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HaPPiNeSS ON eaRTH. Det lover godt, når 
Thailands turistmyndigheder fanger os med 
endnu et slogan. Gennem årene har Thai-
land i reklamesprogets navn været udråbt 
som smilets land, det har været amazing og 
unseen. Og de fængslende slogans er ledsaget 
af pirrende feriebilleder, der i hvert fald an-
tyder, at Thailand er ren lykke. For de fleste 
er Thailand dog stadig et ukendt land, enten 
fordi vi aldrig har været der, eller fordi vores 
rejse har været begrænset til et meget lille 
område af et land på størrelse med Frankrig.
 Men vi er vant til at følge Thailand i me-
dierne. Vi har set indslag om fugleinfluenza 
og SaRS, og om den grusomme tsunami, der 
smadrede indonesien, men blev beskrevet fra 
Thailand – fordi det er i Thailand, ikke indo-
nesien, vi holder vores vinterferie. Vi læser 
om danskere, der kører galt på motorcykel 
på Samuis kringlede veje og om kendisser 
under deres luksusafslapning i Thailand.
 Hvert år tager mere end 100.000 dan-
skere på genvisit i Thailand. Så vi kender 
godt landet. eller vi kender en, der kender 
Thailand. Heri ligger udfordringen. alle er 
tilsyneladende små eksperter på Thailand. 
Men hvor godt kender du Thailand?
 Vidste du, at halvdelen af Thailands skov-
areal er forsvundet i de sidste 50 år – blandt 
andet til hoteller og resorter. eller at du frem-
over skal kæmpe om liggestolene på stranden 

med tre millioner kinesere og to millioner 
russere. Vi havde måske spekuleret på, men 
ikke vidst, at der indsamles 1800 tons pla-
sticposer i Bangkok … dagligt! Og måske 
har vi set tendensen på gaden, der betyder, 
at et ud af fem thailandske førskolebørn vil 
være overvægtige i 2015. Og hvem ved ikke, 
at man kan få fjernet adamsæblet for 5000 
kroner? 
 Vi kender Thailand som smilets land, fordi 
vi langt hen ad vejen oplever thaierne som 
smilende og imødekommende. Landet er da 
også, hvad turistbrochurerne frister os med: 
glimtende sand, silkeklædte værtinder og vel-
smagende mad. Det er simple strandhytter og 
velsmurte hotelkæder, og landet med gulds-
pir og kongeeufori. Og turistmyndighederne 
lover dig, at du vil blive forundret, overrasket 
og overvældet. 
 Men Thailand er også et land i voldsom 
forvandling – det nævner turistmyndighe-
derne kun nødtvungent. i disse år kæmper 
landet med at få styr på begrebet demokrati, 
og de buddhistiske munke lader sig i stigende 
grad friste af den materielle verden. Lige så 
forførende Thailand virker på rejsende, lige 
så smigrede har thaierne været over turistdol-
lars og drikkepenge. Smilets land findes end-
nu, og det hjælper bogen her som en guide 
til. ikke kun til destinationer, attraktioner og 
aktiviteter, men også som en overfrakke af 
indsigt i thailandske forhold, som ikke alle 
får med, selv om de er nabolagets største 
ekspert på Thailand. O
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fAktA oM thAilAnd
Areal: 513.115 km². 1650 
km fra nord til syd.
Indbyggertal: 65 mio.
Hovedstad: bangkok, ca. 
10 mio. indb.
Sprog: thai, engelsk (i turistområder), et-
niske dialekter.
Befolkningstilvækst: knap 1 % årligt.
Middellevealder: kvinder 73 år, mænd 
69 år.
Analfabetisme: 4 %.
Styreform: konstitutionelt monarki.
Hovederhverv: godt 42 % af befolkningen 
beskæftiges ved landbrug.
Vigtigste eksportvarer: Computere, ris, 
tapioka, gummi, tekstiler, elektronik, sko, 
legetøj.
Højeste bjerg: doi inthanon, 2576  m o.h.
Længste flod: Chao Phraya, 365 km.
Valuta: baht, 100 baht = 18 dkr (2013).
Turisme: Ca. 24 mio. besøgende pr. år.
Tidszone: 5 timer foran dansk sommertid.

