
Resebrev Nr 32 
2–17 december 1975 
BANGKOK–CHIANG MAI–LAMPANG–CHAINYAI– 
NAKHON SRITHAMMARAT–HAAD YAI 
Del av min sjumånaders resa genom Asien. Efter tre och en halv månad on the Road genom Asien  
lämnade jag Nepal och flög till Thailand, där jag tillbringade drygt två veckor. Under den pågående 
vinternmonsunen var huvudstaden Bangkok översvämmad, och tilltalade mig inte alls med dess  
avsaknad av historiska byggnader äldre än 1872 (till följd av att ärkefienderna burmeserna ödelade 
 staden det året), och den öppna prostitutionen gödd av tiotusental amerikanska soldater på permission 
under många år av Vietnamkrig. Däremot uppskattade jag mycket behagfulla Chiang Mai och Lampang 
i norra delen av landet, och på väg söderut mot Malaysia hamnade jag av misstag i en liten obetydlig ort 
vid namn Chainyai, där jag var så exotisk att alla människor, från småbarn till pensionärer, bara stirrade 
förvånat på min utländska gestalt. Ett lyckosamt misstag som resulterade i några intressanta dagar med 
spännande möten, innan jag tog mig till Nakhon Sri Thamarat som egentligen var den stad jag skulle 
rest till. Avslutningsvis besök i Haad Yai med dess gummiplantager.



Tåg Chiang Mai-Bangkok



Chainyai,  by några mil från Nakhon Srithammarat







































ASIENRESAN 1975-76 
– Helsingfors–Tallinn–Moskva–Baku–Bandar Pahlavi-Gorgan 

        10–16 september. Inledningen på sjumånaders resa. Resebrev 4 

– Meshad-Herat 17–24 september Resebrev 2 

– Maimana-Mazar-ı-Sharif, Afghanstan  25-30 september Resebrev 139 

– Bamiyan & Band-i-Amir, Afghanistan 5-6 oktober. Resebrev 23 

– Kabul , Afghanistan 1-3 & 10-14 oktober. Resebrev 24 

– Chitral och Bumboret , Pakistan 15-22 oktober. Resebrev 117 

– Lahore–Amritsar 20 – 30 oktober. Resebrev 90 

– Delhi-Pokhara, Nepal 31 oktober – 14 november Resebrev 91 

– Helambu-dalen, Nepal 21-28 november. 
        Äventyrlig veckolång ensamvandring (trek) Resebrev 17 

– Kathmandu-dalen, Nepal 15-29 november. Resebrev 31 

– Chiang Mai – Bangkok – Nakhon Sri Thammarat,Thailand         Resebrev 32 
2-17 december  

– Penang/Georgetown–Kuala Lumpur–Malakka–Singapore Resebrev 33 
17 december –3 januari 1976.  

– Jakarta–Bali–Surabaya–Yogyakarta–Jakarta-Bogor  Resebrev 34 
            Indonesien                 1-30 januari 1976.  

– Colombo, Sri Lanka 8-16 februari Resebrev 8 

– Sri Lanka–Tamil Nadu–Kerala, Indien 19 februari – 10 mars. Resebrev 47 

      Sista etappen på resan – en månad i Sri Lanka och 14 dagar i  
      sydindiska delstaterna Tamil Nadu och Kerala, varefter jag tog båten  
     tillbaka till Sri Lanka och slutligen flyg hem till Sverige 
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http://larseklund.in/resebrev/47_lanka&tamilnadu1976.pdf
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