
 

 

Hej! 

Vi är familjen Grahn som har varit på en spännande resa till Indien. Två vuxna och 2 barn 9 och 10 vid 

tillfället. Syfte att söka Annas rötter i Mumbai.  

Min resa började i samband med att barnen ställde återkommande frågor när dem var mindre som 

jag inte kunde ge svar på. Allteftersom väcktes tanken om en återresa men detta då när barnen blev 

större var tanken. Av olika händelser blev det inte så, utan resan blev av mycket tidigare. Vi fick 

möjlighet till bra kontakter och bra stöd kring det hela tidigare. Ett fantastiskt stöd av Kjell och Tina 

på Swed-Asia Travels i Strängnäs och deras kontakter i Indien. 

Fjärilsbesök som satt på min hand först och sen barnens händer. Det finns olika myter om detta om 

man vill tro på det. Finbesök hela dagen fick vi av samma fjäril i vårat uterum i samband med att 

tankar om en återresa blev till handling i mitt huvud. 

 

Jag kommer inte gå på djupet utan berätta på ett lättsamt sätt hur det var att göra den här resan.  

Vi besökte Kjell och Tina på resebyrån Swed-Asia Travels i Strängnäs som hjälpt oss med våran 

fantastiska resa och fått till det rent praktiskt med flyg, transfer och land arrangemang på plats. 

Kjell visade bilder och berättade om Indien. Vår son Oskar var nog mest orolig över om det fanns 

lego i Indien som han till slut vågade fråga om.    

Jag har lagt ner så mycket energi och arbete med olika kontakter, samlat ihop pengar och saker till 

barnhemmet. Jag har köpt och tillverkat eget pedagogiskt material till barnen. Jag och våra barn har 

tillverkat 100 halsband med ”Team Vargöns Nalle & Annas ledord” och vad vi står för. Min sociala 

tjänstehund och en folder med fina dikter till varje barn.  

Då jag känner till att bröllop är stort i Indien valde jag att planera in detta på ”mitt barnhem” för mig 

och min man, ett hinduiskt sådant. Största anledningen till bröllopet var att barnen på barnhemmet 

skulle få se att det finns hopp inför sin framtid och att saker och ting kan gå bra. Att se min fina familj 

och att vi gifter oss där ihop med barnen måste ju bara bli vackert. Dessutom ville jag visa för min 

man hur mycket jag älskar honom (vi är ju gifta sedan tidigare), detta var en överraskning för honom. 

I vår familj är det svårt att hålla hemligheter och med två barn är det omöjligt. Det omöjliga blev 

möjligt, alla kunde hålla överraskningen. Min man blev överraskad och mycket glad.  

Det har varit en hel del andra engangemang kring det hela också som har tagit mycket tid. Där viljan 

finns bor också möjligheten. 

 

 



 

 

Min hund Nalle,  Tina,  Anna (jag) och Kjell Sonen Oskar och elefanten. Finns det lego i Indien? 

  

Inför återresan var det en del planering med vaccinationer, packning, mejl fram och tillbaka 

angående bröllopet. Sedan var det vänner och bekanta som skulle lämna bidrag på olika sätt, nu 

uppstod också funderingar om hur vi skulle packa i väskorna då vi endast fick ta med oss 80 kg totalt. 

Mycket ”grejer” blev det, 60 kg till barnhemmet och 20 kg totalt till oss. Månaderna gick fort från att 

vi bokade resan till att det blev 26 december 2019. 

Äntligen kom den stora resan. 

Jag har tagit med min fantastiska familj till en helt annan planet som heter 

Indien. Vi reste dit med alla våra sinnen öppna. 

Vi gjorde alla fel vi kunde göra på den här 

planeten då Indien har en helt annan kultur.  

Det första dottern säger när vi stiger av 

flygplanet är: 

”Mamma det ska bli så skönt när vi kommer 

hem för då är allt som vanligt igen” 

Det är alltid två köer vid passkontrollerna. Vi 

fick stora problem med Oskar vid alla in och 

utcheckningar då han har längre hår och då 

misstogs för en tjej. Kvinnor och män i rätt kö. 

Vi hittade en keps med boy på och då blev problemet löst.   Allt löser sig i Indien. 

