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Da Christina Violeta møtte sin biologiske mor i Guatemala, føltes det som 
å komme hjem. Men gjenforeningen førte også til uventede utfordringer og 
forpliktelser for 20-åringen.

Tekst: Mia Gill Kristiansen

Da Jeli kom hjem

Christina Violeta, som blir kalt «Jeli» av sin guatemalanske familie (nr. 2 fra høyre), sammen med søsteren Blanca Yesenia Villanueva 
Ascencio (helt til venstre), broren César Suchite, moren Christina Villanueva de Vasquez og lillebroren César Roberto Vasquez Villanueva. 
Foto: Christina Violeta Thrane Storsve.

Sommeren 1999 krysser en turistbuss 
grensen fra Mexico til Guatemala. 
Det er tidlig på morgenen, en gang 
mellom klokken fire og fem. På den 
andre siden av grensen åpenbarer 
det seg et grønt og fruktbart landskap. 
Luften er frisk og disig. På turistbussen 
sitter 20 år gamle Christina Violeta 
Thrane Olsen sammen med sin senere 
ektemann, Gaute Storsve, og søsteren 
Ellen Camilla Thrane Olsen. De har 
kommet til Guatemala for å finne 
Christina Violetas biologiske mor og 
halvsøsken.  

Passasjerene i turistbussen må bytte til 
lokale transportmidler. Kort etter klyver 
Christina Violeta og reisefølget hennes 
om bord i det hun i ettertid beskriver 
som en «kyllingbuss» – en nedstøvet 

gammel skranglekasse av en 
nordamerikansk skolebuss. På bussen 
sitter det mennesker som ligner henne 
selv, det er ingen som ser på henne 
spesielt. Og over alt er det kyllinger 
– på hattehyller og på passasjerenes 
fang – som skal transporteres til 
nærmeste marked.  

Gaute og Ellen Camilla synes setene 
er svært små, men til Christina Violeta 
passer de perfekt. Hun kikker ut på 
landskapet gjennom bussvinduet og 
føler med en gang en tilhørighet. Det er 
som om jorden, steinene, trærne og de 
kvitrende, eksotiske fuglene har ventet 
på henne.

«Peligroso» 
Ferden går til Antigua, en vakker, 

gammel koloniby sør i landet med 
barokke bygninger. Byen er tilrettelagt 
for turister, og reisefølget får dermed 
en myk start på oppholdet i et land 
der alt er nytt og fremmed. Under 
oppholdet i Antigua tar Christina Violeta 
og de andre en ukes spanskkurs.  
Så reiser følget videre til Guatemala 
City – en by Christina Violeta i ettertid 
har kalt «en spennende by – hvis du 
tør å se på den». Men det gjør hun 
ikke nå. Det eneste som svirrer rundt i 
hodet til Christina Violeta nå, er tanken 
på hotellet de skal bo på, et sted 
flere guatemalanere har omtalt som 
«peligroso» (farlig). Vissheten om at 
hun skal møte sin mor dagen etter, gjør 
henne også helt nummen.  

Utenfor hotellet ser reisefølget flere 
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kommer hit og ikke lenger,» tenker 
Christina Violeta. Hun sover ikke noe 
særlig den natten. Men en ny dag 
rinner uten dramatikk, og snart er følget 
på vei til en småskummel busstasjon i 
utkanten av Guatemala City. Det er en 
stor, uoversiktlig by, med om lag 2,2 
millioner innbyggere. Så bærer det av 
sted i en ny «kyllingbuss» til landsbyen 
der Christina Violeta har fått vite at 
moren bor.

Jakten begynner 
Christina Violeta ber sjåføren om å 
si fra når de kommer til landsbyen, 
likevel – kanskje på grunn av sviktende 
språkkunnskaper – ender bussen 
opp med å kjøre forbi. Reisefølget blir 
sluppet av midt i en bakke, heldigvis 
ikke så langt unna landsbyen, og 
blir stående og kikke ned på en stor 
ansamling grå, forslitte hus. Et av dem 
tilhører Christina Violetas familie.  
For å komme inn i landsbyen må de 
krysse provisoriske broer som er lagt 
over tyktflytende elver av søppel og 
slam. Men Christina Violeta registrerer 
ikke lukten, det eneste hun er opptatt 
av er å spørre enhver person som 
måtte streife hennes vei, om han eller 
hun kjenner hennes mor. Reisefølget 
begynner å gå fra hus til hus for å 
spørre. Til slutt får de napp. «Å, du 
mener Christina som har tre barn?» 
utbryter en kvinne i et av husene.  

