
 

 

Referat från mötet den 24 september 2009 

 
Svenskföreningens första ordinarie möte för säsongen hölls torsdagen den 24 
september. Under sommarmånaderna maj – augusti har mötena ersatts av 
mingelträffar som varit både populära och förhållandevis välbesökta med tanke 
på att de flesta svenskar då befinner sig i Sverige.  
 
Nu märks det att svenskarna så sakteliga börjar återvända till Hua Hin och 
septembermötet besöktes av ca 45 personer som njöt av den sedvanliga 
ärtsoppan och pannkakorna. Många hade haft med sig ärter från Sverige och det 
finns numera ett litet lager på restaurangen. Mer kommer att behövas framöver 
till kommande möten då betydligt flera besökare förväntas – så vi uppmanar igen 
de som är på väg till Hua Hin att ta med ett kilo vardera – eller mer om det går. 
Punschen däremot räcker ett tag till. 
 
Medlemsantalet i  Svenskföreningen fortsätter att öka och är nu 414 personer. 
Under sommaren tillkom 33 nya medlemmar och vi närmar oss snabbt 500.  
Restaurangen kommer under hösten att byggas ut för att få större yta för sittande 
gäster. Det är vi mycket glada för och det kommer säkert att behövas. 
 
Mötet inleddes med att ordföranden Gert Andersson hälsade alla hjärtligt  
välkomna 
 

Svininfluensan 
 
Som första punkt gavs en aktuell uppdatering av läget i Thailand beträffande 
svininfluensan av en av medlemmarna, Lars Gullstrand. Han konstaterade till en 
början med att den hotbild som målats upp får ses som något överdriven, men 
samtidigt är det positivt att myndigheterna har en god beredskap. I Sverige är 
svininfluensan nu på tillbakagång, och det är den sannolikt i Thailand också. För 
de som kan tillhöra någon av riskgrupperna , äldre med nedsatt hälsa eller yngre 
personer med allvarligare sjukdomar eller ändå vill skydda sig, kommer vaccin att 
finnas i Thailand i december. Det finns inga uppgifter om hur tillgängligt vaccinet 
kommer att vara, men i första hand är det avsett för personer i riskgrupperna.  
 
Gert Andersson intervjuade därefter Peter Rehn som berättade om sitt mycket 
händelserika och spännande liv. Peter kom till Thailand för nästan 30 år sedan 
och har sysslat med de mest varierande affärsprojekt – allt från design av 
golfbanor till charterturer med segelbåt, byggprojekt, restaurangrörelse, 
plantshop mm – och de flesta mycket framgångsrika. Intervjun med Peter Rehn 
redovisas separat.  
 
 

 



 
 
Intervju med Peter Rehn 24/9 2009 

 
I samband med medlemsmötet i september gjordes en intervju med Peter Rehn. Peter, som 
bott permanent i Hua Hin i nära 30 år, har stor erfarenhet av  ”hur leva och bo i Thailand”. 
Frågorna till Peter var av den karraktären att svaren har ett allmänintresse för medlemmarna. 
Vi vill understryka att det är Peters personliga synpunkter som återspeglas. 
 

 
Monarkin i Thailand. 
 
Kung Bhumibols hälsa är uppenbart vacklande. Hur illa ställt är det? 
Kungen fyller 82 år i december och han har vistats på sjukhus till och från. Åldern tar säkert ut 
sin rätt. 
 
Kungen är högt älskad av alla i Thailand. Vad beror denna genuina kärlek på? 
Kungen har gjort mycket för folket. När han fyllde 80 år var det flera miljoner thailändare som 
hyllade honom. Människorna var klädda i gula t-shirts och visade sin tillgivenhet med flaggor 
och hurrarop. 
 
Vad händer när kungen går bort? 
Successionsordningen medger endast manlig tronföljd. Det blir då kronprinsen som tar över. 
Han kan, 
förvisso, avsäga sig tronen till annan kunglig medlem. I avsaknad av manlig tronföljare kan en 
kvinna 
komma in, så även om kronprinsen avsäger sig ämbetet. 
 
 

Thaksin. 
 
Hur är Thaksins ställning idag? 
Thaksin, den förre premiärministern som avsattes i en militärkupp för några år sedan när han 
var på besök på FN i New York. Samtidigt blev han och hans partikamrater bannlysta för all 
politisk verksamhet i 5 år. Thaksin är dömd till 2 års fängelse för korruption. 
 
Var korruptionsdomen riktig? 
Detta kan man så klart diskutera. Bakgrunden  är att Thaksins dåvarande hustru köpte ett stort 
stycke land på auktion. Alla hade så att säga möjlighet att bjuda. Thaksin anklagades för att ha 
mutat övriga budgivare. Personligen tycker jag att denna typ av ”korruption” förekommer 
dagligen  och i betydligt större omfattning. 
 



Kan Thaksin komma tillbaka? 
Thaksin har uppenbart ett stort folkligt stöd. Om det varit folkomröstning idag är det troligt att 
Thaksins anhängare skulle få egen majoritet. Eller i varje fall näst intill. Det är framför allt i 
norra och östra delarna av Thailand som Thaksin har ett stort stöd. 
 
 
Det sägs att Thaksin inte har stöd från kungahuset? 
Det är mycket möjligt att kungahuset stöder den gula falangen med den nuvarande 
premiärministern i spetsen. Detta är bara spekulationer. Kungen har som bekant ingen formell 
politisk makt. Men i praktiken fattas inga stora beslut utan att kungen tillfrågas. 
 
