
För tiggarbarn i Phnom Penh är tillvaron hård. Ett barn är inte värt 
mycket, utom som inkomstmedel. Och när tiggar teamets ledare 
Aaron försöker sig på att exportera sin hårdhänt kuvade grupp 
på fem barn i sjuårsåldern från  Kambodja till Thailand startar en 
kedja av händelser som får ödesdigra konsekvenser. För det är 
många som vill ha sin del av kakan, vare sig det gäller organi serat 
tiggeri, tvångsprostitution eller trafficking av barn. 

Samnang lyckas fly just innan han ska »fixas till« med syra eller 
verktyg för att bli ett mer inkomstbringande tiggarbarn, åt minstone 
på kort sikt. Tillsammans med sin tygelefant  Soriya fort sätter han 
att fly och blir en hårdför överlevare i sin nya hemstad Bangkok där 
drömmar inte är något som ett gatu barn har råd med. Men rädd-
ningen går via modiga människor som vågar se bakom  fasaden, 
även om tillit är en lyx för bättre lottade.     

Samnang, tiggarpojken är den andra, fristående, delen i  Staffan 
Nordstrands gripande och äventyrliga dokumentära roman trilogi 
om den grymma verkligheten bakom våra asiatiska turistparadis. 
Alla böckerna är baserade på verkliga händelser och personer.     
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Den andra delen i trilogin om verkligheten bakom våra asiatiska turistparadis
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Sta� an Nordstrand arbetar bland  annat 
med större byggprojekt � ailand. Många 
kvällar har han tillbringat i bygg arbetarnas 
enkla baracker och lyssnat till be rät tel ser 
som gett inblick i levnadsförhållanden i 
ibland mycket fattiga delar av asien. Han 
ägnade fyra år åt research, med otaliga in-
tervjuer, grävande efter uppgifter och  resor, 
innan den första delen i den dokumen tär  a 
 roman trilogin om exploateringen bakom 
fasaderna till våra asiatiska turistparadis 
stod klar. 
 Samnang, tiggarpojken är trilogins andra, 
fri stående, del. Den första delen, Under 
� oden, � nns till gänglig både inbunden och 
i pocket upp laga. Den avslutande delen 
utommer hösten 2013. 

Ovan: Sta� an Nordstrand. Privat fotogra� . 
Omslagsbild: Beppe Arvidsson, Bildhuset och Scanpix 

»Luften stod stilla, inte en vindpust tog 
sig in i mellan skjulen. Luften var mättad 
av stanken av latrin, stekolja, kattpiss och 
hönsskit.
 – Det här är det skitigaste och billigaste 
området i Bangkok, sa Watu. Lite längre in 
bara så är ni framme.
 Watu stannade efter ytterligare tio meter.
 – Här ska ni bo.
 De hade stannat precis där gränden tog 
slut, ute vid randen av en bi� od till Chao-
phraya-� oden, mitt emot � arua-området.
 – Strandläge, log Watu.
 – Vi skulle ju sticka, sa Rom högt till de 
andra som stod alldeles stela och väntade på 
vad som skulle hända.
 Strandläge. Vattnet i � oden var så 
smutsigt att det inte gick att se en endaste 
levande varelse där. Sopor i mängder. Sopor 
och åter sopor tillsammans med latrinavfall 
och matrester.
 – Här till vänster ska ni bo.«

    

           Sagt om förra boken:  

  »Jag läste Under floden 

      och blev stum 
  – och sen var jag förfärad. 

