Bangkok

Bangkok, Thailands huvudstad och Sydostasiens största metropol. Krung thep, som det
ofﬁciella namnet lyder, varvar västinﬂuenser med ett koncentrat av Fjärran Östern. Här ﬁnns
skyskrapor, ultramodern tunnelbana och knattrande långsvansbåtar. Mångmiljonstaden
retar och utmanar alla sinnen. Traﬁken fångar Bangkok i köer, avgaser och ett ständigt brus
av rusande motorer. Bangkok är varmt, till och med ofﬁciellt utsedd till världens hetaste
huvudstad. Bangkok är också en mångfasetterad jätte. Bebyggelsen sväller ut över Chao
Phrayas sanka ﬂodslätt. Maten är kanske bäst i världen, shoppingen enastående och sevärdheterna iögonfallande. Trots tempot och energin är Bangkok en mycket vänlig storstad.
Guide Vagabond Foto Tobias Larsson, Digital Stock, Mickael David

Snabbfakta Bangkok
Antal invånare 10-15 miljoner Valuta baht Landsnummer 66 Religion 95 procent buddister och 4 procent muslimer
Statsskick konstitutionell monarki Tidsskillnad + 6 timmar Ofﬁciellt språk thai
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stan bit för bit
chao phraya , den brunmurriga
ﬂoden, klyver Bangkok i två delar.
På den östra ﬂodstranden ligger det
egentliga Bangkok, Krung thep, med
merparten av sevärdheter, hotell,
restauranger och affärer. På den
västra stranden möter Thonburi med
kanaler, anspråkslösa bostadskvarter
och gryningstemplet Wat Arun.
ratnakosin är Bangkoks
kulturella hjärta. Här, mellan Chao
Phrayaﬂoden och turistkvarteren
Banglamphu/Khao San Road, ﬁnns
det kungliga palatsområdet med Wat
Phra Kaeos guldspiror och glittrande
tempeltak.
banglamphu/khao san
road , på promenadavstånd från
ﬂoden och Wat Phra Kaeo, tillhör
de unga, ryggsäcksresenärerna. Här
ﬁnns en uppsjö av budgethotell, av
frukostställen som serverar skinka
med stekta ägg, av resebyråer, barer
och kvällsöppna affärer som säljer
smycken, piratinspelade cd-skivor,
batiktröjor och krimskrams. Bekvämt
för den som vill bo billigt och känna
sig lite, lite som hemma. Samtidigt ett
område med stark turistprägel som
haft problem med stölder och droger.
Hotellområdet har på senare tid svällt
ut från Khao San Road och sökt sig
mot tvärgator och ﬂoden.
democracy monument Stort,
vitt och iögonfallande monument, lite
som en slokande näckros. Signalerar
att du närmar dig Khao San Road och
Wat Phra Kaeo ifall du kommer ifrån
Chinatown eller Hua Lamphong.
Uppfördes som hyllning åt landets
första konstitution (1932).

Matbutik i Chinatown, en fröjd för både öga och gom.

hua lamphong betyder stor
högtalare på thai och beskriver
ganska väl vad det är fråga om. Det
här är Bangkoks centralstation,
en myllrande plats med tåg och
resenärer. Järnvägsstationen ligger
nära ﬂoden, Chinatown och templet
Wat Traimit.
chinatown , söder om det
kungliga palatset och Khao San Road,
innehåller stora ﬁckor av det gamla
Bangkok. Plötsligt är det ingen tvekan
om att du beﬁnner dig i Asien. Här
ﬁnns Chao Phrayaﬂoden, fuktskadade
fasader och ett liv som till hälften levs
ute på gatan. Labyrinten av smala
gränder förvillar inte bara besökare,
utan även taxichaufförerna som
har svårt att hitta. Mycket vardag
i området, brokiga marknader,
små verkstäder och gatustånd som
säljer mat och frukt. Vid kanten av
Chinatown, och helt nära ﬂoden,
ﬁnns några mindre hotell och så
ﬂaggskeppet Royal Orchid Sheraton.

Fallgrop!
patpong . Sexdistrikt med glättig neon och fullt av turister. Men också
trist fälla där döttrarna till risfältens bönder utnyttjas, går under i drogträsk
och skickas hem hivpositiva.

Bra område att bo i, ifall du vill undgå
den värsta traﬁken och ha nära till
ﬂoden.

silom road Bred, brusande
affärsgata kantad av moderna
höghus, av ambassader, hotell och
shoppingcenter, av restauranger och
ﬂygbolagskontor. Silom Road ligger i
södra Bangkok och drar ett spänstigt,
penningdoftande sträck från ﬂodens
närhet till Lumphini Park i öster.
Skytrainstationen heter Sala Daeng.
I närheten ﬁnns också den samling
smala tvärgator som tillsammans
bildar ökända Patpong, Bangkoks
trista sexkvarter.
siam square är Bangkoks
snabbt, pulserande ekonomiska
hjärta. Här ﬁnns skyskrapor,
luftkonditionerade shoppingcenter,
brokiga varuhuset MBK, Starbucks,
World Trade Center, tonade fönster
och McDonalds. Affärsområdet
ligger inom räckhåll från en kvartett
skytrainstationer: National Stadium,
Central Station, Ratchadamri och
Chit Lom.
victory monument Lite av
ett thailändskt, oborstat Piccadilly
Circus. Bangkoks största rondell
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kröns av en grå obelisk. Mängder av
bussar stannar i dess närhet. Du kan
också byta till skytrain här. Stationen
heter Victory Monument.