Christina Violeta vet fra før at hun 
deler navn med sin mor. Hun vet 
også at hun har tre halvsøsken her i 
Guatemala. Det har hun visst lenge. 
Da faren hentet ett år gamle Christina 
Violeta i det borgerkrigsherjede 
Guatemala i 1979, møtte han nemlig 
hennes biologiske mor. Hun spurte om 
de kunne holde kontakten gjennom 
Adopsjonsforums representant, og 
faren svarte ja. Dermed fulgte 20 år 
med brevkorrespondanse mellom 
Christina Violeta, foreldrene og moren 
i Guatemala. Og fra ganske tidlig av 
visste Christina Violeta at hun en dag 
skulle reise og besøke henne. 

– Jeli er kommet hjem! 
Kvinnen, som viser seg å være en 
nabo av moren, følger Christina Violeta 
og de to personene som står henne 
nærmest i livet, til huset der hennes 
biologiske familie bor. Christina Violeta 
banker på, og en liten gutt åpner 
døren.  
– Er du Robertito? spør Christina 
Violeta forventningsfullt på et stotrende 
spansk. 
Den lille gutten svarer ja. 

– Da er du lillebroren min, sier 
Christina Violeta. 
Den lille gutten blir stående og se 
undrende på henne. Så roper han inn 
i huset: 
– Jeli er kommet hjem! 
Jeli er et kallenavn den guatemalanske 
familien alltid har brukt om Christina 
Violeta, også når de har skrevet brev 
til henne.   

Så kommer moren og lillesøsteren mot 
utgangsdøren. Moren er enkelt kledd i 
skjørt og bluse. Hun er mye mindre enn 
Christina Violeta og veldig tynn. I neste 
øyeblikk holder de rundt hverandre, 
og tårene flommer. Christina Violeta 
føler seg med en gang hjemme. Disse 
menneskene har samme temperament 
og følelsesregister som henne selv. Det 
føles ikke utfordrende eller fremmed å 
møte dem i det hele tatt, alt føles bare 
slik som det skal være. Som om det 
var dette livet hadde ledet frem til.

Følte mye ansvar 
– Gaute og søsteren min har beskrevet 
møtet som veldig sterkt. Selv husker 
jeg det ikke så veldig klart. Jeg tror jeg 
distanserer meg litt fra det psykisk, for 
ikke å leve med det hele tiden, sier 
Christina Violeta i ettertid. 
Hun sitter på Adopsjonsforums kjøkken 
og blar igjennom store plansjer i 
papp med bilder fra hennes første 
tur til Guatemala. I dag er hun 33 
år og jobber blant mye annet for 
Adopsjonsforum som spansklærer for 
vordende adoptivforeldre. Hun reiser 
også rundt og holder foredrag om 
ulike adopsjonstema som identitet, 
rasisme og språk. For ungdom holder 
hun gjerne foredrag om tilbakereisen til 
Guatemala. Hun vil at de skal lære av 
hennes erfaringer.  

– Den gangen pappa sa ja til å ha 
kontakt med min guatemalanske mor, 
var det ikke klare regler for slikt. I 
ettertid vil jeg nok si at det ikke burde 
vært sånn. Den adopterte bør få en 
skikkelig «grounding» i sin nye familie, 
og da er det nok greit å kutte kontakten 
med den biologiske familien helt. En 
ren adopsjon er å ta et barn ut av en 
familie, plassere det hos en annen og 
la det være sånn. I hvert fall til barnet 
er voksent nok. Jeg har gjennom 
oppveksten følt veldig mye ansvar for 
familien min i Guatemala. Til tider følte 
jeg at jeg burde vært hos dem, sier 
Christina Violeta.

