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FORMÅL OG UDFØRELSE: 

Formålet med dette efteruddannelsesprojekt var dels at se nærmere på thailandske nyhedsmediers tiltag 
inden for nye, digitale medier, dels at undersøge, hvordan lokale medier samarbejder med myndighederne, 
primært ordensmagten. Begge dele skulle belyses ved hjælp af besøg hos engelsksprogede nyhedsmedier, 
danske freelancejournalister og den danske konsul på Phuket. 

Et delformål var, ved selvsyn at se nærmere på thaiernes eget brug af digitale medier. Her gjorde jeg 
'feltstudier', primært i Isaan og på Phuket. 

Jeg brugte tre uger på projektet og besøgte fire områder i Thailand: Isaan (landets fattigste område i nord-
øst), Bangkok (hovedstad med over 10 millioner indbyggere), Pattaya (største turistområde) og Phuket 
(populær skandinavisk turistdestinaton).  

Valget af destinationer hang primært sammen med, at jeg af sprogmæssige hensyn blev nødt til at 
koncentrere mig om engelsksprogede medier. For flere af mine kilders vedkommende (The Nation i 
Bangkok og Pattaya People i Pattaya) gjaldt det dog, at de også publicerede på thai. 

 

KONKLUSION: 

Nye medier: 

Thailandske nyhedsmedier er ikke mere progressive end de danske medier, når det gælder 
implementeringen af nye digitale tilbud til deres kunder. Selv om befolkning er storforbrugere af 
mobiltelefoni og mange har touchphones og en del (primært i Bangkok og de store turistområder) har 
tablets, tilbyder medierne samme menu, som de danske medier: Printmedierne præsenterer indhold på 
websites, der også kan tilgås via mobil og de har udviklet apps til både mobil og tablets.  

Alle tager tilsyneladende udgangspunkt i det materiale, der produceres til traditionelle medier (print, radio 
og tv) og raffinerer kun i ringe grad, eller slet ikke, indholdet til de digitale platforme. 

Måske hænger det sammen med kunde-underlaget. Middelklassen, primært i Bangkok, har både telefoner 
og tablets og god dækning af mobilnettet, men i store dele af Thailand er dækningen dårlig eller ikke 
eksisterende. Samtidig har en stor del af den voksne landbefolkning en meget kort skolegang bag sig og er 
ikke specielt gode til hverken stavning, læsning eller teknik. 

En del af forklaringen, skal formentlig også findes i det faktum, at Thailands 3G netværk ikke er 
implementeret og dækningen af højhastighedsforbindelser er begrænset. Telefonselskaberne reklamerer 
godt nok med 3G, men netværket har endnu ikke været på auktion (auktionen er gået igang i november 
2012), og forbindelserne er i realiteten kun noget, er ligner 2,5G. 

Ligesom de danske medier oplever thailandske aviser også en stor tilbagegang og nogle forsøger at 
kompensere ved at skabe indtægter på de nye platforme. Avisen The Nation har lavet en betalingsapp til 
mobil og tablet, men langt de fleste medier tilbyder stadig gratis indhold på deres digitale platforme. 



 

Lokale medier og ordensmagten: 

Min primære indgang til dette emne var konstateringen af, at lokale thailandske medier offentliggør fuldt 
navn og bringer umaskede fotos af arrestanter i samme øjeblik de har fået håndjern på og altså inden der 
overhovedet er rejst tiltale. For en udenforstående ligner det en gabestok. 

Som dansk journalist har jeg ofte brugt engelsksprogede thailandske medier som kilder, og  jeg fandt det 
vigtigt at undersøge, hvilke lokale regler, der gælder på området, og baggrunden for den gældende praksis. 

Det lykkedes mig overraskende nok ikke at finde en eneste person, som kendte lovgivningen på området. 
Hverken redaktører, redigerende eller journalister vidste, hvad loven sagde. Men, som flere af em gav 
udtryk for, thailandsk lov er under alle omstændigheder 'vejledende'. Alle offentliggør navn og billede på 
forbrydere, og politiet udleverer velvilligt begge dele. 

I det hele taget ser mediernes samarbejde med politiet ud til at være bedre/tættere end det er tilfældet i 
Danmark. Så længe der altså er tale om positiv omtale!  

Det er ingen hemmelighed, at Thailand er et af verdens mest korrupte lande. Både politi og retsvæsen 
tager, ligesom de fleste andre offentlige myndigheder, imod bestikkelse. Politiet benytter derfor enhver 
lejlighed til at vise, at de gør deres arbejde ordentligt. Det indbefatter blandt andet en stor PR-indsats, når 
det lykkes dem at fange forbrydere. 

 

Thaiernes brug af nye medier: 

En mobiltelefon er til at tale i. Det er stadig mange thaiers tilgang til nye medier. En stor og stigende del af 
den unge del af befolkningen har dog opdaget, at mobilen kan meget andet. Men det er de sociale medier, 
primært Facebook - som er mega-populært - de bruger og ikke nyhedsmediernes tilbud. 

Som tidligere nævnt er dækningen i 
Thailands landdistrikter ikke optimal og her 
ser man ikke mange iPads. De fleste 
computere og i et vist omfang også 
touchphones (se foto) bruges til at spille spil 
eller se DVD-film på.  

Netadgang har kun de færreste uden for de 
store byer. WIFI er udbredt, der hvor 
turisterne kommer, men i landdistrikterne 
er det på resorts, der ligger uden for de 
mindre byer. 

I de thailandske landdistrikter er radioen 
det foretrukne medie. 

