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THAILAND

 Men en Lakesafari stod på pro-
grammet i december 2009. Vi så 
hverken vilde dyr eller savanne. 
Vi sejlede rundt på en forkortet 

udgave af bureauet Floathouse Wijittras fire 
dages safari på den menneskeskabte sø, 
Khao Laem, omkring 325 kilometer nordvest 
for Bangkok, tæt på den burmesiske grænse.

KHAO LAEM
Søen blev skabt i 1984, da man byggede 

Thong Pha Phum dæmningen, primært for 
at kontrollere vandet fra tre mindre floder 
nordfra, som her løb sammen til Kwai Noi, 
som senere løber ud i Mae Klong, som igen 
løber ud i Siam-bugten sydvest for Bangkok.

Søen er på 475 kvadratkilometer – eller 12 
gange så stor som Danmarks største sø, Arre-
sø. Søens dybeste punkt er 60 meter. Søbun-
den går naturligt op og ned – det var trods 
alt et let kuperet junglelandskab, der i sin 
tid blev oversvømmet. Og der boede mange 
mennesker i området, men som vores guide 
noget lakonisk bemærkede: ”Alle farmerne, 
og antallet er ukendt, skiftede bare erhverv 
og beskæftiger sig nu med fiskeri.”

Vandstanden falder med op til 10 meter i 

brusekabiner til fælles afbenyttelse samt 
det store halvåbne spiseareal med smukke 
blankpolerede plankegulve af rosewood og 
redwood – samt naturligvis det store soldæk 
hele vejen rundt.

BESÆTNINGEN
Bådens besætning er på fire personer. 

Guide var Nat, 40 år gammel og 20 års erfa-
ring som guide. Nat har været på denne 
tur omkring tre gange om måneden, siden 
det hele startede i 2008. Nat ved, hvad han 
gør, og han ved, hvad han taler om. Han 
er meget informativ, men presser ikke 
informationerne ned over hovedet på dig. 
Spørger du, får du intelligente og uddybende 

svar. Oon regerede i kabyssen, ”kaptajnen” 
på slæbebåden hed Paau, og Ruj var den 
altid smilende og hjælpsomme bådsmand, 
som også styrer longtailbåden på udflugter 
og står for kajakker og fiskestænger.

LIVET OMBORD
Husbådens rute ligger fast, men du 

bestemmer rytmen under dit ophold. Bort-
set fra de indlagte udflugter er du selv herre 
over tiden. Tag en dukkert i det klare, rene 
og forfriskende vand. Det er nemt. Hop i fra 
soldækket eller benyt en af de små stiger, 
der fører direkte ned i herlighederne. Og 
frygt ikke vandet. Der er hverken krokodil-
ler eller slanger! Prøv en tur i en af bådens 
kajakker eller slap af med en fiskestang eller 
måske bare en snøre. Nyd livet på soldækket 
i en af liggestolene eller hængekøjerne, eller 
gå ind under halvtaget. Læs en bog i en af 
lænestolene og nyd en kop kaffe, te, et glas 
vand eller lidt frisk frugt. Det er gratis under 
hele turen.

Gratis er også stilheden. Undervejs kun 
forstyrret af slæbebådens monotone motor-
dunken og om muligt endnu mere larmende 
efter solnedgang, når den totale stilhed og 

det kulsorte mørke sænker sig over søens 
dybe stille ro. 

Andre drikkevarer skal du betale for, men 
til gengæld er priserne overordentligt rime-

lige. En 35 centiliters Leo øl, produceret af 
Singha, koster 50 baht; en stor rigtig Singha 
koster 100 baht; en halv liter Maekhong 
whisky får du for 250 baht; en hel flaske gin 
eller vodka koster mellem 600 og 750 baht 
og diverse soft drinks og mixers koster 30 
baht. Og systemet er såre enkelt. Du tager, 
hvad du lyster fra bardisken og fra de kolde 
drikkevarer i den store køleboks, du note-
rer, hvad du har taget i den lille sorte bog 
på bardisken – og så afregner du ved vejs 

de tørre måneder marts og april – så meget, 
at man, ifølge vores guide, flere steder kan 
se sporene af ”Dødens Jernbane”, der kryd-
sede området på sin vej fra Bangkok til Ran-
goon i Burma.