«Signingsferd» 
Christina Violeta var lykkelig over 
å være gjenforent med moren etter 

20 år. Da moren ble gravid i 1977, 
skjønte hun at hun ikke kunne beholde 
datteren. Hun var fattig, hadde 
dårlig helse og hadde akkurat forlatt 
barnefaren som ikke behandlet henne 
bra. Nå var Christina Violeta opptatt 
av å formidle at hun ikke var sint på 
moren for at hun adopterte henne bort. 
Det viste seg at moren hadde vært 
redd for dette. 

– Min mor hadde alltid følt at folk så 
stygt på henne og snakket om det 
hun hadde gjort. Så like etter at jeg 
var kommet, ble jeg tatt med på en 
«signingsferd» rundt i landsbyen. Men 
det var helt greit. Jeg føler i grunnen 
at jeg alltid har vært på utstilling. Å 
vise meg frem ga min mor en slags 
oppreisning. Etter hvert dukket det 
opp historier fra andre i landsbyen 
som hadde gjort det samme, forteller 
Christina Violeta med et smil. 

Det gikk ikke lang tid før hverdagslivet i 
Guatemala også ble Christina Violetas 
og reisefølgets hverdag. Det var 
viktig for Christina Violeta å gjøre noe 
sammen med familien, for å skape en 
felles historie. 
– Man er ikke en familie før man har 
opplevd mange situasjoner sammen. 
Du kan si at vi bedrev tilknytning på et 
veldig høyt nivå, sier Christina Violeta 
og ler litt. 
Christina Violeta tok også familien med 
til ulike steder i landet; til Antigua, til 
Guatemala City og – ikke minst – til 
havet, som moren aldri hadde sett. 
De dro senere til Comapa, en landsby 
ved grensen til El Salvador, der moren 
ble født. Der møtte Christina Violeta 
mormorens søster: 
– Hun lignet veldig på meg. Plutselig 
kunne jeg si: «Oi, sånn kommer jeg til 
å se ut når jeg blir gammel!»

Sterkt møte med storebror 
Tiden i Guatemala forløp uproblematisk 
for Christina Violeta – helt til hun møtte 
storebroren sin.  Han ble adoptert 
til USA av en guatemalansk familie. 
Christina Violeta hadde fått vite at han 
var halvbroren hennes, men under 
oppholdet i Guatemala kom det frem at 
de også hadde felles far. 
– Jeg ble helt satt ut. Det var som om 
alle bitene falt på plass, sier Christina 
Violeta. 
Hun tar frem en ny papp-plansje og 
peker på et forslitt bilde i brune toner 
av en mor med en liten jente i armene, 
og en sønn som står ved siden av. 
Øynene hennes fylles med tårer.  
– Dette er det siste bildet som ble tatt 
av oss som en familie. Min norske far 



Det var vanskelig å ta farvel med familien etter første besøk i 1999. 
Men i 2001 kom Christina tilbake til Guatemala og bodde der med 
familien i ni måneder. Foto: Christina Violeta Thrane Storsve.

Mamma Ingrid Thrane Olsen, sammen med en nyankommen 
Christina Violeta og storesøsteren Ellen Camilla Thrane Olsen, 
hjemme i Oslo. Foto: Christina Violeta Thrane Storsve.

«Mi barrio» – «nabolaget 
mitt», har Christina Violeta 
senere kalt denne delen av 
den guatemalanske landsby-
en der moren og familien bor. 
Foto: Christina Violeta Thrane 
Storsve.

Det var faren til Christina, Tor Thrane Olsen, som hentet henne da 
hun var ett år gammel. Bildet er tatt på flyet hjem til Norge i 1979. 
Foto: Christina Violeta Thrane Storsve.

Det siste bildet som ble tatt av Christina Violeta (i rødt og hvitt), broren 
(foran) og moren i Guatemala. Foto: Christina Violeta Thrane Storsve.
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tok det like før min mor ga meg til ham 
på flyplassen. Det viste seg at min bror 
husket denne dagen. Han hadde spurt 
om han kunne få holde meg en liten 
stund, men min mor hadde svart nei, 
det var ikke tid. Da jeg dro, spurte han 
når jeg skulle komme tilbake. Min mor 
hadde bare svart: «Senere.» Det siste 
de så var meg som vinket til dem fra 
min fars armer, på vei mot flyet. Min far 
snudde seg ikke. Like etter besvimte 
min mor, foreller Christina Violeta.  

