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Andra växer in i föräldraskapet 
stegvis. För mig blev det pang på. 
Jag skulle nog behövt inskolning’’

’’
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Cecilia Engström älskar barn. Men 
tiden rann iväg. Plötsligt stod hon 
där, mitt i karriären, singel, barnlös 
och över 40. Hon drog igång en 
adoptionsprocess, väl medveten om 
att det var i sista minuten. Två år 
senare kom mejlet som förändrade 
hennes liv.
Av: Lena Hansson  Foto: Julián Lineros 

C
ecilia sitter på en 
uteservering i ett 
av Bogotás fi nare 
kvarter och smut-
tar på en färsk 

mangojuice. Hon är snyggt 
klädd i kjol och vit blus. Glad. 
Det lyser liksom om henne. In-
till sitter sjuårige Maicol och 
låtsasmatar sin mjukisbamse. 
Han ser också glad ut. 

– Inte mata Bamse på riktigt, 

säger Cecilia och låter pekfi ng-
ret vicka fram och tillbaka ett par 
gånger framför Bamses mun. Då 
måste vi lägga honom i la 
maschina.

– Sí, sí, la maschina, svarar 
Maicol utan att blinka.

Jag tittar lite undrande.
– Ja, tvättmaskin heter inte så-

där på spanska, va? säger Cecilia 
och fl inar. Men vi har liksom ut-
vecklat vårt eget lilla eng-

strömska språk och vi förstår 
varann rätt bra.

DET HAR BARA GÅTT en må-
nad sedan Cecilia hämtade Mai-
col på barnhemmet i utkanten av 
stan. Då satt han i ett kontors-
rum och väntade på henne. Helt 
stel i kroppen.

– Jag var jättenervös och det 
var Maicol också. Men när vi såg 
varandra så kändes det så själv-

Cecilia, singel, adopterade vid 43:

Människor

C

–  Jag är         
världens       
lyckligaste
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klart. Han var min son. Jag var 
hans mamma. Punkt.  

Maicol hade bott på barn-
hemmet i drygt ett år i väntan på 
en mamma och samtidigt hade 
Cecilia gått hemma i Sverige 
längtat efter barn. 

Det var för ett par år sedan, 
när hon och ex-sambon bröt 
upp, som det blev tydligt hur 
stark hennes längtan var. 

– Jag hade bott med hans dot-

FAKTA
Cecilia Engström
Ålder: 45. 
Gör: Key Account 
Manager, it-bolaget 
Questback.
Bor: Östermalm, 
Stockholm.
Familj: Sonen Maicol, 
mamma, styvpappa, 
bror och tre brorsbarn.

ute. Tre veckor innan hon fyllde 
43 skrev hon in sig på kursen för 
blivande adoptivföräldrar.

– Åldersgränsen gick vid 43 
och jag fi ck snart klart för mig 
att mina chanser att få ett barn 
var ganska små.

OM DET SKULLE BLI BARN, 
så skulle det bli ett lite äldre, 
sannolikt handikappat. Friska 
småbarn går i första hand till 
yngre par.

– Jag visste det och jag var be-
redd på det. Jag fi ck fylla i en lis-
ta på vilka handikapp och sjuk-
domar jag trodde att jag skulle 
klara av, säger Cecilia och släng-
er samtidigt ett öga på Maicol 
som har stegat iväg några meter 
för att se den tv-sända fotbolls-
matchen lite bättre.

Hon ville hålla alla dörrar 
öppna och det var egentligen 
bara tre kryss hon inte satte dit: 
Helt förlamat, helt blint och ett 
barn med en dödlig sjukdom.

– Jag tror inte att jag hade kla-
rat att ta emot ett barn, sköta 
om det och sedan se det dö, sä-
ger hon.

Cecilia berättade bara för de 
allra närmaste att hon ville 
adoptera. 

– Det här var ju troligen min 
sista chans att få barn och jag 
skulle bli så fruktansvärt ledsen 
om det inte blev något. Det 
skulle kännas extra jobbigt om 
alla visste. 

NÄSTAN HELA TIDEN tänkte 
hon på barn, trots att hon för-
sökte låta bli. Hon levde mer 
aktivt än någonsin; Mycket 
jobb, kvällsstudier på universi-
tetet, träning, körsång, resor 
och middagar. Samtidigt hop-
pades hon fortfarande hitta 
Den Rätte – han som skulle 
kunna bli far till hennes biolo-
giska barn. Hon hade höga krav 
och märkte snart att de fl esta 
män i hennes ålder redan hade 
barn och var rätt ointresserade 
av att börja på nytt med en ny 
bebis. 

