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Thailands Tidende mener: Ny enkepensjon trekker ut
I fjor foreslo et regjeringsopp-
nevnt utvalg å kutte betydelig i et-
terlattepensjonen, slik at den kun 
skal gjelde i en overgangsperiode 
på tre år. Dette vil få en drama-
tisk effekt for mange thailandske 
enker etter nordmenn. Hørings-
runden ble avsluttet i juni 2017, 
men fortsatt er det ikke klarhet i 
hva som blir utfallet.

Vi spurte seniorrådgiver Mor-
ten Dagre i kommunikasjonsseks-
jonen i Arbeids- og sosialdeparte-
mentet:

– Hva har skjedd etter denne 
høringsrunden? Hvor langt er ar-
beidet kommet?

– Her er det foreløpig ikke så 
mye å melde. Saken er til behand-
ling i departementet.

– Er ikke dette unormalt lang 
behandlingstid? Kan det skje noe 
inneværende år, tror du?

– Nei, unormal lang saksbe-
handlingstid er det ikke. Som du 
sikkert vet er pensjonsreformen 
en temmelig omfattende reform, 
og det gjenstår fortsatt enkelte 
pensjonsspørsmål som ikke er en-

delig avklart.
Han opplyser at det ikke er fast-

satt noen tidsfrist for saken, og 
sier at det er vanskelig å svare på 
om det skjer i inneværende år.

Etterlattepensjon tilfaller de 
som hadde være gift mer enn fem 
år når ektefellen går bort, eller 
hvis det finnes felles barn.

Det er en drastisk endring som 
foreslås, og spesielt får det stor ef-
fekt for kvinner som er mye yngre 
enn sine ektemenn, og har dårlig 
med opptjente rettigheter i form 
av arbeid i det norske samfunnet – 
altså noe som kan være tilfellet for 
thailandske kvinner.

Forslaget er at etterlattepens-
jonen skal erstattes med en tids-
begrenset støtte til omstilling for 
de som er under 67 år. Tidsbeg-
rensningen er foreslått å være tre 
år. Støtten gis til de som driver ar-
beidssøking eller utdanning.

Stortingsrepresentant Ulf Leir-
stein fra Frp sa i juni 2017 at parti-
et ikke har noen planer om å støtte 
forslaget til utfasing av enkepens-
jonen. (dae)

Flest thaier på Svalbard
Av utlendingene på Svalbard er 
det thaier som leder i antall. Ifølge 
Statistisk Sentralbyrå er det 128 
thaier bosatt på Svalbard, fulgt av 
117 svensker, 66 filippinere, 50 
tyskere, 49 russere og 44 dansker. 
Blant thaiene er det 79 kvinner og 
49 menn.

Longyearbyen og Ny-Ålesund 
har nå til sammen 2.310 innbyg-
gere, som er ny rekord. Av disse 

er det 720 – eller 31 prosent – ut-
lendinger. Blant kvinner 25–29 år 
og menn 30–34 år er over halv-
parten utlendinger.

Andelen nordlendinger har falt 
fra 41 prosent til 26 prosent, en 
nedgang på over 300 personer. 
Antallet med bakgrunn fra Sør-
Norge har økt fra 950 til 1040. 
(dae)

Politireform fra travel junta

Ny giv på Immigration

Juntaen har dårlig tid nå. De er blitt tvunget til å bekrefte at det virke-
lig blir valg i februar (nesten helt sikkert). Derfor kommer det lover og 
reformer på løpende bånd. Etter valget må nemlig lover vedtas av par-
lamentet. Det blir kanskje heller ikke så vanskelig for de juntavennlige, 
siden de selv skal utpeke 250 senatorer, men det vil i hvert fall ta litt tid.

Når ikke-folkevalgte skal vedta lover, kan det skje rare ting. Det ble nylig 
opplyst at det skulle bli 450 baht i registreringsavgift for kjæledyr. Det 
skapte så stor uro på Facebook at juntaen satte en stopper for hele pros-
jektet. Man kan si at det er positivt av juntaen hører på folket, men det er 
jo ikke ideelt at høye skrik på Facebook har erstattet høringsrunder.

Det skjer mye når det 
gjelder politivesen om 
dagen. Det er snakk 
om reformer, og vi må 
si at juntaen har noen 
fornuftige ideer her. Det mest fornuftige er at det nå skal bli slutt på å vise 
frem mistenkte forbrytere med navn og bilde i pressen, slik vi skriver om 
på side 6 i denne utgaven Dette er en av de mest groteske tradisjonene i 
dette landet, og gjør at man fremstår som skyldig inntil en rettssak even-
tuelt erklærer at man er uskyldig. Slik holdt man på i middelalderen i 
Vesten. Men det er over 500 år siden...

Det skal også bli gratis advokathjelp for arresterte folk, forhåpentligvis 
også for utlendinger. Det er ille hvordan dette landet behandler folk de 
arresterer. De har dårlig med rettigheter, og blir kastet i varetekt i feng-
sler som FN har fordømt i sterke ordelag. Reformen som er vedtatt skal 
forsøke å gjøre noe med dette også, ved å tilby elektroniske fotlenker iste-
denfor varetekt. 

Immigrasjonsvesenet har fått en ny sjef, en mann med kallenavnet Joke, 
som er en frokostrett her. Thaiene kaller ham Big Joke, kanskje for å vise 
hvor internasjonale de er. Men denne mannen, Surachet Hakpan, er ingen 
spøk. Han har satt en støkk i både politifolk og visumsøkere ved å si at 
penger under bordet heretter ikke skal gi deg noe visum. Men mange nye 
sjefer sier slike ting. Vi venter og ser. Han har også, allerede fra tida før 
han ble sjef, ledet raid for å få kastet ut utlendinger uten gyldig visum. Han 
er ikke spesielt politisk korrekt, og innrømmer at det ofte er mørkhudede 
de går etter. Han og teamet har fanget hundrevis av afrikanere. 

De fleste skandinaver har mulighet til å få gyldig visum, og velger den 
løsningen. De har ikke så mye å frykte fra disse raid-
ene. Men som vi rapporterte om i november i fjor, så 
kan det være veldig ubehagelig når den condoen du 
bor i blir utsatt for raid, og folk i full militærutrustning 
dundrer på døra tidlig på morgenen, slik en nordmann 
fikk erfare. Men det er thaienes rett å bestemme hva 
som utgjør et lovlig opphold her, og det er ingen tvil om 
at yngre mennesker, i hovedsak menn, som oppholder 
seg her ulovlig gjerne også driver med svindelvirksom-
het, og ikke tilfører dette samfunnet noe positivt.

Middelalder-
metoder

KALDT: Thaier liker seg her. (Foto: Sprok, Wikimedia Commons)
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Aksnes er grunnlegger og daglig 
leder i firmaet FindYourSpace, 
som i 2015 lanserte en portal for 
eiendomsmarkedet i Thailand. I 
2017 skiftet de fokus til støtte-
funksjoner til eiendomsmeglere, 
og startet virksomheten Property 
Flow. Målet med satsingen er å 
hjelpe folk i eiendomsbransjen 
å digitalisere og forenkle arbei-
det. Det dreier seg om både drift, 
markedsføring og salg. De tilbyr 
også å lage websider for agenter, 
både enkeltpersoner og firmaer.

