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Cecilia hade nästan gett upp hoppet om  
att bli mamma. Men när hon var 45 fick hon 
sonen Maicol, som då var 7 år. Fem år senare 
var hon gravid med dottern Sara … 
Av Lena Hansson Foto: Julián Lineros

CECILIA HAR alltid älskat barn. Men 
det var först när hon och mannen som 
hon levde med flyttade isär som en 
verklig barnlängtan föddes. För när 
de separerade försvann inte bara man-
nen ur hennes liv, utan även hans dot-
ter. Det smärtade.

– Jag saknade henne väldigt mycket. 
Det stod klart att det biologiska inte 
har någon betydelse för mig. Jag kän-
de att jag ville dela mitt liv med barn, 
jag ville ge av min kärlek.

Cecilia visste att tiden kanske hade 
runnit ut. Strax innan hon fyllde 43 
anmälde hon sig till en kurs för adop-
tivföräldrar. Hon klarade åldersgrän-
sen med knapp marginal men fick 
veta att hennes chanser att få ett barn 
var ganska små. Hon hade nästan gett 
upp hoppet om att bli mamma när 
barnbeskedet kom. En sjuårig kille 
i Colombias huvudstad Bogotá  
behövde ett hem. 

– Jag var världens lyckligaste när jag 
fick min son, säger Cecilia. Han är 
underbar. 

ÄNDA SEDAN den dagen har Cecilia 
velat ha ett syskon till honom. 

– Maicol är adopterad, ibland känner 
han sig annorlunda och ensam. Jag 

miraklet
Syskon-

vänd

Dubbel barnlycka! 
Storebror Maicol 
valde namnet Sara 
till lillasyster.

C
ecilia Engströms liv 
har tagit en tvär vänd-
ning. När hon var 45 
adopterade hon sjuårige 
Maicol och blev mam-

ma för första gången. För drygt ett år 
sedan födde hon hans lillasyster Sara.

– När jag ringde min mamma och 
berättade att jag var gravid trodde 
hon att det var ett skämt. Jag hade ju 
fyllt 50, säger Cecilia.

Hon ler och ursäktar röran i köket. 
Babyleksaker ligger utspridda över 
golvet och Sara kryper snabbt fram 
och tillbaka och ger ifrån sig högljud-
da tjut. Storebror Maicol, som nu är 
15, njuter av lovets sista dagar. Han 
har sovit länge och just avslutat sin 
frukost.

– Det här är mitt liv nu, säger 
 Cecilia. 

Hon ser glad ut. Stolt. Att lämna 
karriärhetsen, nöjesresor och ute-
kvällar för att i stället leva ett inrutat 
vardagsliv med barn var inget svårt 
steg.

– Jag saknar inte alls mitt gamla liv, 
säger hon. Jag var trött på all frihet 
och är oerhört tacksam för att Maicol 
och Sara hjälper mig att fokusera på 
det som är viktigt i livet.

Åtta år har gått sedan vi först träffade 

Cecilia. Då var hon 45 år och hade precis 

blivit mamma till sjuåriga Maicol i Colombia. 

Nu har Maicol blivit storebror. För drygt 

ett år sedan födde Cecilia dottern Sara.
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tänkte att han skulle känna större  
familjetillhörighet om han fick ett  
syskon. Syskon har ju alltid varandra, 
också om det skulle hända mig något, 
säger hon. 

Men Cecilia visste att hon var för 
gammal för adoption. Och hon ville 
inte sitta och vänta på ”den rätte” 
och hoppas att han skulle ha barn.

– Jag insåg att om jag ville ha ett 
syskon till Maicol så måste jag fixa 
det själv, säger hon, men vill inte 
prata så mycket om hur det gick till.

– I dag kan man bilda familj på  
olika sätt och det är jag otroligt  
tacksam för, säger Cecilia.

Maicol blev glad när han fick veta 
att han skulle bli storebror och det 
var han som valde namnet Sara. Men 
de kunde inte pusta ut förrän långt 
efter förlossningen. Sara föddes för 
tidigt och hamnade i kuvös.

– Det var mycket oro den första 
tiden. Vi blev kvar på sjukhuset i fyra 
månader. Det var tufft.

LÄTTNADEN VAR enorm när de till 
sist kunde åka hem och den nya famil-
jen fick landa tillsammans. 

– Det var underbart. Maicol hade 
bott med min mamma och besökt oss 
mycket på sjukhuset, men jag längtade 
så efter honom.