Hun gråter nå. Hun synes hun skal 
få lov til å sørge over tapet. Selv om 
hun gjennom adopsjonen til Norge 
også vant så mye. Christina Violeta 
finner frem en liten plastpose som 
inneholder to ørsmå smykkeanheng 
men inngraverte helgenbilder. Disse 
anhengene festet moren på genseren 
hennes med sikkerhetsnåler like 
før hun skulle reise, for beskyttelse. 
Denne siste bekreftelsen på en mors 
kjærlighet har Christina Violeta båret 
med seg og vernet om gjennom hele 
livet.

En utfordrende relasjon 
Christina Violeta og reisefølget dro 
hjem til Norge etter ni måneder i 
Guatemala.  Men i 2001 dro hun 
tilbake. Planen var at hun og broren 
skulle leve som en familie med moren 
og halvsøsknene i et år.  
– Jeg ville bygge videre på alt jeg 
hadde opplevd på tilbakereisen. Jeg 
ville si at jeg er guatemalaner. Det 
innebar også at jeg visste hva det ville 
si å være fattig. Jeg var med og vasket 
tøy for hånd og laget mat på den 
tradisjonelle måten, forteller Christina 
Violeta. 

Christina Violeta følte virkelig at hun 
ble en del av familien i Guatemala. 
Men relasjonen til broren ble stadig 
dårligere.  
– Han er en veldig macho 
guatemalaner. Og fordi vi ikke har 
noen far, følte han seg som familiens 
overhode overfor meg og min mor. 
Det innebar også at jeg underordnet 
meg ham, noe jeg, med min norske 
oppdragelse, ikke aksepterte. Det var 

tøft å oppleve, sier Christina Violeta. 
På grunn av disse utforingene ble ikke 
oppholdet lenger enn ni måneder. I 
dag har Christina Violeta og broren, 
som bor i USA, ingen kontakt. Hun 
understreker imidlertid at det ligger en 
«lang og vond historie» bak dette. 
– Jeg hadde levd et veldig beskyttet liv 
i Norge og ikke opplevd mye motgang. 
I Guatemala lærte jeg hvor viktig det 
var å vite hvor grensene mine gikk. Når 
man oppsøker sitt biologiske opphav 
på denne måten, bør man være sikker 
på hvem man er. Dessuten er det en 
ganske sensitiv situasjon. Man ønsker 
jo så inderlig at det skal fungere, sier 
Christina Violeta.

Sender penger 
Siden har Christina Violeta vært tilbake 
i Guatemala flere ganger.  Hennes 
guatemalanske «mamá» har også vært 
på besøk i Norge, for å se hvordan hun 
lever her. Ellers holder Christina Violeta 
hyppig kontakt med moren på telefon. 
Gjennom hele Christina Violetas 
oppvekst overførte adoptivforeldrene 

Christina Violeta er i dag 33 år og har tatt ektemannen Gautes etternavn. Hun har stadig kontakt med familien i Guatemala, i tillegg har hun 
fått fire barn her hjemme i Norge. Foto: Unni Hjellnes.
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penger til hennes biologiske mor. Etter 
oppholdet i Guatemala videreførte 
Christina Violeta denne ordningen. 

– Jeg føler meg veldig forpliktet. Jeg er 
jo ikke veldig rik, det var det viktig for 
meg å vise min mor da hun var i Norge. 
På en annen side vet jeg at hvis jeg 
ikke sender penger, får ikke min mor 
kjøpt medisinene hun trenger. Helsen 
hennes er ikke god, forteller Christina 
Violeta og tilføyer:  
– Det er vel en pris jeg må betale 
hvis jeg vil være en del av familien. 
Samtidig har min mor aldri krevd 
penger, hun er veldig ydmyk. Hadde 
det vært annerledes, er det ikke 
sikkert at jeg hadde støttet henne, sier 
Christina Violeta. 

