ligeledes taget i tetragtning, er vi
måske på vej d-erhen at fedmeoverdødeligheden
ligger ind.enfor d.e i betælsring III satte græn-
ser. Formentlig ligger overclødelighed-en ved fedme

lavere end d.en som forårsages af cigaretrygnlng.
And-etsted.s i blad.et fremkomrner nogle betragtninger
over årsagerne ti1, at aaloptivforæld-re og andre
får revet visse mind.re flatterend-e h.andlinger
i næsen, som f. eks. børnemishandlinger, ifr'
Politiken, l. november A977. Yi nævner, at f. eks'
erfaringer med- ad.opterede børn fra Tyskland-
kan være årsagen. At d-ette ikke er tilfæ1det
er jo netop bevist i den så ofte nævnte under-
søgelse af Socialforskningsinstitutet ved' Vita
enizarr, idet )2 af de i undersøgelsen 158 børn
er fra Tyskland., og d"em gik d-et jo som.bekend't
godt. Denno und.ersøgelse viser jo netop, at d-e

tyske mulatbørn ildce 1ængere skal have skylden
for ængstelsen ved adoption af bøTn af and-re

racer, sorn måske især børnepsykiaterne nærer

uilfra d-eres egne erfaringer baseret på ganske

få tilfæ1de fra d-en kliniske praksis' Denne

skepsis overfor ad"option må altså have andre

rød-der, som det er vor opgave at find-e og

aflive, hvls d-e ildce er ree11e'
GSM

9, BB5o Sjerring-

Gerd.a Skovrnand

Ind-tro 1d-:

Led.er.
Referater fra Paneld.iskussion og
genexalforsanling l.2. 71. 77.
Cnristina, 3å år.
Overvægt, et litteraturreferat.
Nand,a, 3 år 10. md-r.



GENERALFORSAMIING

Referab af Paneld.isl<:ssionen den 12 . lA. 7lpå Sct. Annagad.es sko1e, Århus, ved. ADOpTI0N
og SAMFUIID§ generalforsamling.

Pane1d.e1'bagere: T,æge Per Vagn-Hansen
Psykolog U1la Te1ler
Cand.. jur. Vita poulsen

ForæIlre:
Steen Ped.ersen, Århus
Grethe Ebbesen, I{øbenharrn
Poul Gud.berg, Silkeborg
Bestyrelsen:
Ger.La Skorrmand. Maclsen
Douglas llend.erson

ord-styrer:
Leif Ipsen

Fra forældresi-d.e blev der gjori flere forsøg på
at få en begrunclelse frem for d.en stramning i
d.e generelle krav ti1 god-kend.else som ad.optiv-
foræ1dre, d.er har f.rnd,et sted, sid"en l. l-l. 76.
Denne stramning i d.e generelle krav har bevir-
1cet, at en d-e1 familier er blevet frasorteret
på grund, af overskrid.elserne i ald.erslsiterier-
ne (38 for kvinri"er; 40 for rnænd.), manglend.e op-
fyld-e1se af ]cravet om mind.st I års samliv, at
enlige ikke 1ængere er egned,e sorn adoptivforæl-
d.re. På gr,rnd af rnanglencle repræsentation fra
ad-optionsnærm og arloptionsudvalg kom flere af
spørgsmå1ene ti1 at være ubesvarede. De eksper-
ter, der d.eltog i panelet, kendte ikke de egent-
lige begrunC-e1ser for den ind-førte restriktion.
Der blev svaret, at en begrund.else vaa, ab ad-op-
tionsnærmet har vi11et ligestille aiLoptivforæ1d.-
re til ci"anske .spæiLbørn meiL foræld,re ti1 børn
fød.t i ucl-1and.et. Selvom tl-et officielt er blevet
benægtet fra Justitsministeriets sid,e, tyder
visse ting dog på, at d,et nan 1 virkelighed-en
ønsker er en begrænsning i ånta11et af ad.optere-
d-e børn. Sorn et af eksemplerne blev clet frem-
hævet, at en familj-e- uden biologlske børn
[øjst må arlopte?e 2 børn - hvis den ønsker flere
end to skal Cen kvalificere sig ekstra meget,
men ingen, ej he1Ier loJmdighed.erne, ved.r hvaal
disse kvalifkationer skal gå ud på. Derimod.'må
man gocLt have biologi-ske børn ved, sid.en af ale

adopterede.

Den i sornmer udkomne undersøgelse af Vita Pr.;-zanz
Fød-t i udland-et - ad.opteret i Danrnark blev om-

talt flere gange.