Tre aktører
Nå har Aksnes og Property Flow – 
som en av tre eiendomsportaler i 
Thailand i tillegg til Dot Property 
og Hipflat – inngått et samarbeid 
med Facebook. Nå skal kundene til 
Property Flow automatisk få sine 
leieannonser på Facebook Mar-
ketplace. Thailand er valgt ut som 
land nummer fem i verden som 
får kommersielle aktører på Mar-
ketplace. Det startet i USA i fjor. 
Storbritannia, Canada og Frank-
rike har også fått systemet for sine 
brukere. Thailand blir det første 

Jostein Aksnes (38) fra Bergen har med sitt firma FindYourSpace 
nå inngått et samarbeid med Facebook i Thailand. Som en av tre 
eiendomsportaler vil kundene hans få sine annonser presentert 
direkte på Facebook Marketplace. For deg som forbruker betyr 
det at det blir flere leieobjekter å velge mellom på Facebook.

Gründer i samarbeid med Facebook

landet med en tospråklig løsning – 
thai og engelsk.

Penger fra Singapore
– Så dere har skiftet fokus?

– Ja vi forandret retning i start-
en av 2017, og skiftet navn i be-
gynnelsen av 2018. Vi fokuserer 
nå på å tilby en back-office løsning 
og tjenester for agenter, meglere 
og utbyggere. 

– Dere har fått inn 300.000 
amerikanske dollar i kapital fra et 
firma i Singapore. Hvordan gikk 
det for seg? Er det du selv som ord-
ner slike ting?

– Ja vi hentet inn dette i fjor fra 
Reapra i Singapore. Det er jeg som 
driver og henter inn investering, 
og vi har nå startet en ny invester-
ingsrunde, for å utvide mer. 

Marketplace endres
– Er ikke Facebook Marketplace 
mest beregnet på privatpersoner?

– Marketplace har vært for pri-
vat hovedsakelig, men nå har de 
lansert en løsning for B2B-part-
nere også, hvor vi hjelper meglere 
å markedsføre deres eiendommer 

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com

på FB Marketplace. 
– Er det mange meglerfirmaer 

som pr i dag legger ut sine annon-
ser der, vet du det? 

– I dag kan meglere legge inn 
som privatpersoner manuelt, eller 
de kan gå via en av tre partnere i 
Thailand, hvor Property Flow er 
en, for å få automatisk lastet opp 
eiendommene der. 

Aksnes tror det kommer til å 
bli mange framover som har sine 
eiendommer der. 

– Dette dreier seg om langtids-
utleie av eiendom. Så det blir altså 
ikke mulig å legge ut eiendom for 
salg på Facebook via dere?

– Salg kommer tidlig i neste år, 
men det er ikke ferdig fra Face-
book sin side ennå. 

Kaotisk
Vi antydet overfor Aksnes at det er 
temmelig kaotiske forhold på Mar-
ketplace i Thailand. Folk legger ut 
på egen hånd, og ting havner i feil 
kategorier. Prisene som er satt er 
også ofte åpenbart feil.

– Ja, det er kaotisk og stort rot, 
men nå holder de på å lansere 
forbedringer, og rydder opp i inn-
hold, så eiendommer med for lav 
pris, eller gamle, vil bli fjernet, og 
man får mer søkekriterier etc. 

Bra oppslutning
Thailands Tidende skrev om Aks-
nes og FindYourSpace i august 
2015, rett etter den offisielle lan-
seringen av webportalen. Aksnes 
sier nå om portalen:

– Portalen er ennå online, men 
vi har ikke utviklet noe på den 

siden 2016.  Eiendommene som 
våre kunder legger inn på Prop-
erty Flow vil også bli eksponert 
gjennom FindYourSpace for lead 
generation. 

– Hvordan har oppslutningen 
vært fra meglerbedrifter?

Vi får veldig bra feedback fra 
agenter og meglere, og jobber nå 
å få økt salget i Thailand og utvide 
til andre land.  Vi har et par norske 
kunder som bruker vår plattform 
i Thailand, deriblant New Nordic.

Agenter fortsatt offline
– Hva har vært de største utfordrin-
gene med å starte en slik satsing i 
Thailand?

– Den største utfordringen er å 
forandre hvordan agenter jobber 
i dag. De må forandre deres ar-
beidsflyt, og det tar ofte en del tid 
å få trent agenter til å jobbe digi-
talt istedenfor offline som de fleste 
gjør i dag. 

Ble gründer
Bakgrunnen for satsingen til Aks-
nes var følgende: Etter å ha jobbet 
i Bangkok i seks år og byttet lei-
lighet flere ganger var han så lei av 
dårlige eiendomsportaler at han 
bestemte seg for å bygge en selv. 
Han sa opp jobben i det norske 
firmaet Vizrt og startet FindYour-
Space.

Han uttalte til oss i 2015:
– Det finnes en del eiendoms-

portaler i Thailand nå, men de 
gjør ikke prosessen veldig mye 
lettere. Et av problemene er at det 
er veldig mange duplikat og gamle 
annonser. Når man endelig har 
funnet en egnet eiendom på en av 
disse portalene, viser det seg som 
oftest at eiendommen ikke lenger 
er på markedet når man kontakter 
megler.

Dette gjelder fortsatt i dag, tre 
år senere.

SATSER: Jostein Aksnes står bak 
Property Flow. (Foto: Privat)

EIENDOM TIL LEIE: Facebook Marketplace (tv.) ble lansert i Thailand i november i fjor. Nå blir det flere leie-
objekter der. Via appen til Aksnes’ firma Property Flow (th.) kan meglere styre sine utleieobjekter i sanntid.
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Pinnekjøtt

Lutefisk

Juletallerken

ukesmeny:julemeny:

musikk/dans:

*gratis påfyll av mat og kaffe/te*

Hua Hin Cats opptrer 16, 17. og 31. 
nov. samt 1. des. Alt overskudd går 
til barnehjemmet Baan Jing Jai.

Soulmates Duo 
(over) opptrer 1, 
8, 15. og 22. nov. 
Mellow Tempo 
Band opptrer 7, 
14, 21. og 28. nov.

Billetter til julaften og nyttårsaften kan bestilles på 038 25 27 26 / 087 813 0115

fersk kjøtt/løksaus

sosekjøtt

kjøttkakemiddag

kumle/potetball

fårikål

Lettsaltet torsk

svinestek/surkål

MAN

TIR

ONS

TOR

FRE

LØR

SØN

295,-

330,-

295,-

330,-

365,-

365,-

360,-

Kollagen-pølser beslaglagt
Et vareparti med pølser av typen 
Northeastern Thai Sausage Set 
(Sai Krok E-San) ble nylig be-
slaglagt av det norske Matvaretil-
synet under en kontroll. Det dreide 
seg om pølsesett med skinn laget 
av kollagen. Varen inneholder 
hele 7 prosent kollagen, og ifølge 

EUs regelverk skal slike produkter 
ha sertifikat og godkjennes ved 
grensen før de tas inn i Europa.