sukhumvit Bangkoks
prestigefyllda och evighetslånga
paradgata. Skyskrapor, gigantiska
shoppingcenter, glas, betong,
ambassader, tillväxt och framtidstro.
Mycket nöjen, klubbar, barer,
restauranger och hotell. Sexhandelns
Nana Plaza och Soi Cowboy är
störande skönhetsﬂäckar. På
sidogatorna, välmående och
lummiga bostadsområden. Många
västerlänningar i exil bor här.

ta sig dit

Flyg

Bangkok International
Airport Don Muang ligger 25
kilometer norr om själva stan. Hösten
2005, då New Bangkok International
Airport är tänkt att stå färdigt,
kommer Don Muang att devalveras
till rollen som inrikesﬂygplats. Ännu
så länge är det här alltså Bangkoks
internationella storﬂygplats. Utrikesterminal och inrikesterminal ﬁnns
intill varandra. Gratisbussar kör
emellan dem ungefär en gång
i kvarten. Utrikesterminalen
är gigantisk, men modern och
förhållandevis lätthanterlig. Se bara
upp med ﬁcktjuvar! I ankomsthallen
ﬁnns banker, växlingskontor och
bankomater liksom effektförvaring
och Thai Hotel Associations
hotellbokningsservice, smidigt om du
tänkt dig mellanklasshotell eller lite
ﬁnare boende.
Flygbussar till centrum avgår
var 15 minut 05.30–00.30. Resan tar
30–60 minuter och kostar 100 baht
– klart prisvärt. Köp biljett från en
liten kur alldeles utanför ingången.
Taxi till centrum kostar 200–300
baht. Eventuellt tillkommer 20–50
baht extra för motorvägsavgift, och

ytterligare 50 baht i ﬂygplatsavgift.
Undvik svarttaxi. Överpriser och
lurendrejeri är vanligt. Rån och
rånmord har förekommit. Välj istället
licensierade taxibilar med gulsvarta
nummerplåtar och skylt på taket
som anger Taxi eller Taxi Meter.
Undvik problemet med ”taxameter
som inte fungerar” genom att köpa
taxikuponger i förväg från taxikiosken
utanför ankomsthallen.
Bangkok International Airport/Don

Muang, internationella avgångar tel

02-535 12 54, 02-535 13 86 och 02-535 11 23,

ankomster, tel 02-535 13 10 , 02-535 11 49 och
02-535 13 01. Inrikes, tel 02-535 12 53 och 02535 13 05, www.airportthai.co.th.

New Bangkok International
Airport , 25 kilometer öster om
centrum, beräknas stå färdigt hösten
2005. Allt internationellt ﬂyg är
tänkt att gå härifrån. Skytrain och
tunnelbana kommer att ﬁnnas i
anslutning till ﬂygplatsen.
www.suvarnabhumiairport.com.

Tåg

Hua Lamphong , Bangkoks
centralstation ligger intill Chinatown.
Du kan ta dig hit med tunnelbana,
taxi eller buss. Tåg härifrån till
Chiang Mai i norr, Hat Yai,
Suratthani och Trang i söder och
Nong Khai i öster. Boka plats på
nattåg så fort som möjligt.

liksom bussar till Aranya Prathet
vid gränsen mot Kambodja. Ta dig
hit från centrum via skytrain till
ändstationen Mo Chit, följt av en kort
taxiresa.

Eastern Bus Terminal , Ekkamai
Bussar mot Pattaya, Trat och Ban
Phae.
Southern Bus Terminal ligger
tvärs över ﬂoden i Thonburi. Bussar
till Phuket, Krabi, Suratthani och
andra städer i söder. Bussar mot
Kanchanaburi, Nakhon Phatom,
Khao Lak, Cha-Am och Hua Hin
utgår också härifrån.

ta sig runt

Lokalbuss
Åk buss och se mycket av stan, men
undvik helst rusningstraﬁkens köer.
Biljetter köps ombord. Om du tänkt
åka mycket kollektivt, köp gärna en
busskarta först, exempelvis Bangkok
Thailand Bus Map & River Taxi,
som ﬁnns i tidningskiosker. Vanliga
blå, gröna eller röda stadsbussar är
ofta överfulla. Du betalar 3,5 baht för
resor under 10 km. På de blå bussarna
betalar du 5 baht för samma sträcka.
Härifrån är det 25 kilometer till Bangkok.

Advanced Booking i Hua Lamphong,

vardagar öppet till 16.00 och helgdagar till
12.00, tel 02-223 37 62 eller 02-224 77 88.

Bangkok Noi , Thonburi Railway
Station, ligger på den västra
ﬂodstranden i jämnhöjd med Khao
San Road. Ta en båt från Phra Chan
Pier till Thonburi Railway Pier. Tåg
härifrån till Kanchanaburi i väst.

Buss

Northern & Northeastern
Bus Terminal /Mo Chit. Bussar
till norra och nordöstra Thailand, till
exempel Chiang Mai, utgår härifrån,
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Fallgrop!
svarttaxi betyder i bästa fall att du betalar överpris, i värsta att du blir
rånad.

Sittplats ﬁnns i regel på de bekväma,
luftkonditionerade bussarna. Biljett
kostar 6–18 baht.

Mikrobussar
Lite bekvämare, lite snabbare. Tar
aldrig mer passagerare än vad det
ﬁnns sittplatser. Ofta röda. Går i
linjetraﬁk. Biljett köps ombord och
kostar 20 baht.