Hun klandrer ikke foreldrene for at hun 
i dag må sette av et månedlig beløp til 
familien i Guatemala, samtidig som hun 
selv har fire barn å forsørge: 
– Da pappa sa ja til å ha kontakt, følte 
han at han ikke hadde noe alternativ. 
Og i dag er jeg tross alt takknemlig for 
at de lot «døren stå på gløtt» til min 
biologiske familie. En Christina Violeta 

som ikke tenker «skal jeg kjøpe sko til 
meg selv eller sende penger?» hadde 
ikke vært meg. 

Savnet rådgivning 
Christina Violeta har flere anbefalinger 
til andre adopterte som ønsker å gjøre 
det samme som henne. Første bud er:  
 – Ikke reis alene! Reis sammen med 
mennesker som kjenner deg 100 
prosent og som du stoler på. Å søke 
etter sitt biologiske opphav er nødt til å 
bli en emosjonell påkjenning, uansett 
om man finner noen eller ikke. 
Videre vil hun anbefale dem som 
ønsker å lete etter sin biologiske 
familie, å kontakte Adopsjonsforum, 
der det arbeider rådgivere med mye 
erfaring: 
– Jeg hadde ingen profesjonelle til å 
følge meg opp under oppholdet eller 
etterpå, fortsetter Christina Violeta. 

Christina Violeta hadde heller ingen 
rundt seg som kunne advare henne 
mot potensielle risikoer ved å søke sitt 
biologiske opphav.  
– Jeg ville ikke snakke så mye med 
foreldrene mine om det. Det har med 

lojalitet å gjøre. De hadde heller ikke 
erfaring på området, så de kunne ikke 
gi meg noe. Det ideelle hadde vært å 
ha en person i nærheten som kunne 
realitetsorientere meg når det gjaldt 
forventningene mine. En person som 
også torde å stille meg de ubehagelige 
spørsmålene. 

Christina Violeta vil også sterkt 
oppfordre til at man setter seg inn 
i kulturen i opprinnelseslandet på 
forhånd.  
– Jeg har vært ekstremt ydmyk, 
tilpasningsvillig og respektfull overfor 
alt jeg har møtt. Om det så innebærer 
å sitte på en merkelig do dekket av 
gammelt avispapir, eller spise kumage. 
Det er jeg som må inn og forstå min 
familie. De kan ikke sette seg inn i min 
verden.

Det er mulig å ta kontakt med Christina 
Violeta på e-postadresse 
christinavioletathranestorsve@hotmail.
com hvis du ønsker å snakke med 
henne om tilbakereiser.

Adopsjonsforum vil her gi deg noen tips når det gjelder:
- Din motivasjon
- Ønsket om å møte biologisk familie
- Hvordan vil det være for deg hvis du blir avvist?
- Fremtiden med «to» familier

Motivasjon
Det er viktig å tenke nøye igjennom hva man vil med å møte biologisk familie. Det er lurt, hvis mulig, å etablere 
kontakt på e-post, telefon eller på en annen måte, FØR man eventuelt bestemmer seg for å møtes.

Avvisning
Å bli avvist kan være vanskelig å takle, men du bør være forberedt og tenke igjennom muligheten for at biologisk 
familie ikke ønsker kontakt. Det kan være mange årsaker til dette. Som oftest ligger det en vond historie bak 
valget om å adoptere bort et barn.

Møte med biologisk familie
Det første møtet bør arrangeres på et nøytralt sted. Et slikt møte kan for mange oppleves som vanskelig og 
konfliktfylt. Ta gjerne med deg en god venn/venninne hvis ikke du har med deg familien. Adopsjonsforums 
kontakter i landet kan også bistå. 

Fremtiden med «to» familier
For mange unge som møter sin biologiske familie, kan det være nok med ett møte. Men det kan også hende at 
den biologiske familien ønsker (eller forventer) at du skal bli en del av familien igjen.
Tenk i forkant over hvordan du skal forholde deg til det – ikke ta avgjørelser i følelsesladede møter med biologisk 
familie.

Et møte med fortiden og din egen historie kan by på mange positive, men også i blant vanskelige opplevelser. 
Adopsjonsforum tilbyr veiledningssamtaler i for- og etterkant av en reise tilbake i din «adopsjonshistorie». 

Råd til deg som vil vite mer om din bakgrunn