 



 

 

På hemvägen frågade incheckningen om väskorna skulle till Skottland?????  

Strömavbrott på flygplatserna och även på större hotell. Vi har ätit med fel hand, vänster hand som 

man torkar sig med och höger äter man med. 

Svetten har lackat sig över hela kroppen av maten trots att vi har valt ”no spicy food please”. 

Flyg som har varit i tid enligt den enda informationstavlan på hela flygplatsen visar sig gå tidigare än 

utsatt tid på våra biljetter???????? 

Eller att de ropar ut att planet är 1 timma försenat och vi tänker att då hinner vi gå på toa… Nej 

incheckning omgående ropas det ut i nästa sekund eller något annat som att de t.ex har bytt Gate. 

Otroligt nog så hinner vi med exakt på minuten. 

I Indien finns inget lagom. 

Det finns inget stilrent i klädväg eller något annat för den delen heller. 

Det finns inte bara en smak. 

Det finns inte bara en doft i Indien. 

Allting sker samtidigt på en och samma gång. Matos, kloakdoft, rökelse, parfym, tutandes, 

blinkandes, allt färgsprakandes, smutsigt och rent samtidigt. 

Massa roliga människor med annorlunda frågor. 

 

Barn vill veta:   

NÄR, VAR och HUR. Alla dessa svar har man inte på den här planeten Indien. Man vet att man 

ska flyga från och till och bli upphämtad. Man vet inte hur, var eller när eftersom vi inte varit på 

dessa platser tidigare. Fast det kan vara att känslan av koll på läget är lika med noll      . 

En säger si och någon annan säger så. En säger till höger och den andra säger till vänster när man 

letar efter en plats. Alla är så hjälpsamma men vilket håll som är det rätta kvarstår???? Ännu mer 

förvirrad blir man än innan man frågade. 

För varje fråga som får ett svar blir förvirringen ännu större än innan. 

En sak förstod jag, att detta hemliga bröllop var stort. Väl på plats på barnhemmet blev det tydligt att 

bröllopet var otroligt viktigt för dem.  

KOM I TID, sa de till oss några dagar före bröllopet. I indien finns inte tider och säger en Indier kom i 

tid då är det viktigt. 

I Indien löser sig allt.  

Häftigt att äta maten i Indien och även känna igen smakerna. Det var ju en del av resan att känna 

igen maten och på det viset få fram mer information. 

 

 



 

 

Idli frukost        Gröt utan mjölk     

     

Söt efterrätt     Lunch 

     

 

Allt tar tid i Indien. Tid är det vi har minst av tyvärr. Viktigt att tänka på att ta det lugnt och inte 

stressa fram svar. Ta med mellanmål och vätska för man vet aldrig hur lång tid varje möte tar. 

En vanlig syn i Indien, kossor överallt 

   

 

Att besöka barnhemmet var en otrolig stark upplevelse som jag inte kommer berätta mer av här. 



 

 

Dagen efter besökte vi slumområdet Dharawi. Detta för att se hur människor lever och försörjer sig. 

Kanske kommer det upp nya minnen. I den här resan måste jag ha alla sinnen öppna. Alla människor 

man möter har en ledtråd till det förflutna om man frågar. 

Dharawi är hjärtat av småskaliga industrier i Mumbai, den årliga omsättningen är på cirka 665 

miljoner dollar. Utrymmena är små där exempelvis återvinning av plast sker. Här sker också 

tillverkning av lerkrukor, broderier, bakning, tvål, lädergarvning, poppadum m.m. 

 

Det finns mycket att upptäcka. Utöver industrin i Dharawis slumområden passerar vi 

bostadsområden för att få en känsla av hur människor bor. Uppleva gemenskapens anda och 

mångfald. I detta område bor människor från hela Indien och från alla religioner. Det finns hinduiska 

tempel, moskéer och kyrkor.  