Skytrain
Har gjort Bangkok betydligt
lätthanterligare. Banan går ovan mark
och vilar på bastanta betongpelare.
Snabbt och smidigt med hög komfort
och effektiv luftkonditionering.
Går samtliga dagar 06.00–24.00. I
skrivande stund ﬁnns bara två linjer,
men ﬂer är planerade. Central Station
vid Siam Square är knutpunkt mellan
de båda linjerna. En linje går från
Mo Chit/Northern and Northeastern
Bus Terminal och passerar bland
annat Victory Monument, Siam
Square och busstationen Ekkamai,
vid Sukhumvit. Den andra, kortare
linjen börjar vid National Stadium,
passerar Lumphini Stadium, Silom
Road och slutar vid Saphan Taksin,
vid Chao Phraya-ﬂoden. Biljett kostar
10–40 baht och köps på stationerna.
Endagskort kostar 100 baht och
tredagarskort 280 baht. Behåll kvittot/
plastkortet under resan, annars
kommer du inte igenom spärrarna
där du tänkt kliva av.

Sukhumvit och Chatuchak Park. Fler
linjer och stationer planeras. Avgår
var 2–6 minut 05.00–24.00, biljett
kostar 14–36 baht.
www.bangkoksubway.com.

Båt
Flodbuss och ﬂodtaxi på Chao
Phraya är inte bara ett effektivt
transportmedel, utan också ett roligt
sätt att se stan på. Här blir resorna
både äventyr och njutning. Båtar går
i linjetraﬁk. Via ﬂoden kommer du
till många av innerstans historiska
sevärdheter. TAT, turistbyrån, har
en liten behändig gratiskarta där
alla större båtleder ﬁnns markerade.
Båtbryggor ﬁnns vid bland annat
Tha Tawet (för Khao San Road och
Nationalmuseet), Tha Thien (Wat Pra
Kaeo och Wat Po), Tha Ratchawong
(Chinatown), Tha Harbour
Department (River View Guesthouse)
och Tha Sathorn (skytrain till Silom
Road och Siam Square).

Rua Duan, Chao Phraya
River Express fungerar ungefär

som lokalbussar. Båtarna avgår
var 15 minut och traﬁkerar ﬂoden
06.00–18.40. Enkel biljett kostar
6–10 baht. Linjen går från Tha
Wat Ratchingkhorn strax norr
om Bangkok Bridge och slutar vid
Tha Nonthaburi i Bangkoks norra
utkanter.

Special Express Boat går från
Tha Rajburana i söder (King Rama IX
Bridge) till Nonthaburi och från Tha
Wat Ratchingkhorn till ön Ko Kret.
Kostar 9–25 baht beroende på hur
långt du åker.
Små taxibåtar korsar ﬂoden på ﬂera
ställen, bland annat från Tha Pra
Chan till Thonburi Railway Station
och från Tha Thien till Wat Arun.
Priset är 2 baht.

Taxi
Taxi är bekvämt (ofta
luftkonditionering) och efter svenska
mått förhållandevis billigt. Håll
dig till licensierade taxibilar med
gulsvarta nummerplåtar och taxiskylt
på taket. Begär alltid att chauffören
slår på taxametern. Annars blir det
turistpris och dyrt. Undvik svarttaxi.
Olika brottssyndikat kontrollerar
verksamheten. Rånmord har inträffat.

Bangkoks nya blänkande tunnelbanetåg traﬁkerar 18 stationer.

BTS skytrain, www.bts.co.th.

Tunnelbana
Bangkoks skinande, nya
tunnelbana omfattar 20 kilometer
och 18 stationer. Linjen går från
järnvägsstationen Hua Lamphong
till Bang Sue och passerar bland
annat Silom, Lumphini, Queen
Sirikit National Convention Centre,
4
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Tuk-tuk

bakom projektet, amerikanen Jim
Thompson, jobbade under andra
världskriget som underrättelseofﬁcer
för OSS, föregångaren till CIA. I
dag är huset ett slags etnograﬁskt
museum. Jim Thompson själv
var intresserad av thaisilke, men
samlade också på sig massor av
prylar och antikviteter. 1967 försvann
amerikanen spårlöst under en
promenad i Cameron Highlands i
Malaysia. Sortin var värdig en spions.

Trehjulig, ilsket knattrande
mopedtaxi med glatta galonsäten.
Att de tar sig fram genom smala
gränder är en stor fördel. Att de spyr
ut avgaser är en ännu större nackdel.
Tuk-tuk är bullrigt och varken billigt
eller bekvämt.

sevärdheter
wat phra kaeo och gran
palace är lika mycket Bangkok
som Eiffeltornet är Paris. Kung
Rama I byggde på 1700-talet
tempelkomplexet. Sedan dess har
stan växt i ringar kring dess smäckra
guldspiror. Kom hit på morgonen
eller sen eftermiddag när guldet
reser sig ur mörka skuggor och de
brandgula och gröna tempeltaken
får en självlysande lyster. Från en
guldpiedestal i templet Wat Phra
Kaeo tronar den högt vördade
smaragd-Buddhan. Jadeﬁguren
fungerar som en talisman åt hela
landet. Långa köer av thai ringlar
sig hit för att offra blomsterkransar
och tända rökelser. Kungliga palatset
däremot, har stått öde sedan 1946
då monarken med familj valde
att ﬂytta några kvarter åt norr till
Chitladapalatset.
Öppet 08.30–15.30. Inträde, 200 baht.

