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- Ringen er sluttet

Tekst: Mia Gill Kristiansen

For fem år siden laget Aleksander Dario Nilsen en dokumentarfilm om møtet 
med sin biologiske mor, Margarita, i Colombia. I sommer besøkte hun ham for 
første gang i Norge.
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Mange husker kanskje Aleksander 
Dario fra fem år tilbake da han 
debuterte som dokumentarfilmregissør 
med filmen ”Tilbake til begynnelsen”. I 
dokumentaren filmet Aleksander Dario 
det første møtet med sin biologiske 
mor etter flere ukers intens leting i 
Colombia. Han ble adoptert til Norge i 
1980, bare noen måneder gammel. 

Møtet med Margarita ble sterkt, med 
mye gråt. Men ganske snart fikk 
mor og sønn en god tone. Den unge 
regissøren lærte seg stadig flere 
spanske ord, og det endte med at 
han bodde hos Margarita i en måned. 
Siden har de hatt jevnlig kontakt, enten 
på telefonen eller når Aleksander Dario 
har kommet på besøk til Colombia.

Nå kommer de oppover Ullevålsveien 
i Oslo, på vei til vårt møte på St. 
Hanshaugen. Han er halvannet hode 
høyere enn henne. Hun ser ut som 
en ungjente – nett i kroppen, med 
blondt hår. Han kniper henne ertende i 
nakken, og begge ler.

- Det er fantastisk bra å ha henne her. 
Vi har tatt igjen mye tid som vi vanligvis 
ikke har sammen, sier Aleksander 
Dario i det vi setter oss ned i parken.

- For meg er det en drøm å være her. 
Vi blir stadig bedre kjent, og vi ler 
stadig mer sammen, sier Margarita.

”Medisin”
Aleksander Dario sier at forholdet til 
Margarita har utviklet seg mye gjennom 
de ni årene de har kjent hverandre. 
Og nå får Margarita se en ny del av 
ham: den norske. Margarita synes at 
Aleksander Dario bor ”i et godt land 
med mange vakre mennesker”. Og hun 
er veldig begeistret for kjæresten hans, 
Tina.

- De har et stabilt forhold, med god 
dialog og gjensidig respekt. Det er jeg 
veldig glad for å se, sier Margarita.

Margarita beskriver det å bli kjent med 
Aleksander Dario som ”sin medisin”:
- Det har gitt meg mer glede og mer liv. 

Før hadde jeg problemer med å finne 
vitsen i å leve, jeg trengte psykolog. 
Men ikke nå lenger.

Hun har hatt et hardt liv, noe sønnen 
bare fikk oppleve litt av før han havnet 
hos det colombianske barnevernet, 
bare noen måneder gammel. Da var 
Margarita 16 år og var blitt kastet på 
gaten av familien.

Møtte foreldrene
På sitt fire dagers norgesbesøk har 
Margarita også fått hilse på foreldrene 
til Aleksander Dario.

- Hvordan var det?

- Da jeg la meg kvelden før tenkte jeg: 
”Hvordan vil de være?” Og så tenkte 
jeg at jeg måtte takke og kysse dem for 
alt de har gjort. 

Men Margarita følte også på 
nervøsiteten:

- Jeg har jo langt fra samme 
utdanningsnivå som dem, og jeg lurte 
på om de ville akseptere meg som den 
jeg er.

Det skulle vise seg at Margarita ikke 
kunne hatt mindre grunn til å engste 
seg. Aleksander Darios foreldre tok 
imot henne med vidåpne armer, det 
samme gjorde bestemoren.

- Jeg føler nesten at jeg har fått enda 
en familie, sier Margarita, mens hun 
smiler litt sjenert.

Aleksander Dario innrømmer at han 
også var nervøs. 

- Jeg tenkte: ”Dette kan sikkert utsettes 
til høsten”. Men da Margarita landet 
på Rygge flyplass, fikk jeg den første 
følelsen av at dette var riktig. Nå er 
ringen sluttet, ikke minst for foreldrene 
mine. De har nok hele tiden lurt på 
”hvem denne dama er”, sier Aleksander 
Dario og ler.

Et spesielt bånd
Som Aleksander Dario fortalte til 
Adopsjonsforum for fem år siden, følte 
han tidlig at det eksisterte et usynlig 
bånd mellom han og Margarita.

- Det er rart hvordan man kan knytte 
seg slik til en person man aldri har sett 
før. Men det er vel fordi jeg vet at det 
er en biologisk relasjon mellom oss. 
Og så ser jeg at jeg har arvet visse ting 
når det gjelder fakter og utseende, sier 
Aleksander Dario.

Han har ikke følt den samme 
tilknytningen til Margaritas familie i 
Colombia. Men han har et spesielt godt 
forhold til et søskenbarn der. Forrige 
gang Adopsjonsforum snakket med 
Aleksander Dario, fortalte han også at 
han følte seg stadig mer colombiansk.