Produsent er Globo Foods Ltd 
og importør er Scanasia AS i Oslo, 
som er storimportør av alle typer 
asiatiske varer fra mange land, 
inkludert Thailand. (dae)

Fikk ikke innføre and

Juntaen sponser drivstoff

En norsk statsborger har fått av-
slag fra Mattilsynet på å importere 
en levende and fra Thailand til 
Norge. Vedkommende har drevet 
med andeoppdrett i Thailand, og 
ønsket å fortsette med det i Norge.

Mattilsynet klassifiserer anda 
som avlsfjørfe, og viser til EU/
EØS-regelverk hvor Thailand er 
listet som et land det ikke er lov å 
importere levende fjørfe fra.

Juntaen har forlenget prisspons-
ingen av drivstoff frem til mars 
2019. Den øvre grensen forblir 30 
baht pr liter for ordinær diesel og 
363 baht pr 15-kg tank for gass til 
matlaging, CNG, som også brukes 
som drivstoff i en del biler.

Fra og med desember vil regi-
strerte mopedtaxisjåfører få tre 

Det ble søkt om dispensasjon, 
men den ble avslått med hen-
visning til EØS-avtalen, slik det 
fremgår i postjournalen til Mat-
tilsynet

Søkeren startet sin korrespon-
danse med Mattilsynet i oktober i 
fjor, og måtte vente nesten et år på 
å få klarhet i saken – som altså var 
et nei. (dae)

baht pr liter avslag på gasohol 95 
på PTTs bensinstasjoner, ifølge 
Bangkok Post. Det dreier seg om 
ca. 200.000 registrerte taxier, 
hvorav ca. halvparten befinner seg 
i Bangkok. Årsaken til at rabatten 
gis på gasohol 95 er at gasohol 91 
etter planen skal fases ut fra neste 
år. (dae)
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Siam Ocean View:
Luksus på Pratamnak Hill – Pattaya

Siam Royal Ocean View:

Siam Ocean View & Siam Royal Ocean View er to 7. etasjes luksus 
condominiumer med henholdsvis 43 og 25 leiligheter, beliggende i 
det meget populære området Pratamnak Soi 6. Alle leiligheter har 
høy europeisk standard, med store balkonger og flott utsikt.

Siam Ocean View & Siam Royal Ocean View

Unit Nr. Floor SQM Bed/Bath Price THB
201 2 82 1/1 4.800.000,-
301 3 82 1/1 5.400.000,-
302 3 82 1/1 5.400.000,-
306 3 144 2/2 9.900.000,-
308 3 95 2/2 5.900.000,-
404 4 112 2/2 7.800.000,-
407 4 95 2/2 7.300.000,-

Kontaktinformasjon
Kontakt Jan Arne på tlf. 088 525 2085
Thai: Kontakt Sam på tlf. 089 249 0916
Webside: www.siamroyalhill.com

Leie for å eie
Hvis du bestemmer deg for å kjøpe en 
leilighet du leier, trekker vi fra allerede 
innbetalt leie på kjøpesummen!

Unit Nr. Floor SQM Bed/Bath Price THB
103 1 98 2/2 8.500.000,-
201 2 117 2/2 10.900.000,-
202 2 96 2/2 8.700.000,-
301 3 117 2/2 9.500.000,-
304 3 128 2/2 10.500.000,-
401 4 117 2/2 10.200.000,-
502 5 96 2/2 8.900.000,-
503 5 98 2/2 9.100.000,-
703 7 98 2/2 9.500.000,-

Åpent 09–23. Mandager stengt.
Vi har “Dagens” til spesialpris. 
Hamburger og Pull Pork Burger 
er våre signaturretter

Happy Hour kl. 17–19
hver dag på

Siam Royal Bar & Grill

Følg oss på:
Siam Royal Bar & Grill

Kjempetilbud på leie!
Opp til 10.000 baht i avslag pr. mnd.
Tilbudet gjelder frem til 31.12.2018.

Resale – gunstige betingelser!
Opp til 10 års finansiering fra selger.

Nedbetaling 20–25%. Kredittvurdering på 3 dager.

Viktig politireform underveis

Fire betydelige endringer i hvor-
dan politiet skal utføre sitt arbeid 
ble kunngjort av juntaens «Justice 
Reform Committee» 9. oktober. De 
ble annonsert av Pol. Lt-General 
Amnuay Nimmano.

Den første endringer er allere-
de innført, og går på at man nå kan 
anmelde et forhold til politiet på 
en hvilken som helst politistasjon 
i landet – ikke bare på stasjonen 
som har ansvaret for området 
hvor forholdet skal ha skjedd.

Gratis advokathjelp
Det er tre andre endringer som er 
vedtatt og venter på implementer-
ing. Den ene er at det skal bli mulig 
å få gratis advokathjelp på politi-
stasjoner. Ifølge avisa The Na-
tion testes programmet i starten 
ut på 150 stasjoner i større byer. 

Det skjer ting med politiet i Thailand. Det skal snart bli gratis 
advokathjelp for folk som er anholdt av politiet – i første omgang 
på de største politistasjonene. Og det skal ifølge juntaen bli slutt 
på å henge ut mistenkte forbrytere i pressen med navn og bilde.

De største politistasjonene – de 
med over 2000 saker pr år – vil 
ha gratis advokathjelp tilgjengelig 
døgnet rundt. Det er advokatfore-
ningen (Lawyers’ Council of Thai-
land) som stiller med advokater.

Slutt på pressekonferanser
Den tredje endringen er at det skal 
bli slutt på at politiet arrangerer 
pressekonferanser hvor mistenk-
te forbrytere blir paradert foran 
pressen og må svare på spørsmål. 
Dette forholdet har Thailand blitt 
kritisert for lenge. Arresterte som 
ikke har hatt noen kontakt med ad-
vokater, blir tvunget til å stå frem 
og tilstå en forbrytelse for hele 
verden, med navn og bildet i avisa 
dagen etter. De lokkes med halvert 
strafferamme hvis de tilstår. Dette 
strider mot viktige rettsprinsip-

per i mange andre land.
Et  unntak fra den nye regelen er 

hvis det antas å være en fordel for 
samfunnet generelt at identiteten 
til mistenkte forbrytere blir gjort 
kjent.

Elektroniske fotlenker
Sist men ikke minst skal det nå tas 
i bruk elektroniske fotlenker. Det 
gjøres for å korte ned på tiden man 
blir sittende i varetekt, og skal 
gjelde for folk som er mistenkt for 
mindre alvorlige forbrytelser.

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com

SLUTT PÅ DETTE: Det skal bli slutt på at mistenkte forbrytere får navn 
og usladdet bilde i avisa, ifølge juntaen. Her fra et raid spesielt rettet mot 
mørkhudede i Bangkok, ledet av ny sjef for immigrasjonsvesenet, Sura-
chet Hakpan, med kallenavnet (Big) Joke. (Faksimile: Khaosod)



Thailands Tidende 71. november 2018

«Cashback condos» bekymrer

Bank of Thailand er bekymret for 
en ny eiendomsboble i Thailand, 
og skylder på banker og finansielle 
institusjoner, akkurat som under 
den katastrofale krakket i 1997, 
som ødela økonomien for mange 
år fremover, og ga landet en enorm 
gjeld som ikke vil bli ferdig ned-
betalt før om 15 år.