STILHED SÅ DET BATTER
Den menneskeskabte sø er næsten maje-

stætisk stille, specielt i de tidlige morgenti-
mer, hvor man føler sig hensat til japanske 
haver med deres zen-buddhistiske ro og 
balance. Klippe- og limstensformationerne 
med deres frodige junglevegetation varierer i 
højde og form. I morgen- og varmedisen læn-
gere oppe på dagen anes konturerne ofte blot 
som silhuetter i horisonten hele vejen rundt. 
En slags mini Halong Bay eller Guilin. Dimen-
sionerne er, indrømmet, mindre dramatiske, 
men det samme kan i høj grad siges om alt 
det ”turistede” hurlumhej. Det eksisterer ikke 
på Khao Laem. Her er hverken Halong Bays 
eller Guilins flere hundrede af andre både 
med højtalere og skrigende souvenirsælgere 
hver gang, du ligger for anker. Vi så, siger og 
skriver, i alt ni longtailbåde i bevægelse på 48 
timer – og det primært omkring solnedgang, 
hvor fiskerne sætter deres net for natten.

WIJITTRA 
En lakesafari foregår på en husbåd. Vores 

husbåd er opkaldt efter sin ejer, den thai-
landske kvinde Wiiittra (Keawsamor) – se 
faktaboks nedenunder. Husbåden trækkes af 

en mindre motordrevet slæbebåd og bevæ-
ger sig gennem de 1000 Øers Sø, som Khao 
Laem også kaldes, med en adstadig march-
hastighed af seks-syv kilometer i timen. Den 
toetagers husbåd er bygget som en moderne 
udgave af en traditionel thailandsk husbåd. 
Ovenpå seks enkle basale dobbeltværelser 
uden for mange dikkedarer (og uden aircon-
dition), men med et stort myggenet og store 
vinduer. Nedenunder findes to toiletter og 

LAKESAFARI 
I THAILAND
Ordet ”safari” kommer fra swahili og fra det arabiske ord safar. På begge sprog 
betyder det ”rejse”. Safari er da også et begreb, vi umiddelbart forbinder med 
vilde dyr og savanne og Afrika – ikke Thailand – og da slet ikke noget med en 
sø og en husbåd og en vidunderlig stilhed.   TEKST OG FOTO: BENTE COLBERG OG SØREN MILHOLT

Ruj fragter bagagen 
ombord.

Dagens fisk 
er fanget.
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som vi definerer en stige. Hér er en stige 
lig med en meget lang tyk bambusstage, 
hvor trinnene er de afhuggede grenes sidste 
fem til 10 centimer ind mod stammen. Ikke 
umiddelbart en hverken tryg eller farbar 
opstigning for en dansk ”gør-det-selv mand” 
med 80-100 kilo at bære på. Når alt andet 
håb er ude, tyr man til en lille flok trænede 
aber, som med stor fart og usvigelig sikker-
hed flintrer op ad stammerne og henter de 
udpegede nødder.

TRIVIAL PURSUIT
Vores guide Nat kunne ikke dy sig for lidt 

Trivial Pursuit. Hvad hedder den frugt, man 

THAILANDTHAILAND

ugen, som trofast afhentes hver onsdag af 
grossisten. Hver nød indbringer 80 baht – 
eller i alt en indtjening på 40.000 baht om 
ugen. Efter lokale forhold er det en ganske 
glimrende forretning for de syv ansatte, 
hvad de så end måtte få i løn – de så glade 
ud - og så sandelig også for ejeren af øen 
og kokospalmerne, en thailandsk kvinde, 
naturligvis, fristes man til at sige. Hun siges 
for øvrigt at leve en ganske sorgløs tilvæ-
relse i Bangkok. 

En ganske almindelig kokosnød koster 
20 baht, så hvorfor koster kokosnødderne 
fra Coconut Island fire gange så meget? Jo, 
de er nemlig helt specielle og sjældne. Vi 
fik en smagsprøve af en af de ansatte og 
kunne konstatere følgende. De har ingen 
speciel smag, de indeholder ingen kokosolie 
og ingen kokosmælk, så de kan hverken 
bruges industrielt eller til madlavning. Til 
gengæld er indmaden betragteligt blødere 
end i en normal kokosnød. Den er næsten 
cremet og tangerer gelé. Den anvendes som 
dessert i udsøgte kredse og spises med suk-
ker på. Markedsmekanismer og udbud og 
efterspørgsel – og prisen stiger pludselig fire 
gange. 

STIGER OG KNIVE OG ABER 
De syv ansatte har tre høstmetoder – 

afhængig af palmernes højde og nøddernes 
umiddelbare tilgængelighed fra jorden og fra 
stammen. Den enkle er en op til 10-12 meter 
lang bambusstage med en krum og meget 
skarp kniv monteret i den ene ende. Med 
en sådan virker det simpelt at skære nød-
derne fri, men vi skulle hilse og sige, at det 
ikke bare lige er sådan at balancere sådan 
en stang. 