Dette und,ersøgelsesarbejd,e er blevet bestiltaf b1. a. adoptlonsudvalget, men siden unrLer_
søgelsen er kommet , h-ar nan ikke hørt noget tilhvilken holdnir:g, udvalget så har indtaget ti1
und.ersøgelsen og hvacl konsekvensertle er blevet
af d.enne posltive undersøge1se. Der findes ikke
nogen sainord.ning imellem disse to sæt af proble_
mer, id.et und_ersøgelsens resultater forelå, d.a
d.e nye regler blev sat i kraft og bevirked_e en
bety,lelig og for mange uforklarlig stramning
i forhold. ti1 d.en hid.tid.ige god.kend,elsesprcce_
d.ure, som har fungeret tilfredsstillende.
Poli.tikerne blev opford.ret til at 1æse unler_
søgelsens resultater. Ej he11er fra psykologisk
hol-d. kan man frenlægge nogen forklaring på at
såkald.te æ1,lre-aeloptanter sl«r1le være mind.re
egnede end. and-re og Jmgre ad.optanter. Som be_
grund.elsen for en godkendelsesprocedure blev
d.er fra 1ægeligt ho1d. nævnt , at, man jo ud.væ1ger
forældre ti1 børnene og ii<ke omvend-t.

Der findes ofte også i pressen ud.ta1e1ser, som
er d-iskriminerenCe overfor adoptivforældre og
ad.optivbør'n" Eb sid,ste eksempel herpå var et
ud.klip fra d.agens presse, hvor adopti-vbørir,
sted.bør'n og and.re var ud.sete som risi.kogrup-
per i forhold ti1 børnemishand.lingstilfæId.e.
Sagen fra Å1borg bliver otte d-ragåt frem og
revet adclitj-v-foræ1d.re i næsen og den har også
sat si.ne spor.i d,e netop gennemførte strarunere
godkende 1 se slcr it er ier "
Lars von d.er Lleth fra Land.sforening'en Glemte
Børn præciserede, at i begrebet acloptivbørn
er ind.befattet flere grupper!
1) Ad"optivbørn fra Tyskåand. (overvejende mulat-

børn)
2) Ad.optivbørn fta Asien (Korea, Ceylon etc)
3) 4anske ad.optivbørur
4) Ad,optivbørn i farnilier, hvor der har -,ræret

tale om skilsmisse, skiftend.e samlevere m.v.
altså en opbruaLt keruefamiliestrrrktur.

Specielt i 60terue kom d,er mange mulatbørn til
Danmark of ofte børn, d.er var;-psykisk d.årligt
ud.rusteile bl. a. p. gr. a. d.e store og kolde
tyske børnehjem" Det er nok b1. a. d.e dårlige
erfaringer fra tlen.tid., d.er har girret anled-
ning ti1 d,e mange fordomme ved-r. ad-optivbørn
i alni-nd.e1ighed".

0rn specielle 1ægelige problemer for børnenes
veclkommend.e blev clet fremføri, at d"e f leste
bøtn i star'oen har ma.reforstyrrelser og er
meget trætte, men at de i 1øbet af de kommende
2 måned.er blomstrer op og bliver sund.e børn.
Ad.optidoræld-re er ofte ret modløse og sår'oare
i forbind.else med barnets ankomst cg d-en manglen-
de nattesørm i flere nætter kan goclt'i1å foræ1dre
r:d i :t ar i; en.



Fra psykologisk hold blev d.et fremført; at
man som foræ1dre skal støtte barnet i, at d-et
er antlerlecLes af ud.seend.e encl sine jærmalC.ren-
d-e kammerater og ildre bortforklare d.et. Det
er ofte en sorg, sorn barnet skal igennem, over
at d.et ildce ser ud som sine jærmald.rende.

Fra bestyrelsens side blev forældrene opford-ret
ti-1 at slcive om deres erfaringer t11 bladet,
id.et hovedformålet mecL foreni.ngen og blad.et
er at oplyse orn ad.optioner breclt og udbrede
forældrenes erfaringer til hinand.en. Forbil-
leclet for foreningens blarl er d.et svenske
ttAtt Ad.opteratr .

Ti1 sid.st i debatten blev tlet foresErgt, om

d.et var korrekt at ad-optionsnærmet båd.e skul-
1e være retningsgivend-e m.h.t. reglerne om god--
kend.else og samtitlig ankeinstans for de amtslige
social-centres afgøre1ser. Fra juridisk sid-e blev
C.er svaret, at det nok er lroget usædvanligt,
iclet retspraksis er, at clen ud.øvend-e myndighed
ad.skilles fra ilen d.ømmend,e. Men ombudsmanden
har udtalt, at d.er forvaltningsretligt ikke
kan klages over d-ette, men nok over d-en praksis
som adoBtionsnævnet ud-øver.

Referent: Elisabeth Pedersen.

