
Emilie Joy Yri Hagen utenfor barnehjemmet der hun 
bodde et år fra hun var halvannet år gammel. Foto: 
Emilie Joy Yri Hagen

Michael Spicer (i midten) fikk møte sin biologiske storesøster Flordeliza og storebror Francis med hvert sitt nyfødte barn i 
Iloilo. Foto: Christopher Bernardo Spicer
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NORFIL inviterte til middagsselskap der de ansatte fremførte 
danset i tradisjonelle drakter til stor jubel. Foto: Mona 
Ringsby
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– Fremmed, 
men likevel så kjent!
GJENFORENING MED BIOLOGISK FAMILIE, BARNEHJEMSBESØK OG FØLELSEN AV Å «GLI 
INN I MENGDEN». DETTE ER NOEN AV OPPLEVELSENE UNGDOMMENE SOM DRO PÅ 
TILBAKEREISE TIL FILIPPINENE I 2012 HADDE.  

TEKST: EMILIE JOY YRI HAGEN OG CHRISTOPHER 
BERNARDO SPICER

CHRISTOPHER BERNARDO SPICER:

Mitt navn er Christopher Bernardo 
Spicer, og jeg er 23 år gammel. Jeg 
skriver på vegne av familien Spicer 
som består av min mor Turid, min 
bror Michael, min pappa Ted og min 
samboer Line Samuelsen. Pappa var 
dessverre ikke med på turen. Du som 
leser skjønner sikkert at en tilbakereise 
som den vi dro på til Filippinene, ikke 
kan beskrives med få ord. Men jeg skal 
gjøre mitt beste for å beskrive tankene 
mine. 

Ukene før selve reisen tenkte jeg ikke 
så mye på hva som kom til å skje. Jeg 
visste ikke hva jeg kunne forvente, men 
jeg hadde selvfølgelig et håp om å møte 
min biologiske familie. Usikkerheten 
om hvorvidt de klarte seg greit eller 
ikke, var uhyggelig. I tillegg var jeg litt 
bekymret for hvordan min lillebror 
Michael på 20 år, ville reagere hvis han 
fikk møte sin familie. 

MØTTE SINE SØSKEN

På turen, nærmere bestemt i Iloilo, 
var vi så heldige å få møte Michaels 
eldre bror og søster, og en tante. Det 
var helt fantastisk å se likheten på 
dem. Samme smil, øyne, kinn, ører og 

væremåte, alltid blide. Hva Michael 
tenkte etter møtet vet jeg ikke, han 
sa at det gikk greit, men jeg kunne 
se at han tenkte voldsomt da vi dro 
fra dem. Slektningene var på sin 
side veldig glade for å treffe Michael, 
men ble overrasket over at han var 
funksjonshemmet. Dette ble først 
oppdaget etter at han ble skilt fra dem. 
Michaels familie levde heldigvis godt, 
de hadde utdannelse, hus med strøm og 
arbeid. Vi har litt kontakt med søsteren 
og kona til broren på Facebook. 

Jeg fikk også møte min egen biologiske 
familie i Legaspi. Det ble et helt 
annerledes møte. De var flere, levde 
under enkle kår, hadde ikke strøm 
og svært lite mat. Men følelsen av å 
holde rundt min biologiske mor var 
helt vidunderlig. Det å endelig få se 
mennesker som jeg liknet på, var 
også veldig deilig. Jeg fikk følelsen av 
tilhørighet, jeg var en av dem … 

Vi tok med alle som var hjemme (ca. 20 
stykker) på Jollibee, noe av det samme 
som Mac Donalds på Filippinene. Det 
var fantastisk både for dem og for oss.  
Da vi dro fra dem var jeg knust, jeg har 
aldri hatt så vondt i hjertet mitt noen 

gang. Det var en knivende smerte som 
skar gjennom hele kroppen. Jeg ville 
være igjen og hjelpe dem, forsørge 
dem og ta vare på dem. Jeg følte meg 
hjelpeløs. Nå er jeg likevel så heldig 
at jeg gjennom Norfil kan få hjelpe en 
niese tilbake til skolebenken. På den 
måten vil jeg kunne holde litt kontakt 
og i alle fall få høre hvordan det går. Jeg 
håper at jeg kan dra tilbake om noen år.

TAKK TIL ADOPSJONSFORUM! 

Som du sikkert skjønner, var denne 
tilbakereisen en emosjonell berg-og-
dalbane. Det var himmel og helvete 
rett ved siden av hverandre. Men jeg 
vil takke Adopsjonsforum som gjør 
en slik formidabel jobb. Takket være 
dere får barn som meg og min bror et 
lykkelig og trygt hjem. Dette setter vi 
ubeskrivelig stor pris på. Jeg vil også 
legge til at Ted og Turid alltid vil være 
mine foreldre. Jeg har ikke EN mamma 
lenger, men jeg er så heldig å ha TO. 
Det er det ikke alle som kan si. Jeg og 
familien min takker nok en gang for en 
uforglemmelig tilbakereise!

