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Thailand bliver mere og mere befolket med turister,  
men er man et skridt foran, kan det stadig lykkes at  
få drømmen om en vidunderlig ferie opfyldt.

Tekst: Sonja Sabinsky 
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Årstiden er gået ud af sit hængsel. Og 
gudskelov for det.

Da vi steg om bord på flyet i Kastrup 
Lufthavn for 11 timer siden, var vi en 
flok blegnæbbede skandinaver, som 
solen havde gemt sig alt for længe for. 
Vi var i vintervold og dunkle dage, 
som Johannes V. Jensen skriver i sin 
Solhvervssang.

I månedsvis var vi taget på arbejde i 
mørke og hjem i mørke. Vinterdepres-
sionerne klistrede til os.

Vi er lidt stive i kroppen, da vi stiger 
ud af flyet, der har sat sine landings-
hjul på brændende asfalt i lufthavnen 
i den thailandske provins Krabi, men 
snart kommer der smil på læben, for 
vi mærker det straks - at nu er nedgang 
endt og håbet tændt - nu kommer lyset 
og den lange dag tilbage, som det også 
lyder i Solhvervssangen.

I al fald de næste 14 dage!

Et eventyrligt præg

Provinsen Krabi i det sydlige Thailand 
har af gode grunde ry for at være et af 
de smukkeste steder på jorden, og det 
skyldes ikke mindst, at man har udsigt 
til Phang Nga-bugtens tropiske skær-
gård med de enorme kalkstensklipper, 
som skyder lodret op af havets turkise 
flade. Disse prægtige skulpturer har 
naturen skabt gennem millioner af år, 
og det har givet området et eventyrligt 
præg.

Dertil skal lægges, at man langs det 
meste af kysten kan mæske sig i krid-
hvidt pulversand og dyppe sig i det 
skønneste havvand, der får vores eget 
til at synes som en omgang kold, plum-
ret suppe.

De senere år har flere og flere dan-
skere da også fået øjnene op for Kra-
bi, der ligger 800 km syd for Bangkok, 
som et godt alternativ til Phuket, der 
efterhånden er så tæt bebygget, at det 
en del steder kan være svært at kile et 
håndklæde ind mellem hotellerne på 
strandene.

Krabi-provinsen er heller ikke gået 
fri af turismen, men der er trods alt 
mere luft mellem hotellerne, og en 
mindre hektisk atmosfære, end der ge-
nerelt er på Phuket.

Upopulære russere

Mange turister er på jagt efter para-
dis, men det bliver sværere og sværere 
at finde i og med, at flere og flere bliver 
i stand til at indløse billet til dette pa-
radis.

Især har den russiske middelklasse 

fået mulighed for at rejse, og ifølge en 
undersøgelse, som Star Tour har fore-
taget blandt kunder siger 61 procent 
af de adspurgte, at de ikke bryder sig 
om at bo på hoteller, hvor der er mange 
russere.

Antallet af russiske turister i Thai-
land steg med 201 procent fra 2009 til 
2011 - og de slår sig i rigt tal ned på Phu-
ket, hvor de på grund af deres støjende 
og selvhævdende adfærd kan være lidt 
af en plage for både thaier og de andre 
turister.

Den realitet har Star Tour været 
nødt til at forholde sig til, siger rejse-
selskabets salgs- og kommunikations-
direktør Stig Elling:

- Vi forsøger at tage højde for antallet 
af russere, når vi skriver kontrakter 
med hoteller. Vi kan leve med 30 pro-
cent. Alt andet er for meget for os og 
vores kunder, lyder det.

Men hvis man gør sit forarbejde, kan 
man faktisk godt undgå de værste »tu-
ristfælder« i Thailand, og her i provin-
sen Krabi var vi i al fald hverken pla-
get af russere eller fluepapir.

De 400.000 indbyggere lever da også 
fortrinsvis af fiskeri og plantagebrug, 
og det har den effekt, at man glider ind 
i samfundslivet på en afslappet måde 
- og ikke som en ko, der hele tiden skal 
malkes.

Bøger og sandslotte

Der er ingen tvivl om, at størsteparten 
af de voksne får tiden til at gå med at 
ligge på stranden og læse bøger og dyp-
pe sig i havet med passende mellem-
rum. Børnene - derimod - løber rundt, 

danner nye internationale venskaber, 
bygger sandslotte, samler sten, kigger 
på krabber og flyder rundt i havet med 
farverige plastikvinger på deres sol-
brune arme. Mor og far er lige i nær-

heden, de holder øje, og er altid klar 
med et stykke mango eller et stykke 
kokosnød, hvis blodsukkeret skulle 
dykke. Og så er alt godt igen, og legen 
kan fortsætte.

Mange bruger nu også tid på enten 
at snorkle eller dykke her i det venlige 
vand, hvor man ikke behøver at fryg-
te at blive ædt af en haj. Man kan da 
godt - hvis man er »heldig« - møde en 
haj eller to på sin vej, men de er små og 
ganske uskadelige.