I Bangkok og de på store turistdestinationer er situationen en anden. Her er der netadgang næsten overalt. 
Thaierne bruger både mobil og tablet, men heller ikke her er det nyhedsmedierne, der er det store 
trækplaster. I Bangkok bruges tablets ofte professionelt i forbindelse med arbejdet, mens de på Phuket for 
den yngre del af befolkningen ofte er et statussymbol end mere end et værktøj. 



Som et kuriosum kan jeg nævne at jeg på en halvtimes rejse med Bangkoks Skytrain (højbanetog), kun så 
ganske få personer tale i mobiltelefon. Jeg så ingen surfe på nettet, hverken på mobil eller tablet. Til 
sammenligning har jeg på en halv times rejse med et københavnsk S-tog oplevet, at otte af ti passagerer 
brugte mobiltelefon eller tablet til både samtale og surf unde rejsen. De sidste to læste bog og avis. 

 

SAMMENFATNING: 

Min rejse gav mig desværre ikke mange nye input til fantastiske tiltag på de digitale platforme. Men den 
gav mig et stort indblik i de thailandske mediers kamp for at overleve.  

Jeg fik også et væld af oplysninger om landet, dets politiske situation, kongedømmets usikre fremtid og den 
enorme korruption, som gennemsyrer politi og retsvæsen (se afsnittet med konsul Kennert B R Karlsson) . 

Jeg fik også udvekslet tanker og ideer om, hvor medierne bevæger sig hen og hvordan de overlever i disse 
digitale tider (se afsnittet om Phuket Gazette). 

Jeg fik set, hvordan det med relativt få midler kan lade sig gøre at drive en medievirksomhed med fire 
radiostationer, en 24-timers tv-kanal, en ugeavis og et website (se afsnittet om Pattaya People).  

 

 

 

Besøg hos ScandMedia og udgiver Gregers Møller. 

Kontaktadresse: Scandinavian Publishing Co., Ltd. , 211 Soi Prasert - Manukitch 29, Prasert - Manukitch 
Road, Chorakaebura, Ladprao, Bangkok 10230, Thailand. 

Firmaets fysiske adresse: Ram Intra 42, Yaek 8, Khanna Yao, Bangkok 10230, Thailand. Kør til Ram Intra, 
ned ad sidegade 42, indtil LPG-tankstation på venstre side, mere end to kilometer nede ad gaden. Scand 
Media har kontorer i forretningsbygning overfor tankstationen. 

Telefon:  +66 (0) 8 2943 7166-8 ext. 115. Mobil:  +66 (0) 6 1629 0117. email: gregers@scandmedia.com 

www.scandmedia.com / www.scandasia.com 

Gregers Møller kom oprindeligt til Sydøstasien som korrespondent for Berlingske Tidende, men startede 
senere sit eget firma. I dag driver han virksomheden ScandMedia, som både er en grafisk virksomhed og en 
producent af journalistisk indhold. 

ScanMedia er et Bangkokbaseret firma, som gennem flere underselskaber udgiver magasiner, primært 
målrettet skandinaver, bosat i Sydøstasien. Magasinerne, der er gratis og 100 procent annoncefinancieret, 
udkommer i fem forskellige udgaver , der dækker følgende områder: 

Thailand.  
Singapore. 
Indochina (Vietnam, Cambodia og Laos. 
Indonesien, Philippinerne og Malaysia. 
Kina (tryk og udgivelser af den kinesiske udgave sker inden for landets grænser for at undgå censur-
problemer). 



 
ScandMedia leverer også nyheder på websitet ScandAsia.com. Også her er målgruppen skandinaver bosat i 
Sydøstasien, men også personer bosat i Skandinavien med interesse for Sydøstasien. Som Gregers Møller 
forklarer: 
- Da vi havde opbygget vores site opdagede vi, at vi kunne udnytte vores indhold til at vende situationen 
180 grader og bringe nyheder af interesse for asiater bosat i Skandinavien, selv om det oprindelige koncept 
var at formidle nyheder til skandinaver bosat i asien. 

Løsningen var enkel. ScandAsia.com har undersider for hver af de regionale udgivelsesområder, jvf. de 
trykte magasiner, men indekserer også nyhederne i sektioner for hvert af de nordiske lande. 

ScandMedia har også en IT-afdeling, der 
laver websites for eksterne kunder og 
firmaet tilbyder også kunderne sin 
assistance som nyhedsbureau med god 
tilgang til skandinaviske nyhedsmedier. 

ScandMedia har omkring 25 ansatte, flest 
i den grafiske afdeling. Denne afdeling 
genererer en betydelig del af overskuddet 
og de ansatte i afdelingen nyder godt af 
en for Thailand temmelig usædvanlig 
overskudsdeling. Hver tredje måned kan 
de således - i gode tider - opnå en bonus 
på 25 procent. 

Blandt de ansatte er tre danskere (heriblandt en dansk journalistpraktikant på seks måneders kontrakt, se 
foto), en svensker og en dansktalende thailænder. Det er ikke helt billigt at have ikke-thaier ansat, fortæller 
Gregers Møller. Firmaet skal stille en bankgaranti på to millioner bath (ca. 400.000 danske kroner) for hver 
udlænding, de ansætter. 

ScandMedia har fast tilknyttede freelancere flere steder i Sydøstasien, blandt andet Vietnam.  

 

Gregers Møller strategi har været at starte 'i det små': 

- Det er nødvendigt at starte op lokalt for at opdyrke et marked, siger han og spår, at Malaysia bliver 
firmaets næste projekt.  Først efter en lokal start kan en samlet udgivelse blive aktuel.  

