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gång. Sedan vi hade kommit hit hade han blivit väldigt krävande. Bara jag pra-
tade med någon annan började han avbryta och skulle ha all uppmärksamhet. 
Det påverkade Liam att inte ha några dagliga rutiner och jag började snabbt se 
nya sidor hos honom. 

Inte SJ direkt... 
– Everybody wake up, wake up!! 

Ljuset från lysrören i taket på bussen skar i ögonen. Klockan visade på två. 
Utanför fönstren var det alldeles svart frånsett ljuset från några reklamskyltar. 

Vad var det som hände, varför väckte de oss mitt i natten?
Jag tittade på Liam. Han sov som en stock. Sömndrucken kliade jag mig i 

ögonen och frågade mannen i sätet framför vad det var som hände. 
– Alla måste gå av och sen ska vi gå på en annan buss, svarade han. 
Byta buss? Det var det inte någon som hade sagt något om. 
Jag skakade försiktigt Liam så att han skulle vakna. 
Jag trodde att vi skulle åka på en gång när vi kom in i den andra bussen, men 

vi blev stående i två timmar. Det fanns ingen luftkonditionering och fast det var 
mitt i natten så var det kokhett inne i bussen och både Liam och jag hade svårt 

att somna om. Till slut åkte vi ändå iväg och hamnade i en liten terminal där vi 
skulle vänta på transporten till båten över till Koh Tao som gick vid sex på mor-
gonen. Vi åt frukost medan vi väntade. Liam var pigg som en mört och lekte 
tills vi blev skjutsade till båten, som avgick mer än två timmar försenad. 

Pengaproblem 
Plötsligt en dag var Visa-kortet försvunnet. Jag rotade igenom alla saker en 
gång till. Varenda litet skrymsle i väskorna, varenda ficka på alla plagg. Jag 
vände ut och in på allt, men det fanns inte. Det knöt sig i magen och paniken 
spred sig i hela kroppen. Vad skulle jag göra? Jag hade inga andra bankkort 
och mindre än 200 svenska kronor.  Hur skulle vi klara oss utan pengar?

Vi skyndade till närmaste internetcafé där jag tittade på min internetbank 
och ringde banken hemma och spärrade kortet. Det såg inte ut att saknas några 
pengar, men för att kunna få ut ett nytt kort var vi tvungna att åka till Phuket 
eller Bangkok som båda låg i helt andra delar av landet.  

Dagen efter gick vi tillbaka till internetcaféet och då såg jag till min bestört-
ning att någon hade handlat för 7 500 kronor på kortet.

Jag ringde min bank och försökte få hjälp, men de verkade inte speciellt in-
tresserade av att hjälpa till. Till slut berättade de i alla fall att jag kunde få 
pengar överskickade via Western Union. Så även om det kostade 400 kronor 
varje gång var vi inte helt strandsatta. 

Bland vilda djur
Vi åkte på en fantastisk, organiserad tredagarsresa till Kanchananburi, cirka tre 
timmar utanför Bangkok. Vi bodde i ett hus på en flod med otroliga omgivningar. 
När man satt på terrassen kunde man se ut över regnskogen, känna växternas 
dofter och höra djurens läten. Personalen var jättetrevlig och Liam älskade stället.

Första dagen åkte vi till den berömda bron över floden Kwai som byggdes av 

Medan flygvardInnorna StreSSade omkring i kabinen inför vår 
landning i Bangkok tänkte jag tillbaka på hur idén om resan hade fötts. Ett år 
tidigare hade jag suttit själv på Khao San Road. Det hade varit min sista kväll 
på resande fot och jag hade känt så starkt att jag ville tillbaka till Thailand och 
att Liam också skulle få följa med på en resa innan han började skolan.  

Nu var vi snart där – bland annat tack vare en lottovinst – efter alla förberedelser 

med pass, vaccinationer och annat som skulle fixas. Dessutom hade jag varit 
tvungen att övertyga en och annan om att det visst var en bra idé om att ta med 
sin femåring till Sydostasien. Många hade oroat sig mycket mer än jag. Men jag 
hade ju varit i Thailand tre gånger tidigare och visste hur saker och ting funkade. 
Visserligen hade jag inte varit i Kambodja förut och hade ingen aning om hur det 
skulle bli, men jag trodde inte att det skulle bli svårt att resa med Liam.

Bangkok 
Bangkok är späckat med människor, bilar, 
mopeder, tuk tuk-taxis, lukter, ljud och 
upplevelser. Det finns hur mycket som 
helst att se. Skillnaden mellan vår lilla 
hemstad och mångmiljonstaden 
Bangkok är enorm. 

– Mamma, titta där! Vad gör de för 
nåt? Men titta då! Mamma!  

Liam ryckte mig i handen gång på 

en varmrätt kostar omkring 10-15 kr om man äter på en lokal restaurang. en dricka cirka 5 kr. 

Kan man åka på backpackerresa med 
barn? Nina Raatikainen tog med 
5-åriga Liam till Sydostasien och var 
borta i nästan tre månader. 

BACK-PACKA

 -går det?

NINA RAATIKAINEN
Ålder: 29. 
Familj: Sonen Liam, nu 6. 
Bor: I Bålsta. 
Gör: Utbildad massage- och spaterapeut, 
men arbetar för tillfället på Arla Foods.

