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Koh Lanta  
– en lugn och  
småskalig favorit
Svenskarnas kärlek till thailändska ön Koh Lanta fortsätter att växa. Väldigt 
många lockas hit av den lugna takten och den småskaliga charmen. Popu-
lariteten har lett fram till möjligheter som svenska skolor och svenska bo-
stadsområden.

Det är en syn att njuta av. 
Den ljusa pudermjuka 
sanden sträcker sig i 
en lång båge runt hela 
bukten. På ena sidan 

ligger regnskogsgröna berg, på den 
andra turkosblått vatten. Kantiang 
Bay är en av många vackra stränder 
på thailändska ön Koh Lanta.

Jag slår mig ner på en kudde vid 
strandbaren Rak Talay, beställer en 
caesarsallad med räkor och njuter 
av vågbruset och den varma brisen. 
Baren tillhör hotellet Pimalai vars 
villor ligger utspridda i grönskan 
ovanför stranden. På Koh Lanta är 
de stora hotellen fåtaliga och de som 
finns har satsat på mysighet och 
lågmäldhet framför otympliga 
byggnader och max antal gäster.

Kantiang Bay ligger i ett lugnt 
hörn av Koh Lanta, nästan längst 
söderut på en ö med många varia-
tioner. Härifrån är det enkelt att ta 

en taxi och utforska Lantas magni-
fika västkust. Vägen följer havet i 
stort sett hela tiden. På södra delen 
hittar man fortfarande natursträn-
der med varken byggnader eller 
människor. Längre norrut blir ön 
mer tättbefolkad, men stämningen 
är hela tiden ytterst avkopplande 
med små restauranger och hotell 
som kantar stränderna.

Koh Lanta kallas ibland ”svensk-ön”. 
Många svenskar återkommer hit år 
efter år och förenas ofta i umgäng-
eskretsar som lärt känna varandra. 
Att facebook-gruppen ”Vi älskar 
Koh Lanta” har över 18!000 med-
lemmar ger en fingervisning om 
hur stor populariteten är. En del 
menar att svenska rentav kan vara 
det näst vanligaste språket på ön 
efter thailändska.

Varför är det så? Atmosfären och 
den småskaliga karaktären på ön är 
ett vanligt svar jag får. Barbro Lind-
quist från Uppsala som jag träffar 
på stranden Klong Dao, säger:

– Inget hus är högre än palmerna. 
Inga försäljare syns på stränderna. 
Det finns inga Finlandsfärjor till 
hotell. Hotellen är mindre och 
smakfulla.

Koh Lanta utmärker sig också som 
en ö besökare gärna stannar länge 
på. Det finns flera bostadsområden 
där det främst bor svenskar på läng-
re vistelser och inte mindre än två 
svenska skolor.

Jag kliver ur taxin på en sluttning 
ovanför Long Beach på centrala Koh 
Lanta och promenerar sista biten 
uppför backen. Ovanför mig ser jag 
ett kluster av moderna vita hus som 
kunde ligga i Torslanda eller Nacka 
om det inte vore för de omgivande 
djungelgröna sluttningarna.

Malee Highlands är det senaste 
av Lantas bostadsområden för 
främst svenskar och består av 54 
lägenheter där lägenhetsinnehavar-
na delar många gemensamma ut-
rymmen med restaurang, bar, mat-
butik, spa, padelbana, volleyboll-
plan och vattenlekland. Mycket är 
dessutom tillgänglighetsanpassat.

Bakom projektet står Mia och Mat-
tias Terngård.

– Vi är ett av få svenska par som 
faktiskt bor på Koh Lanta året runt, 
berättar Mia.

Det byggnadstekniska kunnan-
det kring Malee Highlands vilar på 

Mattias, som har en bakgrund i 
byggbranschen. Han har planerat 
och ritat hela jätteanläggningen 
själv.

Men vägen till parets dröm har inte 
varit spikrak och de råder svenskar 
som vill starta verksamhet på Koh 
Lanta att först känna efter vad som 
kan fungera. De har sett en del kort-
variga och misslyckade försök.

– Många har nog bilden av att 
komma hit, starta företag, anställa 
thailändare och sedan gå och lägga 
sig på stranden. Så fungerar det 
inte. Man måste vara medveten om 
att det är väldigt mycket jobb.