Men så, efter två långa år av 
väntan, kom ett mejl från Adop-
tionscentrum. De berättade att 
en fullt frisk liten sjuåring i Co-

vänd

Åldersgränsen gick vid 43. Jag fi ck 
snart klart för mig att mina chanser att 
få ett barn var ganska små.’’

’’

Innan vi träffades fi ck 
jag en massa teckningar 
och sånt som Maicol 
hade gjort i skolan. Och 
på ett ställe stod det: 
Min högsta önskan är en 
mamma som älskar mig, 
säger Cecilia.

ter och jag saknade henne jätte-
mycket. Jag märkte att det biolo-
giska saknar betydelse. Det 
viktiga är att få dela mitt liv med 

ett barn, att få ge av min kärlek, 
att få ta hand om ett barn.

Cecilia ansökte om adoption, 
men var rädd att hon var för sent 
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Mamma 
över en natt
För tre år sedan skrev Tara om Cecilia  
Engström som ensam adopterade Maicol, 
som då var sju. ”Jag är världens lyckligaste”, 
sa Cecilia då, när Tara träffade henne i  
Bogotá under hennes första dagar som 
mamma. Hur blev livet sedan? Tara träffar 
åter Cecilia och Maicol.
Av Lena Hansson  Foto: Peter Knutson

med en väninna från Spanien. 
Hon frågade Maicol vad han 
tyckte bäst om med Sverige. ”Att 
jag har fått ett hem och en mam-
ma”, svarade han. Det var stort, 
säger Cecilia.

Maicol visar sina leksaker. Han 
drar ut låda efter låda, visar lego-
bilar och radiostyrda bilar.

– Tänk, i Colombia hade jag 
bara fem leksaker; en bil, en 
boll, en gubbe och två saker 
till som jag inte kommer ihåg, 
säger han.

SÅ BERÄTTAR HAN om huset 
där han bodde i Bogotás fattiga 
kvarter. Och om sina två hundar 
– det är dem han saknar mest. 

Maicol är väldigt frispråkig. 
Cecilia är glad för att han pratar 
om sina minnen. Hon försöker 
skriva ner allt så att det ska finnas 
kvar även när han har glömt bort 
det.

– Vi har inte fått med oss nå-
got alls från Maicols tidiga barn-
dom, inga foton, inga saker. Det 
är så synd. Han blir ledsen när 

Tara var med när 
Cecilia träffade 
Maicol första 
gången i Co-
lombia för tre år 
sedan. En blyg 
liten kille som 
inte ville visa sig 
på bild. Och de 
kunde inte förstå 
varandra, utan 
fick hjälp av folk 
som översatte åt 
dem. 

FAKTA
Cecilia Engström
Ålder: 47.
Bor: Stockholm.
Familj: Maicol, 10, 
mamma, bror, sväger-
ska och syskonbarn
Gör: Jobbar på it-
bolag.

vänd

ska köriga. Cecilia jobbar vanliga 
kontorstider och tar bussen från 
Hötorget strax efter fem. Hon 
måste snabba sig för Maicols fri-
tids, som ligger på Valhallavägen, 
stänger halv sex. 

– Jag är alltid bland de allra 
sista att hämta honom. Han mås-
te gå långa dagar, även på freda-
gar är han kvar till sist. Och när 
de andra barnen har sovmorgon 
får han vara i skolan. Det är trå-
kigt, men så är det.

MAICOL VISAR entusiastiskt 
runt i lägenheten. Han pekar på 
sin loftsäng som Cecilia bråd-
störtat fick åka och köpa på Ikea 
när hon fick sitt efterlängtade 
barnbesked. Då, för drygt tre år 
sedan gick allt väldigt snabbt. I 
mitten av augusti fick hon reda 
på att en liten sjuårig kille på ett 
barnhem i Bogotá behövde en 
mamma – och det skulle bli hon. 
Två och en halv månad senare 
satt hon på flyget och snart kra-
made hon om sin son.

– Det var omtumlande. Min 
”graviditet” varade bara i två och 
en halv månad. Jag hann inte rik-
tigt med, varken praktiskt eller 
själsligt, säger hon. 

Sedan damp de ner i Sverige 
mitt i vintern. Maicol minns hur 
han kom ut på parkeringsplatsen 
på Arlanda. Han hade aldrig sett 
snö och kylan var bedövande. 
Men det mest fascinerande var 
ångan som steg ur munnen när 
han andades.

– Jag försökte ta på den, men 
det gick ju inte. Det var en rolig 
upplevelse, säger han.  