Panelet

Efter paneldi.siarssionen afhold-tes ordinær
Generalforsamling. Poul Gud.berg blev valgt som

d,irigent.
ForrnanC.en, Leif Ipsen aflagd.e beretning. For-
samlingen god.kend.te d-en:re.
ArbejcLsprogrammet for tLet kommencle år godkend--

tes ligelettes, d,og med- d.en tilføjelse at 1)'l) t
Internationalt Børrreår, forbered.es.
Blandt cLe indkomne forslag vax en tilføjelse
ti1 lovens § 4 sttc. I veclr. op]træYning af
kontingent. End.vid-ere om ønsket om at sup-

pleanter d.eltager i bestyrelsesmød.er både
i lokalforeningerne og i hoved.bestSæe1sen.
Fra salen forsøgte man endelig, at få en
ved-tagelse om, at adoptionssøgend-e, d.er har
fået afslag til at adoptere, ildce bør være
valgbare ti1 bestyrelsesposter. Dette bo-
grund.et i tid.ligere erfaringer fra adoptions-
organisationer, hvor forskelligartede interes-
ser har skabt splicL og uro. Men d.et blev fast-
s1ået, at alle metllemmer af Åiloption og Sam-

fund. er valgbare.
Regnskabet god.kendtes. Nogle med-lemmer fore-
slog en kontingentforhøielse, ford-i d-et er
<Lyr-b at star-be en forening og også fordi d'e

følte, C.e allerecle havcle fået megen valuta
for pengene.
Man blev ttog enige om at forisætte med- et
kontingent på kr. 14Or- pr år og i steclet for
kontingentforhøje1se at oprette en fond, hvor-
tj-1 mecllernmer ka^n 1nd-betale kr. 50r- år1igt
e11er nere.

Va1g. Poul Skov l(ristensen og Steen Petersen
opst i11es.
Rezultatet af valget blev:

Gerd"a Skorrmand. Madsen, genvalgt
Elisabeth Ågård- Ped-ersen, genvalgt
Poul Skov I{ristensen, nYvalgt
Steen Petersen, nYvalgt - suPPl'
Asbjørn Sjerre, genvalgt - suPPl'

Leif Ipsen takkeile d-e afgåed'e bestyrelsesmed-lem-

mer, Eigil And.ersen og Karsten Hjelt for deres

store indsats og beklagede, at de følte de måtte

ophøre pr 8r. a. stor arlejrJ'sbyrde i det daglige'

Referent : Gerd-a Skor''man'1 ]ial-:'cn
l(9Lir@lLii6§

::?t ,-€» l@,'lii
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CHRISTINA 3åårg1.

Ilermed. et pa? ord. om, hvord.an d.et er at a,lop-
tere et barn på 3å å;. .
Det er skønt, men noget er der jo at tage hen-
syn ti1.
Da Christina kom til Danmark, bryt_ted.e hun sig
ti1 migl hun var bange for mænd.. Men held,igvis
ha.rcle båcLe vores biologiske søn på god.t 6 år
og mi-n mancL fået Iov ti1 at ho1d.e fri i ! d.age,
så vi alle fire iqrnne n3nle cl,et. I dag vi1 hun
ikke und.være sin far for gu1d. Vi vi1 anbefale
and.re som har rmrlighecL for d.et at hold.e fri ile
første d.age, så barnet fra starien ved., hvern
d.et hører'ci1 , og hvem cLer hører'ail i d.et nye
hjem, d.et er kommet til.
Vi ønsked,e et større barn, så børnene kunne
have fornøjelse af hinand.en som søskend.e. De er
som a^nd.re søskende, de leger god,t, men kan også
skændes.
Vi forstår egentlig ildce, at man tøver så meget
med. at hjemtage et barn på 3- 5 år. -erriI jeg
lige ii:d,skyd.e: Vi ønsked.e et barir på { år, men
vores socialråd.giver vi11e ildce anbefale os at
få et barn, d.er var over 3 år. Mcn måske har
'vi- været he1d.ige.
Christi:ra sov hos mig cle første 2 månecler, d.er-
efter Iagd.e vi hend.e i hendes egen seng ind.e på
væ?elset e så 1å jeg på en mad,ras på gulvet 1 ca.
1{ d,age. Så snakkecle vi med. honcLe om, at hun
skulle prøve at sove aiene på være1set. Der-
ti-1 sagd.e hun: Så bliver Christina ked. af d.et!
llun græd. en 1i-11e smule den første aften, d-a

hun sl«r11e i seng. Sld.en har d.er ikl<e været
noget.
Hun sang en masse koreanske sange, ila hun kom,
men efter ilogIe dage var d,et bland-et meC. d-ansk.