Tempelområdet är helig mark. Undvik

kortbyxor, linne och sandaler, så blir du
insläppt.

wat po , med anor från 1500-talet,
är Thailands största tempelkomplex.
Innanför murarna ﬁnns
munkbostäder, religiösa byggnader
och hundratals Buddhastatyer. Mest
känd är den vilande Guldbuddhan

Soi Kasem San 2, Rama I Road, Skytrain

National Stadium, öppet mån–lör 09.00–
17.00, entré 100 baht.

Guldbuddhan sträcker sig ut sig på längden.

som mäter 46 meter på längden och
15 meter på höjden. Wat Pos uråldriga
roll som lärdomscenter är fortfarande
intakt. Mittemot tempelkomplexets
västra mur utbildas landets
skickligaste massöser i veckolånga
kurser som arrangeras på engelska.
Här erbjuds också traditionell
thaimassage för 300 baht per timme
eller 180 baht per halvtimme.
Nära Chao Phrayaﬂoden och båtpiren

Tha Thien. Öppet 08.00–18.00, inträde 20
baht.

wat arun reser sig 104 meter
högt, tvärs över ﬂoden från Wat
Po. Gryningstemplet är det mest
karakteristiska och kanske också det
vackraste av Bangkoks byggnadsverk.
Båt från piren Tha Tien. Öppet 08.30–

17.30, inträde 20 baht.

jim thompson´s house är ett
traditionellt teakhus som ﬂyttats
från landsbygden och monterats upp
mitt i storstadsdjungeln. Mannen

Fallgrop!
ädelstenstricket har flera årtionden på nacken. Men det funkar
fortfarande. Vänlig försäljare erbjuder ädelsten till reapris, med löfte att du
ska kunna sälja juvelen för det tiodubbla i Sverige. Det kan du inte. Undvik!
Glaspärlor är billigare på Åhlens.

chinatown Kinesiskt, men ändå
thailändskt. Bangkok har alltid haft
stora ﬁckor av kinesisk kultur och
framför allt kinesiska handelsmän.
Chinatown är ett gytter av smala
gränder, myllrande basarer och
lackröda taoisttempel. Flanera runt
här med gott om tid i potten. Börja
exempelvis med båtfärd till Tha
Ratchawong och promenera härifrån
till ﬁcktjuvarnas marknad och
guldbasaren vid Sampeng Market.
Templet Wat Traimit, i närheten av
järnvägsstationen Hua Lamphong är
också värt ett besök. Här ﬁnns en tre
meter hög Guldbuddha.
flod & kanaler Här ﬁnns det
lantligt mjuka och ålderdomliga
Bangkok. Bland Thonburis klonger
bor tiotusentals människor. Hus
på styltor vetter mot grågrönt
kanalvatten. Folk ﬁskar med
slöjnät, går i skola och pysslar med
krukväxter i en värld av puttrande
båtmotorer och tystnad. Tempot
är ett helt annat. Folk rör sig sakta
längs spångar och stigar mellan
kokospalmer och bananklasar. Ta dig
hit med en organiserad båttur. Eller
ännu hellre, följ med de reguljära
långsvansbåtarna från piren Tha
Saphan Phut till Klong Bang Waek.
Turen tar 1–2 timmar och går varje

halvtimme 06.00–17.00.
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stränder & bad
Bangkok saknar stränder, men från
Eastern Bus Station når du Pattaya
med buss på 2 1/2 timme Avgångar
var 30 minut. Ön Ko Samet ligger
även den bara några timmars resa
bort. Börja med buss från Eastern Bus
Station till Rayong och så vidare med
kollektivtaxi till Ban Phe följt av en
kort båtresa till Ko Samet.

rundturer

På Snake Farm ﬁnns mängder med ödlor och ormar till beskådan.

muséer
national museum Pedagogiskt
museum som spänner från
stenålder till nutid. Missa inte
samlingen av gamla sydostasiatiska
musikinstrument i rum 23. Kom på
en onsdag eller torsdag och du får
gratis guidning på engelska.
Na Phra That Road nära Wat Phra Kaeo.

Öppet 09.00–16.00, entré 40 baht.

orminstitutet eller kort och gott
Snake Farm. Kobror, kraiter och
viperor mjölkas på gift som används
vid framställningen av serum.
Institutet är världens äldsta i sitt slag.

parker
lumphini Innerstans största öppna
gröna yta. Morgnarna tillhör gamla
kinesiska män och damer som utövar
thai-chi. Och så morgonfåglarna
ﬂäckuggla, solfjädersstjärt och
kopparsmed. Längre fram på dagen
minglar barnfamiljer med läsk i
plastpåse och frigolitpaket med
snabbnudlar. Vid den stora sjön kan
man hyra roddbåtar.

IV Road, skytrain Sala Daeng, öppet

dusit zoo är en annan grön lunga
med promenadstråk, konstgjord
sjö och ﬂera restauranger. Tiger,
komodomonster, banteng och 1 300
andra däggdjurs-, kräldjurs- och
fågelarter ﬁnns i parken.

Ormarna mjölkas på gift 10.30 och 14.30

entré 30 baht, www.zoothailand.org/dusit.

Korsningen Henri Dunant Road–Rama

mån–fre 08.30–16.30, lör–sön 08.30–12.00.

