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Elefanternes førere, mahoutterne, er specialiseret i at 
håndtere tykhuderne. Så længe den enkelte elefants 
mahout er i nærheden, behøver man ikke frygte noget 
fra de store dyr.  Foto: Sif Meincke
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Det minder mig om Karen 
Blixen. Det khakifarvede 
telt står så smukt med alle 
de fine detaljer. Olielam-
pen der hænger og ding-
ler ud fra en af teltstæn-
gerne. Hængekøjen, der 
sagte gynger under teltud-
hænget, når der en sjæl-
den gang imellem kommer 
et lille vindpust. Og inden-
for i teltet bag myggenettet 
kan man ane en hyggelig 
indretning, lige som i hen-
des telt i »Mit Afrika«.

Duften er den samme, 
som den jeg duftede, da jeg 
så filmen om hende. Den er 
anderledes end duften, der 
normalt minder mig om 
Østen og Thailand, som er 
en duft, jeg elsker, og som 
jeg også kan dufte, når jeg 
pakker ting ud, som er 
købt i Danmark, men som 
er produceret og pakket i 
Østen. Det er en blanding 
af rismarker, papir, kryd-
derier, tuk-tuk-os, varme 
og ja, det er en slags kær-
lighedsduft og ungdoms-
duft. Den gir mig tryghed 
og mindelser om eventyr 
på samme tid.

Mine drenge, Bjørn på 7 
år og Frede på 10 år, er for 
længst spurtet fra mig, har 
smidt klip-klapperne, ly-
net teltdøren op og er med 

deres evindelige »jeg kom 
først« hoppet op i sengen.

TYVAGTIGE ELEFANTER
Jeg er blevet en del år 

ældre, siden jeg sidst var i 
Asien og en del mere kom-
fortsøgende. Så fortidens 
backpackerhoteller er ble-
vet skiftet ud med et tre-
dages luksusophold på 
Elephant Hills i Khao Sok 
nationalpark, og vi er alle 
fire spændte på næste dag, 
hvor vi skal passe elefanter!

Efter en lille køretur 
kommer vi ud til elefan-
terne og deres mahout-
ter - hver elefant har én 
ejer og oppasser: En ma-
hout. Mahoutterne er alle 
fra det nordlige Thailand, 
hvor deres folk har specia-
liseret sig i at håndtere de 
store dyr.

De har hver deres pigstav, 
som elefanten har respekt 
for. Så længe mahoutterne 
er i nærheden af elefanter-
ne, behøver man ikke fryg-
te, at dyrene laver »balla-
de« eller det, der er værre 
- forsikrer guiden vores lidt 
vagtsomme familiefar.

Guiden er god til at un-
derholde både store og små 
i de fire familier, der er 
med på turen, og da vi har 
vasket og halveret al den 

frugt, som elefanterne skal 
spise som snackmad, er det 
vores elefants tur til at un-
derholde. Når det ikke går 
hurtig nok med at få ma-
den i munden, så stikker 
den bare sin snabel ind i 

naboelefantens mund og 
hugger dens mad. Det får 
især børnene til at grine!

Bagefter er det tid til 
bad og til, at vi skrubber 
elefanten med en håndfuld 
kokusuld. Elefanten ser ud 

til at nyde det - jo hårdere 
desto bedre!

OVERNATNING  
PÅ TØMMERFLÅDE

Næste dag pakker vi vo-
res ting sammen og kører 
til Choew Larn-søen, hvor 
der venter en endnu stør-
re oplevelse. Først en tur 
med long tail-båd rundt 
på søen, derefter ind til en 
stille søbred, som ligger 
skjult bag høje klippeøer.

Her, midt i den thai-
landske urskov, ligger en 
lille camp med 11 tømmer-
flåder bundet sammen og 
med et kakifarvet telt af 
samme slags som det, vi 
kom fra, på 10 af flåderne. 
På den sidste, store tøm-
merflåde er vores fælles-
areal, hvor der bliver ser-
veret mad, eller hvor man 
kan sidde og drikke kaffe 
og varm pulverkakao mens 
man spiller backgammon, 
whist eller klodsmajor.

Vi er der i slutningen af 
regnsæsonen. Det gør be-
stemt ingenting. Jeg nyder 
når vejret er lidt tempe-
ramentsfuldt. Det regner 
en times tid sidst på efter-
middagen og der er intet 
så hyggeligt som at sidde 
på en overdækket terras-
se, drikke en kaffe eller en 

øl, mens regnen står ned 
i »elefantben«, alt imens 
man når længere ind i sin 
medbragte krimi.

Der er en masse små op-
levelser undervejs. En to 
timers kajaktur - Bjørn ror 
igennem, og Frede kommer 
tilbage med to store vabler 
på hænderne - som dog bli-
ver lige spændende nok, da 
vi på åben sø bliver overra-
sket af tordenvejr. Der får 
vi gang i pagajerne!

Vi får fin mad serve-
ret til alle måltiderne, og 
der er en lang vandretur i 
klipperne. Der er thaimad-
lavning og andre fine små 
arrangementer, som det 
selvfølgelig er helt frivilli-
ge, om man ville deltage i, 
eller om man hellere ville 
nyde roen fra sin lænestol 
foran teltet med regnsko-
ven i ryggen.

Lige her, hvor alt føltes 
så stort og roen så larmen-
de, rammer tanken en, at 
man blot er en lille bit-
te brik i det kæmpe store 
univers.

Men det bedste er dog 
at blive vækket af Gibbon-
abernes sang fra de om-
kring liggende klipper.
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På khakifarvet telttur

Elefantvask er en del af aktiviteterne.  Foto: Sif Meincke

Den lille camp på Choew Larn-søen er bygget op på 11 
tømmerflåder.  Foto: Sif Meincke

Lidt eftermiddagsregn er ingen hindring - så kan man spille spil under teltdugen og komme videre i sin medbragte 
bog.  Foto: Sif Meincke

Oplev dyr og natur på nærmeste hold og kom helt ned i 
gear på luksussafari i Thailands Khao Sok nationalpark

Vi rejste med Nyhavn Rejser, www.nyhavn.dk
De tre dages ophold i Khao Sok-nationalparken 
købes som tillæg til ens Thailands-rejse og koster 
ca. 5000 kr.
Læs mere på 
www.elephant-hills.com og www.rainforestcamp.com
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