FøLeLSeR eR NOGeT, thaierne gemmer for 
sig selv. Men så dukkede familien Shinawatra 
op. Der kom nemlig en kvinde til magten i 
Thailand i juni 2011; for første gang i landets 
historie. Yingluck Shinawatra og hendes parti 
Pheua Thai (For Thaierne) vandt en meget 
overbevisende sejr ved valget, og 65 millioner 
thaier holdt vejret. For hvordan ville en for-
retningskvinde uden nogen form for politisk 
erfaring navigere i en politisk manege præget 
af gladiatorkampe og konstant uro?
 To år inde i sin embedsperiode har Ying-
luck klaret det pænt, mener et flertal af thai-
erne ifølge meningsmålinger. Men kritikere 
af hendes politiske optræden fremfører, at 
hun reelt bare er en marionetdukke for sin 
bror Thaksin. Og er der en person, der har 
splittet den thailandske nation i årevis, er det 
Thaksin Shinawatra.

BRORMAND I BAGGRUNDEN
Så selv om Yingluck har haft en tilsynela-
dende beroligende effekt på den uenighed, 
der for bare få år siden kastede Thailand ud 
i noget, der mindede om borgerkrig, og selv 
om hun er populær blandt flertallet af thai-
erne, er det kun den halve sandhed. For i 
baggrunden dukker Thaksin Shinawatra op – 
på trods af, at han lever i landflygtighed – og 
sætter sit aftryk på den politiske dagsorden 
ved hjælp af de sociale medier. 
 Thaksin er manden, der i årene 2001-06 
var Thailands mest populære premiermini-
ster nogensinde. Så rullede kampvogne ind 
i Bangkok, og militæret afsatte ham. To år se-
nere fik han en fængselsdom for korruption, 
og så flygtede mangemilliardæren Thaksin til 
luksuseksil i Dubai. Siden har Thaksin spam-
met Thailands magthavere og medier med 
beskeder om, at de tog fejl. Og det politiske 
parti, han var ophavsmand til i 2001, er sta-
dig Thailands mest populære. Med andre ord 
står søster Yingluck i spidsen for en hær af 
Thaksins soldater; i skyggen af brormand.

SLAGSMåLET LURER
Den politiske uro har haft vidtrækkende kon-
sekvenser gennem et årti. Demonstranter 
har gang på gang indtaget scenen – primært 
i magtens centrum Bangkok – for at kæmpe 
deres sag; ofte med livet som indsats. Ved de 
seneste uroligheder i 2010 blev omtrent 100 
personer dræbt og et par tusinde såret. Og selv 
om de seneste to regeringer har haft national 
forsoning højt på prioritetslisten, er der ikke 
skabt en varig fredelig overenskomst. De stri-
dende parter udgør lidt forenklet den gamle 
elite, der har opbakning fra kongehus og mi-
litær, og på den anden side en broget sam-
menslutning af bønder, ufaglærte og selvgjorte 
millionærer – heriblandt Thaksin Shinawatra. 
Den politiske uro er flyttet fra gaderne og ind i 
parlamentet, hvor oppositionen ofte forsøger 
at få skabt mistillidsvotum til den siddende 
regering. ikke engang national forsoning kan 
Thailands politikere blive enige om.