De har sett i hovedsak på høy-
reiste kondominiumer i Bangkok, 
hvor det er avdekket en måte å 
selge på som gjør at kjøper faktisk 
sitter igjen med kontanter i lomma 
etter at kjøpet er gjennomført.

Det gjøres ganske enkelt ved at 
selger oppgir en for høy salgssum. 
Banker gir 80–90 prosent av salgs-
summen i lån, og selgeren sørger 
for at den reelle summen er godt 
under den som oppgis.

Små leiligheter
Dette gjelder hovedsakelig pros-
jekter med små og rimelige lei-
ligheter, og prosjekter som ligger 
langs offentlige transportruter, 
opplyser Bangkok Post.

Det opplyses også om at en-
kelte finansielle institusjoner nå 
lokker med refinansiering med 
såkalt top-up lån, som betyr at 
man får kontanter i lomma ved å 
refinansiere. Bank of Thailand me-

Eiendomsutviklere lokker med at kjøpere av leiligheter nå får 
kontanter i lomma når de finansierer sine kjøp via bankvesenet. 
Sentralbanken er bekymret.

ner denne praksisen er uansvarlig.
Mange utbyggere tilbyr kontan-

ter til kjøperne. Andre tilbyr gull, 
som er ment å lokke kvinner til å 
overtale sine menn til å investere 
i leiligheter.

Tre banker utsatt
Tre banker nevnes spesielt i 
denne sammenhengen, og det er 
Krungthai Bank (KTB), Kasikorn-
bank (KBank) og Siam Commercial 
Bank (SCB). Disse tre har omtrent 
doblet antall misligholdte lån 
siden 2012, og har nå henholds-
vis 7,01 prosent, 6,75 prosent og 
5,22 prosent av alle sine lån mis-
ligholdt.

Annonseres på nett
«Cashback condos» annonseres 
nå på internett. Folk som har 
noenlunde grei kredittscore, men 
trenger kontanter, kan investere i 
en condo og få penger til å dekke 
gjeld. Det antydes også at det lig-
ger ekstra goder i denne busines-
sen for både bankfunksjonærer og 
utviklere. Og da begynner dette å 
minne om forholdene som ledet til 
krakket i 1997.

Noen benytter også dette som 
et rent forbrukslån. Folk som har 
kredittkortgjeld opplever høye 

renter, mens boliglån har lave 
renter, derfor er slike løsninger 
gunstig for folk som lever over 
evne.

Fikk lån i ti banker
Bangkok Post rapporterer om et 
tilfelle hvor en thaimann fikk lån 
fra ti ulike banker og kjøpte ti 

leiligheter i et eiendomsprosjekt 
i Phuket. Ifølge hans inntekter 
kunne han bare kjøpe én leilighet, 
men han søkte på omtrent samme 
tidspunkt i alle ti bankene, og 
kredittinformasjonen man vedleg-
ger søknaden kan være inntil seks 
måneder gammel. Han fikk altså 
innvilget lån til ti leiligheter.

LURERI: Eiendomsutvikler oppgir for høye salgssummer i condoprosjek-
ter. Dette er spesielt utbredt i Bangkok. (Foto: Terje Engø)

Bank of Thailand roper varsku om eiendomsmarkedet:

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com

6 nyrenoverte rom, 
hvorav 3 med 
balkong. Aircon, 
gratis wifi, 40’’ TV, 
kjøleskap, safe

Hyggelige priser,
alt inkludert.
Lavsesong:
THB 600–800
Høysesong:
THB 700–900

Gunstig langtidsleie 
mulig hvis ledig
kapasitet

■

■

■

E-post: tbmansion@gmail.com – Facebook: TB MANSION
Tel. Tore (eier): 0892070010 – Tel. Niwat (daglig leder): 0871435207

TB MANSION
Trivelig gjestehus med norsk eier siden 2005 

South Pattaya – Soi Day Night

■ Sentralt like ved
Tuk Com
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Khon Norway
Interesseorganisasjon for

nordmenn i Thailand

Velkommen til Khon Norway!
Khon Norways styre og medlemmer har erfaringer som 
kan være til nytte for deg. Har vi ikke kunnskapen eller 
erfaringen du er ute etter, kjenner vi andre som har det. 
Her er noen av sakene vi arbeider med:

TIRSDAGSMØTER:
Det er møte hver tirsdag på Hotell Danmark i Soi White 
House, Jomtien. Noen av Khon Norways styre/medlemmer 
er til stede fra kl. 10.00 til 12.00. Kombiner med frokost!

MEDLEMSKAP:
Medlemskap i Khon Norway koster 1 000 Thai Bath pr år.
Kontakt formann Steinar Nodland for ytterligere info:
E-post: stnnod@hotmail.no - Telefon: 0854451202

Skatt til Thailand (Skatteavtalen Norge–Thailand)

Skatt til Norge (4-årsregelen, kildeskatt)

Etterlattepensjon, råd til etterlatte av medlemmer

Kjøp, salg eller leie av bolig i Thailand

Helsespørsmål (sykdom, ulykker, forsikring)

■
■
■
■
■

www.khon-norway.com

Rimelig luksus – Jomtien Beach

Norsk eier: Torstein +66(0) 863 798 525 Sales@nirvanaboutiquehotel.com

Nirvana Boutique Suites
Velkommen til oss! Store flotte rom med stue og kjøkken i nord-thailandsk still. Vi tilbyr luxus 
med «Down-to-Earth» personlig service til overkommelige priser. Du finner oss midt i hjertet 
av Jomtien Beach, bare 150 meter fra stranden. Vi har norske tv-kanaler og norsk frokost!

Mobil: 081-845 5404 (skandinavisk, engelsk)
Mobil: 081-983 6302 (thai, engelsk)

Kontor tlf: 038-251 120, fax: 038-251 196
ULTRAMODERNE LAGRINGSLØSNINGER
DØGNVAKTHOLD OG TV-OVERVÅKNING

MÅNEDLIG, ÅRLIG OG LANGTIDSAVTALER

ÅPENT ALLE DAGER: 08.00 – 18.00

SIKKER LAGRING MIDT I HJERTET AV PATTAYA

Linda’s
Restaurant

Mata Hari
RestaurantHouse of

Coins

DU LAGRER DET  –  DU LÅSER DET  –  DU BEHOLDER NØKKELEN

«LAGRINGSBOKSER FRA 500 BAHT PR MÅNED ELLER KUN 2900 BAHT FOR ETT ÅR»

Mange størrelser tilgjengelig, fra 0,8 til 200 m2
Bankbokser inne i et CHUBB sikkerhetshvelv

Personlige postbokser er tilgjengelig
1–2-roms leiligheter for langtidsleie

Stort kontorlokale til leie
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Cha-am og Pattaya fylles opp av danseløver:

5. til 9. november er det dansegal-
la i Cha-am. Det er Orkideekspres-
sen som arrangerer for 7. gang , et-
ter et opphold i fjor. De lokker med 
Rune Rudberg med band (5. nov), 
Petter A. Røstads orkester  (6. nov) 
og Anne Nørdsti med band (8. 
nov). 9. november er alle bandene 
på scenen.

