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VÄND t

På lekplatsen kan det gå vilt 
till men Erik och Sonja 
Wenner-Edmar i Göteborg 

är två omhuldade barn. När deras 
fyra föräldrar alla är med finns 
det varsamma händer nästan 
överallt. 

Att vArA och levA som 
homosexuell innebär inte att man 

måste avstå från ett familjeliv. 
På bara några år har lagstift-
ning, attityder och möjligheterna 
för homosexuella att skaffa barn 
tagit stora kliv framåt. 2003 blev 
det möjligt för samkönade par 
att adoptera och sedan 2005 
kan lesbiska par få assisterad 
befruktning i den svenska sjuk-
vården. Andra par väljer att göra 

Barnen Erik och Sonja har fyra föräldrar

” Gud vad vi
  har det bra!”

När lilla Sonja och Erik är på lekplatsen 
är det inte bara fyra utan åtta händer 
som kan putta på dem i gungorna. 
Barnen är det lyckosamma resultatet 
av att två homosexuella par bestämde 
sig för att bli föräldrar ihop. 
av hans p a karlsson foto patrik bergenstav

som familjen Wenner-Edmar har 
gjort.

Lars och Pontus Edmar träf-
fades 1997 genom en kontaktan-
nons i RFSLs tidning Kom ut. 
Då hade de levt öppet med sin 
läggning en tid efter att under 
ungdomsåren ha förnekat, bear-
betat och till slut kommit ut bland 
familj och vänner.

– I början var vi ganska för-
siktiga, vi gick på bio och fikade 
och kände oss för i ett halvår 
innan vi blev tillsammans, berät-
tar Pontus.

Båda kände att det här var 
något speciellt och tankarna på 
att skaffa barn kom tidigt. De 
började träffa likasinnade par 
inom RFSL som redan hade eller 

ville skaffa barn för att diskutera 
olika frågeställningar som kunde 
dyka upp. Ännu var det ganska 
ovanligt att skaffa barn tillsam-
mans om man inte redan hade 
med sig barn från ett tidigare 
heterosexuellt förhållande.

lArs edmAr och Annette Wen-
ner kände varandra sedan skol-
tiden. När beslutet om att skaffa 
barn blev verk-
ligt för Lars och 
Pontus vände 
de sig först till 
Annette och 
hennes dåvaran-
de flickvän, men 
de var inte redo.

– För vår del var det inte aktu-
ellt att skaffa barn då. Men jag 
började fundera mer och mer på 
om jag inte ville ha barn. Sedan 
träffade jag Lena efter några år 
och när Lars och Pontus inte hade 
hittat en möjlighet på annat håll 
så började vi prata om det igen, 
säger Annette.

Under tiden hade Lars och 
Pontus sökt kontakt med andra 
lesbiska par, men ibland drog de 
sig ur, ibland drog sig det andra 
paret ur, av lite olika skäl. Det är 
mycket som ska fungera mellan 
fyra vuxna människor. 

Bland annat hade de kontakt 
med ett par i Stockholm och var 
till och med beredda att flytta dit 
från Göteborg om den möjlig-

heten hade kun-
nat göra dem till 
pappor.

– Men efter 
att vi hade träf-
fats i ett år så 
sa det kvinn-
liga paret att 

moderskärleken ändå är starkast 
och att de ville ha barnet mer. 
Förutsättningen för att det skulle 
fungera var att vi skulle ta lika 
mycket ansvar, så det blev inget. 
Det var ett ganska tungt besked 
att få efter att ha gått med för-
hoppningar under ett år, säger 
Pontus.

Sonja och Erik
Ålder: 3 respektive 1,5 år. Födda i Göteborg.
Bor: I sexa i Göteborgsstadsdelen Haga med sina mammor och i trea i 
Linnéstan med sina pappor.
Familj: Mamma Annette Wenner, 37 år, socionom och mamma Lena 
Wenner, 36 år, språkvetare. Pappa Pontus, 42 år, musiklärare, och pappa 
Lars Edmar, 41 år, facklig ombudsman.
eriks intressen: Springa och leka doktor.
sonjas intressen: Klättra och bada i badkar.
erik är bra på att: Dansa och ta hand om sin lillasyster.
sonja är bra på att: Ta på sig huvudbonad.

”I början var 
vi ganska 

försiktiga”
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erik och sonjA har två 
honomsexuella par som 
föräldrar.



Men det var då Lena Wenner 
kom in i bilden.

– Lars och Pontus var redan 
inne på det här spåret när jag 
träffade Annette och jag ville 
ju så gärna ha barn. Det har jag 
alltid velat långt innan jag förstod 
att jag var lesbisk. Nu blev det här 
ett alternativ som jag kunde kliva 
in i om det fungerade mellan oss 
fyra, säger hon.

de FyrA bör-
jade umgås 
mer intensivt 
för att lära 
känna varan-
dra. De åkte 
på resor och 
tillbringade 
mycket tid tillsammans. Det blev 
många middagar och långa dis-
kussioner om värderingar och 
visioner och allt de ville veta och 
komma överens om. Det visade 
sig att de gick förvånansvärt bra 
ihop.