Skal man ud at snorkle, er det bedst, 
at hyre en langhalebåd i nogle timer, 
for de lokale bådførere kender de gode 
snorklesteder, og så er det ellers bare 
at plumpe i, når ankeret lander på ha-
vets bund. At ligge med røven i vands-
korpen og kigge på fisk, havskildpad-
der og koralrev er ren meditation, ren   

Nedstigning  til paradis

 
 
 
 
 
 
Når man er gået op ad de  
1300 trin ved Tigergrottens Tempel  
mødes man af en kæmpe Buddhafigur,  
der har en formidabel udsigt over den  
smukke Krabi-provins. 



væren - ren opladning til endnu en dag 
på kontoret (Åh, det ske sent!) Skulle 
man have planer om at lære at dykke, 
er der også mulighed for det, idet der 
ikke kun her i Krabi - men mange ste-
der i Thailand - tilbydes dykkerkurser 
til rimelige priser og af international 
standard.

Frække abekatte

Cirka 10 km nordøst for Krabi By fin-
der man Tigergrottens Tempel, som 
man da skal besøge, når man er på de 
kanter - især hvis man skruer et par 
solide sko på fødderne og fylder et par 
vandflasker og tager de 1300 trin op til 
toppen af det 300 meter høje bjerg. På 
opstigningen møder man hist og her 
frække aber, som forsøger at stjæle 
alt, hvad man har - ja, de åbner sågar 
rygsækken og stikker hånden ned, 
hvis man ikke passer på. De stjæler 
vanddunke og bananer, og det var 
åbenbart også lykkedes en abekat at 
nalre overdelen til en bikini, som han/
hun fumlede lidt med. Det giver en 
masse gode grin blandt både børn og 
voksne.

Man er godt mast, når man når top-
pen, hvor man blandt andet kan se en 

enorm Buddafigur, der har en af ver-
dens bedste udsigtsposter - ud over 
Krabis vidunderligt grønne klippe-
landskab.

Mange rejseselskaber oplever en sti-
gende efterspørgsel fra kunderne om 

at knække ferien over i to, så man ser 
lidt forskelligt.

Efter Krabi drog vi til Koh Mook, 
som er en af de små øer syd for Krabi, 
som Star Tour har på programmet:

- Vi skal hele tiden være et skridt 

foran og finde nogle steder, hvor vores 
kunder kan opleve den bountystem-
ning, som de drømmer om. Det behov 
kan vi heldigvis dække på især de små 
thailandske øer, hvor turismen stadig 
er nedtonet, siger Stig Elling.

Koh Mook skuffede da heller ikke. 
Her boede vi i en hytte tæt på vand-
kanten, og der var langt mellem hånd-
klæder og liggestole. God stemning. 
Hyggelige mennesker. Mulighed for 
at tage yoga-timer på stranden og dyk-
kerkursus.

Ved solnedgang samledes folk og 
områdets trofaste hunde på stranden 
for andægtigt at se solen synke og føle 
taknemmelighed over at have oplevet 
endnu en dejlig dag. Så gik turen - for 
vores vedkommende - de få skridt hen 
til det lille uformelle spisested, hvor 
vi fandt et træbord og med sand under 
de efterhånden brune fødder, spiste vi 
friskfangede fisk og drak en Singha el-
ler to.

Disse aftener fortrængte vi helt, at 
dette ikke var det evige liv - men en fe-
rie. At lige rundt om hjørnet ventede 
ikke det danske forår men striktrøjen, 
støvlerne og dynefrakken. Vinteren 
endte nemlig med at blive meget lang 
det år.
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Livet er ikke altid nemt, for nogle gange kan det være svært at få mad nok i nettet til at mæt-
te familien. 

Tyvagtige abekatte ved Tigergrottens Tempel. 

Sandslot og solhat - hvad kan man ønske sig 
mere? 

Fakta
n Vi rejste med Star Tour.

n Rejsen fandt sted i februar/marts - 
to uger i alt - i 2013.

n Vi er et modent ægtepar, der rejste 
sammen.

n Den første uge boede vi på Tup Kaek 
Sunset Resort på Klong Muang Beach 
i Krabi.

n Den anden uge tilbragte vi på øen 
Koh Mook, hvor vi boede på Charlie 
Beach Resort.

n Hele vinteren flyver Star Tour di-
rekte til Phuket og Krabi syv gange om 
ugen fra Billund, Aalborg og Kastrup. 
Se mere på www.startour.dk

Det gør godt at tage en pause fra 
vinteren i Danmark og dyppe sig 
i badekarvarmt vand med udsigt 

til Phang Nga-bugtens tropiske 
skærgård med de enorme kalk-
stensklipper, som skyder lodret 

op af havets turkise flade. 