Det handlar ju om så viktiga ämnen som  

    trafficking, barnhandel, slavhandel«

Inger Ljung,

SVT Gokväll

För tiggarbarn i Phnom Penh är tillvaron hård. Ett barn är inte värt 
mycket, utom som inkomstmedel. Och när tiggar teamets ledare 
Aaron försöker sig på att exportera sin hårdhänt kuvade grupp 
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kedja av händelser som får ödesdigra konsekvenser. För det är 
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på kort sikt. Tillsammans med sin tygelefant  Soriya fort sätter han 
att fly och blir en hårdför överlevare i sin nya hemstad Bangkok där 
drömmar inte är något som ett gatu barn har råd med. Men rädd-
ningen går via modiga människor som vågar se bakom  fasaden, 
även om tillit är en lyx för bättre lottade.     
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Sta� an Nordstrand arbetar bland  annat 
med större byggprojekt � ailand. Många 
kvällar har han tillbringat i bygg arbetarnas 
enkla baracker och lyssnat till be rät tel ser 
som gett inblick i levnadsförhållanden i 
ibland mycket fattiga delar av asien. Han 
ägnade fyra år åt research, med otaliga in-
tervjuer, grävande efter uppgifter och  resor, 
innan den första delen i den dokumen tär  a 
 roman trilogin om exploateringen bakom 
fasaderna till våra asiatiska turistparadis 
stod klar. 
 Samnang, tiggarpojken är trilogins andra, 
fri stående, del. Den första delen, Under 
� oden, � nns till gänglig både inbunden och 
i pocket upp laga. Den avslutande delen 
utommer hösten 2013. 

Ovan: Sta� an Nordstrand. Privat fotogra� . 
Omslagsbild: Beppe Arvidsson, Bildhuset och Scanpix 

»Luften stod stilla, inte en vindpust tog 
sig in i mellan skjulen. Luften var mättad 
av stanken av latrin, stekolja, kattpiss och 
hönsskit.
 – Det här är det skitigaste och billigaste 
området i Bangkok, sa Watu. Lite längre in 
bara så är ni framme.
 Watu stannade efter ytterligare tio meter.
 – Här ska ni bo.
 De hade stannat precis där gränden tog 
slut, ute vid randen av en bi� od till Chao-
phraya-� oden, mitt emot � arua-området.
 – Strandläge, log Watu.
 – Vi skulle ju sticka, sa Rom högt till de 
andra som stod alldeles stela och väntade på 
vad som skulle hända.
 Strandläge. Vattnet i � oden var så 
smutsigt att det inte gick att se en endaste 
levande varelse där. Sopor i mängder. Sopor 
och åter sopor tillsammans med latrinavfall 
och matrester.
 – Här till vänster ska ni bo.«



Det är spännande och autentiskt – romanens karaktärer är 
baserade på verkliga personer,  händelserna har ägt rum i 

verkligheten och platserna existerar.

En grym och gripande 
skildring från turistparadiset

När entreprenören Staffan Nordstrand antog utma-
ningen att leda byggprojekt i Thailand kom han nära 
de inhyrda arbetarna och han drabbades av deras 
berättelser om levnadsvillkoren i de fattiga norra 
regionerna. Det är en grym värld av trafficking och 
korruption han fick inblick i. En värld som turistpa-
radisets fasad vilar på. 
 Svenska turister i Asien rättfärdigar prostitutionen 
och traffickingen genom att delta i sexhandeln eller 
med sin aningslösa närvaro. Det som vid köksbordet 
hemma är förkastligt ser man här på med nyfikenhet 
– tillsammans med sina barn.
 Efter tre år av resor, grävande efter information 
och otaliga intervjuer ligger den verklighetsbaserade 
debutromanen Under floden klar. I romanen, där 
Mekongfloden flyter obevekligt, följer vi flickan Prim 
och hennes familj och vänner, bland annat farfar 
vapensmugglaren, hennes mamma som plötsligt 
ensam får försörjningsbördan och vänner som 
hamnar i klorna på människohandlare. Det är en 
aldrig sinande ström av unga flickor som tvingas in i 
prostitutionsindustrin. I  fattiga bergsbyar, som Prims 
hemby i norra Laos, säljs flickor till bordellernas upp-
handlare – innan de ens är födda.
 Prims väg från den fattiga hembyn går via uppfost-
ringsbordellerna i norra Thailand till turist paradiset 
Phuket. Där väntar äntligen ett slut, eller kanske en 
ny början. 
 Under floden är första delen i en planerad trilogi. Under floden av Staffan Nordstrand
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Träffa Staffan Nordstrand på bokmässan i Göteborg 2012 
– missa inte författarens framträdande på Internationella Torgets scen på söndag klockan 15. 
Under bokmässan lanseras del två i Nordstrands trilogi: Samnang, tiggarpojken.  
Köp böckerna till mässpris – och be om att få dem signerade. Författaren är närvarande mässans alla dagar. 
Välkommen till vår monter B00:32! 

