Alenemamma

i ukjent land

17 år gammel, amerikansk partyjente blir gravid. Ikke uvanlig.
Men Kristin satte seg på flyet til Norge. Det forandret livet hennes.

M

ye kunne gått
gærent. Amerikansk
tenåringsmor som
kommer til Norge, uten
utdannelse, med lite
penger og uten å kunne norsk.
– Det er ingen tvil om at det har vært
utrolig tøft, forteller Kristin Birgitte
Jones (27) på nesten feilfri norsk.
Det er gått ni år siden hun bestemte
seg for å flytte. Vi sitter på kjøkkenet i et
koselig lite rekkehus på Bærums Verk.
På bordet ligger fotoalbum, notater og
hårlokker fra datteren som liten. Den
amerikanske jenta forlot alt hun kjente i
USA for å oppdra datteren, Akaylia Eve,
i Norge – et land hun kun kjente til gjennom sin norske mor og et par besøk.
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– Jeg husker jeg tenkte at det ikke var
noen andre alternativer, minnes Kristin.
Fram til graviditeten var et faktum
hadde tenåringen hatt et ganske utagerende liv med festing og rusmidler. Alt
dette fikk en brå slutt.
– Da jeg først fant ut at jeg var
gravid, tenkte jeg: «Nå har jeg gjort det
store». Men samtidig føltes det veldig
riktig. Akaylia fikk meg ut av det sporet
jeg var på vei inn i. Hun var redningen
min.
Alene og sterk
Siden fødselen på nyttårsaften 2003
har alle valgene Kristin har tatt vært
for datteren sin. Hun forsto tidlig at det
ikke var noen god fremtid for Akaylia i
USA. Hun trengte stabilitet
og trygghet, noe Kristin
ikke kunne tilby henne i
hjemlandet. Da kjæresten
og barnefaren, som hun
hadde vært sammen med
i fire år, viste seg å være
både utro og ansvarsløs,
forsto hun at hun var på
egenhånd.
– Den største utfordringen har vært å måtte
forsake ungdomstiden.
I min situasjon var det
spesielt vanskelig fordi jeg
var alene.
Halvannet år etter at
Akaylia kom til verden
pakket den unge mammaen
med seg hele livet sitt og

 yttet til en helt ny tilværelse i Norge
fl
med datteren.
– Jeg bestilte billett omtrent på
impuls da jeg innså at livet mitt ikke

Jeg kan love deg at folk
har tenkt sitt når jeg har
kommet på foreldremøter.
dreide seg om meg lenger. Plutselig fikk
jeg helt ubeskrivelige krefter, forteller
Kristin.
Følte seg dømt
Men hennes nye liv skulle bli alt annet
enn enkelt. Den første måneden etter
ankomst i Norge bodde de hos broren
hennes, deretter fikk hun leid seg en
leilighet. Et sosialt liv lot vente på seg,
Kristin kjente ingen utenom familien.
Og flere var raskt ute med å dømme
henne.
– Før jeg fikk fortalt hele historien var
det mange som trodde jeg hadde «rømt»
hjemmefra, stukket av fra barnefaren og
slikt. Det var ikke så lett for folk å forstå
at jeg gjorde det jeg mente var best for
datteren min.
– Har du møtt mennesker som er i
samme situasjon?
– Jeg har snakket med enkelte som
har oppdratt barna sine på egenhånd,
men de fleste har jo ikke min forhistorie.
Og jeg kan love deg at folk har tenkt sitt
når jeg har kommet på foreldremøter
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på skolen hennes, smiler hun. Kristin
opplevde det som en stor utfordring å
bli kjent med folk. Jevnaldrende hadde
stort sett sine egne liv, mens de andre
mammaene var flere år eldre enn henne
og hadde helt andre livssituasjoner.
En lykkelig datter
Akaylia kommer inn på kjøkkenet,
men Kristin ber henne om å gå ut på
lekeplassen med vennene sine igjen.
Hun ønsker ikke at Akaylia skal få vite
for mange detaljer om oppveksten sin
ennå. Hva mamma har ofret for at hun
skal få det beste livet hun kunne gi
henne.
– Hvor mye vet hun?
– Hun spør av og til om faren sin.
Hun har møtt ham to ganger siden vi
flyttet, men det har vært på mitt initiativ.
Dessverre har ikke han modnet noe
særlig siden den gang, men jeg har aldri
sagt noe dumt om ham til henne. Hun
kan få gjøre seg opp en egen mening når
hun blir litt eldre og skjønner mer.
Med trang økonomi, ingen utdannelse, ingen norskkunnskaper og et barn på
armen var det mye som kunne gått galt.
Kristin lærte seg likevel flytende norsk
på rekordtid, hun har tatt førerkort,
utdannet seg som frisør og har nå fast
jobb. I tillegg har hun hatt kjæreste de
siste fem årene. Kristin ler litt når hun
tenker tilbake på tida før alt dette.
– For å få alt til å gå opp hver dag
måtte jeg stå opp klokka halv seks og ta
sju busser hver dag, minnes hun.
– Den styrken som kommer med et
barn er helt ubeskrivelig. Jeg ble voksen
på et øyeblikk, og handlet mye på
instinkt.
– Kan du forestille deg et liv uten
henne?
Kristin tenker seg om.
– Altså, jeg kan forestille meg et liv

uten henne, men jeg angrer ikke på noen
ting. Samtidig er jeg realistisk, og hadde
jeg visst hvor mye dette skulle kreve av
meg, hadde jeg ventet en del år med å
bli gravid. Ung er du kun i kort tid, men
voksen er du resten av livet. Hadde jeg
ikke hatt henne ville jeg kanskje tatt en
høyere utdannelse og reist litt mer, men
det betyr så lite for meg nå.
– Hun er rett og slett hele min
verden.

e-post: kamille@egmonthm.no

For evig: Kristin har tatovert navnet
til Akaylia Eve på håndleddene sine.
Mellomnavnet Eve fikk hun fordi hun
ble født nyttårsaften.
Kamille
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