Arrangør Edgar Skjønhals opp-
lyser til oss at det er 220 påmeldte 
deltakere som kommer fra Norge.  
Han sier videre at det normalt er 
mellom 60 og 100 som kommer 
for egen maskin og løser billetter  i 

November står i dansens tegn, først en uke i Cha-am og deretter 
en uke i Pattaya, med trekkplastre som Rune Rudberg og Odd 
Arne Sørensen. Mange nordmenn kommer flyvende ned, mens 
andre er her allerede og kjøper billetter på stedet.

To dansegallaer i november

døra til de ulike tilstelningene.

Ni musikere i Pattaya
Uten en eneste dags opphold, kan 
danseløver råkjøre fra Cha-am 
over til Pattaya og delta på New 
Nordics dansegalla 10. til 15. no-
vember. Dit kommer det ni utø-
vere, med primus motor Odd Arne 
Sørensen i spissen. Han har med 
seg Hanne Mette Gunnarsrud, PK, 
Torgeir Hansen, Andreas Holø, 
Lena Teigen, Neil Wilde, Mr. Ray 
og Lasse Sigfridsson.

Av disse var Sørensen, PK, Gun-

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com

TIL CHA-AM: Rune Rudberg opptrer 5. november. (Foto: Privat)

NORDISK MESTER: Trekkspiller Odd Arne Sørensen opptrer i Pattaya. 
Det er også han som står som musikalsk arrangør. (Foto: Privat)

narsrud, Hansen og Mr. Ray også 
med på fjorårets dansefestival. 
Rune Rudberg, som i fjor var i Pat-
taya, opptrer altså i år i Cha-am.

Trekkspiller arrangerer
Odd Arne Sørensen (45) fra Kong-
svinger er trekkspiller, pianist og 
solist, og norsk og nordisk mester 
i gammeldans. Han er også kjent 
som trekkspilleren i det hed-
markske dansebandet Ingemars, 
hvor han har vært medlem siden 
1999, med unntak av tre år mel-
lom 2010 og 2013.  Han har for 
andre året ansvaret for å samle 
sammen musikere til New Nordics 
Dansegalla. Vi spurte:

– Er det noe nytt i år sammenlig-

net med i fjor?
– Opplegget er bortimot det 

samme som i fjor, det fungerte 
så fint. Med artister fra UK, USA, 
Sverige og Norge så håper jeg årets 
dansetur virkelig vil falle i smak.

Han legger til: – Det har vært 
bra respons fra både Asiaspesia-
listen og Solgruppen. Det føles 
nok litt tryggere å reise på danse-
tur med en større gruppe av like-
sinnede.

Før dansegallaene arrangerte 
New Nordic musikkfestivaler, i 
januar/februar 2017 med bl.a. 
Tommy Körberg og Stephen Ack-
les og året før med bl.a. Terje Tys-
land, Casino Steel og Dag Inge-
brigtsen.

Landemerke i Pattaya til salgs

Nedsatt fra 18 til 11 mill. baht!!
Kontakt marked@thailandstidende.com for mer info

700 m2 over 5 plan. 9 store utleierom
Kjent restaurant og bar i første etasje
Dette er selveier, skjøte følger med!

■
■
■
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Norges ambassade  gjennomgår prosedyrer

Webforumet Thaivisa har fått en 
bekreftelse fra den britiske am-
bassaden om at de fra 12. desem-
ber vil slutte å bekrefte den totale 
inntekt/pensjon for folk som søker 
om visum til Thailand. Som kjent 
kan folk som har passert 50 år få 
årsvisum hvis de har minimum 
65.000 baht i månedlig inntekt. 
Alternativet er å ha 800.000 baht 
stående på en thailandsk bank-
konto i minst tre måneder før man 
søker om visum.

Den britiske ambassaden opp-
lyste at endringer blir gjort på 
grunnlag av et møte de hadde med 
thailandske myndigheter i mai 
måned, hvor thaiene forlangte at 
britene skulle garantere at det var 
den totale inntekten de bekreftet. 
Til det svarte ambassaden at de 

I begynnelsen av oktober ble det kjent at Storbritannias og USAs 
ambassader skal slutte å bekrefte inntekt og pensjon for sine 
borgere som søker årsvisum til Thailand. Norges ambassade sier 
at de gjennomgår sine prosedyrer.

ikke var eksperter på å bekrefte 
inntekt, og derfor ville slutte med 
dette. De opplyste samtidig at 
USAs ambassade ville gjøre det 
samme som britene.

Det har senere kommet frem 
at verken Canada, New Zealand 
eller Nederland har tilsvarende 
planer som Storbritannia og USA. 
Vi tok kontakt med ambassaderåd 
Merete Alvestad Henriksen ved 
den norske ambassaden for å høre 
om Norges planer.

– Ikke vært i kontakt
– Har du noen forklaring på at de 
har kontaktet Storbritannias am-
bassade, og den ambassaden har 
endret sin policy?
– Spørsmål om andre lands ru-
tiner må stilles direkte til deres 

ambassader.
– Har den norske ambassaden 

hatt kontakt med immigrasjonsves-
enet i Thailand i det siste angående 
slik verifisering?

– Ambassaden har ikke vært i 
kontakt med thailandske immi-
grasjonsmyndigheter i det siste 
angående verifiseringer.

– Gjennomgår prosedyrer
– Har dere noen planer om å slutte 
å utstede skriv vedrørende inntekt 

og pensjon i forbindelse med ettårs-
visum for norske borgere i Thai-
land?
– Ambassaden er i ferd med å 
gjennomgå prosedyrene for den 
konsulære bistanden vi tilbyr nor-
ske borgere i Thailand. Dette for 
å sikre at den er i samsvar med 
utenrikstjenestens rammer og 
retningslinjer for bistand til nor-
ske borgere i utlandet. Eventuelle 
endringer vil bli publisert på vår 
webside og på Facebook.

– Vi tolker dette slik at dere for 
tiden vurderer utstedelsen av slike 
skriv, er det riktig?

– Jeg har ingen ytterligere kom-
mentar til dine spørsmål.

– Kontinuerlig kontakt
– Hva er grunnen til at dere gjen-
nomgår prosedyrene for den kon-
sulære bistanden dere tilbyr norske 
borgere i Thailand? Er det noe alle 
norske ambassader gjør, eller bare 
her i Thailand?

– Vi er i kontinuerlig kontakt 
med departementet om våre ru-
tiner, slik også andre norske am-
bassader er. Utover det har jeg 
ingen ytterligere kommentarer til 
vår gjennomgang.

