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Thailand – mellem templer og 
skyskrabere. 

Forord 
 

hailand er i de senere år blevet et yndet 
turistmål for såvel rygsækrejsende som 
charterturister, og landet er i dag et af 
danskernes foretrukne rejsemål. Hvad der 
engang var en fjern destination i Sydøstasien 
er nu kommet tættere på i folks bevidsthed. 
Nogle elever vil have egne rejseerfaringer 
fra regionen, og andre vil få det i fremtiden. 
Interessen for landet er stor, men udbud og 
viden om Thailand er fortsat meget 
begrænset. Derfor denne bog. 

 
Hvert år i april fejrer thaierne nytår med en 
uges festligheder, der både indebærer 
betydelige mængder af vand og farverige 
optog, der mest af alt minder om karneval. 
De små stænk vand, som munkene 
oprindeligt kastede på de forbipasserende, 
signalerede held og lykke i det kommende 
år. Siden har traditionen udviklet sig til en 
drøm for ethvert legebarn. I fem dage står 
hele byen nærmest under vand, og fra 
solopgang til solnedgang kan du aldrig vide 
dig sikker. Bag hvert eneste gadehjørne 
ligger børn og voksne på lur med 
vandpistoler og -balloner, og der er kun to 
ting at gøre: At blive inden døre til mørket 
falder på; eller at investere i en plastikspand 
i passende størrelse og så gå ind i kampen 
med oprejst pande.  

Den godmodige og venskabelige 
stemning, der præger Vandfestivalen, er på 
mange måder kendetegnende for det 

thailandske samfund. Den buddhistiske tro 
på, at alle konflikter bedst løses på fredelig 
vis, er en af grundene til, at Thailand har den 
måske mindst drabelige historie i 
Sydøstasien. Men det er naturligvis ikke 
hele forklaringen på, at Thailands historie i 
det 20. århundrede har formået at styre uden 
om folkedrab, brutale diktatorer og etniske 
stridigheder, hvilket ellers kendetegner 
mange at nabostaterne. I bogen her vil vi gå 
bagom landets historie og kultur og forsøge 
at forklare, hvorfor Thailand har formået at 
navigere uden om alle de skær, som mange 
af nabolandene tilsyneladende er styret 
direkte ind i. 

Bogens første kapitler er bygget op som 
en kronologisk gennemgang af det 20. 
århundredes historie, mens den sidste del af 
bogen er tematisk anlagt. På den måde 
lægger bogen op til projektarbejde, således 
at man i klassen i fællesskab kan læse de 
lange linier og derefter dele sig i grupper og 
arbejde med hvert sit tema i landets historie. 
I den sammenhæng har vi også udvalgt de 
kilder, der knytter sig til læsningen af bogen 
og som ligger på hjemmesiden 
www.his2rie.dk.  

At skrive et lands historie på cirka 75 
sider er ikke nemt. Det har det heller ikke 
været for os, meget er blevet udeladt og 
andet har fået større vægtning. Sådan må en 
historisk oversigtsfremstilling naturligvis 
være og tilbage sidder vi med det håb, at 
bogen her vil åbne øjnene for et land, der 
byder på så meget rigdom og kultur – og 
altså med andre ord er meget andet end 
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sexturisme, som i dag er så uløseligt 
forbundet med Thailand.  

Bogen er særligt tilrettelagt til 
historieundervisningen i 
ungdomsuddannelserne, hvor vi tænker den 
læst enten som et supplerende forløb til et 
forløb om enten Kina eller Vietnams historie 
eller som et alternativ til disse mere 
traditionelle undervisningsforløb. Men 
udover at være en undervisningsbog håber vi 
også, at bogen vil blive læst af andre, fx de 
mange danskere, der i dag tilbringer deres 
ferie i Thailand. 

Vi har begge rejst meget i Thailand og 
det øvrige Sydøstasien og har indgående 
beskæftiget os med etniske minoriteter i den 
nordlige del af landet. Under vores ofte 
lange ophold i små landsbyer i regnskoven 
har vi mødt en gæstfrihed og 
imødekommenhed som intet andet sted, 
senest i Karen-landsbyen Hoi Hoi i 2000, 
hvor vi lavede en undersøgelse om 
svedjebrug og illegal skovning. Udover 
vores arbejde med de etniske minoriteter har 
vores arbejde primært været fokuseret om 
emner som korruption og demokrati.  

Indtil 1939 var Thailands officielle navn 
Siam, som er den kinesiske betegnelse for 
området. Navnet blev imidlertid ændret af 
den daværende premierminister, Phibun, 
som så det som sin fornemste opgave at 
stække det driftige kinesiske mindretal og 
samtidig styrke den thailandske 
selvbevidsthed. For at undgå forvirring 
omkring landets navn, vil vi  bruge den 
nutidige betegnelse igennem hele bogen, 

både når vi beskæftiger os med tiden før og 
efter 1939. 

Til slut vil vi gerne takke vores familier 
for stor tålmodighed ved tilblivelsen af 
denne bog, og for de mange gode venner 
der undervejs har kommenteret indholdet. 
Også stor tak til Flemming Ytzen for kritik 
og gode råd.  

 
Suzette Frovin og Laura Fugmann 
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