71 Rama V Road, öppet 08.00–18.00,

Snickra ihop din egen ﬂodfärd till
Bangkoks kanaler (se ovan). Eller
slå på stort och satsa pengarna på
en middagskryssning. Flodfärden
är guidad och tar cirka två timmar.
Beställ i förväg, två menyer ﬁnns att
välja mellan.
292 Ratchawong Road, Chakrawat, tel

02–222 86 79, www.wanfah.com Pris, cirka
600 baht exklusive dryck.

äta
Bangkok är mat minst lika mycket
som Rom och Paris. Egentligen
ännu mer. För här har du råd
att prova allt. Var du än äter, på
trottoarkök eller lyxrestaurang, så
väntar förstklassiga smakupplevelser.
I Bangkok hittar du hela Thailand i
matväg; sydthailändskt, eldig isaan,
chiangmaikorv och skaldjur från
Siambukten. Här ﬁnns också läcker
mat från Indien, Kina, arabvärlden,

(endast 10.30 på helger). Entré 70 baht.

the museum of the
department of forensic
medicine Bangkoks mest bisarra
och mystiska museum. Förutom
föremål med rent medicinsk
anknytning förvaras avrättade
mördare i formalinskåp.
Sirirajsjukhuset i Thonburi. Ta båten

från Tha Maharat. Öppet mån–fre 09.00–
15.00, fri entré.

Tips!
river view guesthouse , vänligt budgethotell bland Chinatowns
smalaste gränder, bland verkstäder som återvinner skrot, bland nudelkök
på gatan, hammarslag och veckade papperslyktor. Bäst av allt: utsikten från
restaurangen. Ta hissen upp hit och du har ﬂoden ur ett fågelperspektiv.
Utsikt som från Shanri-la Hotel och Sheraton, men till bara en bråkdel av
lyxhotellens pris.

6

Bangkok > … Äta

turistfällan Vientiane Restaurant. Strax

Vietnam, Laos och Japan. Magar med
hemlängtan lugnas med västerländskt
på framför allt Sukhumvit Road och
i lite mindre grad på Khao San Road.
Vill du äta thailändskt, gott och så
billigt som möjligt ska du söka dig till
någon av matmarknaderna.

bortanför ligger Rommai Khrua.

Dyrt (middag över 400 baht)

Billigt (middag under 200 baht)

sukhumvit soi 38 Matmarknad
ute på gatan. Thailändsk husmanskost
serveras på trottoarens låga plåtbord.
Drar igång så smått vid åttatiden
på kvällen och håller öppet till
gryningen. Här ﬁnns det mesta, satay,
grillspett i jordnötssås, kyckling,
nudlar, ris och soppor. Ät festmåltid
för 150 baht. I närheten hittar du
också stans bästa mango med sticky
rice. Folk från hela Bangkok vallfärdar
till Mae Wari. som ligger intill en
optiker på Sukhumvit Soi 55.
Sukhumvit Soi 38, Skytrain till Thong Lo.

sampeng market Guldmarknad
och krimskrams mitt i hjärtat av
Chinatown. Intill kanalen serveras
stans kanske bästa nudelsoppor för
under 50 baht.
varuhusens matmarknader .
Bra ställen att testa lite av varje från
det thailändska köket. Prova Panthip
Plaza på Phetburi Road, Ploenchit
Centre på 2 Ploenchit Road, World
Trade Centre och United Centre
Building på 323 Silom Road.

Mellan (middag 200–400 baht)

hemlock Thaimat som går ett
par steg längre än det som serveras
på gatan. Vällagat, spännande
och inte särskilt dyrt. Elegant och
trendig restaurang. Servering vid
ﬂodstranden. Gångavstånd från Khao
San Road.

Grillspett, populär snabbmat i Chinatown.
56 Phra-Athit Road i närheten av

båtpiren med samma namn. Tel, 02282 75 07.

cabbages & condoms
Legendarisk restaurang. Intäkterna
går till aidsforskning och spridning
av kondomer. Maten då? Tillräckligt
bra för att du inte ska gå hit
enbart av nyﬁkenhet. Kyckling i
kokosmjölk och vällagad thailändsk
husmanskost varvad med ﬁness och
uppﬁnningsrikedom.
10 Sukhumvit Soi 12, Skytrain Asok.

banana leaf café and books
Mellanting av restaurang och
bokkafé. Läs en bok, ta en kaffe, ta en
öl. Trevligt, avslappnat och utmärkt
mat, särskilt kycklingen med grön
curry.
34/1 Khao San Road, tel 02-629 33 43.

rommai khrua Uppskattad
trädgårdsrestaurang med glödande
isaanmat och lika het laotisk
husmanskost. Lugnt, avskilt och
mycket thai. Suverän isaankorv,
isterbandstyp späckad med vitlök
och grön och röd chili. Testa gärna
tom kha gai, kyckling med svamp och
lime. Lysande!
Skytrain till Thong Lo. Gå sedan Soi

36 Sukhumvit och passera glittriga

Fallgrop!
knock-out droppar . Vänlig dam bjuder på drink, eller låter dig bjuda
på drink och spetsar ditt glas med knock-outdroppar. Och så var den
resekassan borta.

harmonique Nära posten, GPO,
och templet Wat Muang Khae.
Mat och miljö som överträffar det
mesta. Hundraårigt hus som varit i
en kinesisk-vietnamesisk släkts ägo.
Nu stilfullt restaurerat med kolonial
interiör. Känns som att besöka ett
hem. Du kan sitta avskilt i något
av rummen. Eller utomhus på en
innergård som badar i orkidéer och
grönska. Fantastisk middag för drygt
500 baht. Testa Peek-Kai-Han-Sa,
dansande kycklingvingar med chili
och friterade örter. Eller Crab Curry,
med mild hetta och rafﬁnerad smak.
Ligger på smal sidogata till

