
En thailändsk dröm för biltokiga
Det legendariska Jesada Technik Museum ligger en halvtimmes bilresa från Bangkok och visar upp det bästa av fordon på land,
i havet och i luften. Klassiska bilar, ovanliga veteranbilar, pickuper, motorcyklar, rikshor, flygplan och järnvägslok ställs ut sida
vid sida med ovanliga exemplar.

Jesada Technik Museum har varit en institution i bilvärlden i ett decennium och är en av de mest populära attraktionerna utanför Bangkok, i
den lilla staden Nakhon Pathom. Syftet med museet är att bevara historien och arvet av världens fordon och maskinerier och visa det för
allmänheten.

På Jesada Technik Museum presenteras olika typer av fordon som klassiska bilar, sällsynta veteranbilar, pickuper, bussar, motorcyklar, cyklar,
rikshor, flygplan och järnvägslok. En av höjdpunkterna i museet är samlingen av microcars, en slags minibil som var en vanlig syn på gatorna
efter andra världskriget i Europa. Den byggdes mycket liten och på ett effektivt sätt då bristen på material var stor. Museet har förmodligen
den största samlingen av microcars i världen med över 300 exemplar, varav 100 av dem finns på plats.



Grundaren av museet, affärsmannen Jesada Dejsakulrit, hyser stor kärlek och passion för bilar sedan barnsben. När han reste till europeiska
städer i arbetet såg han alltid till att besöka det lokala transportmuseet. Jesada Dejsakulrits första bil i samlingen var den lilla udda tyska
modellen Messerschmitt KR 200 som han köpte i Schweiz 1997. Han fortsatte sedan att samla fordon från hela världen och i dag har antalet
ökat till cirka 500. Jesada Dejsakulrit beslutade sig för att etablera ett museum som öppnade för allmänheten i januari 2007 och namngav det
Jesada Technik Museum. Stavningen av "Technik" är en hommage till Technik Museum Speyer, ett känt transportmuseum i Tyskland.

Jesada Technik Museum är öppet för alla, fri entré och öppet tisdag till söndag 9:00–17:00. Det finns även aktiviteter utanför museet, som en
bilkortege för att fira kungen och drottningens födelsedag samt internationella biltävlingar.

Är du galen i bilar och ska till Bangkok? Bo på Eugenia Spa som erbjuder transfer från flygplatsen i veteranbilar.
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Om Thailändska Turistbyrån
Tourism Authority of Thailand (TAT) grundades 1960 och var den första organisationen i Thailand med särskilt ansvar att främja turismen i
landet. Thailändska Turistbyrån i Stockholm etablerades 2002 och ansvarar för de nordiska och baltiska länderna. Thailändska Turistbyrån
tillhandahåller reseinformation till allmänheten, resebyråer och media och arbetar även för att uppmuntra invånare i de nordiska och baltiska
länderna att resa till Thailand. Läs mer om Thailändska Turistbyrån på www.tourismthailand.org/se. 
Thailand är nu i en tid av officiell sorgeperiod efter bortgången av Hans Majestät Kung Bhumibol Adulyadej. Thailändska turistbyrån uppmanar
alla besökare till Thailand att fortsätta med sina resplaner som vanligt. De flesta traditionella och kulturella evenemang kommer att äga rum
som vanligt, även om firandet kan komma att ändras för att visa respekt för Hans Majestät Kung Bhumibol Adulyadej.