!

Under floden av Staffan Nordstrand
Inbunden, ISBN 978-91-065050-3-5
Pocket, ISBN 978-91-856051-6-5
MBM Förlag, www.mbm-forlag.com
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  Trilogins första del



Det är spännande och autentiskt – romanens karaktärer är 
baserade på verkliga personer,  händelserna har ägt rum i 

verkligheten och platserna existerar.

En grym och gripande 
skildring från turistparadiset

När entreprenören Staffan Nordstrand antog utma-
ningen att leda byggprojekt i Thailand kom han nära 
de inhyrda arbetarna och han drabbades av deras 
berättelser om levnadsvillkoren i de fattiga norra 
regionerna. Det är en grym värld av trafficking och 
korruption han fick inblick i. En värld som turistpa-
radisets fasad vilar på. 
 Svenska turister i Asien rättfärdigar prostitutionen 
och traffickingen genom att delta i sexhandeln eller 
med sin aningslösa närvaro. Det som vid köksbordet 
hemma är förkastligt ser man här på med nyfikenhet 
– tillsammans med sina barn.
 Efter tre år av resor, grävande efter information 
och otaliga intervjuer ligger den verklighetsbaserade 
debutromanen Under floden klar. I romanen, där 
Mekongfloden flyter obevekligt, följer vi flickan Prim 
och hennes familj och vänner, bland annat farfar 
vapensmugglaren, hennes mamma som plötsligt 
ensam får försörjningsbördan och vänner som 
hamnar i klorna på människohandlare. Det är en 
aldrig sinande ström av unga flickor som tvingas in i 
prostitutionsindustrin. I  fattiga bergsbyar, som Prims 
hemby i norra Laos, säljs flickor till bordellernas upp-
handlare – innan de ens är födda.
 Prims väg från den fattiga hembyn går via uppfost-
ringsbordellerna i norra Thailand till turist paradiset 
Phuket. Där väntar äntligen ett slut, eller kanske en 
ny början. 
 Under floden är första delen i en planerad trilogi. Under floden av Staffan Nordstrand
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Missa inte denna bok!  
Boken får 4,5 Bubblor av 5.
bloggen bokbubblan

Den är mycket spännande och gripande 
och jag vill också läsa dom kommande 
böckerna i trilogin.
bloggen marmeladen

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-08-11 09:43:56
Artikelns ursprungsadress: http://w w w .dn.se/insidan/insidan-hem/turistparadisets-dystra-baksida

Turistparadisets dystra baksida
Publicerad 2011-08-10 14:17

Foto: Peter Treanor / Alamy Thailand som de flesta tänker sig det...men bakom fasaden döljer sig en mörkare värld.

När företagsledaren Staffan Nordstrand började arbeta i Thailand fick han upp ögonen för människohandeln och
prostitutionen i landet. Hans roman ”Under floden” skildrar en grym värld.

STAFFAN NORDSTRAND

Ålder: 62 år.

Familj: Sambo och tre barn.

Bor: Stockholm och Thailand.

Bakgrund: Föddes 1948 i Täby norr om Stockholm. I skolan hade han svårt att lära sig läsa och skriva, och fick
därför gå om flera klasser. Ofta skolkade han från lektionerna i svenska och matte. Slutade skolan efter sjuan och
började arbeta i en cykelaffär. Har sedan dess bland annat arbetat i olika bolag och som egen företagare.

Gör: Leder sedan flera år byggprojekt i Thailand och är numera även författare. Hans debutroman ”Under floden”
(MBM Förlag) utkom i början av sommaren. Nu skriver han på en uppföljare.