Gregers Møller forudser, at hans nationale / regionale magasiner inden for en overskuelig årrække kan 
smelte sammen til én udgivelse. 

Blandt firmaets kunder er først og fremmest en række handelskamre. Scandinavian Publishing Co. 
håndterer deres udgivelser på forskellig vis. Måske skal firmaet blot klare det journalistisk indhold og den 
grafiske produktion, men også hele pakken, som inkluderer bl. a. annoncesalg, tryk og distribution kan 
Gregers Møllers firma håndtere. 

Distribution foregår både pr. post og pr. international kurer / post-service såsom DHL. 

Foruden handelskamre tæller firmaets kundekreds flere foreninger, en del internationale organisationer 
såsom UNDP (FNs udviklingsprogram). På et tidspunkt leverede ScanMedia  17 procent af det grafiske 
arbejde UNDP fik produceret i Asien. Også Røde Kors er blandt kunderne.  



Gregers Møller (se foto) lægger ikke skjul på, 
at det er den grafiske del af virksomheden 
som, sammen med udgivelsen af diverse 
magasiner for eksterne kunder, skaber langt 
størsteparten af overskuddet i forretningen. 

 Ca. 50 procent kommer fra grafisk arbejde, 
ca. 50 procent fra udgivelsen af magasiner.  

Det er ikke ScandMedias egne journalistiske 
produktion, der skaber overskud. Specielt 
ikke i de digitale medier: 

 

- Betaling for redaktionelt indhold ser for øjeblikket temmelig problematisk ud. Dels skal indholdet have en 
stor grad af unikhed, før kunderne vil betale, dels mangler vi stadig et ordentligt system til at håndtere 
mikrobetaling. 

Nota Bene:  I Thailand foregår betaling pr. kurer /bud. Regningen afleveres personligt, og checken afhentes 
personligt. Altså når det handler om fysiske varer og tjenesteydelser. 

 

 

Besøg på The Nation, national engelsksproget avis, hos Jim Pollard. 

Adresse: 1854 Bangna-Trat Road, Bangna, Bangkok 10260, Thailand. Fra Bangkok centrum: kør østpå ad 
den sydlige betalingsmotorvej i retning mod Chon Buri (og Pattaya). The Nation holder til i et sort højhus 
på højre side ad vejen; ved siden af en noget mindre sort bygning. 

Tel 66-2-338-3000(Call Center), 66-2-338-3333, Fax 66-2-338-3334 ,E-mail: customer@nationgroup.com 
Operation Hours : Monday to Saturday at 8.00 am. to 5.00 pm and Sunday at 8.00 am. to 12.00 am. 
Editorial contact Nation Internet & Websites Operations 
66-2-338-3000 ext. 3454, 3458 
News desk - 66-2-338-3000 ext. 2635, 2647, 2656 
editor@nationgroup.com 

Jim Pollard, Telefon: +66 (0) 8 7507-8146 
email: jimpollard_1999@yahoo.com 
 
Jim Pollard er 53 år og australier. Efter en karriere som journalist i Sydney og Melbourne har han de seneste 
12 år arbejdet på den engelsksprogede nationale avis The Nation i Bangkok. Han arbejder i dag som 
redigerende (Senior subeditor) på printudgaven og skriver også artikler. 
 
- The Nation lider under Thailands 'røde'-regering, fortæller Jim Pollard med en vis bitterhed i stemmen. 
 
Avisen havde problemer allerede under daværende premierminister Thaksin Shinawatra og nu igen under 
den nuværende rød-skjorte-regering, ledet af hans søster, Yingluck Shinawatra. Regeringen og offentlige 
myndigheder placerer ingen annonce i den liberale avis, og det har medvirket til at forværre avisens 
økonomi betydeligt. 

mailto:editor@nationgroup.com


 
Avisen har derfor samlet alt personale (minus trykkeri) i dens nuværende hovedkvarter, The Nation Tower. 
Der er varslet store nedskæringer, også blandt det redaktionelle personale. 
 
Som en alternativ indtægtskilde har The Nation oprettet sit eget universitet. De studerende kan tage flere 
uddannelser (f.eks.MBA'er), og der er IKKE tale om et universitet, som specifikt uddanner journalister eller 
tilbyder andre medieuddannelser. 
 
Ifølge Jim Pollard (se foto) kan 
universitetet på sigt godt udvikle sig i 
den retning, men i nedskæringstider kan 
avisen ikke tage praktikanter / elever. 
 
The Nation samarbejder med flere (5-6) 
sydøstasiatiske aviser og gruppen 
udgiver også aviser på thai. Det seneste 
samarbejde er med en avis fra Myanmar, 
som har redaktionelle medarbejdere 
placeret i The Nation Tower i Bangkok.  
 
Avisen har både radiostationer (Nation 
Radio Network) og en 24-timers tv-
nyhedsstation. Den er også storaktionær 
i lokalavisen Phuket Gazette. 
 
The Nation har sit eget website (www.nationmultimedia.com) og har udviklet en app til mobil, som efter en 
måneds gratis test, koster penge. Det er en anden strategi end den anden store engelsksprogede avis i 
Thailand, Bangkok Post, hvis app er gratis. 
 
The Nations website og app indeholder kvalitetsartikler, men har ikke så meget indhold som Bangkok Post. 
Jim Pollard savner blandt andet en så simpelt ting som en topprioriteret 'Seneste Nyt'-liste på sin egen avis' 
website. 
 
 
 

Besøg hos freelancer Anya Palm, Bangkok. 