EMILIE JOY YRI HAGEN:

Sammen med min biologiske søster 
June Jeroma og mor Lisbeth, dro jeg 
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Vi syntes det var en fin avslutning på reisen å se noen av de flotte øyene 
Filippinene har å by på, skriver familien Roaldsøy. Foto: Mona Ringsby

på tilbakereise til Filippinene, påsken 
2012. På forhånd prøvde jeg å holde 
forventningene til turen noenlunde 
«nede på jorda». Det er bedre å bli 
positivt overrasket! 

Å vite at jeg skulle på tilbakereise 
var ikke bare spennende, men også 
litt skummelt. I tillegg skulle vi reise 
i gruppe, noe jeg i starten var litt 
skeptisk til. Skulle jeg dele en så 
personlig opplevelse med mennesker 
jeg aldri hadde møtt før? Det har jeg 
imidlertid ikke angret på i ettertid. Det 
var en stor støtte å kunne snakke både 
med foreldre og mennesker på sin egen 
alder, som virkelig forstod hvordan 
jeg hadde det fordi vi opplevde noe 
av det samme. Å dele og oppleve en 
tilbakereise på denne måten har vært 
fantastisk, og gruppedynamikken var 
super! Selv om alderen spredte seg fra 
seks til 24 år, var det ikke noe problem. 
Jeg har vært på Filippinene-treff i 
Norge, og det føltes nesten litt sånn, 
bare at vi var på Filippinene! 

FORTALTE OM NORGE

På programmet stod et besøk hos 
Filippinenes sentralmyndighet for 
adopsjoner, Intercountry Adoption 
Board (ICAB), der Chris Bernardo 
Spicer (23 år) og jeg (19 år) holdt en 
tale om hvordan det var å være ung i 
Norge – noe jeg personlig vil si er flott! 
Jeg fortalte at jeg har familie og venner 
som er glad i meg, og jeg er nysgjerrig 
og spent på hva fremtiden vil bringe. 

Å besøke barnehjemmet jeg hadde bodd 
på en kort stund, var rart. Jeg hadde 
blandede følelser. Å se barn som er i 
den samme situasjonen jeg var i selv en 
gang, var sterkt. Det ga meg en følelse 
som er vanskelig å beskrive. Jeg fikk 
en klump i halsen, og spurte meg selv: 
«Hvor kommer disse barna til å ende?» 
Jeg håper det beste for deres fremtid. 

På barnehjemmet ble jeg godt tatt imot. 
Jeg sang til og med karaoke der, det var 
gøy! Vi fikk også være frivillige og leke 
med barnehjemsbarna. Det satte jeg 
stor pris på.

Da jeg møtte fostermoren min, så hun 
ut som alle andre filippinere, og jeg 
fikk ikke den overveldende følelsen 
jeg hadde trodd jeg skulle få. Men hun 
så veldig snill ut, og det var hun. Da 
jeg spurte henne hvordan jeg var som 
liten, beskrev hun meg som «curious» 
og «naugthy». Og det passer ganske 
bra fortsatt! Vi ble invitert til hennes 
hjem, og det var godt å se at hun 
hadde en grei bostandard. Vi fikk også 
møte familien hennes, og vi spiste en 
tradisjonell lunsj på filippinsk vis.

FREMMED, MEN LIKEVEL SÅ KJENT

Å dra på tilbakereise er å ta et skritt 
inn i et fremmed land, som likevel 
er så kjent. Alle ligner på deg, og 
forventningene i fødelandet er 
annerledes enn i Norge. De snakker til 
deg som om du er en av dem, og det 
føles godt! Et eksempel på dette var da 

mamma og jeg sto ved et fotgjengerfelt, 
og en politimann henvendte seg til oss 
og signaliserte med armene at det var 
greit å gå over. Jeg smilte og nikket 
vennlig, men skjønte ingenting av hva 
han sa. Inni meg tenkte jeg at jeg hadde 
lyst til å lære dette språket – tagalog. 

Da jeg og familien senere dro på 
shopping, hadde min mor problemer 
med å finne meg og søsteren min. 
Mens mamma stakk seg ut med lys 
hud og kroppshøyde, gikk vi rett inn 
i mengden. «Bevispresset» var borte, 
og med det mener jeg forventningene 
andre har til deg i Norge. Du må bevise 
at du er norsk – noe som kan 
være slitsomt! 
 
Mitt råd til andre som skal på 
tilbakereise, er at de ikke bør ha 
skyhøye forventninger. Vær åpen med 
de rundt deg, de er der for å gi deg 
støtte, ellers ville du vel ikke tatt dem 
med på turen? En tilbakereise er først 
og fremst å oppleve det landet du er 
født i. En del av det du ser i speilet hver 
dag, kommer fra fødelandet. 