DÅ, I BÖRJAN, kunde Cecilia 
och Maicol knappt förstå varand-
ra. Medan de var kvar i Colom-
bia hade det funnits folk omkring 
dem som kunde översätta. I Sve-
rige var det annorlunda. 

– Första veckan gick vi på kafé 

RELATIONER

K
olla här, säger 
Maicol så fort vi 
kommer innanför 
dörren till famil-
jens tvåa på Öster-

malm i Stockholm. 
Han stegar fram till köket och 

vill visa väggen som är tapetserad 
med hans teckningar. ”Till mam-
ma från Maicol” står det på näs-
tan alla. 

– Nu har jag bott tre år i Sve-
rige och sju år i Colombia. Det 

känns som att jag har två hem. 
Men mest är Sverige mitt hem 
nu. Jag trivs här, med min släkt 
och mina vänner, säger han.

Han låter så mogen när han 
pratar. Hans svenska är perfekt. 

– Det är helt otroligt att han 
lärde sig så snabbt, säger Cecilia. 
Efter två månader i Sverige kom 
de första meningarna, och efter 
ett halvår kunde han språket bra.

Hon står redan vid spisen. 
Vardagskvällarna brukar bli gan-

Cecilia  Engström läm-
nade  singellivet för att 

bli mamma ”över en 
natt”. Det har hon aldrig 

ångrat, även om det  
bitvis varit tufft. 

Två år tog det att komma riktigt 
nära och helt utveckla mor–son-
relationen, tycker Cecilia. 
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ganska ensamt, säger hon. 
Det förstärktes av att hon och 

Maicol hade problem med språ-
ket. De kunde ju inte riktigt pra-
ta med varandra. 

– Jag kunde säga ”nej, du får 
inte glass nu”. Men jag kunde 
inte förklara att det var för att vi 
snart skulle äta middag. Det var 
mycket frustration.

DET TOG NÄSTAN två år för 
dem att komma varandra riktigt 
nära, att hitta varandra fullt ut 
som mor och son. Det tredje året 
har varit enklare, tycker Cecilia. 

Den största utmaningen för 
Cecilia, som var van vid ett fritt 
singelliv, har varit att tvingas in i 
rutiner och ständig tidspassning. 
Spontaniteten har ersatts av 
hämtningar, lämningar och logis-
tik. Och hon känner aldrig att 
hon blir klar med något på job-
bet. Samtidigt är hon oändligt 
tacksam över sitt nya liv. Och 
hon har aldrig ångrat sitt beslut.

– Absolut inte. Att bli mamma 
till Maicol är det bästa som hänt 
mig.  Han fyller mitt liv med 
innehåll. Han ger mig så mycket 

kärlek. Han säger fina saker och 
kommer med roliga kommenta-
rer. Man skrattar ju hela tiden. Vi 
har väldigt roligt ihop. Vi skojar 
mycket, säger hon. 

HON TACKAR MAICOL för att 
hon har lyckats flytta fokus i livet 
till det hon tycker är viktigast. 

– Jag tycker att det är sundare 
att leva familjeliv än karriärsliv. 
Jobbet försvinner en vacker dag. 
Familjen finns alltid kvar. Den är 
en del av mig. Familjen är alltid 
viktigast, och nu är det allra vik-
tigaste att det fungerar mellan 
Maicol och mig – annars fun-
gerar inget annat heller. 

Hon är stolt över sitt beslut att 
adoptera. Det krävs mod för att 
ta sig an en 7,5 åring som man 
inte kan prata med och som man 
inte vet så mycket om. 

– Jag gjorde det. Och det vi-
sade sig vara det bästa jag har 
gjort, säger hon. 

Hon ger sin son en varm kram 
och upprepar ännu en gång att 
det är dags för honom att gå och 
lägga sig. Han måste ju orka upp 
till skolan i morgon. k  

med sig av sina erfarenheter. 
Men hennes grundbudskap är 
ändå tveklöst:

– Go for it! Det är inget att 
fundera på. Du kommer att greja 
det. Det är ingen dans på rosor, 
men det är det ju inte att ha bio-
logiska barn heller. Det kan vara 
kämpigt, men du kommer att få 
så mycket tillbaka, säger hon.  

Det viktigaste rådet hon ger 
till singelföräldrar är att våga frå-
ga om hjälp med praktiska saker i 
vardagen. Det är en förutsättning 
för att få livet att funka.

NÄR MAICOL KOM förändrades 
Cecilias liv i grunden. Hon skrat-
tar vid minnet av de första veck-
orna. 

– I början var jag lite häpen. Jag 
tyckte att jag lagade mat hela ti-
den. Allt kretsade kring mat. Det 
skulle vara mellanmål och or-
dentligt lagad mat och så skulle 
det handlas mat – jag hann inte 
avsluta det ena innan det var dags 
för nästa. Och så all denna tvätt. 