Adresse: Anya Palm, Petch Tower, Petchburi Road, Soi 9, Bangkok. Nærmeste Skytrain-station er BTS 
Ratchathewi Station.  
Telefon: 00 66 6167 5618  
anya@palmwritings.com 
www.palmwritings.com 
 
Anya Palm flyttede til Bangkok i september 2009 og startede sit freelancefirma Palm Writings. Hun har 
tidligere boet to år i Cambodia, hvor hun dels arbejdede på avisen Cambodia Daily, dels som freelancer. 
 
- Det er ikke nemt at få smør på brødet, som nystartet freelancer i Sydøstasien, fortæller Anya Palm på 
balkonen til hendes hjem / kontor på 32. etage i Petch Tower i det centrale Bangkok. Hun må da også 
supplere indtægterne med et bijob som rejseleder. 
 

http://www.palmwritings.com/


Vi får en snak om den generelle politiske situation i Thailand. Anya Palm fortæller, at den traditionelle 
magtbalance i Thailand mellem eliten, militæret og kongehuset ikke længere er så stærk, som den har 
været. Det skyldes efter hendes opfattelse ikke mindst, at de seneste års mange massedemonstrationer har 
vidst thaierne, at det giver resultater at gå på gaden. 
 
At mange af demonstrationerne er endt voldeligt (ikke mindst den store, røde, månedlange demonstration 
i foråret 2010) tilskriver Anya Palm det faktum, at Thailand reelt er et ungt demokrati. 
 
Selvom landet officielt har været et demokrati siden 1932, var det først med Thaksin Shinawatras tiltræden 
som premierminister i 2001, at den thailandske befolkning for alvor fik lov til at bestemme. (Der var faktisk 
røster i den 'gule' regering, der kom til magten efter kuppet mod Thaksin i 2006, som i fuld alvor talte om, 
at fratage den fattige landbefolkning retten til at stemme ved parlamentsvalg, Finns bemærkning). 
 
- Kongen (Bhumipol) lever ikke for evigt, og selv om det er helt utilstedeligt at diskutere det åbent, er 
thaierne ikke dumme, siger Anya Palm. De ved godt, at den fløj, der står stærkest, når kongen udånder, 
vinder magten. 
 
Bag kulisserne foregår en magtkamp mellem dronningen, der er støttet af militærets magtfulde generaler, 
og Thaksins støtter, der har en stor del af den nye elite bag sig.  
 
- Thailands nye elite er ikke så kongetro, og det har været en kæmpe ulempe for dem under kong 
Bhumipol, fortæller Anya Palm. Men når kronprinsen overtager tronen, kan det for den nye elite vise sig at 
være en fordel på forhånd at have frigjort sig en smule af kongehuset, sådan som de har gjort. For 
kronprins Maha Vajiralongkorn er bestemt ikke populær i den brede befolkning, lyder Anyas analyse. 
 
 
 

 

Besøg hos Pattaya People Media Group (PPMG)og CEO Niels Colov. 

Pattya People Weekly, Pattaya People Television, Pattaya People Radio. Publisher: Dragon Enterprises 
Ltdl. 

20/15-16 Moo 10, Soi Day-Night Hotel, South Pattaya Road, Pattaya City, Chonburi 20150, Thailand. 
Kørselsvejledning: Ved starten af Pattayas gågade kør til venstre ad Pattaya Tai. Efter ca. 500 meter drej 
til højre ved Day-Night Hotel.  

Telefon: +66 (0) 3842-7585, (0) 3842-
0707. Niels Colov mobil: +66 (0) 89-911-
1199 
email: info@pattayapeople. com / 
Website: www.pattayapeople.com 
 
 
Pattaya People Media Group er et 
familieforetagende, der ejes af Niels Colov 
(se foto) og hans tre sønner. 
Mediegruppen har i alt 40 ansatte - 
inklusiv de ikke journalistiske stringers.  



Gruppen blev startet (med ugeavisen Pattaya People) af Niels Colov for 12 år siden. Otte år tidligere havde 
han grundlagt avisen Pattaya Mail sammen med to medstiftere, men solgte siden sin del af firmaet. 

Niels Colov fortæller om starten af Pattaya People: 

- Min første avis (Pattaya Mail) var kun for expats (udenlandske tilflyttere).  Jeg ville gerne udgive en avis, 
som henvender sig til både tilflyttere OG thailændere, fortæller Niels Colov om årsagen til, at han startede 
Pattaya People, som da også indeholder sider på både engelsk  og thai. 

Ugeavisen er blot en lille del af Pattaya 
Media Groups (se foto) aktiviteter. Niels 
Colovs medievirksomhed driver desuden 
en 24 timers tv-station med 100 procent 
egenproduceret indhold. Fire 
radiostationer. En på thai, en på russisk og 
to på engelsk / thai. Endelig har 
mediehuset et website, 
pattayapeople.com. Sitet domineres - 
ligesom ugeavisen - af video-indslag. 

Niels Colov fortæller om firmaets historie, 
at han startede med ugeavisen Pattaya 
People, så kom en radiostation til - senere 
er det blevet ti fire. 

Tv-stationen startede med et par timers udsendelser om dagen, men er nu vokset til  tv 24 timers tv (med 
en del genudsendelser ) der udsendes via to lokale kabelnet. Niels Colov er selv vært på flere programmer 
og skal snart (efteråret 2012) til at optage en række 'talkshows' med kendte notabiliteter fra Pattaya. Niels 
Colov er medlem af en lokale Rotary-klub og har en stor kontaktflade i byen. 

