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Gilma tvingades lämna bort dottern Carolina

tid tomt. Jag började tvivla på 
att den där som ringde talade 
sanning, säger Gilma.

Ensam och arbetslös
Men visst var det sant. Det var 
bara så, förklarade rösten, att 
Carolina behövde lite tid för 
att mentalt hämta sig sedan 
hon hade fått veta att hon 
skulle få kontakt med sin bio-
logiska mamma. Efter ett par 
månader kunde dock Gilma 
inte vänta längre utan skicka-
de en vänskapsförfrågan på 
Facebook.

– Då fick jag för första gång-
en se henne. Jag såg hennes 
profilbild på Facebook och  

jag trodde först att det var ett 
foto av mig. Vi är så lika, säger 
Gilma och skrattar.

Berättelsen om Carolina 
börjar när Gilma är 15 år och 
jobbar som inneboende hem-
hjälp hos en välbärgad familj. 
Hon blir våldtagen av sonen  
i huset och märker snart att 
hon är gravid. Hennes arbets-
givare säger åt henne att göra 
abort – det är fullkomligt ute-
slutet att deras son ska erkänna 
faderskapet av ett barn som 
föds av hembiträdet.

– Men jag kunde inte tänka 
mig att göra abort. Dels är det 
förbjudet, dels ser jag det som 
att döda ett barn, säger Gilma.
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Ingen ska 
behöva 
känna skuld 
och skam

Så gick det sedan

När hon nyss fyllt 15 år fattade Gilma 
Parra det smärtsamma beslutet att lämna 
bort sin dotter. För två år sedan skrev 
Hemmets Journal om den känslosamma 
återföreningen mellan mor och dotter. 

Nyss presenterade de Carolinas bok 
Adoption: låta själen läka på en 
bokmässa i Colombia!
Text: Lena Hansson    Foto: Julián Lineros

Det här trodde jag aldrig 
att jag skulle vara med 
om, säger Gilma Parra. 

Jag har inte studerat och jag 
har aldrig rört mig i de här 
kretsarna. Jag har jobbat med 
att passa upp på andra. Men 
mitt liv har förändrats sedan 
Carolina kom tillbaka.

Det har gått fyra år sedan 
Gilma fick telefonsamtalet 
som hon knappt hade vågat 
drömma om.

– Har du lämnat en dotter 
för adoption? frågade rösten  
i andra änden.

– Skojar du med mig? svarade 
Gilma, samtidigt som hon 
kände hur allt runt henne bör-

jade gunga. Alla känslor ru-
sade genom henne samtidigt. 
Rädsla, glädje, misstänksam-
het, förvåning.

– Jag fick veta att min dotter 
levde – i Sverige. Jag hade ald-
rig ens hört talas om att det 
finns ett land som heter Sve-
rige,  säger Gilma och ler.

Rösten frågade om hon 
fanns på sociala medier eller 
åtminstone hade en mejl-
adress. Det hade hon inte, 
men hennes nioårige syster-
son hjälpte henne att öppna 
ett  Facebook-konto.

– Varje dag gick jag in och 
tittade om jag hade fått något 
meddelande, men det var all-
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Länge levde Carolina Skyld-berg med en känsla av att inte höra hemma någonstans. Hon bar på en sorg och hade många funderingar om livet och kring sin identitet.– Under hela min uppväxt funderade jag på varför jag blev lämnad och vem jag hade varit om jag hade varit kvar i Colombia. Det gjorde jag 

även som vuxen. Det var svårt att greppa de känslorna. Jag bar på en så stor sorg och då kunde jag inte sätta ord på var den kom ifrån. Den fanns i bakgrunden och gjorde sig påmind emellanåt, berättar Carolina när vi sitter i var-dagsrumssofforna i den stora villan i centrala Ulricehamn. Hon sitter rak i ryggen med 

en tekopp i ena handen och håller den andra över magen. Om några veckor kommer barn nummer fyra till värl-den och Marcella, 10, Noel, 6, och Olivia, 2, får ett efter-längtat syskon.
Carolina mår bra idag men vägen hit har kantats av frågor om vem hon är. Carolina har alltid vetat att hon är adopterad och det var när hon själv fick barn som hon kände att fråge-tecknen kring hennes egen bakgrund behövde rätas ut. 

Sorgen kom och gickMen det började tidigare. Sor-gen kom och gick. Carolina var alltid glad utåt men inom-bords var det ofta kaos. Hon 

berättar att det är många gånger som hon fått skynda sig hem för att gråta när käns-lorna okontrollerat kommit över henne. Men så är hon också en känslomänniska, konstaterar hon. Precis som sin biologiska mamma Gilma.Men vi backar några år.Carolina var 15 månader när hon kom till Sverige och hon växte upp med sina föräldrar Kristina och Sven-Åke i skånska Perstorp. Det var ingen hemlighet att hon var adopterad. Carolina såg an-norlunda ut med sina mörka drag och kolsvarta raka hår. Även om hon inte kände sig annorlunda så kom funde-ringarna tidigt om vem hon 

– Vi gick mot 
varandra och tårarna rann ner för våra 
kinder. Sedan så stod vi och höll om 
varandra en lång 
stund, berättar 
Carolina Skyldberg om det känslosamma mötet med sin 

biologiska mamma. 