Ambassaderåd Merete Alvestad 
Henriksen holder kortene tett til 
brystet. (Foto: Helge Heyerdahl)

Bekreftelse av pensjon og inntekt:

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com

Nødnumre

Politi: 191

Turistpoliti: 1155

Myndigheter

Immigrasjonsvesenet:
www.immigration.go.th
Call Center: 1111

Turistmyndighetene (TAT):
www.tourismthailand.org
02-250 5500

Turistpolitiet:
www.thailandtouristpolice.com
Bangkok: 02-134 0521
Cha-am: 032-471 005
Hua Hin: 032 515 995
Krabi: 075-637 208
Pattaya: 038-429 371
Phuket: 076-254 693
Samui: 077-421 281

Flyplasser

Suvarnabhumi Airport:
www.airportsuvarnabhumi.com
02-132 1888

Hua Hin Airport:
huahinairport.com
032-520 180

Krabi Airport:
www.krabiairportonline.com
075-636541

Phuket Airport:
phuketairportthai.com
076-351 166

Samui Airport:
www.samuiairportonline.com

U-tapao (Pattaya):
www.utapao.com
038-245 595

Flyselskaper

Thai AirAsia:
www.airasia.com
02-5159999

Bangkok Airways:
www.bangkokair.com
02-270 6699

Nok Air:
www.nokair.com
02-900 9955

Thai Airways:
www.thaiairways.com
02-356 1111

Tog

Statsbanene:
www.railway.co.th
02-223 3762

BTS (elevert tog), Bangkok:
www.bts.co.th
02-617 7300

MRT (t-bane), Bangkok:
www.bangkokmetro.co.th
02-624 5200

Ambassader og konsulater

Den norske ambassade i Bangkok: 
www.emb-norway.or.th
02-204 6500

Den svenske ambassade i Bangkok: 
www.swedenabroad.com
02-263 7200

Den danske ambassade i Bangkok: 
www.ambbangkok.um.dk
02-343 1100

Den finske ambassade i Bangkok: 
www.finland.or.th
02-207 8700

Det norske konsulat i Phuket:  
076-237 156

Det norske konsulat i Pattaya:  
038-231 630

Det svenske konsulat i Phuket:  
076-380 000

Det svenske konsulat i Pattaya:
038-364 485

Det svenske konsulat i Hua Hin: 
032-522 421

Det svenske konsulat i Chiang Mai:  
053-298 632

Det danske konsulat i Phuket:  
076-388 283

Det finske konsulat i Phuket:  
076-360 300

Det finske konsulat i Chiang Mai:  
053-231 133

Kirker

Sjømannskirken i Pattaya: 
www.sjomannskirken.no/pattaya
085-135 7755

Svenske kyrkan i Bangkok: 
www.svenskakyrkan.se/thailand
081-837 4574

nyttige numre
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Påtroppende ambassadør liker seg allerede

I skrivende stund er Kjersti Røds-
moen ennå ikke offisielt innsatt 
som ambassadør, selv om hun har 
hatt tilhold på ambassaden siden 
29. august, og forgjenger Kjetil 
Paulsen for lengst er reist hjem.

Hun ble utnevnt til ambassadør 
i norsk statsråd allerede i april, 
men den offisielle godkjennin-
gen fra thailandske myndigheter 
mangler. Det ligger ikke nødven-
digvis noe dramatisk i dette, det 
er en normal treghet i systemet vi 
har sett også ved tidligere ambas-
sadørskifter.

Av denne grunnen ligger Røds-
moen foreløpig litt lavt i terrenget 
i Thailand. Hun lar sin nestkom-
manderende, chargé d’affaires 
Tor Haug, representere ambas-
saden på offisielle tilstelninger. 
Ambassadørskiftet er heller ikke 
offentliggjort på ambassadens 
web- eller facebooksider, men hun 
har tatt runden med en del norske 
bedrifter her, inkludert et møte 
med handelskammeret, som ble 
avholdt 11. september i ambas-
sadørboligen i Sukhumvit Soi 38.

Kritikk av Haiti-bistand
Rødsmoen er utdannet ved NHH 
og har vært karrierediplomat 
siden 1988. Hun var underdi-
rektør i Utenriksdepartementet i 
2008–2012 og avdelingsdirektør 
fra 2012 til 2018, med ansvaret for 
Latin-Amerikaseksjonen.

I 2015 måtte hun svare på 
kritikk for UDs bistand etter 
jordskjelvet i Haiti i 2010, hvor 
220.000 mennesker omkom. En 
evaluering utført av konsulenter 
fra det tyske konsulentselskapet 
Particip kritiserte norsk UD for 

Den påtroppende ambassadøren Kjersti Rødsmoen (55) mener 
det er flere ting som gjør Thailand til et bra sted å satse for norsk 
næringsliv. Hun har ikke mye erfaring fra Thailand, men allerede 
nå sier hun at thaienes vennlige væremåte gjør at man får lyst til 
å være snillere og vennligere selv.

bl.a. å ikke ha hatt noe klart ut-
trykt mål, ikke ha investert i stats-
bygging og ikke systematisk ha 
drevet risikoanalyse av bistanden.

Daværende utviklingsminister 
Erik Solheim spilte en rolle ved 
å legge politiske føringer for ar-
beidet i starten, ifølge Bistands-
aktuelt. Som avdelingsdirektør 
måtte Rødsmoen svare på kritik-
ken. Hun uttalte til bladet: «Vi 
har ikke vært uten en strategi. Vi 
har vært lojale mot våre originale 
planer og prioriteringer. Disse har 
vært godt kommunisert og forstått 
av alle som har vært involvert i å 
støtte Haiti».

Vært i Thailand to ganger
– Hva slags forhold har du til Thai-
land? Har du vært her tidligere?

– Jeg har begrenset erfaring 
med Thailand fra tidligere. Jeg 
hadde vært her to ganger før jeg 
tiltrådte 29. august 2018, hen-
holdsvis i 1981 og i 2012. Jeg 
bodde imidlertid mine første tre 
leveår i Singapore, hvilket gjør at 
jeg synes det er noe naturlig og 
velkjent med lydene, luktene og 
temperaturen her.

– Har du tjenestegjort på noen 
annen ambassade tidligere?

– Jeg har tjenestegjort to ganger 
ved Norges FN-delegasjon i New 
York, i 1990–93 og 2001–2006, og 
en gang ved vår ambassade i Mex-
ico City, i 1993–96.

Bra sted for næringslivet
– Hva slags tanker har du gjort deg 
om Thailand, på bakgrunn av de 
første månedene du har vært her?

– Jeg synes landet har en en-
ergi og driv som gjør at jeg mener 

det må være et bra sted for norsk 
næringsliv. Thailands rolle i regi-
onen gjennom ASEAN og multilat-
erale organisasjoner gjør at landet 
også er en viktig og interessant 
partner for Norge i mange sam-
menhenger.

Skryter av thaiene
Rødsmoen fortsetter: – Jeg har 
dessuten fått et utelukkende posi-
tivt inntrykk av folket i Thailand, 
både i jobbsammenheng og privat. 
Den vennlige væremåten gjør at 
man får lyst til å være snillere og 
vennligere selv.

Den påtroppende ambassadør-
en sier at det faktum at Thailand 
trekker til seg så mange nasjo-
naliteter, gjør det til et veldig in-
teressant sted å bo.

– Jeg skjønner godt at også 
mange nordmenn ønsker å være 
turister eller bo her.

Navn i Nesbø-bøker
– Er du oppmerksom på at du er 
å finne som psykiater i Jo Nesbøs 
bøker?

– Jeg kjenner Jo Nesbø fra studie- 
tiden på 80-tallet. Jeg synes det er 
hyggelig at navnet mitt er brukt i 
to av bøkene hans.  

Rødsmoen er gift og har to barn 
på henholdsvis 19 og 21 år. Man-
nen Jens flyttet til Thailand sam-
men med sin kone, mens barna 
begge studerer i Trondheim. 

Vokalist i band
– Kan du si noen ord om din kar-
riere som pønkrocker? Vi ser at 
«Kjersti & The Morningbreads» ble 
lagt ut på YouTube senest i 2010. Er 
dette bandet fortsatt i aktivitet?