deruale havd.e de 1ært hencle at gøre sig forståe-
.Iig rned fingerfegn, så sproget ikke var noget
problenr. Efter 3-4 milr. begynd-te hun at sætte
sætninger sammen.
Det -rared.e { md.r. ind.en vi }<ll.nne køre en tur
med hende, cLer varecle over 1 time, så begynd--

te hun at snaldce om flyvemaski.ner. Vi tror,
hun var bange for, at hun skulle forlacle os

igen.
Da.hun sku11e d.øbes, spurgte præsten om hun
vi11e bæres el1er stå på en sto1. Hun bad" om

d.et sidste, så l«rnne hun rigtig stå og over-
skue clet he1e, og hun fortalte os hurbigt,
hvor farilor saa[, og nærmecle hvem hun e11ers
kendt e.
IIun vi1 meget gerne rri byenrr el1er ha're gæster'
I{un er i børnehave 4 timer orn dagen, d-et er irun

meget g1aå for.
uea nensyn ti1 maclen: Vi begyndte med' at give

hend.e clen mad, d-e fra acloptionskontcret anbefa-

1ed-e os, men efter en uge spiste hun den rnad'

vi and.rå spiste. Hun er meget glad for macl' er

Litteraturreferat .

Mortality in Extremely 0verrueight Young Men.
Thorkild I. A. Sørensen & Stig Sonne-Ho1m.
Journal of.Chroni_oal Diseases 30 z 359-367t
7977.

Det er velkend.t, at man herhjemme afslår
ad.optionsbevilling ved extrem overvægt. Den
grørvte adoptionsbetænlceing IIf har på basis
af en engelsk og en amerikansk livsforsile-
ingsund,ersøgelse sat grænsen ved. 60 $ ovewægt ,
som i d.e pågæIclencle und.ersøgelser har hd en
d.ød.e1ighed, på god.t d.et d.obbelte af det forven-
t ecle .

Der foreligger nu en d.ansk und.ersøge1se af
d.øclelighed.en blantlt overvægtige ved, seesioner
1 Københam og et omegnsdistrikt for period.en
L943-73 opgjort ved lægerne Thorkild I. A.
Sørensen og Stig Sonne-Ho1m som 1ed. i rrlhe

Daåish Obesity Pro jectrr .
Ialt var 1320 mænd mere encl 45 fo o'rervægligp
og af d"em døåC i opgørelsesperioclen 1! mod

forventet l«ap 12. Sagt på en anclen måde død-e

blanilt ile overvægtige lr)6 mod. forventet 7r2J
per 10OO menneske-år. El1er sagt på end-nu en
and.en måde d.ød-eligheden var 160 fo af d"et not-
male. f opgørelsesperiod,en steg hyppigheden
af fedme ved- sessionerne kraftigt samtid-ig
med at unclersøgelsen kume påvise en sikker
fald.end.e tendens for cløcleligheden blandt de

overvægt ige.
Referat af Troels Kard-e1, d.r. med-.

ri::sten af den opfattelse, at d.er i1d<e må

stå noget på bord.et, når 'ri er færdi.gemed
at spise. I{un kan 1id.e a1 slags mad", vi må

nogen gange være lid,t hårrle ved. hende og
sige, at nu kan d.et ikke nybte at spi-se mere.
Det er lkke for at være hårtl ved. hende, men

for at rrnci.gå, at vi senere skal have hende på
slankekur.
Vi skal passe lidt gå,, at hun ildce ser IV-avis,
hvis der bliver vist noget med solalater og kanp-
vogne, så begyncler hun at snaidce om krig" Da

hun havd.e været her et par måneder, kom hun og

sagde, at hun var bange. Da jeg spurgte orn,

hvad, hun var bange for, sagd-e hun : 3øsser,
vinduerne. Vi forklared.e hencle, at her i !an-
mark var d.er kun legetøjsbøsser. Nu snald<er

hun ild<e mere om ilet.
A1t d.ette lycler måske som problemer, det er
clet slet ikJce, kun småting, son man klarer
hen acl vejen.

Christinas mor



NANIA 3år10md.r.
Ankomst 28. 2. 73.