Den næste metode er via bambusstiger. 
”Stiger” er nu så meget sagt – i hvert fald 

30-40 meter høje og 10 meter brede fald og 
omringet af flotte vandkaskader ned over 
sten og klippeformationer. 

Shorts, T-shirt og et par sandaler eller et 
par gamle udrangerede joggingsko finder 
glimrende anvendelse. Du bliver pjaskvåd – 
om du vil det eller ej – men den efterfølgen-
de morgenmad falder på et tørt og godt sted.

COCONUT ISLAND 
Guide Nat ledsagede os på en totimers 

tur rundt på en af søens få beboede øer – 
som har fået navn efter dens syv beboeres 
hovedbeskæftigelse – kokosnødder. Øen 
er kuperet og 400.000 kvadratmeter stor – 
omkring otte fodboldbaner. Her står 1.200 
kokospalmer og her høstes 500 nødder om 

ende. - 100 baht er lig omkring 15 danske 
kroner.

UDFLUGTER
Indlagt i turen er diverse udflugter, som 

kan variere fra årstid til årstid. Vi besøgte 
således i december vandfaldet Dai Chong 
Thong, som grundet lav vandstand ikke 
altid står på programmet i den tørre periode 
fra marts til maj. I de tidlige morgentimer 
bliver du sat i land i bunden af en lille bugt, 
og så er det 15-20 minutters gang op ad et 
lille spor gennem den tætte junglebevoks-
ning, over enorme trærødder, under store 
væltede bambus og på kryds og tværs over 
klippestykker i faldets mange små afløbere. 
Ved vejs ende står du lige neden under det 

MADEN OMBORD 
Normalt serverer kokkemor Oon måltiderne 

efter faste rammer. À la carte princippet eksi-
sterer af gode grunde ikke om bord. Men vi 
var de eneste gæster, og Oon viste sig yderst 
modtagelig for vores udtalte begejstring for 
krydrede retter. Hun leverede i sandhed varen og lavede flere vidunderlige afstikkere fra 
den bundne menu, hun er vant til at servere, når der er fuldt hus på båden. 

Vi fik friskfangede ferskvandsfisk med masser af hvidløg og en guddommelig Tom Ka Gai 
med behersket indhold af kokosmælk, men med betragtelige mængder af chili og krydder-
urter. Vi nød Oons wokstegte kyllingestrimler med friske sprøde grøntsager i østers-sauce, 

hendes sprøde Tod Man Pla (fiskefrikadeller), 
hendes røde karry med små kvarte spændstige 
baby-auberginer og næsten sprøde, søde basi-
likumblade. 

Oon er vant til at servere æg og toast og 
marmelader til morgenmad. Det lykkedes os at 
overtale hende til at improvisere over de læk-
kerier, vi kunne dufte var ved at blive forberedt 
til besætningen. Vi fik et stort smil og en kraftig 
grønsagssuppe, efterfulgt af en krydret omelet, 
wokstegte nudler med småhakket kylling, løg, 
chili, basilikum (den thaierne kalder ”sweet 
basil”) og det hele overdækket med ristede 
hvidløgsskiver. ”Ristede løg” får så sandelig en 
ny dimension i Thailand! Finalen var en stor tal-
lerken frisk sød og saftig ananas. I sandhed en 
værdig måde at starte dagen på.

Silhuetter i
horisonten.

Trin på 
bambusstigen.

Kniven bruges til 
at fjerne skallen. Cremet indmad.
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dekaptajnerne” gik rundt med en vandtæt 
container og aldrig er kameraer og andre 
værdigenstande blevet afleveret så hurtigt 
til en totalt fremmed person.

Der blev ikke taget billeder på den små 
30 minutter lange færd ned af den bru-
sende flod. Alle havde travlt med at styre og 
holde fast. Vi kom helskindet og pjaskvåde 
igennem. Helt ned og ligge fladt på flåden 
undgik vi ikke. Strømmen nærmest tvang os 
ind under en væltet stamme, men mere galt 
gik det for brudeparret. Fruen havde skiftet 
den lille sorte ud med et par mere praktiske 
shorts, men stiletterne var ikke optimale 
på de glatte bambusstokke. Aldrig har et 
kamera været savnet så meget!

med stor ekspertise. Elefanterne forlod os 
og traskede tilbage til et sikkert velfortjent 
hvil. Floden så noget voldsom ud, og det 
var med lidt ængstelige miner vi gik ned 
til bredden for at gå ombord i de – troede 
vi – behagelige fartøjer, der skulle bringe os 
tilbage til vores longtailbåd og en vis form 
for civilisation. 