Mötet med 
mamma Gilma läkte min själ!

Carolina Skyldberg
Ålder: 36 år.
Familj: Maken Anders, barnen Marcella, 10, Noel, 6, och Oli-via, 2, plus en dotter född den 20 mars.

Bor: I Ulricehamn.
Gör: Personalansvarig på ett byggföretag.

var. Hon tänkte nästan alltid på sin mamma och på barns vis skenade fantasin.När Carolina fyllde 18 fick hon en bunt papper av sina föräldrar som de hade sparat. Det var adoptionspapper med information om hennes bak-grund och uppgifter om hen-nes biologiska mamma. – Jag såg mitt namn. Marcella Claudia. Och jag såg även mammas namn. Det var om-tumlande. Det var som att upptäcka en ny sida av mig själv och det blev en del att bearbeta.
Att läsa dokumenten blev väldigt känslofyllt.– Jag kände det lilla barnet i mig. Det som blev bortläm-

nat och det gjorde mig väldigt ledsen. Jag hittade också ett brev från handläggaren på adoptionsorganisationen till mina föräldrar där det stod att de hade en liten flicka som behövde mycket kärlek. Det var så rörande.
Mådde inte bra
Den gången lämnade hon det åt sidan. I alla fall för ett tag. Fyra år senare tog hon upp det på nytt. Då studerade hon i Kalmar och Carolina mådde inte alls bra mellan varven. Hon fick alla dokumenten översatta till svenska och läs-te dem på nytt. Gilma hade haft två jobb visade det sig och hon tvingades ofta lämna 

Carolina ensam. Ibland flera timmar i sträck. Till slut kon-taktade hon de sociala myn-digheterna och bad om hjälp.– Det var skönt att få veta att det fanns så mycket kärlek. Hon hade verkligen försökt behålla mig och gjorde vad hon kunde men det gick inte, hur gärna hon än ville. Det fick mig också att förstå var-för jag har så svårt med sepa-rationer. Jag blev ju lämnad som liten när mamma job-bade och sedan när jag adop-terades bort …
Livet gick vidare för Caro-lina efter det. Men så blev 

hon med barn med Marcella och då växte sig behovet ännu starkare att få veta mer. Hon fick ett mammaper-spektiv.
– Man blir ju påmind hela ti-den om ens bakgrund när man är gravid. Som när barn-morskan frågade vilka sjuk-domar som finns i familjen? Det hade ju jag inte en aning om. Först tänkte jag att få egna barn skulle väcka något inom mig som skulle få mig att må sämre, men det gjorde det inte. När Marcella var i samma ålder som jag var när 

I många år bar adopterade Carolina Skyldberg på en inre sorg och känsla av rotlöshet. Först när hon började söka sina rötter och mötte sin biologiska mamma i Colombia föll allt på plats.Text: Mathias Pernheim reportage@egmont.seFoto: Cicci Jonsson, privata bilder

Carolina 
längtade 

efter att hitta 
sina rötter

Carolina Skyldberg som bebis i Colombia.

Gilma på besök i 
Sverige. Här till-
sammans med 
Carolinas adoptiv-föräldrar Kristina och Sven-Åke och barn-barnet Olivia.

VÄND

När bilden togs är det bara några veckor till Marcella, 10, Noel, 6, och Olivia, 2, ska få ett efterlängtat syskon.

▲
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Carolina med den spanska 
utgåvan av sin bok.

Carolinas spanska 
blir allt bättre. Att 
hon och hennes 
biologiska mamma 
Gilma kan prata 
ordentligt med 
varandra gör det 
lättare att lära känna 
varandra och bygga 
upp en relation.

Carolina Skyldberg 
och Gilma Parra
Ålder: 39 respektive 54 år.
Yrke: Ledarutvecklare,  
coach och författare 
 respektive frisör.
Bor: I Ulricehamn respektive 
Manzanares i Colombia.

Gilma fick sparken och stod 
utan jobb, helt ensam. Hon vå-
gade inte berätta för någon att 
hon väntade barn. Än mindre 
vågade hon berätta för någon 
att hon fött en dotter.

– Jag tänkte inte ens tanken 
att berätta det för mina för-
äldrar. De skulle ha blivit så 
arga, säger hon.

Gilmas pappa var dessutom 
sjuk i cancer, och hon var rädd 
att han skulle bli ännu sjukare 
om hon berättade om sitt barn.