Den cLag i luftharmen kom efter rnange d.age,
hvor a1le oplevelser var fortætted.å, et op_gør med. en tilvære1se, der fra d.ennå d,a.gvar s1ut.
Selve rejsen til København va? rnærkeIig. Jeg
mød.te ustanilseIig mennesker, jeg kend.te, og
som jeg und.er norarale omstænd.ighed,er ville
have hilst på, men i d.ag undgik jeg d,em.
Jeg vi11e ilcl<e til at forklare, at jeg var
på vej ti1 Københarm efter et barn.
Det var en b1a-rd.et oplevelse at gå gennem
luftharmen og ud, ti1 maskinen. Jåg lorr*e ,ræp_
pe tro, d.et var mig, d.er stod. for tur, og jeg
forsøgte at koncentrere mig om d.e and.re, d.er
også sku11e hento et barn.
Jeg tror ald.rig jeg har været så bange i mlt
Iiv. Det var så afgørend.e. Vi1le vi komme ti1
at bryd.e os om hinand.en? Vi11e den tilværelse
overhoved.et være noget for migi Og for hend.e?
Det var næsten med lettelse jeg hør.te, at
hun muligvis ildce var mecl d-et første f1y fra
Fra-:r'lcfurt, men måske kom {O minutter senere.
Jeg sagcle: Ah, Iad d.et vente {0 minutter mere.
Men d.e øveige ventend.e sa,gd.e straks: Det må
ildce vente et minut merel

0g så kom børnene. De spæd.er 3 ialtrblev bå-
ret ud,, og jeg engagerecle mig straks i en
forbytning af en d.reng og en pige, rnen måt-
te opgive - for tler kom hun langsomt gåend.e
med. en steward.esse i håncLen mecL et roligt ucl-
tryk i ansigtet som verclensd.amen, d.er venter
bekend.te hver gang hun stiger ud. af en flyvema,-
skine. Hun var iført en petroleumsfarvet uld-en
trøje, rød.e lange tnrkser og d"en hvid.e uncLer-
trøje hang ud.enpå. Håret var kortklippet
og IcøIIed.e i. pa,nd-en, ansigtet gyld,entbrunt,
ro3-igt med. d.e rolige, kønne, rnørke øjne.
Da jeg satte mig på hug foran hencLe, hoppede
hun straks op i arnene på mig og tog mig fast
om skuliLrene, men hun så ildce på mig.
Men så skuIle jeg jo som a1le anclre have et
bi11ed.e af hencLer o8 jeg satte hend.e fra mig,
selv om tlet ildce passed.e hend.e. Jeg havd.e
end.d.a fået at vi.d,e, at hun havcle været meget
ulyldcelig over at sku11e skilles fra stewar-
cLessen i lufthavnen i Frankfurt. SelvføIgelig
kom billetLet ikke til at du, og et evlgt rni.nd-e

fik jeg sendt fra en af fædrene ti1 et af spæcl-
børnenel Nancl.a alene i sofaen og mig selv
siddend-g fumlende mecl fotografiapparatet foran
hend.e. Jeg havde såd.an indstillet mig på, hvad.

cler skulle ske, men mest uclfra mig selv' II{IG
ud.fra barnet.

Jeg tog hende d,erpå på armen og bar hend.e
1f. ttun så iklce på rnig, *u, =ri1"d" forsig_tigt et par gange, nens hun så ud_ af vi_n_

-duet: Carlie, sagd,e frun (ti-tte tit).
Y.r- 

k"T d? end.elig ucl af systemet. jeg funne
iid<e find.e ud. af papire?ne og en behiertet
person ord.ned.e d.em for mig. Nand-a var i
Danmark.

Ud.enfor vented.e Nandas nye moster og hend.es
! md.r. æ1iLre fætter. De kom 1øbend.e, d.a d.e
så os. Yi laruste en tåre sammen. Mine egne
fø1elseryar en bland.ing af d.et ansvar, d,er
nu hviled.e på mig, og en uendelig 1ykke. Jeg
kunne have hoppet og spnrnget af gIæd.e over,
at d.en dejlige unge var min.
Da vi nåed.e over i lnclenrigsgården gav vi
Nand.a noget pæremos. IIun ho1d.t god_t fast i
min fraidce, og veg ild<e fra mlg. Dog begynd.te
hun at kaste med. d.en klucledukke, jeg havd-e
givet hend.e. Først lige ned, foran min fod.,
og forsigtigt ud.en at slippe mig fik hun fat
i d.en, d.erpå 1id.t Iængere væk og efterhånd.en
f1øj duldcen hen over hoved.et på travle f1y-
passagerer, d-er gik og kom, mens fætter Jakob
og hun 1øb om kap efter dukken. Efter hver
'fangst kom hun tilbage ti1 mig og lcavled.e op
på skødet, og så begynd.te hun forfra.
I{un vinked.e g1ad. farvel ti1 sin fætter og
moster, og i flyet fra Københarm legecle hun
tit-tit og borte med. d.e and-re passagerer.

Yelankomnen ti1 sit nye hjem fik hun mad,, et
bad. gg nyt nattøj og så blev hun lagt 1 seng.
Hun 1å og kigged.e 1id.t med- store øjne og faId.t
så i sørm, vist iklce helt tryg, men træthed.en
overvæld,ed.e hend.e.