MÄNNISKOHANDEL OMSÄTTER MILJARDBELOPP

Årligen beräknas mellan 600.000 och 800.000 människor säljas och köpas över nationsgränserna runt om i
världen. Mångdubbelt fler blir offer inom det egna landet. Trafficking (människohandel) är den tredje största formen
av organiserad brottslighet, efter narkotika och vapen.

De flesta offren är kvinnor och barn. De säljs oftast till prostitution, men också till tvångsgiftermål och hushållsarbete
eller som billig arbetskraft.

På många platser innebär skammen över att ha blivit tvingad till sex före äktenskapet att flickan inte längre
accepteras av sin familj. Hon fastnar i prostitutionen för alltid.

klipp från dn.se: ingessen till dn insidans artikel 
om författaren staffan nordstrand 

Under floden av Staffan Nordstrand
Inbunden, 536 sidor
ISBN 978-91-865050-3-5
MBM Förlag, www.mbm-forlag.com
Kommunikation: Birgitta Nielsen,  
Big Is Promotion, 0739-84 77 86

Bakom turistparadisets fasad finns en annan, grym,  
värld. Staffan Nordstrand ägnade tre år av resor, grävande  
efter information och intervjuer för att kunna ge denna 
sanna bild inifrån av tvångsprostitution, trafficking och  
tröstlös fattigdom – och svenska Thailands turisters ansvar.

Staffan Nordstrand. Foto: privat

Under floden är en gripande roman med många spännings-
moment, men bygger på verkliga livsöden och autentiska 
händelser. Alla bokens platser och »etablissemang« existerar. 
 Du stiger ner i en dramatisk verklighet där vi får följa 
flickan Prim och hennes familj och vänner – bland andra 
 farfar vapensmugglaren, hennes mamma som plötsligt en-
sam får försörjningsbördan och vänner som hamnar i klorna 
på människohandlare. Det är en aldrig sinande ström av 
unga flickor som tvingas in i prostitutionsindustrin. I fattiga 
bergsbyar, som Prims hemby i norra Laos, säljs flickor till 
bordellernas upphandlare – ibland innan de är födda.
 Prims väg från den fattiga hembyn går via »uppfostrings-
bordellerna« i norra Thailand till turistparadiset Phuket. Där 
väntar äntligen ett slut, eller kanske en ny början.
 Under floden är första delen i en kommande trilogi.
Bokens ärende kommer att lyftas under året – vi arbetar aktivt för att 
ämnet ska upp på bordet. Införanden i lokal och rikstäckande press 
om författaren eller boken är utlovade (I juni: Magasin Danderyd, 
Magasin Täby, Dagens Nyheter Insidan). Filmdiskussioner pågår.

»Thailandsturisten kan 

påverka sexindustrin«
Staffan Nordstrand intervjuades av  
Lotta Bromé i SR P4 Extra.

»Jag läste Under floden 
 och blev stum 
      -- och sen var jag förfärad. 
Det handlar ju om så viktiga ämnen som 

trafficking, barnhandel, slavhandel.« 

Inger Ljung, programledare

SVT Gokväll
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Några röster om första boken:

För tiggarbarn i Phnom Penh är tillvaron hård. Ett barn är inte värt 
mycket, utom som inkomstmedel. Och när tiggar teamets ledare 
Aaron försöker sig på att exportera sin hårdhänt kuvade grupp 
på fem barn i sjuårsåldern från  Kambodja till Thailand startar en 
kedja av händelser som får ödesdigra konsekvenser. För det är 
många som vill ha sin del av kakan, vare sig det gäller organi serat 
tiggeri, tvångsprostitution eller trafficking av barn. 

Samnang lyckas fly just innan han ska »fixas till« med syra eller 
verktyg för att bli ett mer inkomstbringande tiggarbarn, åt minstone 
på kort sikt. Tillsammans med sin tygelefant  Soriya fort sätter han 
att fly och blir en hårdför överlevare i sin nya hemstad Bangkok där 
drömmar inte är något som ett gatu barn har råd med. Men rädd-
ningen går via modiga människor som vågar se bakom  fasaden, 
även om tillit är en lyx för bättre lottade.     