Charoenkrung Road, tel 02-630 62 70, 02237 81 75.

celadon Hotellrestaurang, men
trevlig sådan. Köket bjuder på
thailändsk matkultur när den är
som allra bäst. Priserna är dessutom
högst överkomliga. Räkna med att en
huvudrätt kostar cirka 300 baht.
Sukhotai Hotel, 13/3 Sathorn Tai Road,

tel 02-287 02 22, öppet 11.30–14.30 och
18.30–22.30.

eat me Snyggt, originellt och livfullt
med en nästan i överkant bra service.
Hus fullt av konst och vacker och
god mat. Mixat kök, australiensiskt,
thai och medelhav. Skinnfåtöljer
och vita väggar. Några platser ﬁnns
också på en balkong. Väldigt omtalat,
och nästan alltid fullt. Beställ i god
tid. Svårt att hitta till. Skytrain till
Saladaeng, gå Silom västerut mot
ﬂoden, tag vänster på Convent Road,
gå några hundra meter, tag höger på
Pipat 2. 20 meter in på gatan ligger
Eat Me.
Pipat 2, tel 02-238 09 31, öppet 15.00–

01.00.

oishi Japansk favorit. För runt 500
baht, får du äta hur mycket du vill.
Men det ﬁnns en hållhake. Plockar
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Tips!
chatuchak weekend market Bangkok när Bangkok är som bäst. En
hejdlös, myllrande fest för alla sinnen. 6 000 småbutiker på en och samma
plats, ännu ﬂer försäljare och långt ﬂer kunder. Här hittar du det mesta:
hantverk, buddhaﬁgurer, helstekta grisar, benjarongporslin (färgstarkt
thaiporslin i suggestiva mönster och färger), korgar, friluftskläder,
ryggsäckar, handväskor, jeans, joggingskor, vanliga skor, fåglar,
akvarieﬁskar, solstolar, krimskrams, hängmattor, möbler, leksaker, t-shirts,
kuddar, silke och oändligt mycket mer.
Norr om centrum, i närheten av Northern Bus Terminal. Skytrain till Mo Chit (du

ser marknadens korrugerade plåttak härifrån). Öppet lör–sön 07.00–18.00.

du till dig för mycket och lämnar
mat på tallriken, tvingas du betala en
straffavgift.
Phaholyothin, tel 02-939 58 80.

barer & pubar
buddy beer Här dricker du öl
(inhemsk eller importerad) eller
drinkar tillsammans med thailändare
och backpackers. Avslappnat och
trevligt. Biljardbord ﬁnns.
265 Khao San Road, tel 02-629 44 77(-

99).

bed supperclub Bangkoks
mest futuristiska bar. Du betalar
för innehållet i drinkarna, men
lika mycket för upplevelsen av
inredningen: något av korsning
mellan rymdskepp, solarium och
jättelik frys. Mer lackskor och kostym
än ﬂip-ﬂops och linne. Flott!
26 Sukhumvit Soi 11, skytrain till Nana,

tel 02-651 35 37.

absolute bangkok , tre våningar
barer, hitmusik, acid och drinkar.
Ibland dyker MTV upp och ordnar
partaj. Ligger lite nordöst om
Sukhumvit.
23/51 Zone F, Royal City Avenue, i slutet

på Petchaburi Road, tel 02-203 06 69.

mountain bike Blanda din drink
själv och betala vid disken. Passa dig!
Går du hit som barglad svensk, så
kommer du säkerhet att krypa hem.

Med pengar kvar i ﬁckan.
275/20-22 Ratchaprapop Road, skytrain

till Phaya Thai, tel 02-246 32 96.

gulliver´s travellers tavern
Pubstämning utan rök (rökfritt!).
Svalkande luftkonditionering,
biljardbord och fräsch lokal, med
fräscha toaletter. Gott om resenärer,
gott om öl.
Alldeles i början på Khao San Road,

mittemot turistpolisens kontor.

o´reillys Garanterat stans bästa
irländska pub. En luftkonditionerad
oas med glödande tryck på livemusiken och mixad publik. Liten
uteservering, mitt i vimlet kring
Silom Road.
62/1-4 Silom Road, tel 02-632 75 15.

Vuitton, Cartier, Fendi, Jean Paul
Gaultier, Rolex, Time Midas, Blue
River Diamond, Morgan, Soda, Guess
och mycket, mycket mera.
Sukhumvit Road Soi 26, Phrom Phongs

skytrainstation. Öppet lör–sön,10.30–
22.00, www.emporiumthailand.com.

siam center & siam discovery
center Två jättekomplex som
ligger vägg i vägg vid en av Bangkoks
mest myllrande gatukorsningar.
Elegant, men betydligt mer folkligt
än the Emporium. Fortfarande mer
skryt och blankpolerad marmor än
fyndmarknad. Du hittar bland annat
Robinsonﬂyglar i skinande ädelträ,
Starbucks, frozen yoghurt och
julgranar i plast. Asia Books, i Siam
Discovery Center, tillhör Sydostasiens
mest välsorterade bokhandlar.
989 Rama I Road, nära Siam Square.