Gilma fick jobb på ett enkelt 
kafé och lyckades hyra ett rum 
precis intill. På så sätt kunde 
hon titta till sin dotter då och 
då. Men långa stunder var hen-
nes baby hemma helt ensam. 
Gilma såg hur sjuk och under-
närd hon var.

– Jag var så rädd att hon 
skulle dö, säger Gilma, och 
smärtan syns fortfarande i 
hennes ögon.

En dag när Gilma var ute 
och gick med sin dotter i fam-

nen hamnade hon framför ett 
av socialtjänstens kontor.

– Min dotter var sex måna-
der gammal då. Utan att egent-
ligen tänka gick jag in och frå-
gade om jag kunde få lämna  
in henne.

Kände ingenting
Gilma fick höra att om hon 
bestämde sig för att lämna sin 
dotter så skulle hon aldrig mer 
få veta något mer om henne.

– Jag tror inte att jag var vid 
mina sinnens fulla bruk. Jag 
tror att jag var traumatiserad, 
säger Gilma.

Hon skrev under alla papper 
och personen som skulle ta 
emot den lilla babyn hämtade 
en korg och lade ner Carolina 
i den.

– Jag stod kvar och såg hen-
ne försvinna i korridoren. Jag 
glömmer aldrig den synen, sä-
ger Gilma, som efter det gick 
ut och satte sig i en park.

Hon minns att hon förvå-

nades över att hon inte kände 
något alls.

– Tänk om det hade funnits 
någon som hade stöttat mig. 
Jag skulle ha behövt psykolo-
giskt stöd. Och kanske ekono-
miskt och socialt stöd också. 
Jag mådde så dåligt efter våld-
täkten och jag var bara 15 år 
och helt ensam i världen.

Till alla kvinnor som funderar 
på att lämna bort sina barn för 
adoption skulle hon vilja säga:

– Försök att få psykologiskt 
stöd. Fatta inte ett så avgöran-
de beslut om du inte mår bra. 
För det är något du måste leva 
med hela livet.

Och just så säger hon, nu när 
hon och Carolina är ute och 
pratar på olika håll i Colombia. 
Båda ser att det behövs mer 
stöd till utsatta kvinnor.

– Det finns så mycket skuld 
och skam, både kring att bli 
gravid och kring beslutet att 
lämna bort sitt barn, säger 
Gilma.

Själv hade hon bara berättat 
om Carolina för en enda män-
niska innan hon och hennes 
dotter återfick kontakten för 
fyra år sedan.

– Det var min före detta 
man, han som är far till mina 
andra barn, säger hon.

Ingen annan hade fått veta, 

inte ens hennes syskon som 
står henne väldigt nära.

– Jag var rädd för vad de skul-
le säga, att de skulle döma mig 
och tycka att jag var en dålig 
människa, en oansvarig mor.

Men när Carolina tog kon-
takt försvann rädslan. Gilma 
fylldes av kärlek och började 
tänka att hon inte skulle bry 
sig om vad andra människor 
sa. Hon hade börjat tro på 
Gud på ett annat sätt än tidi-
gare och kände sig stark och 
beredd att berätta hemlighe-
ten som hon så länge burit på.

Gilma vänder blicken inåt 
för ett ögonblick och hennes 
ögon tåras.

– Carolina har fyllt mitt liv 
med glädje. Under många år 
levde jag med en känsla av bit-
terhet och jag har inte förmått 
känna verklig kärlek till mina 
barn.

Gilma har haft ett tufft liv. 
Förutom sorgen efter Carolina 
har hon också tvingats begrava 
två söner, som båda omkommit 
i olyckor i vuxen ålder.

– Med Guds hjälp har jag 
kommit vidare. Kärleken till 
Gud och kärleken till Carolina 
har gjort mig lycklig igen, säger 
hon.

Så viktigt att nå ut
Hand i hand går Carolina och 
Gilma in på bokmässan. Det 
är människor överallt. Under 
de två veckor som mässan på-
går lockar den runt en halv 
miljon besökare.

Gilma och Carolina rör sig 
med säkra steg mot det co-
lombianska förlagets monter. 
Där väntar ett team från tv-
nyheterna.

– Det är en fantastisk histo-
ria. Jag blir så berörd, jag får 
gåshud, säger reportern efter 
att han intervjuat dem båda.

Och det långa inslaget i 
kvällsnyheterna blir fint och 
känslosamt.

– Det känns så viktigt att  
nå ut med vår berättelse. Det 
är svårt att prata om adoption 
i Colombia, och jag tror och 
hoppas att vi kan hjälpa adop-
terade och biologiska mam-
mor här i landet att börja pra-
ta mer öppet. Vi vill visa att 
man kan frigöra sig från käns-
lor av skuld och skam, och 
också prata mer om vilket stöd 
mammor behöver för att inte 
tvingas lämna bort sina barn, 
säger Carolina. n