Samnang, tiggarpojken är den andra, fristående, delen i  Staffan 
Nordstrands gripande och äventyrliga dokumentära roman trilogi 
om den grymma verkligheten bakom våra asiatiska turistparadis. 
Alla böckerna är baserade på verkliga händelser och personer.     
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Sagt om trilogins första del Under � oden:
»Bitvis så stark att ögonen tåras av ilska och medkänsla« 
all as  veckot idning

»Mycket spännande och gripande«
bloggen  marmel aden

»Missa inte denna bok!«
bloggen  bokbubbl an

www.mbm-forlag.com

Berättelsen om ett gatubarns flykt undan sexhandel och våld

EN ROMAN BASER AD PÅ VERKLIGA HÄNDELSER 
Den andra delen i trilogin om verkligheten bakom våra asiatiska turistparadis
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MBM FÖRLAG

Sta� an Nordstrand arbetar bland  annat 
med större byggprojekt � ailand. Många 
kvällar har han tillbringat i bygg arbetarnas 
enkla baracker och lyssnat till be rät tel ser 
som gett inblick i levnadsförhållanden i 
ibland mycket fattiga delar av asien. Han 
ägnade fyra år åt research, med otaliga in-
tervjuer, grävande efter uppgifter och  resor, 
innan den första delen i den dokumen tär  a 
 roman trilogin om exploateringen bakom 
fasaderna till våra asiatiska turistparadis 
stod klar. 
 Samnang, tiggarpojken är trilogins andra, 
fri stående, del. Den första delen, Under 
� oden, � nns till gänglig både inbunden och 
i pocket upp laga. Den avslutande delen 
utommer hösten 2013. 

Ovan: Sta� an Nordstrand. Privat fotogra� . 
Omslagsbild: Beppe Arvidsson, Bildhuset och Scanpix 

»Luften stod stilla, inte en vindpust tog 
sig in i mellan skjulen. Luften var mättad 
av stanken av latrin, stekolja, kattpiss och 
hönsskit.
 – Det här är det skitigaste och billigaste 
området i Bangkok, sa Watu. Lite längre in 
bara så är ni framme.
 Watu stannade efter ytterligare tio meter.
 – Här ska ni bo.
 De hade stannat precis där gränden tog 
slut, ute vid randen av en bi� od till Chao-
phraya-� oden, mitt emot � arua-området.
 – Strandläge, log Watu.
 – Vi skulle ju sticka, sa Rom högt till de 
andra som stod alldeles stela och väntade på 
vad som skulle hända.
 Strandläge. Vattnet i � oden var så 
smutsigt att det inte gick att se en endaste 
levande varelse där. Sopor i mängder. Sopor 
och åter sopor tillsammans med latrinavfall 
och matrester.
 – Här till vänster ska ni bo.«

nYHet

Trilogins andra del

För tiggarbarn i Phnom Penh 

är tillvaron hård. Ett barn är inte 

värt mycket, utom som inkomstmedel. När 

tiggar teamets ledare Aaron försöker sig på 

att exportera sin hårdhänt kuvade grupp 

på fem barn i sjuårsåldern från  Kambodja 

till Thailand startar en kedja av händelser 

som får ödesdigra konsekvenser. För det är 

många som vill ha sin del av kakan, vare sig 

det gäller organi serat tiggeri, tvångsprosti

tution eller trafficking av barn. 

Samnang lyckas fly just innan han ska »fixas 

till« med syra eller verktyg för att bli ett mer 

inkomstbringande tiggarbarn, åt minstone 

på kort sikt. Tillsammans med sin tyg elefant 

 Soriya fort sätter han att fly och blir en hård

för överlevare i sin nya hemstad Bangkok 

där drömmar inte är något som ett gatu barn 

har råd med. Räddningen går via modiga 

människor som vågar se bakom  fasaden, 

även om tillit är en lyx för bättre lottade.     