SÅ MYCKET KOSTAR 
BACKPACKING MED BARN
Flygbiljetter: Nina och Liam flög från 

Stockholm via Helsingfors till Bangkok.

Ninas biljett 8 500 kr, Liams cirka 7 500 kr. 

Bussbiljetter: En inrikes bussresa i 

Thailand som tar runt 12 timmar kostar cirka 

100 kr. När Nina och Liam åkte till Koh Tao 

ingick även båtbiljetten i det priset.  

Det finns en antal olika bussföretag som 

bara transporterar turister, så kallade vip-

bussar. Vissa av dem kan dock ha dålig info 

om tider med mera. Dessutom finns risk för 

kriminell verksamhet där ligor samarbetar 

med busschaufförerna och rånar turisterna.

Budget för resan:
Runt 30 000 kr för de elva veckor som 

Nina och Liam reste. Totalt med biljetter, 

vaccinationer och övriga utgifter gick resan 

på omkring 50 000 kr.

|
” Skillnaden mellan Bangkok och vår 
lilla hemstad är enorm” |

” Det knöt sig i magen och paniken 
spred sig – vad skulle jag göra?”

Småstadskille på 
storstadsäventyr.

Swing it, Liam!

Möte med 
munkar. 

Risodlingar. 

”Apocalypse 
now”? Nä, 
barnsemester!

Hej, kompis. 

Här var vi!

Bada, bada, bada!

Mamma Nina i 
krigsmålning. 

av Nina Raatikainen, berättat för Anders Königsson  foto Nina Raatikainen
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krigsfångar under andra världskriget. Även om inte Liam tyckte att det var så 
intressant med historien om bron så tyckte han att det var jätteroligt att åka 
med tåget som gick på den järnväg som krigsfångarna byggde. 

Dagen efter var ännu mer spännande. Vi skulle rida på elefanter och Liam 
var förväntansfull. Vi stod och väntade vid en väg och såg hur de stora elefan-
terna kom gående. Liam fick en flytväst och sen klättrade vi upp på en stege och 
upp bakom föraren som satt vid elefantens huvud. Han red ner den till floden 
och i vattnet dök elefanten så djupt att nästan hela kroppen försvann under 
ytan och vi hade vatten upp till midjan. Det var superhäftigt!

Kambodja
Efter några härliga veckor på paradisön Koh Maak åkte vi vidare till Kambodja 
som skiljde sig från Thailand på många sätt och verkade ligga flera decennier efter 
i utvecklingen. Det fanns väldigt många gatubarn där och jag såg att det förbryl-
lade Liam. Han frågade mig mycket om dem och jag försökte förklara för honom 
att de kanske inte hade några föräldrar och var tvungna att bo på gatan. 

Efter en veckas vistelse i Kambodja kom mina föräldrar och min syster 
ner som bestämt. Det var väldigt skönt! Avsaknaden av de fasta rutinerna 
med dagis och annat som fanns hemma gjorde att Liam förändrades. 
Han blev väldigt krävande, lyssnade inte på vad jag sa och det blev en 
hel del tjafs mellan oss. 

Vi besökte huvudstaden Phnom Pehn, åkte till det stora 
templet Ankor What, hälsade på ett barnhem dit vi köpte 
saker som kläder, mat och skolmaterial och såg och gjorde 
mycket annat intressant. Men under de veckor vi var i 
Kambodja märkte jag att det var ett mycket svårare land att 
resa i eftersom det inte fanns så mycket att göra för barn. 

Hemresan
Jag skulle fortsätta resa på egen hand, och Liam skulle åka hem 
med mina föräldrar. Det kändes konstigt; vi hade upplevt så 
mycket och det är alltid jobbigt att skiljas från sitt barn. Men jag 
tror att han behövde åka hem då. Få träffa sin pappa och sina kompisar 
och komma tillbaka till vardagslivet. 

I backspegeln
När jag tänker tillbaka är jag glad att vi gjorde resan. Vi klarade oss 
bra! Liam fick svinkoppor, men annars var vi friska i stort sett hela 
tiden. Vi upplevde oerhört mycket och jag tycker att fler borde ta 
chansen att resa med sina barn. Det är en investering i livet. 
Samtidigt känner jag att om jag hade stått med lottovin-
sten i handen i dag skulle jag nog väntat i några år 

tills han blev lite större. Det 
är antagligen lättare då och 
barnet minns förmodligen 
också mer av resan. 

” Elefanten dök så att vi 
fick vatten till midjan”

Bungalows 
och liknande 
kostar cirka 
60-100 kr per 

natt.

BÄST MED RESAN: 
LIAM: Alla djuren i Thailand. 

NINA: Alla fantastiska upplevelser 

tillsammans med Liam. Att inte 

vara beroende av tiden och så 

värmen såklart!

... OCH SÄMST 
LIAM: Att åka ifrån hunden Doggy 

(en hund som Liam lekte med på 

ön Ko Chang).
NINA: Pengarna som förlorades 

när kreditkortet blev stulet.

|
” Kambodja var ett svårare land att 
resa i – färre saker att göra för barn”Paradiset 

genom 
palmlugg. 

Paus för tv-spel. 

Inspirerande 
solnedgångar.

Besök i tempel 
var ett måste.

Snorkling!
Liam klappar 
tigrar på zoo i 
Thailand.

Dopp med elefant! 

forts.
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