 

Ugeavisen Pattaya People: 

Printudgaven , der kun sælges i løssalg for 30 bath, udkommer i et oplag på 3000, mens PDF-udgaven, der 
er gratis for onlinelæsere, har 100.000 læsere. 

 

Nyhederne indsamles af ikke uddannede 
stringers. De bearbejdes derefter - døgnet 
rundt - af redaktører (se foto).  Niels Colov 
har tre af slagsen, én, som redigerer 
nyheder til radio og to som klarer web og 
print. Nyhederne publiceres først på radio, 
derefter internet, så tv og endelig bruges 
de i ugeavisen Pattaya People. 

 

 



 

- Da vi startede med at udgive ugeavisen i PDF-format tog vi 15 US$ for et årsabonnement. Vi fik omkring 
1000 abonnenter. Det gav os 15.000 US$ i kassen - hvilket svarer til det femdobbelte i Danmark (pga. større 
købekraft, Finn) - og det syntes vi var et ganske pænt tal, fortæller Niels Colov om firmaets digitale strategi.  

- Men da abonnenter skulle forny efter et år, tog jeg en beslutning: Vi fornyede ingen. I stedet gjorde vi 
PDF-udgaven gratis. Det betød, at vi relativt hurtigt steg fra 1000 til 100.000 læsere. Stigende 
annonceindtægter opvejede den mistede indkomst fra PDF-salget.  

- Med den massive læserfremgang manifesterede vi os som mediefabrikken i Pattaya.  

- Mange tager branding-værdien for givet. Men den er uhyre vigtig, understreger Niels Colov. For eksempel 
ser 46.000 hver dag vores logo på Facebook (som er kæmpestort blandt den thailandske ungdom, Finn). 

For en udenforstående virker det lidt ufatteligt, at Pattaya Media Group kan udkomme på så mange 
platforme med relativt få journalistiske medarbejdere. Men mediehuset udnytter sit råmateriale 
maksimalt. 

Pattaya Media Group fokuserer på to 
kerneområder: Video og radiostationerne. 
Videoproduktionen (se foto), med 
tilhørende korte nyhedsartikler, giver 
indhold til både ugeavis, radiostationer, 
website og tv-station. Radiostationerne, 
der primært sender musik 24 timer i 
døgnet, giver reklameomsætning. 

 - Vores medievirksomhed er som et hus 
med fire døre. Folk kommer ind ad 
forskellige døre, men besøger alle rum. 
Samtidig bliver de trofaste og besøger ikke 
konkurrenterne, siger Niels Colov om sin 
overordnede strategi. 

A'propos branding, så markerer / brander Pattaya People (og Niels Colov) sig blandt andet ved at sponsere 
flere begivenheder i byen. Under mit besøg var PPMG således en af storsponsorerne til Pattaya Fashion 
Week, som, trods det lidt ambitiøse navn, afvikles over en weekend. 

Sponsoratet giver både branding i gadebilledet og andre medier, men også indhold til PPMGs egne 
platforme. 

Pattaya People sponserer også det årlige sengerace, der afvikles på standboulevarden i Pattaya hvert år i 
januar. 

- Vi vil gerne være med til at vise verden, at Pattaya er andet end barer og letpåklædte kvinder.  For denne 
by har meget andet at byde på, siger Niels Colov. 

 

 
 
 



Besøg på den engelsksprogede ugeavis Phuket Gazette. 

Kontaktpersoner:  Christopher Husted, News Manager. Email: Chris@PhuketGazette.net 

Isaac Stone Simonelli, Contributing Editor. Email: Isaac@PhuketGazette.net 

Dean A. Noble, Webmaster. Email: Dean@PhuketGazette.net 

 

Adresse: Phuket Gazette, 79/94, Moo 4, Thepkrasattri Rd. T. Koh Kaew, A. Muang, Phuket 83000, 

Thailand. Telefon: +66 (0) 76 273-555 

NOTE: Phuket Gazettes hovedkvarter ligger på vejen mellem Phuket by og øens lufthavn , Thepkrasattri 

Rd. - vej nummer 402. Bygningen ligger ikke ud til vejen, men bag en (pr. sept. 2012) Izuzu-forhandler, på 

venstre side af vejen. Kør fra Phuket by og ud mod lufthavnen.  

Phuket Gazette er - selv om firmaet bag er thailandsk - en 100 procent engelsksproget ugeavis. Avisen har 

eget website og APPs til både mobil og tablets. Den har egne studiefaciliteter og producerer tv-indslag til 

flere tv-kanaler samt video til egne digitale medier. Phuket Gazette har sin egen IT-afdeling, som blandt 

andet har lavet CMS til både netudgaven og APPs til mobil og tablets. Phuket Gazette har været tilgængelig 

på iPhone og iPad i næsten tre år. 

Avisen sætter integritet, troværdighed og etik højt. Den er en el af en større mediegruppe, som også 

udgiver den nationale, engelsksprogede avis 'The Nation'. 

Ugeavisen bliver trykt i et oplagt på ca. 

35.000. 6000 aviser sælges lokalt på 

Phuket, en mindre del fordeles til resten 

af Thailand, mens en stor del bliver delt ud 

på fly, der forlader Phukets internationale 

lufthavn, hvor alle weekendfly få en stak 

med ombord. 

Når det hele tælles med (chauffører, 

reception (se foto) m.m.) har avisen 55 

medarbejdere. Omkring et dusin af de 

ansatte er journalister / redaktører (alle 

har selvfølgelig en 'editor'-titel på deres 

visitkort). 