Samnang, tiggarpojken är den andra, fristå

ende, delen i  Staffan Nordstrands gripande 

och äventyrliga dokumentära roman trilogi 

om den grymma verkligheten bakom våra 

asiatiska turistparadis. Alla böckerna är base

rade på verkliga händelser och personer.     

Samnang, tiggarpojken av Staffan Nordstrand
Inbunden, ISBN 978-91-86505-29-5
MBM Förlag, www.mbm-forlag.com



Under åtta år arbetade jag i multinationella  bolag som IBM 
och Wang, därefter som egen företagare med finans bolag, 
fastig hetsbolag och butikskedja under  tjugo år.  Under 
 dessa år var skrivandet en  »ventil« i mitt liv. Jag skrev  poesi 
och musik vilket ledde till att jag kom att  sitta i studio med 
Py Bäckman, Tommy Nilsson, Dana Dragomir med flera. 
Min musik letade sig i  flera fall till topplistorna. 

Efter skilsmässa och avveckling av mina bolag be stämde 
jag mig 2004 för att anta en utmaning som chef för bygg
projekt i Thailand. Med åttahundra personer  under mig 
blev var dagen i värmen annorlunda och berikande.  Genom 
att jobba nära duktiga arbetare från Isan, den  fatti ga nord
östra delen av Thailand, fick jag kunskap om levnads
villkoren där. Jag åt med dem på  kvällen i deras  enkla 
 hyddor och  hörde  deras berättelser. Det fick mig att inse 
vad fattig domen skapar för typ av  innovation – ett ord som 

borde beteckna bara positiva före teelser, men som här handlar om hänsynslös trafficking och  sexhandel.

Under en resa som min sambo och jag gjorde till Luang Prabang – staden med de många Buddhatemplen, 
 belägen vid Mekongfloden i norra Laos – bestämde vi oss för att åka upp i bergen. Vi hamnade i Phon savan, 
mitt i de områden som var värst utsatta under krigen med Nordvietnam. En dag, när vi satt på Crater Bar 
och väntade på maten, studerade jag alla flygbilder från kriget på väggarna. Eftersom jag alltid har haft svårt 
för att hålla tyst, kunde jag inte sluta fråga folk på hotellet, restaurangen, baren och på de små lokala krigs
muséerna om vad som hade hänt och vilka som varit inblandade. Ju mer lokalbefolkningen berättade,  desto 
mer ville jag veta – och det fick jag. Mest intryck gjorde det stolta  minoritetsfolket Hmong. Deras  fattiga 
levnads villkor driver dem så långt som att smuggla vad som helst till grannländerna och sälja sina döttrar 
till bordeller.

Mina erfarenheter ledde till tanken på att skriva en bok som berättar om trafficking, tvångsprostitution och 
korrup tion, om det liv som levs av turister – familjer som på eftermiddagarna driver omkring i Sukhumvits 
bardistrikt i Bangkok, med alla prostituerade, och på Patongs bargator i Phuket. De fördömer sexhandel 
hemma över köksbordet, men under semestern går de omkring med sina barn och legaliserar handel med 
unga flickor som inte har valt det livet själva, det är någon annan som kontrollerar dem. Den enorma fattig
dom som innebär att många lever på insekter och råttor tvingar familjer att sälja sina barn, ofta redan som 
ofödda – jag vill att dessa realiteter kommer upp till ytan, inte minst för  svenska »goda« turister. 

Det var under resan bland bergsbyarna i Laos som bitarna föll på plats om hur allt skulle kopplas samman 
i en romantrilogi. Den första delen, Under floden, handlar om flickan Prim och hennes väg från de lao
tiska bergen, via »uppfostrings bordellerna« i norra Thaland till sexhandeln i Phuket, hennes ensamstående 
 mammas grymma öde, vännerna som  hamnar i klorna på människohandlare och hennes farfars vapen
smuggling på Mekongfloden. Den andra delen heter Samnang, tiggarpojken och är helt nyutkommen. 
Trilogins sista del utkommer hösten 2013. 

Staffan Nordstrand
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