ThaIl and I  dag

Par adoKseTs  
TurIsTPar adIs
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UBEKYMRET TURISME
Det bekymrer tilsyneladende ikke de besø-
gende turister. Da tsunamien ramte (bl.a.) 
Thailand i december 2004, besøgte omtrent 
otte millioner turister Smilets Land årligt. 
Bare otte år senere er tallet tredoblet – og 
i samme periode har Thailand oplevet de 
voldsomste politiske uroligheder nogensinde. 
Turisterne har da heller ikke været indblandet 
i den interne politiske kamp. Så i dag er mas-
seturismen slået igennem. 
 i Thailand i dag er det muligt at 
møde den globale verdens middelklasse 
ved morgenmadsbuffeten, på stranden i 
eftermiddags solen og til stripshow i neon-
lysenes skær samme aften. Men i Thailand 
i dag findes der også små landsbyer, øer og 
beværtninger, der kun besøges af de lokale, 
og som stadig venter på at blive opdaget af 
turisterne. Deri ligger Thailands magneti-
ske tiltrækningskraft på de rejsende: Gen-
kendeligt for de fleste og dog uudforsket 
for mange. Og selv med årelang national 
uro, finanskrise og masseturismens indtog 
fremstår Thailand som et af de mest trygge 
lande at rejse i.

ET PARADOKS
Det massive indtog af turister sker på trods 
af, at der i det dybeste Syd thailand foregår 
en guerillakrig, der hver dag kræver dødsofre 
blandt almindelige mennesker. Her kæmper 
muslimer for større uafhængighed fra cen-
tralstyret i Bangkok. De ønsker, at skolerne 

skal undervise på deres lokale dialekt, yawi, 
og ikke på thai. De ønsker anerkendelse af 
deres muslim-malajiske rødder. Og de mest 
yderligtgående ønsker en islamisk stat løsre-
vet fra det buddhistiske Thailand. 
 i det dybe syd er problemstillingen mindst 
lige så kompleks som hos de politiske gladia-
torer i Bangkok. Måske er det selve paradok-
set: Fordi vi ikke forstår, hvad der foregår, så 
lader vi os ikke bekymre. Og det er mange 
thaiere glade for. Turistindustrien er i dag 
den indtægtskilde, som det bredeste udsnit 
af thaierne får del i. Fra taxichaufføren til 
stuepigen, fra hotelejeren til kioskejeren. Så 
længe, der er arbejde at få og penge at tjene, 
har thaierne lettere ved at leve ubekymret i 
paradoksets verden.

TÆNKER På KONGEN
Men thaierne bekymrer sig alligevel. ikke 
mindst om kong Bhumibol, der i en alder af 
85 har tilbragt de seneste fire år på hospita-
let. For den utroligt populære monark har 
tidligere fungeret som omdrejningspunkt, når 
nationen skulle forsones internt. eller også 
har generaler løst opgaven ved et militærkup 
som i 2006 – og ni gange i øvrigt – siden 
Thailand blev erklæret for konstitutionelt 
monarki i 1932. Men ikke alt kan løses med 
konge og kampvogne. Og det er, som om 
thaierne i deres stille sind håber, at uroen, 
splittelsen og kongens sygdom løser sig af 
sig selv. Følelserne sidder helt uhørt uden på 
tøjet i Thailand i dag. O
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Da THaiLaNDS DaVæReNDe premiermi-
nister abhisit Vejjajiva i 2009 deltog på FN’s 
topmøde i New York, gav han verden et råd 
til at klare den aktuelle finanskrise. “ideen 
om en selvtilstrækkelig økonomi er nøglen 
til global udvikling, der skal balancere mel-
lem økonomisk vækst og selvopretholdelse”. 
 ideen er kong Bhumibols, Thailands kon-
ge gennem mere end 60 år. 