- Hvordan er dette i dag?

- Nå har språket kommet på et visst 
nivå, og da tror jeg at jeg er blitt så 
colombiansk som det er mulig for 
meg å bli. Men jeg savner kulturen, 
musikken, maten og menneskene.

Det siste kan Margarita også slutte seg 
til. For to år siden flyttet hun til Spania 
av helsemessige og økonomiske 
grunner. Der livnærer hun seg foreløpig 
av å gjøre rent og lage colombianske 
empanadas. Så får hun se om hun 
etter hvert får hjelp til å skaffe seg et 
fastere arbeid og en leilighet.

Stolt av Aleksander Dario
De ringes to ganger i måneden. 

- Hadde det vært opp til Margarita, 
hadde hun sikkert ringt hver dag. 
Det er en del av den colombianske 
kulturen. Men jeg har forklart henne at 
jeg ikke ringer familien min på Hamar 
mer enn en gang i uken. Da blir det 
feil hvis jeg skal ha mer kontakt med 
henne, sier Aleksander Dario. 

For han er helt avklart på dette punktet: 
Foreldrene på Hamar kommer alltid 
til å være Aleksander Darios virkelige 
foreldre. 
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I sommer kom Aleksander Darios biologiske mor, Margarita, og besøkte ham i Norge. Fra venstre: Aleksander Darios far, Geir Erik Nilsen, 
mammaen, Gabriele Nilsen, Aleksander Dario, Margarita og bestemor Ursula Pausch. Foto: Frank Brandsås (Hamar Arbeiderblad).

Likevel holder ikke Margarita tilbake 
på stoltheten når det gjelder sønnens 
cv som filmmaker. Han driver nå sitt 
eget firma, Filthy Frames, hvor seks 
frilansere arbeider for ham. I tillegg 
til den prisbelønte dokumentaren om 
sitt første møte med Margarita, har 
Aleksander Dario laget opplysningsfilm 
for vordende mødre og flere 
reklamesnutter. Han holder også på 
med en dokumentar om verdens beste 
balansekunstnere, og har i halvannet 
år fulgt popsangeren Mira Craig med 
kamera.

- Han har et meget godt liv her i Norge. 
Og så er han så talentfull og intelligent! 
sier Margarita.

- Stopp nå, sier en rødmende 
Aleksander Dario.

- Glad for at det ble filmet
Margarita hadde en ganske så 
betydelig rolle i Aleksander Darios 
debutfilm.

- Hvordan var det å få deres første 
møte filmet?

- Jeg var glad for at det ble filmet. Da 
fikk jeg dokumentert at dette virkelig 
skjedde, sier Margarita.

- Dette er jo mest av alt en 
solskinnshistorie. Samtidig var de 
ukene jeg lette etter min biologiske 
mor i Colombia et helvete. Og vi 
har hatt mange utfordringer når det 
gjelder kommunikasjon og kultur, sier 
Aleksander Dario.

Han har klare råd å gi adopterte som 
ønsker å søke sitt biologiske opphav:

- Tenk nøye igjennom det før du 
gjør det. Og vær sikker på deg selv. 
Reis først og kjenn på kulturen i 
opprinnelseslandet ditt. Dra deretter 
tilbake til Norge for å ta en endelig 
beslutning om du vil gå videre. Jeg 
dro som backpacker fra Nord-Mexico, 
gjennom Mellom-Amerika til Colombia, 
og fikk på denne måten gradvis vendt 
meg til kulturen, sier Aleksander Dario.

Han anbefaler også at man ikke har for 
høye forhåpninger om det man måtte 
finne ut om sitt opphav.

Nysgjerrig på faren
Noe av det som trekker Aleksander 
Dario mot Colombia nå, er 
nysgjerrigheten på hans biologiske far. 
Etter vårt møte her på St. Hanshaugen, 
skal han stille Margarita en del 
spørsmål om faren i Colombia mens 

han filmer. 

Foreløpig har han bare planer om å 
lage en videodagbok for seg selv. Og 
så får han se hvordan det utvikler seg.

- Jeg vil vite at det går bra for deg om 
jeg oppsøker ham, sier Aleksander 
Dario til Margarita.

- Det var hardt, det som skjedde 
mellom meg og han, men jeg synes 
du har rett til å treffe ham. Jeg kunne 
tenke meg å se deg sammen med 
ham. Og med søsknene dine (den 
biologiske farens barn, journ. anm.), 
sier Margarita.

Aleksander Dario ligner visst mye på 
den colombianske faren, både når det 
gjelder høyde, kroppsbygning og hår. 
Men han er ennå ikke sikker på om 
han vil gjennomføre prosjektet. Faren 
er en god del eldre enn Margarita. Han 
sliter også med helsen.

- Jeg skal uansett ikke ha den samme 
kontakten med ham som med deg, sier 
Aleksander Dario til Margarita.

- Jeg har alt jeg trenger.