Dessutom kastades hon snabbt 
in i skolans praktiska värld med 
gympapåsar och utvecklingssam-
tal. 

– Jag tror att andra föräldrar 
växer in i det där stegvis, från da-
gis och uppåt. För mig var det 
inte så. Det blev pang på och jag 
som mamma skulle nog egentli-
gen behövt inskolning, skrattar 
hon. 

FÖR CECILIA FANNS också an-
dra frågor: Vad skulle hon för-
vänta sig av skolan? Vad bör de 
kunna om adopterade barns sär-
skilda behov? Kunde hon be om 
extra stöd i svenska? Hur fun-
kade det med hemspråk? Samti-
digt väntade henne ett berg av 
administration när hon kom hem 
med sin son. Det skulle fixas per-
sonnummer, kontakter med för-
säkringskassan och sjukvården.

– Den första tiden kändes det 

För tre år sedan var Cecilia i 
Colombia för att hämta sin son 
Maicol. Tara träffade dem i hu-
vudstaden Bogotá, bara någon 
vecka efter att de påbörjat sitt 
nya liv tillsammans. 

– Jag är så fantastiskt lycklig. 
Jag har ju fått världens finaste 
son, sa Cecilia då. 

Cecilia hade länge längtat 
efter barn, men hon var sent 
ute. Tre veckor innan hon fyllde 
43 lämnade hon in sin ansökan 
till den obligatoriska adoptions-
kursen. Gränsen gick vid 43. 
Hon fick snabbt klart för sig att 
hennes chanser att få barn var 

små. Glädjen var omåttlig när 
hon fick reda på att en frisk liten 
sjuåring väntade på henne på 
ett barnhem i Colombia. De för-
sta bilderna hon fick av Maicol 
lade hon ut på köksgolvet och 
när hon tittade på dem kände 
hon: Där är han ju. Mitt barn. 
Från den stunden har hon haft 
starka moderskänslor.

Varje år, den 3 november firar 
Cecilia och Maicol att de har 
varandra. 

– Då äter vi tårta, säger Mai-
col och ler. 

I år (2014) äter de sin tredje 
”Cecilia och Maicol-tårta”. 

Att bli mamma till Maicol är det 
bästa som hänt mig. Han fyller mitt 
liv med innehåll ’’ ’’

forts

han ser andra barns bebisfoton. 
Det är som om den tiden inte 
finns för honom. 

Cecilia tänker mycket på Mai-
cols tidigare liv. Hon känner sorg 
över att hon inte har fått vara 
med från början. Att hon inte 
fick honom tidigare.

– Han bodde ju på barnhem 
och det finns en anledning till 
det. Han har haft det svårt, säger 
hon. 

SÅ HÄR I EFTERHAND, när tre 
år har gått, önskar hon att hon 
hade fått lite mer stöd i början av 
sitt föräldraskap. Att ta sig an ett 
barn med tungt bagage kan vara 
väldigt tufft. 

– Man vet ju inte vilka tidigare 
händelser som ligger bakom bar-
nets känslomässiga reaktioner. 
Det kan vara ganska obegripligt, 
både för mig och för andra i om-
givningen. Och det är svårt att 
veta hur man bäst kan stödja och 
hjälpa, säger hon.

Ibland kan det vara som att ha 
ett litet barn i en för stor kropp. 
Rädslan att vara ensam, att bli 
övergiven finns alltid där och det 
gör att förälderns fysiska närvaro 
är viktig. 

– Det låter så fantastiskt: ett 
barn som bor på barnhem får en 
mamma. Men när det ska realise-
ras är det tuffare än man tror. Jag 
önskar att adoptionsbyråerna fo-
kuserade mer på det som faktiskt 
är svårt. 

– För dem som adopterar små 
barn finns hur många bloggar 
och grupper som helst, men vi 
som har fått större barn får hitta 
våra egna nätverk, säger Cecilia.

FÖR NÅGRA MÅNADER sedan 
ringde en singelkvinna som fått 
besked om att hon skulle få 
adoptera en sjuåring från Latin-
amerika och bad om råd. Hon 
var orolig för hur det skulle gå. 
Cecilia är glad att kunna dela 

När en kompis till Cecilia 
frågade Maicol vad som 
är bäst med Sverige sva-
rade han: ”Att jag har fått 
ett hem och en mamma.”

RELATIONER

Barnlängtan blev mammalycka

Han blir ledsen när han ser andra 
barns bebisfoton. Det är som om 
den tiden inte finns för honom’’ ’’