FORBRUG MED MåDE
“De, der tror på ideen om selvtilstrækkelig 
økonomisk forvaltning, burde praktisere den. 
Den sikrer dem indtjening, men de lever ikke 
nødvendigvis komfortabelt af den grund”, 
forklarede kong Bhumibol i sin årlige fød-
selsdagstale til nationen i december 2005. 
Kongen oprettede allerede i 1969 Fonden for 
kongelige projekter, der promoverede lokal-
områdets ressourcer i landdistrikterne; i før-
ste omgang i et forsøg på at få opiumsbønder 
til at dyrke andre afgrøder. 
 Kongelige projekter – fra risdyrkning til 
kaffeplantagedrift – er siden blevet synonyme 
med kongens vilje til at gøre en forskel for 
landets fattige. Ud fra forestillingen, at lo-
kalområdets ressourcer er tilstrækkelige til 
at brødføde folket. Og mere har mennesket 
egentlig ikke brug for, ifølge kongens økono-
miske filosofi om selvtilstrækkelighed. 
 allerede i 1997, da den store asiatiske 
finanskrise buldrede af sted med Thailand 
som afsender, var store dele af Thailand 
belånt til op over begge ører. Landet blev 
sendt til økonomisk tælling, og kong 
Bhumibol proklamerede også dengang, 
at thaierne burde stræbe efter at forbruge 
med måde. De skulle være selvtilstrække-
lige. Selv om mange thaier elsker deres 
konge og tilbeder ham som en gud, så har 
de sværere ved at følge hans råd om kun 
at forbruge lidt, spare op og ikke låne så 
meget, at de for altid vil være gældsatte. 

For hovedparten af Thailands befolkning 
har for længst oplevet, at den globaliserede 
verdensorden er trængt ind i deres landsby. 
ønsket om en ny knallert, et tv, en parabol, 
en benzindrevet såmaskine og mange andre 
moderne fornødenheder er vokset.

LANDBEFOLKNINGENS  
MåDEHOLD
Kongen selv er landets rigeste med en per-
sonlig formue på op mod 200 mia. kroner. 
Store dele af formuen er investeret i alt fra 
banksektoren til den petrokemiske industri. 
 en stor del af kongens formue er et ud-
tryk for, at kongehuset historisk har været 
landets største jordbesidder. Da enevælden 
blev afskaffet i 1932 (> 22), var stort set alle 
moderniseringer af Thailand skabt på bag-
grund af kongehusets virke som investor. i 
samspil med især kinesiske entreprenører var 
kongehuset medvirkende til, at Thailand be-
gyndte at eksportere en del af sin enorme 
risproduktion. en eksport, der allerede i 
1950’erne var verdens største, og endnu er 

BeFolKnIng og sa MFund 

Kongen aF  
M ådehold

f i n d ko n g e n s P o r t r æ t i  t h A i e r n e s h j e M , i 
g A d e r ,  På ko n to r e r o g s å g A r i  b i o g r A f e n .  
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ris landets vigtigste afgrøde. Siden er også 
tapioka og gummi blevet vigtige eksportva-
rer, og tilsammen leverer landbruget 11 % 
af eksporten. Til gengæld er næsten 40 % 
af arbejdsstyrken ansat i landbruget, og de 
tjener typisk en dagløn på omtrent 200 baht. 
 For mange af disse virker kongens filo-
sofi om ikke at optage for mange lån som 
noget nær en selvmodsigelse. en stor del af 
Thailands befolkning kan med nød og næppe 
opretholde livet. Og i årene under premier-
minister Thaksin Shinawatra (2001-06) blev 
de netop tilskyndet til at låne penge i den af 
Thaksin oprettede landsbyfond. Han tilbød 
favorable lån til landbefolkningens iværksæt-
tere og billige hospitalsbesøg til alle. 
 Men ikke alle iværksættere satte noget i 
gang. De øjnede muligheden for at leve lidt 
mere som de økonomisk veludrustede, de 
hver dag følger i thailandske sæbeoperaer 
og tv-serier. Som den politiske kommentator 
Thitinan Pongsudhirak i 2006 forklarede til 
tidsskriftet Far Eastern Economic Review, så 
formåede Thaksin på fire-fem år at hente den 
opbakning fra flertallet af Thailands befolk-
ning, som det havde taget kongen fire årtiers 
hårdt arbejde at opnå. 