Skytrain till Siam. Öppet 09.00–21.00.

world trade center
Automatiska dörrar, rakethissar
och svindlande takkupol. Utmanar
the Emporium om gunsten bland
Bangkoks nyrika. Ultramodernt.
Mer Stjärnornas krig än Konsum.
Klart sevärt. Här ﬁnns Zen, ett stort
modevaruhus, och Isetan, ett ännu
större varuhus. Missa inte isrinken
Damnoen Saduak. Fruktmarknad med ﬂyt.

shopping

Varuhus & shoppingcenter

the emporium Ultramodernt
och gigantiskt shoppingcenter
med effektiv luftkonditionering.
Samlingsplats för Bangkoks nyrika.
Stort underhållningsvärde även om
du inte tänkt lätta på plånboken. Här
ﬁnns italiensk barockinredning och
franska viner i 10 000 kronorsklassen.
Här ﬁnns en lysande matmarknad
med thaimat, morotstårta och tyska
korvar. Och här ﬁnns Panasonic,
Sony, Asia Books, Motorola, Kodak,
Jaspal, Chrystal & Symphony,
Swarowski, Versace, Chanel, Louis
8
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sampeng market Mer guld, silver
och ädelstenar än i teveserien Dallas.
Kinesisk juvelmarknad tapetserad
med 24-karats guld. Smala prång
längs kanaler och mörka bakgator,
trassliga elledningar och sluttande
plåttak. Se upp för ﬁcktjuvar!
Soi Wanit 1 i Chinatown. Taxi längs

Yaowarat Road till Sampeng Market. Öppet
09.00–18.00.

nöjen

Klubb
Pulserande musik, blinkande girlanger och musik som lockar till dans.

på åttonde våningen och Studio
Kansai, våningen under, där du kan
bli uppklädd och fotograferad som
thailändsk kung eller drottning.
4/1-2 Ratchadamri Road, gångavstånd

från Siam Square. Skytrain till Siam eller
Chit Lom, öppet alla dagar10.00–21.00.

mbk - ma boon krong Folkligt
och fascinerande shoppingkomplex,
lite som en basar. Kaotiskt och
myllrande med ett varuutbud som
spänner från Clas Ohlson till Statoil
och Ullared. Priserna är innerstans
lägsta, kvaliteten ofta okej. Sortiment
från kläder, kikare och konserver till
teateranläggning för hemmabruk.
444 Phayathai Road, tvärs över gatan

från Siam Center. Skytrain till Siam eller

och sportskjortor, barnkläder och
bomullsbyxor.
Taxi längs Krungkasem Road till

stadsdelen Bobe. Ligger på ömse sidor om
kanalen Khlong Phadung Krungkasem.
Öppet 09.00–21.00.

pratunam market, indra
archade Stort som Bobe, men
mer välordnat. Mycket turister, men
också mycket thai. Kjolar, blusar,
thaisilke, kinesisk sidenpyjamas,
morgonrockar, bomullsbyxor, t-shirts
och shorts. Från gatan Ratchpharop,
kliv in i halvdunklet mot marknadens
hjärta. Sympatiskt vimmel. Lätt att
pruta. Skor och handväskor hittar du
på närbelägna Chalermlok Market.
Mellan hotellen Amari Watergate och

National Stadium. Öppet 10.00–21.00.

Indra Regent. Taxi några minuter från Siam

Kläder

skytrainstation är Chit Lom. Öppet 09.00–

bobe market Billigt, kul och
deﬁnitivt thailändskt. Bobe är
Bangkoks Manchester. Förbluffande
låga priser. Mycket tillverkas här i
denna gigantisk labyrint av slussar,
kanaler, tygbalar och jutesäckar.
Rader av smattrande symaskiner och
små energiska tekoindustrier göms
bakom sotiga hönsnät. Här hittar
du handsydda kinesiska skjortor
med axelklaffar, märkesplagiat

Square eller World Trade Center. Närmsta
midnatt.

Marknader

nattmarknaden vid silom
road Allt från de senaste
storﬁlmerna på piratbrända DVDskivor till äkta silke och kopior av
märkeskläder och klockor. Stänger
runt klockan två på natten.
Silom Road.

qbar Reinkarnation av berömd
Saigonklubb med samma namn. Fast
miljön känns som hämtad från New
York. Väldigt trendigt, mörkt och
med superproffsig barpersonal. Håll
ögonen skärpta, världskändisar på
besök i Bangkok går ofta hit.
34 Sukhumvit, Soi 11, tel 02–252 32 74.

På helger kostar inträdet 500 baht. Två
drinkar ingår i priset.

ministry of sound Alla som
dansat bort natten på Ministry
of Sound i London kan gissa vad
avkomman i Bangkok bjuder på:
pumpande musik, ljusspel, dans
och åter dans. Precis som i London
mixar internationella dj:s den senaste
dansmusiken. Ministry of Sound är
stället att se och bli sedd på. Bangkoks
största, och bästa, danspalats.
Sukhumvit, Soi 12, 02-229 58 50. På

helger kostar inträdet 500 baht. Tre drinkar
ingår i priset.

narcissus Enorm dansyta. Ofta
utländska gäst-dj:s. Trance, house
och techno ljuder i högtalarna,
blandat med engelsk och amerikansk
hitmusik. Till Narcissus går de unga
och coola; klä dig som en sådan
112 Sukhumvit Soi 23, skytrain till Asok,

tel 02-258 25 49. På helger kostar inträdet
500 baht. Tre drinkar ingår i priset.

lava Mörk källarlounge med
blandad musik och ﬂera dansgolv.
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Mitt på Khao San Road. Både
thailändare och turister.
249 Khao San Road, tel 02-281 65 65.

club är de yngre thailändarnas
vattenhål. Få västerlänningar trots
att det ligger mitt på Khao San Road.
Blandad musik, allt från den senaste
hitmusiken till populär thaimusik.
Flera våningar. Ligger inte långt från
Lava.
På höger sida av Khao San Road om

du har Burger King bakom dig, tel 02629 10 10.

