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Rolf Palmberg

Gyllene triangeln
– Sydostasiens ”ökända” hörn
Berglandet i norra delen av Thai
land, den östra delen av centrala
Myanmar (tidigare Burma) och den
nordvästra delen av Laos kallas
traditionellt för ”Gyllene triang
eln”. I praktiken är det fråga om
ett flera tusental kvadratkilometer
stort område som är mest känt för
sina opiumodlingar. Och då både
Myanmar och Laos länge varit mer
eller mindre oåtkomliga för turis
ter (i synnerhet utanför huvudstads
regionerna), är det främst Thailand
som kunnat dra ekonomisk nytta av
områdets tvivelaktiga rykte.

Begreppet Gyllene triangeln
varierar något beroende på vilka
källor man anlitar. Förutom den
ovannämnda historiska uppfatt
ningen om områdets utbredning i
tre olika länder, finns det nationella
tolkningar. På thailändska kartor,
för att ge ett exempel, kallas hela
den norra delen av den thailändska
provinsen Chiang Rai för G
 yllene
triangeln, medan andra kartor
begränsar användningen av nam
net till orten Sop Ruak (olika stav
ningsvarianter förekommer).
Sop Ruak är en relativt liten ort

Bild 1. Lokalbussen från
Mae Sai till Sop Ruak.
Foto: Rolf Palmberg november 2014.
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Bild 2. Buddha-statyn i centrum av Sop Ruak.
Foto: Rolf Palmberg, november 2014.

Bild 3. Ingången till ett av opiummuseerna i Sop Ruak.
Foto: Rolf Palmberg, november 2014.

vars befolkning huvudsakligen
livnär sig på turism. Platsen kan
närmast beskrivas som ett tivoli
liknande område som pryds av en
enorm Buddha-staty, några tempel,
ett femtiotal suvenirstånd, ett tio
tal cafeterior och restauranger samt
ett halvt dussin hotell i olika pris
klasser. För att hålla områdets rykte
vid liv, finns här inte mindre än två
opiummuseer.
Geografiskt sett ligger Sop Ruak
mycket nära den punkt i Mekong
floden där de tre länderna Thailand,
Myanmar och Laos möts. Närmare
bestämt finns denna punkt på det

ställe, där floden Ruak (som här
utgör gränsflod mellan Thailand
och Myanmar) förenar sig med
huvudfloden Mekong (som i sin tur
bildar en naturlig gräns mellan dels
Myanmar och Laos; dels Thailand
och Laos).
Utsikten från Sop Ruak över
gränsflodsområdet är fascinerande.
På den burmesiska stranden ser
man ett relativt nybyggt hotell
område, Golden Triangle Para
dise Resort. I anslutning till hotel
let finns bland annat ett kasino, en
golfbana, ett urval skattefria buti
ker och ett landningsställe för heli
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Bild 4. Utsikten över Mekongfloden från en restaurang ca 400 meter söder om Sop Ruak centrum.Till vänster syns det burmesiska hotellkomplexet, till höger en del av den laotiska ekonomizonen. Foto: Rolf Palmberg, november 2014.

kopter. Hotellkomplexet ägs av
en thailändsk affärsman som hyrt
tomtmark för detta ändamål av den
burmesiska regeringen. Mittemot
det burmesiska hotellet, på den lao

Bild 5. En symbolisk gränsmarkör i centrum av Sop
Ruak. Foto: Rolf Palmberg,
november 2014.

tiska stranden, pågår arbetet på ett
motsvarande område, Golden Tri
angle Special Economic Zone.
En av de intressantaste syssel
sättningarna man kan företa sig i

Bild 6. Utsikten över Mekongfloden från centrum av Sop Ruak.
Foto: Rolf Palmberg, november 2014.
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Bild 7. Ingången till ett kulturcentrum
på ön Don Sao.
Foto: Rolf Palmberg, november 2014.

Sop Ruak är en båttur på Mekong
floden. Ett flertal lokala företag
konkurrerar om kunderna, och pri
serna varierar dels beroende på båt
typ och resans längd och rutt. Du
kan dessutom påverka priset genom
din förmåga att pruta! Man kan
välja mellan båtturer både norrut
och söderut längs floden utan iland
stigning, turer till (och från) det
burmesiska hotellkomplexet, och
dagsturer till en närbelägen laotisk
ö, Don Sao. Man får stiga iland på
ön utan visum, men inte fortsätta
sin resa vidare inom landet. På ön
finns bland annat en marknadsplats,
några cafeterior och ett postkontor.
Enklast tar man sig till Sop Ruak
från staden Mae Sai, Thailands

nordligaste samhälle och samtidigt
en av landets få officiella gräns
övergångar landvägen till Myan
mar. Avståndet mellan Mae Sai
och Sop Ruak är ca 30 kilometer
och trafikeras av lokala minibussar.
Oberoende av varför man besöker
detta vackra och sevärda område, är
både Mae Sai och Sop Ruak ypper
liga ställen att ha som högkvar
ter. Bägge orterna har regelbundna
bussförbindelser till Chiang Rai,
som är Thailands nordligaste stad
med flygstation. Avståndet mellan
Chiang Rai och både Mae Sai res
pektive Sop Ruak är ca 60 kilome
ter och priserna (i luftkonditione
rade bussar) mycket förmånliga.

Rolf Palmberg, tidigare lektor vid Åbo Akademi i Vasa,
Mejl: palmbergrolf@yahoo.fi
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