Og der er en stor udskiftning blandt dem, fortæller News Manager Christopher Husted: 

- Vi får faktisk henvendelser fra højt kvalificerede journalister. På et tidspunkt havde vi for eksempel en 

tidligere skribent fra The Independent ansat - og han kunne skrive, så det  var næsten kunst at læse, 

fortæller Husted. 

- Men desværre bliver vore journalister ikke så længe. Mange forlader os igen efter et år eller to. De er 

enten unge, der vil videre i verden, eller ældre, der blot er på Phuket i nogle år. 



Phuket Gazettes indhold i printudgaven er primært lokalt og så godt som alt er egenproduceret - selv 

internationale nyheder og sport bliver omskrevet. Eksterne bidragydere leverer enkelte artikler. 

- Unikhed er vigtig. Vi har næsten 100 procent egenproduceret indhold på alle vore platforme (undtagen 

nationale / internationale nyheder på de digitale platforme), fortæller Phuket Gazettes webmaster Dean A. 

Noble. 

Når det gælder brugen af mobil er der vækst i Thailands udkantsområder - ikke mindst i den relativt fattige, 

nordøstlige provins Isan, siger Dean A. Noble, der har en fortid i annoncebrancen (advertising). 

- Men infrastrukturen halter bagud. Den første 3G-auktion har faktisk ikke været afholdt i Thailand endnu, 

og selv om selskaberne reklamerer med 3G er der i realiteten kun tale om 2,5. 

I millionbyen Bangkok (30 mio. indbyggere med forstæder) er iPad'en nok ved at overtage førstepladsen 

med mobiltelefonen som en tæt 2'er. På Phuket gør et særligt fænomen sig gældende: Her er iPad'en et 

modefænomen. Folk vil gerne vise den frem - 'Se hvad jeg har (råd til)'. 

phuketgazette.net har 1,5 mio. sidevisninger pr. måned og godt 420.000 unikke brugere. Ca. halvdelen af 

læserne befinder sig på Phuket, mens de øvrige primært kommer fra engelsksprogede lande og 

Skandinavien. De ser i gennemsnit 3,5 sider pr. besøg og er i snit inde på sitet i 3,5 minutter pr. gang. 

Læserne er primært ældre mænd med en mellemlang eller lang uddannelse. 

- Facebook er stort i Thailand, fortæller Dean A. Noble. Phuket Gazette er da også til stede på Facebook, 

twitter og på vej ud på Google+. 

- Vores CMS er bygget op, så historierne automatisk ryger på de sociale platforme. Vi skal blot i et specielt 

felt skrive den begrænsede mængde tekst, der skal sendes ud og linke ind til den fulde historie på vores 

site. 

- Vi publicerer også manuelt på Facebook. Det kan f.eks. være ting fra vores begivenhedskalender, som jeg 

vælger at publicere. Som regel får den tre ture: 7 dage før - når folk begynder at planlægge, hvad de skal 

lave i næste weekend. Så to dage før, som en reminder. Og endelig på selve dagen. Men... jeg er meget 

opmærksom på ikke at fylde for meget af den slags stof på. Jeg vil ikke spamme vore brugere. 

- Faktisk burde vi have en dedikeret person til at styre vores Facebook-tilstedeværelse, mener Dean A. 

Noble. 

Både på print og web prioriterer Phuket Gazette læserinvolvering meget højt. Debatstoffet har en 

fremtrædende placering - og et er populært stof. 

- Google+ vil bringe et nyt element ind i nyhedsformidlingen, spår Dean A. Noble: Live-videokonferencer, 

hvor reporteren, uanset, hvor i verden han befinder sig, kan interagere med sine læsere. 

Dean A. Noble har tidligere været skeptisk overfor Googles store dominans, men erkender nu, at den store 

amerikanske gigant faktisk hjælper den lille mand. 

- google.th hjælper menigmand til at komme på nettet. F.eks. med at bygge sin egen hjemmeside. 



- Som nyhedsorganistation må vi overveje om print vil overleve. Mit synspunkt er, at vi (Phuket Gazette, 

red.) har brug for et traditionelt medie for at vi kan eksistere. Det kan være radio, tv eller print. 

- Fremtidens nyhedsorganisationer vil består af mindst ét af de 'traditionelle' medier og så de nye medier. 

Det bliver ikke enten eller, men en mellemting. 

Dean A. Noble har et tip til iPad-redaktører: Farve har en stor betydning og hastighed er naturligvis vigtig. 

Phuket Gazettes digitale indtægter kommer fra banneradds på mobil, tablet og web, samt salg af PDF-

udgaver af printavisen gennem websitet. 

PG TV laver indslag både til egne digitale platforme, men også til videresalg til tv-kanaler. 

- I fremtiden kommer vi til at se mange forskellige modeller, når det gælder betaling / indtjening (revenue 

sources) fra nye medier. Der bliver 'no adds premium subscribtions' og der bliver annoncefyldte udgaver for 

manden, der ikke vil bruge penge på nyheder, men er villig til at acceptere annoncer. 

- Folk, der har penge, er villige til at betale, hvis kvaliteten er i orden, siger Dean A. Noble. 

 

 

Besøg hos den danske konsul, Kennerth B.R. Karslsson, på Phuket. 

Kontaktoplysninger:  

Adresse: Laung Por Cham Rd., Moo 4, 35/176 Land & House Park, Bann Parichat Rd 6, Muang Chalong, 

Phuket 83130, Thailand. Telefon: +66 (0) 76-378-365. Email: danishconsulate.phuket@trdc.eu. Website:  

ambbangkok.um.dk 

NOTE: Konsulen bor i et sikret område, men man kan få adgang gennem kontrollen ved blot at skrive sit 

navn på en liste. Hans hus er ekstremt svært at finde, så jeg anbefaler brug af taxi og eventuelt (som jeg 

gjorde) jævnlig kontakt med konsulen pr. telefon for at få hjælp til at finde frem! 