  Indiskt bröllop som passerar förbi med musik från filmen ”slumdog millionaire”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

     Plast för återvinning                                               Tillverkning av rengöringsmedel  

  

 

På eftermiddagen innan bröllopet var jag tvungen att sy upp en blus till min sari och leta kläder till 

Christian och barnen. Barnen var med mig. Vad i hela friden har man på sig då på ett hinduiskt 

bröllop. Hur lätt är det med storlekar. Allt löser sig i Indien. De enkla kläderna jag hade packat 

ner kände jag att vi hade gjort bort oss i, och tur var det att jag kände så.  



 

 

Det fanns en hel del att välja på. Bara detta hur man sätter på sig en sari hade jag ingen aning om. 

Det skulle jag få hjälp med. Hittade en otroligt vacker och prisvärd sari som jag fastnade för i 

färgerna, 28 kr för den. Fick då också hjälp med att sy upp en blus av det tyget som var till sarin för 60 

kr, detta kvällen innan bröllopet. 

Hittade en vacker indisk kostym till min blivande make med en hatt till. Ingen aning om detta var rätt 

men kul var det att handla dessa vackra och annorlunda kläder. Hittade även till barnen. Jag såg på 

bilder, bröllops kläder och utifrån detta trodde jag att mina kap skulle gå hem. 

Vad väljer man till någon som bara gillar enfärgat stilrent och enkelt??? 

     

På kvällen innan bröllopet berättade jag och barnen för Christian att han skulle gifta sig och jag hade 

ingen aning om hur saker och ting skulle gå till. Det var lite svårt att förstå något av vad indierna 

försökte berätta. Dessutom fick Christian prova kläderna kvällen innan bröllopet så att dem passade. 

Det tyckte jag var snällt åtminstone kvällen innan bröllopet. Ett problem återstod, VILKET HÅLL 

SKA BYXORNA VARA ÅT?????   Allt löser sig i Indien.  Byxhistorien löste sig då 

Christian vid påklädning innan bröllopet gjorde bort sig. Då fick vi svaret. 

 



 

 

Ceremonin pågick i flera timmar, här trodde vi att vi var gifta men icke 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnen sitter med runtomkring oss, det smälldes massa smällare och det var musik och sång. 

Bröllopet blev historiskt. Alla var exalterade och barnen sprang runt och var förväntansfulla.  

Jag var nervös mest för att jag bara hade läst om hur det kunde gå till på ett hinduiskt bröllop. Jag 

berättade att jag hade ordnat en fallossymbol, en present som skulle ges till maken (snopp). En 

snopp som jag tillverkat på skolan i lera och fått hjälp med att bränna av en kollega. Eftersom jag inte 

kunde med att springa i några konstiga butiker. Det hade varit pinsamt berättade jag för kvinnorna. 

Det blev knäpp tyst i rummet. I Indien är det aldrig tyst. 

OOOOOO NOOOO NOOOO 

Jag tittade oförstående, kvinnorna sa till mig att det är absolut inget bra att lämna snoppen till min 

man på bröllopet. Barnen känner inte till något om sådana saker. Allt annat stämde med den 

information som jag hade läst på om hur det går till vid ett hinduiskt bröllop. Där hade jag verkligen 

kunnat göra bort mig riktigt rejält.  

Det blev mat, alla åt med händerna. Själv hade jag svårt att få i mig maten dels för kläderna och alla 

smycken och för att jag inte brukar äta med bara händerna. Här åt vi med fel hand och det var nog 

inte så fint gjort av oss.   

Det bjöds på vackra toner av våra egna barn. Kändes så mäktigt. Barnen var så duktiga hela dagen. 

Min dotter spelade dessa låtar på tvärflöjt: 

Sveriges nationalsång 



 

 

My heart vill go on (Titanic) 

Love me tender 

Min son spelade också på tvärflöjt: 

Björnen sover 

Blinka lilla stjärna 

Bjällerklang 

Häftigt att göra ett avtryck i andra människors liv och göra skillnad 

 

Dagen efter bröllopet var det dags att åka vidare. Vi flög från Mumbai till staden Jabalpur och 

därifrån i en bil som skulle köra oss hela vägen till djungeln, färden tog 3,5 timmar. Det var småvägar, 

inga vägar, sandvägar, krokiga vägar. En dotter som behövde stanna mer än 10 gånger pga. 

Illamående, sedan började även sonen Oskar må illa och då stannade vi även för honom. Efter tionde 

stoppet tappade jag räkningen. 