När Pontus, Lars, Lena och 
Annette växte upp fanns det 
få förebilder att identifiera sig 
med. Jonas Gardell var känd och 
Eva Dahlgren och Efva Attling 
hade gift sig. Det förekom en del 
homosexuella biroller i allt fler fil-

mer och TV-serier, men att bilda 
familj var långt ifrån självklart. 

när de ”kom ut” för sin familj 
och sina vänner blev reaktionerna 
ganska odramatiska. Pontus för-
äldrar frågade bara varför han 
hade burit på det så länge och 
inte sagt något. Annettes bror 
är också gay och deras föräldrar 
hade mer eller mindre accep-
terat att det kanske inte skulle 

bli några barn-
barn. Lenas 
mamma hade 
anat att Lena 
tyckte om tjejer 
och Lars pappa 
varnade honom 
kort och gott 

för ”det där”… När de fyra nu 
bestämde sig för att skaffa barn 
tillsammans blev det naturligt-
vis en väldigt stor glädje i alla 
familjerna.

i dAg är sonen Erik 3 år 
och dottern Sonja 1,5 år. De är 
två pigga och glada barn som 
får väldigt mycket uppmärksam-
het. Både Lena och Annette har 
varit gravida och både Pontus 
och Lars är biologiska pappor till 
var sitt barn för att alla ska vara 

lika involverade. Men ingen av 
dem tycker att biologin är särskilt 
viktig och i vardagen känner de 
att alla är lika mycket förälder 
till båda barnen. De delar tiden 
med barnen mellan varandra lika 
enligt ett fast schema och alla fyra 
träffas regelbundet. På den korta 
tid som gick mellan det att Erik 
och Sonja föddes märker de att 
mycket har hänt i samhället.

– Det här är ingen stor sak 
längre. På dagis blev de glada att 
det var fyra föräldrar som kunde 
hämta barnen. När jag berättade 
på mitt jobb så kände de redan 
andra som hade gjort likadant. 
Man märker att det finns en nyfi-
kenhet, men det är en positiv 
nyfikenhet, säger Lena.

lArs och Pontus bor unge-
fär ett kvarter från Lena och 
Annette. De har flera vänner i 
närheten som har barn eller som 
väntar barn utifrån samma för-
utsättningar. Alla tycker att det 
är viktigt, inte minst för barnen, 
att regnbågsfamiljer är öppna och 
inte försöker smyga.

– Det är viktigt att Erik och 
Sonja får leva och leka med alla 
barn, men det är också viktigt att 
de får spegla sig i andra barn som 

har två mammor och två pappor 
och på det viset blir starka i sig 
själva, att de förstår att de inte är 
ensamma, säger Annette.

För inte länge sedAn sa 
Erik att hans kompis bara hade 
en pappa, men det var mer ett 
konstaterande. På dagis mötte 
Lena en flicka som sa att hon 
bara har en mamma och att 
Lena kunde vara hennes andra 
mamma om hon ville. De möter 
också vuxna som kan sucka lite 
avundsjukt över att Erik och 
Sonja har fyra och inte två, eller 
ibland bara en förälder, som tar 
hand om dem.

– Jag kan tänka att när Erik 
och Sonja blir tonåringar, om tio 
eller femton år, då har samhäl-
let kommit ännu längre, det blir 
ännu bättre för dem. Jag tror 
absolut på en allt större öppen-
het efter hand, säger Pontus.

AllA FyrA är överens om att 
om man är homosexuell och vill 
skaffa barn så ska man göra det 
och man ska absolut inte mörka 
något för barnen utan vara så 
öppen man kan i alla lägen. Om 
man väljer att göra som familjen 
Wenner-Edmar bör man umgås 

mycket och sätta sig i situationer 
där man lär känna varandras 
goda och mindre goda sidor.

– Vår konstellation fungerar, 
vi gillar varandra och pratar 
med varandra. Vi kommer 
fram till en lösning även om vi 
inte alltid har samma uppfatt-
ning, ibland får man ge med 
sig. Man bör vara medveten om 
att det krävs ständiga kompro-
misser. Det viktiga är att man 
litar på varandra och en del 
kanske tycker att det är enk-
last att bara göra det med sin 
partner. Tvåsamheten kanske 
är lättare, men också svårare, 
säger Lars.

BlickArnA FAller på bar-
nen. Erik blåser i sin tuta och 
kör sin plastbil och Sonja klätt-
rar upp på en stol med en res-
väska i handen och mössa på 
huvudet. Då slår Pontus ut sina 
armar.

– Gud, vad vi har det bra. 
Det var helt otänkbart för 15 
år sedan att mitt liv skulle bli 
så här. Jag har hittat en man 
och två mammor och två barn. 
Jag minns när jag satt där med 
alla dessa tankar på släktmid-
dagarna… n

FORTS t

”Det finns en positiv nyfikenhet”

”Det viktiga är 
att man litar 
på varandra”

FikAr tillsAmmAns. De båda paren trivs ihop och umgås regelbundet. 

Annette och sonjA  i lekparken. 

sonjA  tränAr  armmusklerna i parken och pappan Pontus är beredd 
att ta emot när kraften tar slut. 

erik gräver  och mamman  Lena 
är med i leken.

18  Hemtrevligt september l 2009  