Även om Cecilia var övertygad om 
att ett syskon skulle vara bra för Mai-
col, var hon orolig.

– Det viktigaste när jag blev gravid 
var att Maicol skulle känna att han 
fortfarande var viktigast. Att han inte 
kommer på andra plats. Jag försöker 
få tid för oss att göra saker utan Sara. 
Jag försöker intressera mig för hans 
tevespel till exempel, även om det inte 
alltid är helt enkelt, lägger hon till 
med ett leende.

För Maicol blev Sara snabbt själv-
klar.

– Jag kommer faktiskt inte ihåg hur 
det var innan hon fanns. Sara känns 
som en trygghet. Om mamma går bort 
kan vi ta hand om varandra, säger Mai-

col. Allt är bra när Sara är glad. Men 
det är hemskt att resa med henne. När 
hon skriker så kollar alla på oss.

DET HAR bara gått några dagar sedan 
familjen kom tillbaka från en drygt 
fem veckor lång resa till Colombia.

– Ända sedan jag kom till Sverige 
har jag sagt att jag ville åka till Co-
lombia när jag hade bott halva livet  
i Sverige och halva i Colombia, säger 
Maicol. 

Men strax innan de skulle åka tve-
kade han. Hans bild av Colombia 
skrämde honom, med allt från Farc-
gerillan till kidnappningar. Varifrån 
han har fått den negativa bilden vet 
han inte.

– Mamma har alltid sagt att det är 
jättefint och tryggt så det kommer 
inte från henne i alla fall. Men när vi 
kom dit var jag inte rädd alls. Det var 
hundra gånger mer säkert än jag trod-
de och mycket finare.

Cecilia är glad att de åkte och att 

Maicol har fått en mer positiv bild av 
sitt födelseland. Visst kunde de ha 
väntat tills han var äldre, men de ville 
åka till Maicols barnhem medan det 
fortfarande fanns folk där som mindes 
honom och som han kom ihåg.

– De hade målat om. Men annars 
var det sig likt. Jag kom ihåg nästan 
allt. Men det kändes mindre nu. När 
jag var liten kändes allt mycket större, 
säger Maicol. 

– Jag har ganska positiva minnen 
från barnhemmet. Jag minns att vi var 
bra på att bädda våra sängar, för det 
var vi tvungna att göra varje dag. Och 
ibland fick vi se på teve. Då satt vi på 
en liten madrass och teven satt fast i 
väggen, högt uppe vid taket. 

CECILIA ÄR glad att de stannade 
över en månad i Colombia och att de 
gjorde samma saker som de gjorde för 
åtta år sedan; träffade vänner som de 
lärde känna då, besökte samma mu-
seer och bodde på samma hotell på 

semesterön San Andrés. Maicol 
 mindes mycket. 

– Vi snorklade, det var roligt. Och 
det var god mat. Jag kom ihåg en del 
smaker. Till exempel en kycklingsop-
pa som heter ajiaco och jag kom ihåg 
mangojuicen. Jag älskar den!

Trots Cecilias försök att hålla igång 
spanskan har Maicol glömt mycket.

– Folk kom fram till honom och pra-
tade spanska och det väcktes många 
tankar om identitet, säger Cecilia. 

– Jag känner mig som svensk, men 
inte riktigt. Jag är lite brunare, säger 
Maicol.

Han säger att han inte vill tänka så 
mycket på sitt liv i Colombia.

– På ett sätt är det bra att komma 
ihåg och samtidigt är det skönt att 
glömma. Vill man komma ihåg allt 
 eller hellre bara gå vidare? Just nu 
känns det som om jag alltid har haft 
det här livet som jag har nu och att jag 
alltid har bott i Sverige. Det känns 
liksom vanligt.

CECILIA TROR att Maicol kanske blir 
mer nyfiken på sitt ursprung om någ-
ra år. 

– När vi var uppe på Monserrate, 
ett berg med utsikt över Bogotá, 
 frågade han var han bodde när han 
var liten.