Kennerth B. R . Karlsson har boet 17 år permanent i Thailand og har studeret landets historie indgående. 

Han og hans hustru omgås thaier og ikke 'eksilskandinaver', så manden har fingeren på pulsen, når et 

gælder thailandske forhold. Han har tidligere været ansat i det svenske forsvar og haft tætte forbindelser til 

et danske forsvar. Arbejdede i en periode to dage om ugen på Kastellet i København. 

Kennerth Karlsson blev pensioneret som 55-årig og flyttede med sin hustru til Thailand. Her fik han tilbudt 

job som teknisk chef for den internationale afdeling af Bangkok Phuket Hospital. Hospitalet er en del af 

Bangkok Hospital Group, der er Asiens største med omkring 1000 sygehuse i regionen. I Thailand driver 

gruppen omkring 40 hospitaler. Kennerth Karlsson var chef i seks et halvt år på hospitalet. Han ved således 

også ganske meget om det thailandske sygehusvæsen. Han har været dansk honorær (ulønnet) konsul på 

Phuket i syv år. 

Han er 72 år og burde egentlig være stoppet som konsul, da han blev 70. 



- Men de har bare ikke været i stand til at finde en nye endnu, som han siger med et smil. 

- Det danske udenrigsministerium ringede en dag og spurgte, om jeg ville være honorær konsul for 

Danmark på Phuket, og det sagde jeg ja til. Jeg ved ikke, hvorfor det lige var mig, der blev spurgt, for det får 

vi aldrig at vide.  

- Det er ikke sådan lige til at blive konsul. Først skal man uddannes 6-7 måneder i Danmark. Så skal 

udnævnelsen underskrives af dronningen, og det kan tage en måneds tid, for hun underskriver jo ikke 

papirer enkeltvis. Derefter skal akkreditiverne sendes til de thailandske myndigheder og her skal de igen 

underskrives af den thailandske konge. Foruden sikkerhedsgodkendelser og alt hvad dertil hører. 

Kennerth Karlsson kender ikke de helt præcise regler for, hvornår pressen må offentliggøre kriminelles foto, 

navn, alder og bopæl, men han konstaterer, at thailandske aviser ofte gør det. Han har for øvrigt selv et 

udmærket forhold til pressen. 

- Jeg har altid ment, at det er bedre at være åben - så åben som jeg kan og må - i stedet for at sige 'ingen 

kommentarer'. Det sidste fører jo blot til mere nysgerrighed og spekulationer. 

Som konsul har Kennerth Karlsson (se foto) 

ofte været i kontakt med de thailandske 

politi- og retsmyndigheder, og han er 

bramfri, når det kommer til en beskrivelse 

af realiteterne. 

 

Om det thailandske politi og retsvæsen: 

 - Jeg har ingen respekt for det thailandske 

retssystem.  Vi 'falanger' kan købe os fri fra 

næsten alt. Der er korruption overalt. 

 - Et eksempel er spirituskørsel. Og her vil jeg lige indskyde, at der kun er et - ét - alkoholmeter på hele 

Phuket. Bliver du stoppet bliver der aldrig taget en blodprøve. Der er alene op til betjentens vurdering, om 

du er påvirket af alkohol. Og har du ikke lige 1000 bath til at bestikke betjenten med, så ryger du med på 

stationen.  Loven er blevet strammet i Thailand, så strafferammen hedder nu en bøde på op til 60.000 bath 

og muligvis fængsel - afhængig af omstændighederne. 

- Når politiet kommer frem til et muligt gerningssted, tramper alle ind. Folk bliver ikke - som det ellers er 

sædvane i de fleste lande - holdt ude fra det mulige gerningssted indtil alle spor er sikret. Om der 

overhovedet er foregået noget kriminelt er op til den ansvarlige politimand at vurdere, og jeg har set 

tilfælde, hvor jeg bestemt ikke var enig i, at der ikke var grund til at efterforske. 

- Politiet har ingen professionelle fotografer.  Det er som regel den ledende politimand på stedet, der tager 

sit lommekamera frem og snupper nogle billeder. Sådan noget som markeringer på stedet foretages heller 

ikke. Det bliver tegnet pile på billederne hjemme på stationen. 



- Kommer en dansker til skade, så rykker jeg altid hurtigt ud. Ellers er både ur, halskæde, ring og tegnebog 

forsvundet. Ingen aner selvfølgelig hvorhen. Jeg har oplevet, hvordan et helt hus blev rippet efter at en 

dansk kvinde var død. Det lykkedes mig at finde nogle af de forsvundne effekter, men langt fra alle. 

- Obduktioner er også en mangelvare. Der kan kun foretages i Bangkok. Og alene det, at liget skal 

transporteres til hovedstaden, indebærer en risiko for at beviser går tabt. 

- Hvis en dansker dør, skal familien eller de danske myndigheder bede om en obduktion, før den 

gennemføres. Det sker ikke automatisk. Og det er ikke altid, at vi får en obduktion, selv om vi beder om det. 

Om det thailandske kongehus: 

- Når kong Bhumipol, der er 84 år gammel og har opholdt sig på et sygehus i flere år, forlader denne 

verden, forudser jeg uro i Thailand. Thaierne er meget nervøse for den situation, der opstår, når kongen 

dør. Han har selv lagt lidt op til det ved - ganske usædvanligt - at udnævne en af sine døtre til 

kronprinsesse, selv om hans søn allerede har titel af kronprins. 