De senaste två åren har inte varit 
lätta för Koh Lanta. Ön har tagit sig 
igenom en lång pandemi. Många 
butiker tvingades stänga. Nu börjar 
turisterna återvända och nya rap-
porter säger att man redan under 
hösten 2022 kommit tillbaka till 
nivåerna före pandemin.

När den nya planerade bron till ön 
blir klar tycks ingen veta, men det 
finns farhågor om att den ska för-
ändra Koh Lanta till en mer storska-
lig turistö. Än så länge behåller Koh 
Lanta charmen och förblir även 
lokalbefolkningens ö, där dagliga 
marknader frodas och små moské-
er finns kvar mitt i turistområdena.

Koh Lantas största lockelser är 
hur som helst enkla upplevelser. 
Varje kväll upprepas den magiska 
stunden när västkustens alla barer 
och restauranger drar fördel av sitt 
solnedgångsläge och vi gäster kan 
luta oss tillbaka och betrakta hur 
solen sakta sjunker ner i Anda-
man-havet.

Anders Pihl
TT 

" Inget hus är högre 
än palmerna. Inga 
!örsäljare syns på 
stränderna. Det finns 
inga Finlands!ärjor 
till hotell.

Mia och Mattias Terngård har tillsammans skapat bostadsområdet Malee 
Highlands på Koh Lanta.
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På Koh Lantas kanske finaste strand 
Kantiang Bay ligger Rak Talay, en bar 
och restaurang som tillhör hotellet 
Pimalai Resort.

En Caesardsallad med räkor på 
strandbaren Rak Talay.
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Fakta: Koh Lanta

Allmänt
Ön Koh Lanta ligger i 
Krabi-provinsen och är 
tre mil lång. Fortfarande 
krävs en tur med båt eller 
bilfärja för att komma dit. 
Här finns cirka 30!000 
invånare.

Resa dit
Just nu råder osäkerhet 
kring vilka bolag som 
kommer att flyga direkt 
till Krabis nyutbyggda 
flygplats, 1 tim och 45 min 
från Koh Lanta. Två rese-
alternativ finns annars: 
byte i Bangkok och sedan 
inrikes till Krabi eller flyg 
till Phuket och därifrån 
minibuss/taxi eller båt till 
Koh Lanta.
TUI, Ving och Apollo har 
charterresor till Koh Lan-
ta, då hotell och transport 
ingår.

Prisnivå
Klart lägre priser än större 
thailändska resmål som 
Phuket.

Säsong
November till mars är 
högsäsong med lite ne-
derbörd och behagliga 
temperaturer. Men många 
reser till Koh Lanta även 
andra månader.

Fakta: Fem  
aktiviteter

Mu Koh Lanta National 
Park: Vandra genom tät 
regnskog till Koh Lantas 
sydspets. Se upp för 
väskknyckande apor. 
Stränderna kring fyren 
Lanta Lighthouse är en 
unik plats.
Four Island Tour: Dags-
turen till fyra öar utanför 
Koh Lanta är en klassiker. 
Snorkla runt Koh Rok, Koh 
Kradan och Koh Ngai, och 
simma genom spännande 
grottan Emerald Cave. 
Många arrangörerfinns, 
till exempel: thefouris-
lands.com
Matlagningskurs: Lär 
dig att laga genuin thai-
mat och mixa pro"siga 
drinkar nära stranden. 
Verksamheten möjliggör 
volontärorganisationen 
Lanta Animal Welfare som 
hjälper skadade djur. Mer 
info: timeforlime.net
Koh Lanta Old Town: Koh 
Lantas äldsta stad har tra-
ditionell bebyggelse och 
butiker med atmosfär och 
personlig touch. Den färg-
starka helgmarknaden på 
söndagar är en kulturell 
upplevelse.
Vandra med elefanter: 
Nära Mu Koh Lantas 
nationalpark vid syd-
spetsen av ön finns ett 
elefantläger där man av 
etiska skäl avstår från att 
rida på elefanterna och i 
stället erbjuder djungel-
promenader med de stora 
djuren.

Mer info: followinggiants.net

Skymningen faller vid Kantiang Bay på Koh Lanta. BILDER: ANDERS PIHL

Snorklingen kring Koh Rok söder om Koh Lanta innebär extremt bra sikt un-
der vattnet.
 

Elefantlägret Following Giants erbjuder inte ridning av etiska skäl men väl djungel-
promenader med snälla elefanter.
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