Cecilia pekade.
– Det var skugga över hela staden, 

men solen lyste upp just det området, 
säger Maicol. Det var konstigt. Jag 
minns hur det såg ut där jag bodde, 
men jag vill absolut inte åka dit. Jag 
vet ju att jag fick det bättre på barn-

forts

vänd

    Det biologiska har inte 
någon betydelse för mig. 
Jag kände att jag ville dela 
mitt liv med barn, jag ville 
ge av min kärlek

    Jag var trött på all frihet 
och är oerhört tacksam för att 
Maicol och Sara hjälper mig 
att fokusera på det som är 
viktigt i livet

Lillasyster Sara har 
snabbt blivit en själv- 
klar del av familjen. 
Maicol minns knappt hur 
det var innan hon fanns.

Besök på barnhem- 
met. Maicol kommer 
ihåg att barnen var 
väldigt duktiga på att 
bädda sina sängar.

Lite nervöst  
att besöka  
barnhemmet  
i Bogotá.

Colombiaresan har gett  
Maicol en mer positiv bild  
av sitt födelseand.
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hemmet, säger Maicol.
Cecilia tycker att det är bra att 

han pratar om sitt ursprung, men 
det måste ske på hans villkor. 

– Maicol minns ju sin biologiska 
familj och han minns hur det var att 
leva med dem. Det är något vi kan 
prata om. När han vill prata ser jag 
till att ta mig tid att lyssna och vara 
med honom i den stunden.

– När det gäller Saras biologiska 
ursprung vet jag faktiskt inte riktigt 
när och hur jag ska prata om det. 
Men det dröjer ju ännu ett litet tag.

FÖR CECILIA har det varit stor 
skillnad på att få barn genom adop-
tion och att föda barn. 

– Det finns både svåra och roliga 
stunder med alla barn. Men adopte-
rade har ett annat bagage och andra 
behov. Det är på många sätt svårare 
att få ett barn som är sju år. Och 
svårare för en sjuåring att få en 
mamma. Men Maicol har varit och 
är fantastisk.

Cecilia var inte riktigt förberedd 
på att adopterade barn kan ta ett 
steg tillbaka i utvecklingen och bli 
som små barn igen. 

– Han behövde mig på ett helt 
 annat sätt än en bebis.

Språket var också ett problem. 
 Cecilia kunde inte så mycket spanska 
och samtidigt som hon försökte lära 
sig skulle Maicol träna på svenska. 

– Men vi hade det väldigt mysigt 
också den första tiden. Det var här-
ligt när vi kröp upp i soffan med 
popcorn och godis och tittade på 
 någon film, och det var fantastiskt att 
se hur han växte ikapp sitt nya liv. 
Han tyckte att det var roligt med nya 
upplevelser. Att se havet. Att gå på 
restaurang. Att känna på snö. Men 
det blev väldigt mycket på en gång 
för honom. 

MAICOL ÄR ledsen över att inte ha 
några bilder på sig själv när han var 
liten och han har inga minnessaker.

– Jag har inte sett honom krypa 
och lära sig gå. Jag kan inte berätta 
för honom hur han var som bebis 
och det kan ingen annan i hans när-
het heller. Det är en lucka – en del 
som saknas.

Innan de åkte till Colombia tittade 
Cecilia och Maicol på teckningar 
som han hade gjort på barnhemmet 

och det gjorde honom glad.
– Det känns som om Maicol och 

jag har kommit närmare varandra 
genom Sara. Han är så bra med barn 
och han är så fin mot Sara. Han 
kommer med tips och han hjälper 
till. Jag tycker att han har mognat 
mycket bara genom att vara store-
bror. Sedan är det klart att det är 
jobbigt för honom med hennes skrik. 
Det förstår jag verkligen.

Cecilia ser både för- och nackdelar 
med att bli mamma i hennes ålder. 

– Jag tror att jag har mer tålamod 
och jag stressar inte upp mig så 
mycket. Jag har haft ett väldigt soci-
alt liv och nu tycker jag bara att det 
är skönt att vara hemma med barnen. 

– Men åldern gör mig förstås tröt-
tare. Jag försöker sova middag för att 
få livet att gå ihop. 

Några fler barn blir det inte, enligt 
Cecilia.

– Men jag skulle gärna vilja ha en 
far till mina barn. Min önskan har 
aldrig varit att leva ensam. 

Men det får nog vänta ett slag,  
säger hon. Just nu är det vaknätter 
och blöjbyten som gäller ett tag 
framöver. b

forts

    I dag kan man bilda familj 
på olika sätt och det är jag 
otroligt tacksam för

Stolt storebror. Maicol kör runt Sara på barnhemmet i Bogotá.

Tryggt med 
syskon, om det 
skulle hända 
Cecilia något.