- Kronprins Maha Vajiralongkorn har hærens støtte - han er selv fuldbefaren jagerpilot - men er bestemt 

ikke populær i befolkningen. 

- Det er hans søster, kronprinsesse Maha Chakri Sirindhorn, til gengæld. Hun er veluddannet og klog, men 

har hverken mand eller børn. Alligevel nyheder hun stor respekt i den thailandske befolkning. 

- Efter kongens død bliver spørgsmålet, hvem der vinder dén magtkamp.  

- Sporene skræmmer måske en smule. Den nuværende kong Bhumipol kom til magten efter at hans bror 

Ananda Mahipol var død efter hvad der officielt er blevet betegnet som et selvmord. Men de er stadig 

mange ubesvarede spørgsmål i forbindelse med den hændelse.  

- De politimæssige optegnelser viser for eksempel, at pistolen blev fundet et sted i rummet, hvor den 

umuligt kunne være endt, hvis kongens bror havde skudt sig selv. Der var også uoverensstemmelse mellem 

den vinkel skuddet var gået ind i hovedet på den afdøde og den vinkel det kunne have haft, hvis han selv 

havde trykket på aftrækkeren. Kong Bhumipol bliver kaldt kongen, som aldrig smiler - er det mon fordi, der 

van hans finger, som trykkede?  

Om danskere i thailand: 

Selv om de fleste fastboende danskere og øvrige skandinaver i Thailand er ældre mennesker, går der faktisk 

en del unge mennesker rundt hernede (og daser den). Det er forkert. De burde være hjemme i 

Skandinavien og bidrage til samfundet! 

Og lad for guds skyld være med at gifte jer med en thai, lyder det sidste formanende ord fra konsul Kennert 

B.R. Karlsson! 

  



Besøg hos bådebygger Wiiron Klinsiruk, Phuket 

 

Wiron Klinsiruk er 42 år og er som de fleste thaier på Phuket tilflytter. Han er født i Isaan, den fattige 

nordøstlige del af Thailand, i byen Chaiyaphum (Porten til Isaan).  

Da han var 19 år gammel, startede han hos 

bådebyggerfirmaet Concorde og lærte at lave 

glasfiberbåde. I dag har han sit eget lille 

familiefirma, som laver mindre motorbåde i 

glasfiber på bestilling og udfører reparationer 

af både og jetski. 

Wiron (se foto) er ikke velhavende, men 

bestemt heller ikke fattig. Han er arbejdsgiver, 

godt nok for sine familiemedlemmer, men bor 

anstændigt efter thaiforhold og tilhører 

formentlig den lavere middelklasse. 

- Vi er en lille flok og har ikke så stor en produktion, men vi skal ikke være større, siger Wiron med et smil, 

da jeg besøger ham. 

Under de store oversvømmelser, som i 2011 ramte det nordlige Thailand og store dele af Bangkok, gav 

Wiron sit lille bidrag til hjælpearbejdet. Han producerede 300 små glasfiberjoller, som på ladet af pickup-

biler blev fragtet til de ramte områder i hovedstaden. 

- Jeg har en ven i Bangkok, som også laver 

glasfiberbåde og da hans fabrik blev 

oversvømmet, ringede han til mig.  

- Vi knoklede i 25 dage og fik lavet omkring 

300 små både. De blev sendt nordpå i bundter 

på ladet af en pickup (se foto) og læsset af, 

når vandet stod så højt på vejen, at det ikke 

var muligt at køre længere. 

- Lokale donorer betalte halvdelen af mine 

udgifter, så jeg kunne levere dem til en billig pris. Jeg donerede også et par både til redningsfolk oppe i 

Bangkok fortæller Wirat, som siger, at hvis vandet vender tilbage, er han klar til genoptage produktionen. 

Han viser mig på sin mobiltelefon (touchphone, Samsung) billeder af bådene, og det får mig til at spørge ind 

til hans brug af telefonen.  

- Jeg bruger min telefon til at tale i. Kun hvis jeg kan finde et sted med gratis wifi, kan jeg finde på at gå på 

nettet. 



Konklusion: 

Mine oprindelige forventninger om at hente inspiration til nye strategier og ideer til nyhedsformidling på 

digitale medier blev desværre ikke opfyldt. Som det fremgår af ovenstående rapport, er Thailand ikke et 

foregangsland på dette område. Dårlig infrastruktur og uddannelsesniveau hos læserne er blandt 

forhindringerne. 

Til gengæld gav min studietur mig et stort indblik i de udfordringer de thailandske medier står overfor. 

Besøgene hos danske freelancere, på lokalaviser og hos den danske konsul på Phuket gav mig stor indsigt i 

mediernes samspil med myndighederne og på et mere generelt plan øget indsigt i thailandske 

samfundsforhold. Alt sammen noget, som kommer mig til gavn i mit job som jourhavende / redigerende / 

skrivende på BTs digitale medier (web og mobil). 

Jeg skriver relativt ofte om Thailand og bruger de engelsksprogede thailandske medier som kilde. Min 

studietur har dels givet mig mulighed for personligt at møde de mennesker, som skriver og redigerer de 

artikler, jeg bruger kilde (= gode kontakter). Dels har den givet mig indblik i de thailandske mediers 

arbejdsvilkår og troværdighed (nogle aviser bruger ikke uddannede stringers, andre højtuddannede 

journalister). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ovenstående Google Map med nøjagtige stedangivelser på mine rejsemål findes på adressen: 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=208201254252520420837.0004cc1951b9010aacb

60 

 

 