ELSKET KONGE
Kong Bhumibol adulyadej er Thailands 
længst regerende monark. Han overtog tro-
nen i 1946; på et tidspunkt, hvor Thailand og 
dets kongehus havde oplevet meget turbulen-

te tider. Kongens ældre rådgivere sørgede for 
at uddanne kong Bhumibol til at varetage et 
embede, der i århundreder havde været om-
givet af ærefrygtindgydende respekt. 
 Kong Bhumibol og dronning Sirikit tog 
landbefolkningen med storm. Deres vilje 
til at møde folket uden for Bangkok vakte 
begejstring. i et land, hvor kun de rigeste 
i Bangkok havde råd til tv, var synet af en 
konge, de blot havde hørt om, et tegn. et 
tegn på et nationalt fællesskab forenet i én 
person – kongen. Her var en mand, som gan-
ske vist ankom i en sølvgrå Rolls Royce, men 
som travede ud i rismarkerne og ud til de 
stråtækkede bambushytter. Kong Bhumibol 
repræsenterede en moderne mand, der var 
veluddannet og dog i nærkontakt med sit 
folk. Og folket returnerede denne nærkontakt 
med en tilbedelse af kongen, som var han 
gudsendt eller selve guden. 
 Med tiden har kongehuset fået en så 
central rolle for Thailands velbefindende, at 
fremtiden synes at hvile på kong Bhumibols 
skuldre. For det mådehold, som kongen ofte 
har opfordret Thailands befolkning til at 
opretholde, er sjældent blevet praktiseret af 
landets politikere og økonomiske elite. Og 
så længe de fattigste oplever, at de rige ikke 
forbruger med måde, så har de svært ved at 
helt at tage selvtilstrækkeligheden til sig. O
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deT BuddhIsTIsKe  
ThaIl and
MeNS eT SVaGT LYS FRa SOLeN trænger 
igennem nattens mørke ro, vandrer de ud i 
byen, i lokalsamfundet, blandt deres lands-
mænd. Med kronragede hoveder og tavs 
mimik præger Thailands munke den stille 
morgenstund, som ingen bør snyde sig selv 
for at opleve.
 Safran, okker, orange. Farven på de thai-
landske munkes klædedragt svinger lidt ud ad 
den gule skala. intet er mere thailandsk end 
billedet af en buddhistisk munk. Barfodet eller 
i sandaler. Simpelt ser det ud, og det er mun-
kens liv egentlig også. Livet leves i templet, ar-
bejdstiden er fra tidlig morgen til tidlig aften. 
Og hver morgen, når solen lige har fået øjne, 
indsamles dagens måltid uden for de gulddra-
perede templer. Så bærer de tavst madskålen, 
eller almisseskålen, som den også kaldes, gen-
nem lokalsamfundet. Her møder de folket, der 
knælende tilbyder hjemmekogt ris og curry, 
frugt og daglige fornødenheder. Det er thai-

ernes praktiske tilgang til buddhismens lære-
sætninger, og de kalder den for tham bun. 

THAM BUN
Tham bun er de velmenende handlinger, som 
thaierne udfører næsten dagligt. Den thai-
landske buddhist søger livet igennem at gøre 
gode gerninger. Ultimativt er målet at blive 
befriet fra en uendelig cyklus af fødsel, død 
og genfødsel. Men for de fleste er gode ger-
ninger lig med opsparing til næste liv, næste 
genfødsel. Befrielsen, der kaldes nirvana, er 
der næppe mange thaier, der forventer at få 
adgang til. De tager så at sige et liv ad gan-
gen. Men de kan påvirke genfødslen: gode 
gerninger giver bedre genfødsel og bringer 
den flittige buddhist lidt tættere på nirvana. 
 Thailandske buddhister ofrer – ikke nød-
vendigvis til nogen bestemt, men som en 
god gerning i sig selv – med røgelsespinde i 
templet og ved små husaltre. De donerer til 
det lokale tempel eller egentlig velgørenhed. 
Og så tilbyder de mad til munkene, når de 
gul- eller orangeklædte går rundt ved sol-

På k n æ f o r b u d d h A , s e lv f o r e n æ l d r e , 
l æ r d M u n k