Rock

rock pub Heavy metal live. Mest
ös och bäst band på fredag- och
lördagkvällar. Entrén består av
ett talande träd a lá Trollkarlen
från Oz, fast i något som liknar en
kambodjansk version.
93/26–28 Hollywood Street,

Pathumwan – nära Asia Hotel, tel 02-

På marknaden Pak Khlong Talad saluförs frukt, blommor och het thailändsk chili.

västerlänningar. Trevlig, klubblik
atmosfär.
231/20 Sarasin, Pathumwan Road,

skytrain till Rachadamri, tel 02-250 18 25
(-6).

Ratchadamnoen Nok Road nära

turistbyrån TAT och 10 minuter från Khao

208 96 64.

hard rock café Skiljer sig inte
nämnvärt från sina kollegor runt om i
världen, och det är väl inte meningen
heller. Du vet vad du får!
424/3-6 Siam Square Soi 11,

Pathumwan, tel 02-254 08 30.

the metal zone Långt hår, nitar
och ylande gitarrer. Det är här de
samlas. Liveband och smärtsamt
hög volym. Du är tvungen att
köpa en drink för att få komma in.
Drinkpriser från cirka 160 baht.
82/3 Soi Lang Suan, Pathumwan,

skytrain till Rachadamri, tel 02-255 19 13.

Jazz

bamboo bar Bangkoks bästa live
jazz i klassisk hotellmiljö på tidlösa
Oriental. Dyrt, sobert och djungelbar.
Oriental Hotel, 48 Oriental Avenue,

Bangrak, tel 02-659 90 00.

brown sugar Populär jazzklubb
bland thailändare och utﬂyttade

ratchadamnoen boxing
stadium Måndag, onsdag, torsdag
och söndag är matchdagar.

sport
Thai-boxning. Ritualer, musik och
tuffa ﬁghter. Köp biljett direkt på
arenorna så slipper du bli lurad.

lumphini stadium Tisdag, fredag
och lördag är matchdagar.
Rama IV Road strax öster om

Lumphiniparken, tel 02-252 87 65. Biljetter,
500–1 500 baht.

San Road. Biljetter 500–1 500 baht. Undvik
söndagar, då det är mest turister.

bra att veta

Genvägar
Floden. När innerstan är för het, när
traﬁken korkat igen, när Bangkok
känns för bullrigt, ta en båttur på
Chao Phraya och låt brisen skaka
fram ny kraft och upptäckarglädje.

Tips!
blomstermarknaden pak khlong talad Doftande och
färgsprakande blomstermarknad. Men också genuin frukt- och
grönsaksmarknad alldeles intill ﬂoden. Inne i en stor och mörk
marknadshall samsas hamnsjåare med herrelösa hundar och kinesiska
damer i stärkkrage. Marknaden fortsätter några kvarter inåt land
längs smala tvärgator. Här säljs bananstockar, jackfruit, små ekorrar
i bur, sockrade bananchips, sticky rice i tub, sardiner i bambuask och
blomsterarrangemang, girlanger och rökelser.
Chakphet Road, Phra Nakorn, längs ﬂoden mellan Memorial Bridge och kungliga

palatset. Båt till Saphan Phut Pier. Öppet dygnet runt.
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Svalka. Kyl ner dig och lindra den
tropiska hettan. Bangkok är en
luftkonditionerad stad. Pausa inne på
något av de stora shoppingcentrena
eller åk skytrain eller tunnelbana.
Garanterat svalt.

Säkerhet
Bangkok är som storstäder är
mest. Se upp för ﬁcktjuvar,
särskilt på ﬂygplatsen. Och undvik
svarttaxis. Våldsbrott är sällsynta.
Lurendrejeri desto vanligare, särskilt
kontokortsbedrägerier. Lämna
aldrig ifrån dig kortet. Ta istället ut
pengar på bankomat innan du går på
shoppingrunda. Folk som låst in sitt
kontokort på hotellet, har också blivit
lurade. Organiserat kortspel, knockoutdroppar och ädelstensskojerier
har också gjort livet surt för mången
resenär.

I nödfall

ambulans och polis
tel 191.

brandkår
tel 199.

sveriges ambassad , Sukhumvit
Road intill Landmark Hotel, First
Paciﬁc Place, 20 våningen. Skytrain
till Nana, sedan följer du bara skyltar.
tel 02-263-72 00, fax 02-263-72 60,

www.swedenabroad.com/bangkok.

Information

bangkok tourist bureau
Exemplariskt utbud av kartor och

Många gånger kan det vara smidigast att färdas på vattnet.

broschyrer om Bangkok. Filial
ﬁnns bland annat på Don Muangﬂygplatsen.
17 Tha Phra Athit nära ﬂoden och

Banglamphu. Öppet mån–fre 09.00–16.30,
tel 225 76 12(-4), www.bangkoktourist.com.

tat , Tourist Authority of Thailand,
info om hela landet.
Huvudkontor på New Phetchaburi Road

är öppet mån–fre 08.30–16.30, tel 02250 55 00, www.tat.or.th.

Länkar
www.bangkoktourist.com
www.tat.or.th/
www.tourismthailand.org
Guiden är senast uppdaterad i juni 2004.
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