Næste morgen fik hun tvebakker, som hun spiste
i et væk. 0p ad. tLagen sku11e hun have en i
hver hånd-, og cLe sku11e være lige store.
Det første vi- gjorcLe var at købe nye sko. Hun
satte straks slne ind.iske sko hen i ud-sa1gs-
kassen i skotøjshand-elen. Ord-en må d.er være.
0g d.a vi d.erfra gik tl1 1ægen, tog hun sely
d.e nye sko af og sti-11ed.e hen i en lccg i
und.ersøge1se svære1set.

Legernligt var hun rask, hun havd.e en 11ilt stor
mave, men cLeruar intet særligt. En fodvorte
fik v.i hurtigt has på. 0g lusene fik vi stor
fornøje1se af nogle månecler sorier€. Men d-et

kan man d.a overlevel '

6a vi kom hjem fra 1ægebesøget begyncl-te hun
at løbe fra mig. det giorde ildce så meget,
at hun 1øb ud. i haven og over i pløjejorclen,
men det var straks værre, da hun 1øb ud på

vejen. Mine reflekser som mor var enclnu ildre



i ord.en. Jeg skuI1e lige hente en pung i
bilen og så satte hun ud. på vejen. Bi1en,
d,er kom på d.en mod.satte sid.e, nåed.e at brem-
se op, og et he1d. var d.ei, at d.er ingen tra-
fik var på vor sid-e. jeg blev ræd-selsslagen
ved tanken orn ulykken, d.er icunne være sket ,
men også fordi d-et så klart gik op for mi.g,
at hun end-nu ikke var mit barn. Min reaktion
gjaldt samfund-et, dem jeg følle, jeg stod
ti1 ahsvar overfor. Det var end.nu ildce mig
selv personligt, d,er vi11e blive noget berø-
vet. 0g d.en følelse var forskrække1ig. Fra
det øjeblik begynd.te kampen med. fø1e1serne
for mit barn. 0g intet er vel så kompliceret
som vore fø1e1ser for and.re mennesk'er, men
vi har en ind.groet fornemmelse af, at marr
skal elske sit barn fra man ser det første
gang. 08 d.er er så mange ting, d-er båd.e til-
taler 69 frestøder een.

F. eks. d.et konstante smiI.
-l.Ianda var smuk og især hend.es smil betog
a11e. Jeg fø1te noget tomt ved det. Det var
ikke ægte. Det forvirred-e mig. Det smigrecle
min forfængelighed. at have et barn, deruar
så smukt og indtagende, at næsten alle stand-
sed-e op og sagde: )et er d-et yrrdi.gåte barn,
jeg nogensinde har set. E11er: Hun ser ud som
var hun skrevet hjem efter katalog!
Men smilet var ikke ægte. Det forsvandt efter
en r;m tid,.
I dag ved. jeg, at børn, d-er kommer fra et
børnehjem i et and.et land- og har levet en
tilværelse blandt børn, har 1ært at indord-ne
sJ-g under den hakkeord.en, d.er findes. Et sær-
ligt kønt barn el1er et barn med en særlig
egenskab kan lære at udnytte clenne, således
at d-et ka.n få et ekstra klap eI1er.kærtegn
evL. en god,bio fra en af de voksne, som det
iøwrigt har så lid.t kontakt ms[. Men det siger
også en he1 de1 om det barn, der ildce er i
besiddelse af såd-arure egenskaber. Overlever
d.et overhovedet har d.et i høj grad fået sin
seh'respekt sat på prøve og det er nu acloptiv-
forældrenes opgaYe at give d-et sehrespekben

Da smilet forsvandt efter ca. 2 nd-r. måtte
jeg ti1 at ransage mig selv: Hvad forkert
gjorde jeg nu? A1ligeve1 havde jeg en for-
nemmelse af) at jeg var ved- at finde incl til
rnit eget barn, hun var ved at føTe sig tryg
og turde vise sig, så1edes som hun var'

