
Thailands mekka for bilentusiaster
Det legendariske Jesada Technik Museum er beliggende en halv times bilkørsel fra Bangkoks centrum, og her finder man det
bedste inden for transportmidler til lands, til vands og i luften. Forskellige typer klassiske biler, sjældne veteranbiler,
pickupper, motorcykler, rickshawer, fly og lokomotiver udstilles side om side med usædvanlige eksemplarer som den lille
Microcar. 

Jesada Technik Museum har været en institution i transportmiddelverdenen i ti år, og med sin beliggenhed i den lille by Nakhon Pathom er det
en af de mest populære attraktioner uden for Bangkok. Formålet med museet er at bevare den historie og kulturarv, som verdens
transportmidler og maskiner udgør, og vise dem for offentligheden.

På Jesada Technik Museum udstiller man forskellige typer transportmidler, fx klassiske biler, sjældne veteranbiler, pickupper, busser,
motorcykler, cykler, rickshawer, fly og lokomotiver. Et af museets højdepunkter er samlingen af Microcars, som er en slags minibil, der fyldte de
europæiske veje efter 2. verdenskrig. Den var kompakt, og produktionen var meget effektiv på grund af manglen på materialer.  Museet har
sandsynligvis verdens største samling af Microcars med over 300 eksemplarer, og det udstiller ca. 100 af dem.



Forretningsmanden Jesada Dejsakulrit grundlagde museet som følge af den store lidenskab og interesse for biler, han havde haft, siden han
var barn. Når han var på forretningsrejse i Europa, skyndte han sig altid hen til transportmuseerne i de enkelte byer. Jesada Dejsakulrits første
eksemplar til samlingen var en Messerschmitt KR200 – en tysk Microcar med et usædvanligt udseende, som han købte i Schweiz i 1997. Han
blev ved med at samle transportmidler fra hele verden, og i dag har han omkring 500 eksemplarer. Jesada Dejsakulrit bestemte sig for at
grundlægge et museum, og i januar 2007 kunne Jesada Technik Museum slå dørene op for offentligheden. “K'et” i ordet “Technik” er
inspireret af Technik Museum Speyer, der er et berømt transportmuseum i Tyskland.

Jesada Technik Museum er åben for alle og har fri entre fra tirsdag til søndag (kl. 9.00-17.00). Der er også aktiviteter uden for museet, fx en
parade med veteranbiler til ære for den thailandske konge og dronnings fødselsdage og internationale rallyer.

Er du vild med biler og skal til Bangkok? Så kan du bo på The Eugenia Spa, som tilbyder transport fra lufthavnen i veteranbiler. 
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Om Thailands turistbureau
Tourism Authority of Thailand (TAT) blev grundlagt i 1960 og var den første organisation i Thailand med særligt ansvar for at fremme turismen
i landet. Det thailandske turistbureau i Stockholm blev etableret i 2002 og er ansvarlig for de nordiske og baltiske lande. Det thailandske
turistbureau tilbyder rejseinformation til borgere, rejsebureauer og pressen og arbejder også på at motivere indbyggerne i de nordiske og
baltiske lande til at rejse til Thailand. Læs mere på http://dk.tourismthailand.org/home
Thailand befinder sig i en officiel sørgeperiode som følge af Hans Majestæt Kong Bhumibol Adulyadejs bortgang. Det er dog Tourism Authority
of Thailands ønske, at alle Thailands besøgende skal fortsætte med deres rejseplaner. De fleste af de traditionelle og kulturelle
arrangementer finder sted, som de plejer, men festlighederne kan ændres, så de er passende og udtrykker respekt for den afdøde konge,
eller tilegnes Hans Majestæt Kong Bhumibol Adulyadejs minde.