– Jeg trivdes veldig godt med å 
være vokalist i bandets beskjedne 
storhetstid på 80-tallet. Siden har 
vi spilt på ulike 50-års dager og 
andre jubileer, siste gangen på et 
30-års studentjubileum for noen 
år siden. Det kan ikke utelukkes 
at vi etter hvert må begynne å 
forberede oss på å spille på 60-
års fester, sier den påtroppende 
ambassadøren, som kan følges på 
Twitter, hvor hun holder et høyt 
aktivitetsnivå.

Kjersti Rødsmoen kom til Bangkok allerede 29. august. (Foto: NORAD)

Latin-Amerikaekspert blir ny sjef på Bangkok-ambassaden:

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com

Forvirring om NAVs døgnsatser

Etter det Thailands Tidende erfar-
er har nordmenn som er frivillige 
medlemmer i NAV fått refundert 
sine sykehusutgifter fra Helfo 

avhengig av hvor mange netter 
de har tilbrakt på sykehus. Dette 
kan ha ført til feil utbetalinger. 
Det dreier seg om THB 14.500 per 
døgn som er maksimumssatsen til 
Helfo.

En leser vi snakket med for-

talte at han tidligere fikk utbetalt 
pr natt, mens det nå utbetales pr 
dag. Dette har vi fått bekreftet fra 
Bangkok Pattaya Hospital, som 
sier at de har opplysningene fra 
den norske ambassaden.

Men når vi kontakter Helfo, får 
vi vite at regelverket er uendret, 
og at man skal ha refusjon basert 
på antall 24-timersperioder man 
er innlagt.

Hvis du for eksempel blir inn-

lagt en dag kl. 10 og utskrevet 
neste dag kl. 08, skal du ha re-
fundert én døgnsats, men hvis du 
blir utskrevet kl. 12, har det gått 
mer enn 24 timer, og du skal ha re-
fundert to satser.

Ting tyder på at enkelte saksbe-
handlere hos Helfo kan ha prakti-
sert regelverket feil. Det er derfor 
viktig at frivillige medlemmer i 
NAV sjekker at de har fått utbetalt 
korrekt beløp.

Sykehusutgifter refunderes ikke pr dag eller natt, men pr på-
begynte 24-timersperiode.

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com
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Lokker med gratis visum

Regjeringen i Laos har i 2018 
fokusert på å øke antallet turis-
ter fra de nordiske land. Derfor 
slipper du å betale 30 amerikan-
ske dollar for visum hvis du er 
fra Norge, Sverige, Danmark eller 
Finland. Ordningen gjelder kun ut 
året, med mindre den forlenges.

Fjoråret ga et lite sjokk for det 
kommuniststyrte landet. Mens 
Laos hadde 17.518 besøkende fra 
de nordiske landene i 2016, var 
tallet kun 11.048 i fjor. Det var en 
nedgang på hele 37 prosent.

Totalt besøkte 3,87 millioner 
mennesker Laos på turistvisum 
i fjor. Nesten halvparten – 1,80 
millioner mennesker – var thaier. 
890.000 kom fra Kambodsja, 
639.000 fra Kina og 171.000 fra 
Sør-Korea. Europeere utgjorde to-
talt bare 161.000 personer.

Visumturer
En del av utlendingene som besøk-
er Laos er folk som er bosatt i 

Nedgangen i antall folk fra 
Norden som drar til Laos på 
turistvisum var på hele 37 
prosent fra 2016 til i fjor. Nå 
tilbys gratis 15-dagers visum 
for å bøte på situasjonen for 
det vordende ferielandet.

Thailand. De drar dit på det som 
kalles Visa Run – en visumtur. Det 
vil si de krysser over grensen til 
Laos, og så tilbake til Thailand, 
ofte med bare minutters opphold 
i Laos. Hensikten er å fornye visu-
met til Thailand.

Andre er et døgn eller to i Vien-
tiane for å søke visum ved den thai- 
landske ambassaden der, før de 
skynder seg tilbake til Thailand. 
Men hvorfor ikke ta en uke eller to 
i Laos?

Vientiane verdt et besøk
De fleste besøkende kommer til 

Laos via hovedstaden Vientiane. 
Dette er en vakker by ved Mekong-
flodens bredder, knyttet til Thai-
land med en stor bro – Vennskaps- 
bro I. Den ligger et par mil fra 
hovedstaden og knytter denne 
sammen med den thailandske 
byen Nong Khai. Det er to andre 
broer som forbinder Laos og Thai-
land over Mekongfloden. Disse 
heter Vennskapsbro II og III.

Vientiane er i seg selv verdt et 
besøk. Her finner du flotte restau-
ranter i alle prisklasser, markeder 
hvor du kan handle alt fra hånd-
verk og klær til kinesisk juggel. 
Det er bare å prute, for her gjelder 
regelen om at de som har mye 
penger må betale mer enn de som 
har lite. Alle utenlandske turister 
har i laotisk sammenheng mye 
penger. 

Selv vil vi anbefale en kveld 

ved en av de mange restauran-
tene som ligger ved prome- 
naden nede ved Mekongfloden. 
Her får du tradisjonell laotisk 
mat, som gjerne kan beskrives 
som thaimat uten like mye chili.  

Vang Vieng populært
Vil du utforske mer av landet vil 
vi anbefale Vang Vieng, som ligger 
ca. 15 mil nordover fra Vientiane. 
Du kjører dit på 4–5 timer. Det 
finnes veldig rimelige busser. Du 
sitter trangt og bruker et par tim-
er ekstra. Eller du kan kjøre med 
luftavkjølt VIP-buss til en norsk 
femtilapp. 

Før du kommer til Vang Vieng 
klatrer vegen over høye åsrygger 
og passerer grønne risåkre like 
ved Laos’ største kunstige innsjø. 
Her ser du utallige små boder hvor 
selgerne vifter med armene i håp 

VANG VIENG: Midt mellom Vientiane og Luang Prabang holder hippier og backpackere til i imponerende natur.

NORDBOERE: Antall besøkende til Laos fra fire nordiske land 2012–17. VIENTIANE: Promenaden langs Mekongfloden er full av god mat.

NEDGANG: Totalt antall besøkende til Laos fra de fire nordiske land i 
årene 2012–17.

Laos opplevde i fjor stor nedgang i besøkende fra Norden:

TEKST/FOTO: TERJE ENGØ

te@thailandstidende.com

2012

16.000

12.000

8.000
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2013 2014 2015 2016 2017

Land 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Norge 3 307 3 531 3 606 3 499 4 018 2 344

Danmark 5 054 4 586 5 065 4 491 4 479 3 198

Sverige 6 676 5 194 5 804 5 465 5 795 3 483

Finnland 2 962 2 735 3 751 3 013 3 218 2 023

Totalt 17 999 16 046 18 226 16 468 17 518 11 048
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BUDDHISTER: Munker er en del av bybildet. Buddhismen blomstrer i det 
kommunistiske landet.

Internasjonale flyplasser: Vientiane, Luang Prabang, Pakse og 
Savannakhet. 