Vi kom fram klockan 22.00 på nyårsafton. Vi möttes av lokalbefolkningen som dansade och spelade 

så fint. Nyårsmiddag direkt vid ankomst. Fick reda på att väckning skulle bli klockan 05.00 morgonen 

efter, nyårsdagen 2020. Barnen somnade kl 23.00. Vi hade lyckan (eller inte) att få leta efter våra 

pass från kl 00.00 fram till 02.00 då vi äntligen hittade dem. Passen behövdes till safariturerna och ta 

sig vidare så klart. 

Allt löser sig i Indien. 

Nyårsfesten till toner av lokalbefolkningens dans och sång 

 



 

 

     Tiger spår….                  Fantastisk färgglad fågel. 

  

Efter två heldagar i Bandavgarh nationalpark med tre safariturer var det dags att åka vidare till Goa 

och Calangute. Och Ja, vi fick se en tiger. En fullvuxen hane med mankhöjd som uppskattades 

av guiden till ca: 1,30 m och en vikt på ca: 250 – 270 kg. Kort och gott, den var stor. 

 

Vi avslutade hela resan med sol och bad i Goa samt en hel del reflektion kring allt som skedde i 

Mumbai. 

             Kvällsdopp i 27-28 gradigt vatten                                    

 

Det är otroligt viktigt att även barnen får möjlighet att få platser att bara få vara barn på och kunna 

leka lekar. Eller bara få känna sig fria i leken. Den här resan har varit väldigt intensiv, ansträngande 

och med otroligt mycket intryck. Viktigt att tänka på när man har barn med sig är att resan anpassas 

även för barnen. Man vill ju inte avskräcka familjen från att åka tilbaka igen längre fram. Barnen har 

varit fantastiska. Ätit mest naan bröd och ris. Personal på olika boenden har ibland tittat lite oroligt 

på oss. Ibland på vissa ställen har dem även lagat till enklare mat till barnen utan massa kryddor i 

maten. Vi har klarat oss väldigt bra. 

 

 



 

 

     Batman           Fri lek i den allra bästa maddrassen Superman flyger 

 

     Indien med sina vackra kokosnöts palmer                                   och vackra solnedgångar i Goa 

                                             Fotavtryck i sanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Marknader 

Vi fick också till en dag på marknad med allt från prutning till att vi träffa på de första svenskarna på 

vår resa, man är aldrig så svensk som man är på resa – konstigt det där. 

  

Det här är bara ett axplock av allt som har hänt. Som jag skrev tidigare har jag inte gått in på djupet. 

Det känns skönt att komma tillbaka till vardagsrutinerna avseende NÄR,VAR och HUR. 

Jag och familjen välkomnar Indien i våran famn och hjärta och kan absolut tänka oss åka tillbaka med 

familjen igen. Vi får se vad jag hittar på för överraskning nästa gång. Blir svårt att slå detta bröllopet 

igen.  

Det återstår att höra vad barnen säger längre fram. Eftersom vår dotter sa när vi kom fram till  

Indien: Att det ska bli skönt att komma hem för då är allt som vanligt igen, och klev ur planet. Som 

tur var hade vi även djungelsafari och bad i Goa inplanerat som belöning för barnen och inte bara 

Mumbai.  

Allt har en början och ett slut. I vårat/mitt fall har det nog bara börjat. Alla fina kontakter och 

människor som vi mött och förhoppningsvis får möta igen.  

 



 

 

Vi hade tur på väg hem med vädret när vi lyfte från Delhi och planet svängde mot nordost, då fick vi 

en grandios utsikt över Himalaya. Min man passade på att njuta av ett glas vin till utsikten. Svårt att 

slå detta nästa gång man dricker ett glas vin. 

Med hem från planeten Indien tar vi med en stor kista full med: 

Kärlek 

    

Kunskap 

Lycka 

äventyr 

Ödmjukhet inför allt man har 



 

 

Vackra minnen och känslor tillsamman med andra                     

som inte går att berätta utan måste upplevas 

Insikt över livet 

Kraft och styrka att våga göra saker  

 

 

 

 

Namaste,  

Familjen Grahn, januari 2020 


