
Ogift fader sökes, film från 1953 

Den unga kontoristen Irene Lindblad, inflyttad till Stockholm från Västervik, har åkt ut i skärgården 

för att fira midsommar. På dansbanan träffar hon läkaren Stig Hellgren, som kommit seglande i sin 

gode väns båt. De blir omedelbart förälskade i varandra och tillbringar kvällen och natten 

tillsammans. Ett plötsligt oväder tvingar Stig att återvända till båten och avsegla. När Irene kommer 

till stranden på morgonen finns inga spår av hennes vän. Av det nattliga kärleksmötet på skäret 

återstår för hennes del en bukett vissnade midsommarblommor och Stigs kvarglömda seglarmössa.  

Irene fortsätter sitt arbete på kontoret. Snart förstår hon att hon väntar barn. Hennes försök att 

komma i kontakt med Stig misslyckas, och då hon en kväll ser honom i sällskap med en annan flicka 

beslutar hon att ensam ta hand om barnet. På Luciadagen läser hon i tidningen att läkaren förlovat 

sig med en flicka ur överklassen.  

Irene besöker Riksförbundet för sexuell upplysning och träffar där Inga Lind. Inga väntar också barn 

och har övergivits av sin pojkvän Erik. Väl insatt i de ogifta mödrarnas rättigheter ger hon Irene goda 

råd. Men Irene vill inte vidta några åtgärder som skulle kunna skada Stig, inte ens uppge hans namn.  

Våren kommer. I mars får Irene de första värkarna och förs till sjukhus. Den tjänstgörande 

förlossningsläkaren är Stig. Han har utan framgång sökt Irene. Nu får han för första gången reda på 

följderna av deras midsommaraftonsromans. Tångförlossning måste tillgripas, och det blir Stig som 

får utföra den. När Irene vaknar upp ur narkosen är hon mor till tvillingar, två pojkar. Stig är beredd 

att ta sitt fadersansvar, men Irene vill inte fortsätta att träffa honom, och framför allt vill hon inte att 

han gifter sig med henne för barnens skull.  

Stigs fästmö tror inte att läkaren är far till barnen och kan inte tänka sig att hennes blivande make 

regelbundet skall träffa denna familj vid sidan om. Hon erbjuder sig att betala för att få Irene 

förflyttad till annan ort.  

Irene kommer till ett mödrahem och träffar där Inga och flera andra flickor i samma situation. Ann-

Marie har fått barn med en hänsynslös skinnknutte och tvingas adoptera bort det. Den lättsinniga 

Sippy föredrar kärlek "à la carte"; hon kan inte tänka sig själv i modersrollen. Rut har haft en svår 

barndom hos fosterföräldrar på landet. I de tidiga tonåren förälskar hon sig i byns skolbusschaufför 

och smyger sig ut på nätterna för att få vara tillsammans med honom. En julafton ligger hon 

övergiven på en förlossningsklinik. Men just där finns Stig. Han tröstar henne och ger henne 

livsmodet tillbaka.  

Det stundar till barndop på hemmet. Flera barn skall döpas. Irenes rumskamrat Mary skall bära fram 

sin son. Hennes fästman Gösta, aspirant vid flygvapnet, är närvarande, liksom Stig.  

Inga och hennes Erik har stämt träff på Skansen. Han vill ställa allt till rätta. Sedan han bett om 

förlåtelse för begångna försyndelser försonas de.  

Mary och Gösta tänker gifta sig när han är färdig med sin aspirantkurs. Några dagar efter dopet sitter 

flickorna och solar sig utanför mödrahemmet då budskapet att Gösta förolyckats under övning i 

avancerad flygning sänds över radions nyhetsprogram. Mary sjunker ihop. På natten plågas hon av 

mardrömmar och stoppar i sig sömntabletter, som Sippy givit henne. Irene upptäcker dock i tid att 

rumskamraten är medvetslös. Mary transporteras till det sjukhus där Stig arbetar. Av honom får 



Irene veta att Mary kommer att klara sig. Samtidigt kommer besked från Göstas föräldrar att de vill ta 

hand om det för dem tidigare okända barnbarnet och modern.  

Stig kommer ut till hemmet och berättar för Irene att han brutit sin förlovning. Han har egentligen 

älskat Irene hela tiden. Nu undrar han om hon kan älska honom tillbaka, trots att han "ställt till det så 

här". Och det kan Irene, vilket hon bekräftar med en kyss. I fönstret står Rut med sin lille son och ser 

på Stigs bil. "Din pappa har också en bil, men han kommer aldrig och hämtar oss", säger hon. 

(Baserat på en något ofullständig kopia.) 

 

Filmen premiärvisades 16 januari 1953 på Olympia i Stockholm. Inspelningen skedde med 

ateljéfilmning i Sandrewateljéerna och med exteriörer filmade i bland annat Vaxholm, Grisslinge och 

på olika ställen runt omkring Stockholm av filmfotograf Rune Ericson. 

Eva Stiberg - Irene Lindblad, kontorist, ogift mor 

Bengt Logardt - Stig Hellgren, underläkare, far till Irenes barn 

Öllegård Wellton - Inga Lind, expedit i herrekiperingsaffär, ogift mor 

Lissi Alandh - Sippy, ogift mor 

Lennart Lindberg - Gösta Hedengran, aspirant vid flygvapnet 

Ulla Holmberg - Eva Waller 

Erik Strandmark - Ned, skolbusschaufför 

Anne-Margrethe Björlin - Ann-Margreth Söderberg, Stigs fästmö 

Per Sjöstrand - Erik Eliasson, elektriker, Ingas pojkvän 

Gunlög Hagberg - Rut Jonsson, fosterdotter i bondfamilj, ogift mor 

Gerd Ericsson - Mary Ellinder, ogift mor 


