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Spredte indtryk

 

Et besøg i Bangkok burde medføre en beskrivelse og billedserie af de
mange templer og ikke mindst Grande Palace, men det er turistmål som
er beskrevet og omtalt i så rigt mål af mange andre, så jeg vil i stedet
fokusere på de mere daglige og banale oplevelser som en turist møder.

Chao Phraya

Chao Phraya er navnet på det store flod som løber gennem Bangkok. En
flod med mange bifloder – og sidekanaler.

                                                                                          foto: Mathias Rasch

Her kan iagttages en broget blanding fra eksklusive velhaverhuse –

- til faldefærdige rønner, hvor man kan betvivle om de er beboede.

 

 

 

 

Et mindre udsnit af stævne                                                   foto: Mathias Rasch

Det er imponerende skibe: Dækket af guld – og prydet med figur og
ornamentik helt ned til mindre detalje. Midtskibs er bygget en tronstol,
hvor de kongelige kan lade sig beskue, mens skibene trukket af årer og
muskelkraft – glider hen over vandet – ofte i en ren armada.

Fænomenet kan vel bedst beskrives ved at gengive et par af de officielle
billeder, som faldbydes til turisterne.

Her ses enkelte både på vej ned ad floden.

 



Ydmyge beboelser, hvor en daglig aktivitet er oplagt

Huse med egen båd, lagt til kaj i den tætte bevoksning af
vandhyacinter.

Her kan ses templer som ligger helt ud til vandet – og har egen
landgangsbro, og store Buddha statuer, som lyser god karma over
de, der sejler forbi.

Trafikken er uden synlig orientering. Man krydser ind og ud
imellem hinanden, og kølvandet fra de hurtig gående små både –
får selv mellemstore turistbåde til at gynge, så de næsten får
vandskvulp ind over rælingen.

Enkelte steder stopper turistbådene op – og hajlignende fisk på
omkring en halv meter går overfladen levende, når de med stor
appetit hugger det udkastede foder i sig.

                                                                                       foto: Mathias Rasch

Centralt i byens midte, ligger det gamle hovedkvarter for Østasiatisk
Handelskompagni, som er et af de ældste og bedst etablerede
handelshuse, mellem Europa og Østen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Men også den mere ydmyge del af menneskeheden, kan nyde en
vandpromenade. I aftentimerne kan man leje sig ind på en af de mange
flydende restauranter, som krydser frem og tilbage – mens et udsøgt
måltid serveres.

Trafik i almindelighed

At floden fungerer som en livlig trafikåre er forståeligt, når man
bevæger sig ud i gaderne. Her er strømmen af biler så tæt – og
udstødningsgasserne, så komprimerede, at mange lokale foretrækker at
gå med maske for ansigtet for ikke at indånde de usunde partikler, som
lægger en evig smog over hele byen.

Gaderne er trods de lokales klare vilje til at overholde de givne regler et
støjinferno, og enhver krydsning af de befærdede strøg forekommer
utilrådeligt. Man bruger en af de spredte gangbroer – eller går til
nærmeste kryds med lysregulering.

Gennemfarts- og omfartsveje er flere steder hævet over gadeniveau, op
til 6. sals højde. 



 

Østasiatisk Handelskompagni

Det thailandske flag, som er rødt, hvidt, blåt, hvidt og rødt – med den
blå midterstribe af dobbelt tykkelse af de andre striber, vejer side om
side med det gule kongeflag.

Det er almindeligt, at de 2 flag vejer side om side – ofte i meget stort
antal.

Derudover findes mange lokale flag. Templer og munkeordner har sit –
og dronningens lyseblå – ses ofte side om side med konges gule. Dertil
er det ikke ualmindeligt at de enkelte landsdele har eget flag. Og alle
steder flager man døgnet rundt. 

De små flodbåde

De små fladbundede både, som sejler i stort antal – har stor lighed med
vore vikingeskibe, hvilket er meget naturligt, da de bevæger sig i
samme type farvand, som disse gjorde.

Små flodbåde                                                                 foto: Mathias Rasch

Nogle drives fremad ved håndkraft, men et flertal er drevet af de
maskiner, som amerikanerne efterlod, da de rømmede de militærbaser,
som blev etableret i Thailand under Wietnam krigen.  Man har
simpelthen taget de store bilmotorer, og tilbygget en bagudvendende
arm, som driver den skrue, der som et hidsigt piskeris driver båden
fremad under stor fart.

Og i myldretimerne, hvor trafikken er mere end tæt, brydes de etablerede vejbaner op
efter i akutte behov, og en hær af betjente regulerer manuelt.

Elforsyning

Nærmest fascinerende er ledningerne som i et tilsyneladende virvar
hænger fra mure og pæle. Det er måske en fordel med løsthængende
ledninger når regntiden sætter ind.

 



Handel ved bredden                                                            foto; Mathias Rasch

Der drives livlig handel fra de små både.

Nogle ses lastet med dagligvarer, som afsættes tilsyneladende mere eller
mindre tilfældigt efter hvor kunderne befinder sig. Andre synes mere
målrettede i deres kurs – og formodede afsætning.

Der findes ligefrem et flydende marked i Bangkok, som desværre ikke
blev en del af denne turs attraktion, men farverige billeder gengiver
fænomenet.

Hvordan handlen foregår i praksis kan jeg desværre ikke fortælle, men
det er nok så spændende at tænke over. Lægger man til ved den enkelte
ekspedition? – og viger de der ligger til bredden så for at konkurrenten
kan komme til? Eller er det sådan, at køberne får egen båd og padler
rundt i det almindelige virvar – mens de shopper.

Er varerne stablet op i bunden af de små flade både, blot i transit – inden
de handles fra land?

Et fænomen, som må ses – og på plads.

Kongelig sejlads

Trukket på land – og beskyttet mod vejrliget – ligger en mindre armada af kongelige
langbåde udstillet. Fotograferen er forbudt på området, og de efterstående billeder, må
betragtes som fejltryk.

 

Måske er det lettere at lokalisere brud og uregelmæssigheder når alt
hænger frit til skue. 

Men mest får man en fornemmelse af, at ligesom man på vore
breddegrader siger: ”er der en læge til stede”? – spørger man i Thailand:
” er der en elektriker til stede”? 

Demonstranterne

Kort før rejsen til Thailand var lufthavnen blokeret og lukket, på grund
af demonstrationer.

En del af de aktivt demonstrerende kan vedvarende findes i Bangkok.

 

På et grønt område – en rabat mellem to kørergader på en stor
gennemgående gade nær parlamentet, har en restgruppe af
demonstranterne slået sig ned.

Fra bussen vinduer kan man i glimt beskue deres aktiviteter og daglige
gøremål. Hovedparten ligger afslappet – beskyttet mod den brændende
sol af telte og presenninger. Flere spiller brætspil – enkelte sover.

Det er fredelige mennesker – som buddhister har for vane at være. Om de
har nået deres mål – tør jeg ikke bedømme, men de har opnået at store dele
af de thailandske turiststeder aktuelt ligger hen som nærmest spøgelsesbyer.

 



Galionsfigur          foto: Mathias Rasch

 

 

     

     

 

 