 
Kan Thaksin komma tillbaka? 
Ja, det tror jag. Förr eller senare kommer man att tvingas ge Thaksin amnesti och då öppnas 
nya möjlighter för honom. 
 
Är en eventuell regering ledd av Thaksin bra för oss utlänningar? 
Det är jag mer tveksam till. Troligen är den nuvarande regeringen mer ”farangvänlig”. 
 
 

Rättsväsendet i Thailand. 
 
Kan ett bolag i Thailand försättas i konkurs? 
Nej, inte enligt våra mått mätt. Kommer ett bolag på obestånd ”stänger man i praktiken butiken 
och går hem”. Personalen får sluta utan lön och fordringsägarna blir utan pengar. 
För att starta ett bolag behövs 7 aktieägare och lägsta belopp per aktie är 5 Baht. Man måste 
dock betala 
samma avgifter som ett ”miljonbolag”. I lagen sägs det att bolaget försvinner om man inte har 
minst 7 delägare eller att redovisningen försummas. 
 
Finns det ingen traditionell indrivningsverksamhet? 
Nej, det är civilrättegång som gäller och många tvister slutar med våld. Lån är svårt att få 
tillbaka och en process tar lång tid. Här finns kanske en ny marknad för ”Hells Angels”?  
 
Är det svårare för en utlänning att få rättvisa? 
Nej, det tycker jag inte. Vi blir oftast bättre behandlade hos myndigheter och banker. Man kan 
väl rent allmänt säga att det mesta tar lång tid. En process i rätten kan ta åratal. Det innebär 
att många avstår av tids- och kostnadsskäl. 
 
 

Bostadsmarknaden just nu. 
 
Många byggföretag har problem. Har vi en ny 90-tals kris? 
Jag tror dessvärre att det är så. Krisen är kanske till och med större än den vi upplevde på 90-
talet. Just nu finns det tusentals hus och lägenheter till salu. Priserna sjunker och köparna är 
få. 



 
Varför har det blivit så? 
Det ekonomiska läget så klart – även om Thailand troligen klarat sig bättre än många andra 
länder. Dessutom har vi fortfarande ett oklart politiskt läge i Thailand. Demonstrationer och 
politiskt käbbel gör att utlänningar, och för den delen även thailändare, tvekar och avvaktar att 
göra de investeringar som erfordras. 
 
Kommer många att förlora pengar? 
Ja, många har redan fått se sina egendomar förlora i värde. Har man inget behov eller intresse 
av att sälja sitt hus är det bara att avvakta. 
 
När vänder det? 
Det är bekymmersamt! Arbetslösheten i västvärlden ligger på 10% och fortfarande blir cirka 1 
miljon människor utan arbete varje månad. Produktionen minskar och färre människor kan 
konsumera. 
Många talar om ett par år. Det tror inte jag. Det kommer att ta betydligt längre tid. Kanske 10 - 
20 år innan vi är tillbaka där vi var för 3 – 4 år sedan. 
 
 

Lagen om markköp. 
 
Kommer en utlänning i en nära framtid att kunna äga sin egen tomt? 
Tveksamt. Denna fråga som är så viktig för oss är ointressant för myndigheterna. Dessutom är 
den inte politiskt gångbar. Allt för många, framför allt bönderna och deras organisationer, säger 
stopp: ”utlänningarna skall inte köpa upp vårt land”. Tesen, att myndigheterna gillar turister 
som kommer till Thailand några veckor, spenderar bra med pengar och sedan åka hem, 
stämmer nog.  
 
 

Turismen för Thailand. 
 
Vad betyder turismen för thailands ekonomi? 
Betydligt mindre än vad vi tror. Med BNP (bruttonationalprodukt) som måttstock betyder vi 
faranger och turister endast 6%! Thailands huvudproblem är att exporten har minskat med 
20%. Vi utlänningar är inte så viktiga som vi tror. Thailand är ett jordbruksland och vad jorden 
ger är helt avgörande. Thailand är till exempel världens största risexportör.  
 
Innebär detta att man negligerar turismen? 
Nej, inte alls. För några månader sedan gav man ut ett antar miljarder Baht för att stödja 
turistnäringen. Att varje utlänning försörjer 4 thailändare är en sanning med modifikation. Vi 
bidrager till thailändarnas försörjning men är inte avgörande för landets ekonomi. 
 
Blir vi utlänningar utnyttjade rent ekonomiskt? 
Nej, inte generellt. Vi får säkert, då och då,  betala lite mer på marknaden jämfört med 
thailändaren. Det beror också på att vi inte är lika duktiga på att pruta och förhandla. Jag är 
helt underlägsen min fru i detta fall. 



 

Korruptionen i Thailand 
 
Varför är korruptionen så utbredd i samhället? 
Därför att korruptionen är en del av den thailändska vardagen. Hela samhället är uppbyggt på 
att det betalas lite pengar under bordet. Lönerna är låga och de flesta behöver ett extra bidrag 
för att överleva. 
Efter Thaksins fall har korruptionen ökat i omfattning. 
 
 
Hur skall vi utlänningar agera? 
Inse att samhället fungerar så. Själv har jag efter ett antal år lärt mig att acceptera korruptionen 
som ett naturligt inslag i vardagen. 
 
Detta är ju helt emot vårt sätt att leva! 
Ja, men vill du leva i Thailand så får du också acceptera avvikelser från vårt synsätt. Du kan 
så klart protestera och vägra. Då gör du det bara svårare för dig själv och du vinner ingenting. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 


