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Vid årsskiftet fick Carolina Skyldberg klart med ett colombianskt förlag som ska ge ut
hennes bok Adoption: låta själen läka på spanska. Tillsammans med sin biologiska mamma
Gilma, har hon marknadsfört den på en av världens största bokmässor i Colombia.

Carolina Skyldbergs bok Adoption: låta själen läka, finns nu översatt till spanska och nu har hon packat väskorna för att åka till en av världens största bokmässor i Bogotá för att marknadsföra den tillsammans med sin biologiska mamma Gilma. 
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Bokmässa i Bogotá nästa
stopp för Carolina Skyldberg
ULRICEHAMN
ör någon vecka sedan packade Carolina Skyldberg väskan
och reste till landet hon
föddes i, Colombia. Målet
med resan var att marknadsföra sin bok Adoption: låta själen läka, som
numera finns översatt till
spanska,
tillsammans
med sin biologiska mamma Gilma.
– Vi har en timma på
bokmässan, där vi ska presentera boken. Jag och
Gilma finns på scenen tillsammans med Ulricehamnsbördiga Lena Hansson som är moderator. Det
blir en stund för frågor
och jag hoppas på ett bra
samtal om adoptionsfrågan, säger Carolina Skyldberg till UT före avresan.
Hon skrattar lite när
hon berättar om hur för-
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vånad hon blev när hon
fick höra att hon fick en
hel timma för att presentera sin bok.
– I TV4:s nyhetsmorgon
fick jag åtta minuter!
Att ge sig in med boken
på den colombianska
marknaden, visade sig
vara mer komplicerat än
hon trodde. Först blev Carolina glad för att någon
visade intresse och ville ge
ut den, sedan kom frågorna om vad det kunde innebära att ge ut en bok om
adoptioner i ett land som
under en period adopterade många barn till andra
länder.
– Jag vill väcka en debatt och låta de biologiska
mammornas röst få höras.
Att prata om det kan påverka så att det inte känns
lika skamfyllt ha adopterat bort ett barn längre.

”Vi ses regelbundet och pratas ofta
vid. Vår relation
har landat lite. ”
Carolina Skyldberg
Om relationen till sin biologiska mamma
i Colombia

Jag tänkte inte på att Gilma kan bli utsatt och att
det är viktigt att hon känner sig bekväm i situationen. Genom att dela vår
historia hoppas jag kunna
inspirera och sprida hopp
som kanske kan leda till
att fler familjer återförenas.
I sin bok, som gavs ut
2016, skriver Carolina om
hur hon hittade sin biologiska mamma i Colombia
efter att ha blivit bortadopterad som liten flicka.
Ungefär samtidigt medverkade Carolina i SVT-dokumentären med namnet
De ensamma, som bland
annat handlade om att hitta sin biologiska mamma
och återföreningen. I en
intervju i UT berättade Carolina om de starka känslor som virvlade upp till
ytan. I samband med det

sade hon upp sig från sitt
jobb och utbildade sig till
yogainstruktör och ledarutvecklare.

bygga ett hus där, så att vi
har någonstans att vara
när vi reser med hela familjen. Men vi får se.

Hur är det nu?
– Nu är mitt jobb som ledarutvecklare inom byggbranschen min kärnverksamhet. Jag åker fortfarande runt och ger föreläsningar med utgångspunkt
i min bok, men det blir
alltmer sällan.

Blir det någon ny bok?
– I början, när jag fick de
frågorna, så rös jag. Då
skulle det inte bli någon
mer bok. Men nu tror jag
att jag börjar känna annorlunda. Jag ska träffa fler
mammor som adopterade
bort sina barn nästa gång
jag reser ner. De där berättelserna ska jag samla, så
får vi se vad som händer.

Hur ofta träffar du din biologiska mamma?
– Jag var där i november
senast, när jag träffade
förlaget och då träffades
vi. Vi ses regelbundet och
pratas ofta vid. Vår relation har landat lite. Nu
håller jag och min familj
på att titta på ett område
där det ska byggas nya bostäder. Det är en dröm att
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