I 1øbet af d-e første par dage modtog vi man-

ge gæster og især gaver. Hver gang d-ørk1ok-

tcen glk, var der en gave. Nand"a pakked-e op

mea iryå og sørgede hver gang for at.pakke
gaven fint ind igen og 1ægge den på sit være1-

se. Så syntes den nærmeste nabo at d-et var
passend.e, at hun besøgte d.em og så deres
store piges legesager. Det gik d.a også meget
fint indtil vi sku11e hjem. Nand-a pakked.e
legesagerne sammen og var red,e ti1 at gå
hjem meC d.et hele. Men d.et var jo j-kke menin_
gen. Vi forsøgte at forklare hend_e tingenes
sammenhæng. Men Nand.a, der a11ered.e ved flere
1ej11ghed.er havde vist, at hun havd.e en stærk
vilje og vid.ste at gennemføre den, -nægtede
at forstå. Vi voksne var eni_ge om, at tingene
sku1le blive, hvor d.e hørte til, og at Nand.a
måtte 1ære d.ette også, Lrvor svært d.et end. var
for os a11e. Jeg 1øfted.e hend-e ti1 slut op
og irar hend.e skrigend-e hjem. Jeg forsøgte at
trøste med a1le de midler, jeg vid.ste pleje-
d.e at vlrke, mad, bad- o.s.v. Ma,len spyttede
hun ud-. Da hun sad i bad-ekarret røg legeting,
vaskekfud.e m.m. lige i hoved.et på mig, blot
jeg viste mig. Jeg nænned-e d.og ikke at gå
fra hend.e, d-a jeg var bange for at gøre hend-e
end.nu mere ængstelig end hun måske var og
b1ev, selv om konsekvensen var at også jeg
blev våd fra yderst ti1 ind.erst. Men selv en
engel mi-ster jo sin tålmod.ighed., jeg tog hen-
d.e op og tørred.e hend-e, forsøgte at berolige,
men.intet hja1p, tænd.te for radioen for at
prøQe at overd"øve hend-e, viste hend.e sig selv
i spejlet, men jeg var en ud.mattelse nær og
fortvivlet var jeg efterhånd.en også. Så greb
jeg ti1 d.en sid-ste ud.vej, med klar hjerne,
gav jeg hende et klask bagi, der ikke rrslog

igennemrr, derpå gav jeg hend-e to ti1, der
var hård.e. IIun holdt øjbblikkelig op med. at
græde, så forbavset på migl Putted-e sig så
ind. ti1 mig og 1od. sig trøste. To gange senere
opleved.e jeg lignende situationer. Det er nok
iklce sket senere, vi skæncles nok og kan også
blive meget wrede på hinanclen, men d.et er en
mexe almind.etig nor/harn situation og ligner
rnere det man a1rninaleligvis oplever i d-et d-ag-
1ige. Den første begiverhed var skelsættend-e
for mig og efterlod et ar i min sjæ1, tror
jeg nærmest, d-et står så klart i erindringen
som første gang ieg bulede min nye bil, noget
var ød.eIa,gt, som sku11e have været he1t.

Nand-a sov god.t j- sin seng. Jeg Iæste og hygged'e

Ior hend-e ved- sengetid og blev hos hend-e ti1
hun falilt i sørm, en skik cler fortsat eksisterer,
ti1 g1æcte og und-extid.en også stor ærgrelse'
I{un sov roligt og trygt, neget afslappet, som

et spæd-barn med armene op over hoved'et ' Tre gange

havd-e hun marerid,t og huset genlgd af hend-es

skrig. AI1e gange vækkecle jeg hende, og hun fald-t
straks efter trygt i sørm igen' Min bibel i den

tid- var Jan de llartogrs The chj-ldren og ieg
slog'op r.lnd-er trNightmaresrr og konstaterede be-

rorig"i, at det §t<u1:-e være et tegn på tilpas-
,rirrg. -Nar irun und-erbiden omend sjældent våg'nede

om natten tog jeg hend-e ind- i mi-n egen seng og



jeg bernærked.e d.a, at hun var meget barge for
l«opslig berøring. F-ørte jeg d.et mind,ste ved.
hend.e, 1å hun stiv som en pind_. Dette fortog
sig efter en period_e, hvor hun så sov med_