”Fartøjerne” viste sig at være fem-seks 
meter lange flåder, hver bestående af 
omkring 10 bambusstokke i forskellige tyk-
kelser – og bundet mere eller mindre løst 
sammen. Du fik nu to muligheder. Sæt dig 
ned midt på flåden og hold fast - eller stå op 
i en af flådens ender og styr båden med den 
lange udleverede bambusstage. En af ”flå-

tidligere eksporterede i frisk form og ganske 
anselige mængder fra Thailand til Europa og 
senere fik lige tilbage i hovedet i alskens bear-
bejdede afskygninger? Og til helt anderledes 
høje priser? Fx i form af en plade chokolade? 
Det var såmænd kakaofrugten. Og der står 
stadig flere hundrede kakaotræer på Coconut 
Island. De står der bare. Overladt til deres 
egen videre skæbne - og med deres frugter 
hængende tungt på grenene eller efterladt 
til forrådnelse på jorden. Der er ingen penge 
i kakao mere. Det kan ikke betale sig. I hvert 
fald ikke sammenlignet med 500 kokosnød-
der til 80 baht per styk om ugen.

OP AD FLODEN 
Vores sidste udflugt var tæt på ”adven-

ture-kategorien”. Først en god halv time 
i longtailbåden langs søens lodrette klip-
pevægge og videre op ad en mindre flod 
– gennem et totalt uspoleret landskab og 
omringet af lave bjerge og tapiokamarker 
og mango- og gummiplantager. Målet var 
en meget lille lokal bebyggelse. Her ventede 
tre godmodigt udseende elefanter og deres 
mahouts (=førere) – alle tre på ”tålt ophold” 
fra Burma, fik vi at vide.

Op med os, og et thailandsk par på bryl-
lupsrejse (den unge brud i den lille sorte 
og stiletter), i elefantstolene på ryggen af 
elefanterne – og så op langs floden og dens 
mange sving. Ikke langs bredden. Næh, 
tværs igennem det hele. Den korteste vej for 
en elefant er den lige linje.

Ned ad en stejl skrænt til floden, over 
stok og sten gennem den stadigt kraftigere 
strømmende flod, op på den modsatte bred 
og videre til næste stejle skrænt. En lille 
time tog det. En smuk oplevelse gennem 
det spændende og uforstyrrede og frodige 
landskab. Men fyldt med løgn er den person, 
der vover at påstå, at transport på toppen af 
en elefant er en behagelig måde at lade sig 
fragte fra et punkt til et andet!

NED AD FLODEN
Vel nede på landjorden igen serveredes 

en let lille anretning med risruller og et 
par store saftige ananas, som blev kløvet 

FAKTA OG REJSEN DERTIL
Floathouse Wijittra er, indtil videre, 

et af kun meget få rejsebureauer med 
tilladelse til at sejle rundt med husbåd 
på den billedskønne sø. Myndighederne 
er karrige med at udstede flere licenser. 
De vil gerne bevare idyllen. Lad os håbe, 
de holder fast ved det! Floathouse Wijit-
tra er grundlagt af thailandske Wijittra 
Keawsamor, som har mange års erfaring 
i rejsebranchen. Firmaets motto er ”far 
from ordinary”. Heri ligger en ambi-
tion om at kunne tilbyde ture til mindre 
kendte områder i Thailand – og med lidt 
større oplevelser.

Husbåden Wijittra afsejler hver 
tirsdag året rundt. I højsæsonen fra 1. 
november til 31. marts sejles både tirsdag 
og fredag og her tilbydes to forskellige 
programmer med henholdsvis tre og 
fire overnatninger. Alle ture inkluderer 
transport fra og til Bangkok eller Hua Hin 
eller Kanchanaburi. Afhængig af trafik-
ken tager det omkring fem timer at køre 
i bil eller minibus fra Bangkok til husbå-
dens hjemsted, det lille fiskerleje ved Ban 
Radar i det nordøstlige hjørne af søen, 
små 35 kilometer sydøst for Sangklaburi, 
som igen ligger 18 kilometer syd for de 
Tre Pagoders Pas, en af de historiske 
grænseovergange mellem Thailand og 
Burma.

Er man en stor familie eller bare op 
til 10-12 mennesker, der gerne vil rejse 
sammen, kan man leje hele husbåden og 
skræddersy turens program. Læs mere 
– og se detaljer om program og alt om 
turene - på den dansksprogede hjemme-
side www.lakesafarithailand.dk.
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Op ad floden.

Det er svært 
med stiletter.

Kakaofrugter.