sine arme fastlåst om rnin ha1s.
Jeg må nok berette, at d.er l«rn blev til fire
d.ages orlov for mi.g, og d.et var naturligvis
helt forkert. Men d.et jeg kunne hold.e orlov
forr" havd.e jeg købt hus for, og hvad. er vig_
ti.gst. Der er jo her som altid. tale om et
va1g. Nand-a kom i en rneget kær1ig dagpleje
på højsko1en, hvor jeg arbejd.er. Vl sås tit,
hun vid.ste, hvor jeg arbejd.ed.e. Men naturligvis
reagered.e hun d.erpå. Først vecl, at græd.e ulykke-
ligt vect afskeilen og med. overstrømmend.e g1æd_e
vecl gensynet. Men efter nogle d_age tror jeg
nok, hun syntes, hun havd.e det godt nok, og
hun nægted.e at gå mecL mig hjem. Det er meget
forståe1igt, men d.et var svært for mig og kimen
ti1 en ret så voldsom jalousi blev vakt i mig.
Da tle første tre rnåned-er var gået kom min god-e,
lange sommerferie fra ult. maj ti1 september.
Vi sku1le tilbringe tid.en herhjemme sammen.
Og så skete cler noget. Regressionen, som d.et
hed-d-er med et fint orcl, ind.fanclt sig. Jgg ha-
vcle i starten været forbereclt på d.et € havd,e
narresut og sutteflaske parat, men d,et havd"e
d-a ingen interesse. Det fik d.et til gergæ1d
nu. Hun 1å i arm, tine efter time, suttend.e på
si-n sutteflaske. I,4æ1k tå1te hun iklce før
efter mere end- tre års ophold- her i 1and.et.
Hun fik juioe af forskellig art. Hun d.ra.I< af
sutteflaske da€ og nat og rneget.Ilun havcle
altid- været tør, men nu begynalte hun også at
gøre si-g våd. om na+,ten, og det har holdt sig
ti1 hun var god.t og veI J år gammel. Fra mit
arbejale på en børnepsykiatrisk afcleling vidste
jeg, at d.et var en naturlig reakbion, som
jeg hverken afviste el1er blev forslcækhet
over. Tvrætimod sagde jeg ti1 mig se1v, at
eftersom Nancla skulle blive hos mig, var d-et

et sund.t og rigtigt tegn, og d-et falclt så'-r,an

set også sammen meal nine egne behov. På et
tid"spunkt blev cle våd,e senge rnig clog lidt for
meget, og ieg købte en pose engangsbleer.
0g aldrig har vi d-a vlst oplevet større 1yk-
ke, Nanil.a nød. d.em. Hele regressj-onsfasen
vareale mere end- 1 år. En d-ag vil1e hun ikke
have sutteflasken mere, men efter fjorten d'age

forlangte hun clen igen. Men da var d-er sket
noget. I{un lalnne ikJ<e 1ængere sutte sovend'e!
Synkerefleksen i alen liggend-e stilling var
væk. Så blev clet narresut og den døjede vi
med t11 skolegangens start, tror jeg næsten'

I slutningen af regressionspexioden fandt hun

iøvrigt på, at hun vi11e være en baby, der Iå'

i min mave. Hun lcavlecLe intl und"er mine kjoler'
busseronner e1Ier hvad jeg nu havcle på' Jeg

måtte bære rund.t på hend.e og når jeg tog
hende ud sku1le jeg juble over d_ei åejlige
barn. jeg fået, en pi.ge mecL sort hår, lige
som jeg havd.e ønsket mig. Hun gik d.årefter
rund.t med. bred.sporet gang og jublede overa1t d.et jeg forbered.t til hend.es fød.se1,
værelse, legetøj, o.s.rr.
Jeg oplevecle d.et sorn faser, d.er loesrbtecle osnært sammein.

i']anda er nu en stor skolepige, d.er klarersig som børn fIest. Måske skuile jeg have
tænlcb mere over clen lange regressionsfase
og 1ad.et hend,e vente 1 år rned. at begyncle
i- skolen. I hvert fald har det været lid.t
svært for hend.e at klare sig socialt i sko_
1en- Skolemæssigt har hun vist ikke synd.er_
lige problømer. llun er stad.ig et legebarn
og neget fantasifuld.
f sommeren 16 f1k hun en li11esøster. Hend_esjalousi har været voldsom, d,et er først nu,
hvor d.e virkelig kan lege sammen, at hun
værdsætter ikke at være enebarn mere.
Li11esøsteren begynd.te en regressionsperi_-
od.e 1 forbind.else med efterårsferien, men
d.en 1øb ud, i sand-et. Tid.spunktet fald.t
sammen med. Nantlas regressionsperiod.e, men
d.et har nok ikke noget med. 1ængd.en af barnets
ophold. at gøre, snarere med. d.en tid. man har
til at tage sig af barnet mens d-et er i den
regressionsfase. Der er jo iøwrigt også d.et
mærkelige ved regressionen, at barnet d.et ene
øjeblik er som et 3 md-r.s barn og næste øjeblik
leger som en { e11er )-årig. Barnets realction
overfor en selv er også clet ene øejblik spæd.-
barnets, d.et næste øjeblik d.en store, lcitiske
piges. Jeg synes, regressionsfasen har været
meget d.ejlig at opleve, men også hævend.e,
men jeg tror, d.en har en værd-1flr1cl funlrtion.
Jeg ved. fra erfaringer i Sverige meal adoptiv-
børn, vi1 man d-er tilråde foræld.rene at lad.e
d-e større adoptivbørn regred.iere. Jeg tror,
man når at genopbygge, d.et, d.er evt. ikke er
lyldcecles i barnets første levemåneiler, og cler-
til kommer at till«rytningen ti1 tLe nye foræIdre
bliver tættere.
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