Flyselskaper: Lao Airlines flyr fra Bangkok til alle de fire oven-
nevnte byene. Thai Airways, Thai Smile, og Bangkok Airways flyr fra 
Bangkok til de to førstnevnte byene. Priser fra ca. THB 5.500 t/r.

Med tog: Tog tar snaut elleve timer fra Bangkok, og koster i overkant 
av THB 1.200 i sovevogn på andre klasse, og litt over THB 1.600 på 
første klasse.

Med buss: Fra Mochit Bussterminal får du buss av høy standard fra 
Bangkok helt frem til Vientiane for ca. THB 1.000. Det går også buss-
forbindelse fra de fleste store provinsbyer nord for Bangkok.

Overnatting: Hoteller og gjestehus med god kvalitet får du fra rundt 
THB 600 og oppover. Eksempler: Rimelig: Vientiane Star Hotel, trip-
pelrom med frokost: THB 680. Midt på treet: Vientiane Luxury Hotel, 
dobbeltrom med frokost: THB 1.270. Luksus: Crown Plaze Vientiane, 
dobbeltrom med frokost: THB 4.400

Valuta: Valutaen i Laos heter kip. For tusen baht får du ca. 250.000 
kip. Det pleier også å gå greit å betale med baht.

Visum: Ut 2018 er du fritatt for visum for besøk inntil 15 dagers 
varighet, og får kun et stempel i passet når du leverer utfylt an-
komstskjema. Etter nyttår vil prisen være USD 30. Husk at passet 
må ha minst seks måneders varighet ved ankomst. Vil du forlenge 
oppholdet søker du om dette hos immigrasjonsmyndighetene i Vien-
tiane. Det koster USD 3 i gebyr pluss USD 2 per dag.

■�

■

■

■

■

■

■

fakta

Godt å vite om Laos

om at dere skal stoppe og handle 
noe.

Hippier
I Vang Vieng åpner landskapet seg 
litt, og du er på en stor elveslette 
omgitt av bratte kalksteinsfjell. 
Midt i sletten renner det en stor 
elv hvor du kan leie din egen long-
tailbåt for sightseeing. 

Vang Vieng er et gammel hip-

piested hvor det fortsatt er mange 
som ikke har oppdaget at tidene 
har endret seg. Men selv back-
packerne må etter hvert godta at 
også andre oppdager dette herlige 
stedet. 

Vang Vieng er i endring. Veiene 
blir bedre. Laos’ nabo Kina blir 
rikere. Stadig flere kinesere finner 
veien til Vang Vieng.
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Slik får man thailandsk førerkort:
Det er to typer førerkort i Thailand:
1. Midlertidig førerkort med varighet i to år (før mars 2015 hadde 
de varighet ett år). For å søke dette trenger du kun turistvisum. Ut-
lendinger må ha midlertidig førerkort før de kan søke om permanent 
førerkort.
2. Permanent førerkort med varighet fem år. For å søke dette trenger 
du et visum av typen non-immigrant.

Midlertidig førerkort
Normalt har man dette kun én gang før man søker om permanent førerkort, 
men for de som ikke har visum av typen non-immigrant skal det være mulig å 
fornye et midlertidig førerkort. Vi har imidlertid hørt om tilfeller hvor enkelte 
biltilsyn har tillatt kun én fornyelse, så sjekk dette på forhånd.

Dokumenter du må medbringe:

● Pass med gyldig visum. Det holder med turistvisum.

● Internasjonalt førerkort eller ordinært førerkort fra ditt hjemland. Hvis du 
kun har ordinært førerkort, sier reglene at det skal oversettes til engelsk eller 
thai og verifiseres av ambassade eller konsulat. Hvor strengt dette overholdes 
varierer fra sted til sted.

● Bostedsbevis («Letter of Residency»). Dette kan fås på ambassade/konsulat 
eller på ditt nærmeste immigrasjonskontor. Sistnevnte er ofte den rimeligste 
løsningen. Ta med pass og bevis for at du bor der du bor, f.eks. skjøte eller 
leieavtale. Et slikt bevis er gyldig i ett år. De som har arbeidstillatelse slipper å 
bringe bostedsbevis, men de kan risikere å bli spurt om firmaets registrerings- 
nummer («Tax ID»)

● Legeerklæring. Det er i 2018 blitt strengere krav til legeerklæring. Normalt 
har man kunnet skaffe denne for 50–200 baht på klinikker, men det kan var-
iere om hvorvidt man faktisk må gjennom en medisinsk undersøkelse. Er-
klæringen må ikke være eldre enn 30 dager.

Prisen er 205 baht (155 for MC). Det tar i størrelsesorden 2–3 timer å få et 
slikt førerkort hvis alle dokumentene er i orden. Du må ta noen synstester 
samt en reaksjonstest med pedal. Likeledes skal man se på en video. De som 
verken har internasjonalt førerkort eller verifisert ordinært førerkort må ta 
både teoriprøve og kjøreprøve.

Fornyelse til permanent førerkort
Et midlertidig førerkort kan fornyes til et permanent førerkort. Du har mu-
lighet til å fornye førerkortet inntil ett år etter at gyldighetsdatoen har utgått, 
men det er ikke anbefalt å kjøre med ugyldig førerkort. Forsøk derfor å fornye 
kortet før datoen utløper. Hvis du kjører med et ugyldig førerkort risikerer du 
en liten bot, men det virkelige problemet oppstår hvis du blir utsatt for en 
ulykke. Da vil forsikringsselskapet ditt sannsynligvis nekte utbetaling. 

Dokumenter du må medbringe:

● Pass med gyldig visum av typen non-immigrant.

● Ditt midlertidige thailandske førerkort.

● Bostedsbevis («Letter of Residency»). Dette kan fås på ambassade/konsulat 
eller på ditt nærmeste immigrasjonskontor. Sistnevnte er ofte den rimeligste 

løsningen. Ta med pass og bevis for at du bor der du bor, f.eks. skjøte eller 
leieavtale. Et slikt bevis er gyldig i ett år. De som har arbeidstillatelse slipper å 
bringe bostedsbevis, men de kan risikere å bli spurt om firmaets registrerings- 
nummer («Tax ID»)

● Legeerklæring. Det er i 2018 blitt strengere krav til legeerklæring. Normalt 
har man kunnet skaffe denne for 50–200 baht på klinikker, men det kan var-
iere om hvorvidt man faktisk må gjennom en medisinsk undersøkelse. Er-
klæringen må ikke være eldre enn 30 dager.

Prisen er 605 baht (355 for MC). Det tar i størrelsesorden 2–3 timer å få et 
slikt førerkort hvis alle dokumentene er i orden. Du må ta noen synstester 
samt en reaksjonstest med pedal. Likeledes skal man se på en video. Hvis du 
har skiftet pass siden det forrige førerkortet ble utstedt bør du også ta med 
det gamle passet.

Fornyelse av permanent førerkort
Et permanent førerkort er gyldig i fem år. Det anbefales å fornye så nære opp-
til gyldighetsdatoen som mulig.

Dokumenter du må medbringe:

● Pass med gyldig visum av typen non-immigrant.

● Ditt thailandske førerkort.

● Bostedsbevis («Letter of Residency»). Dette kan fås på ambassade/konsulat 
eller på ditt nærmeste immigrasjonskontor. Sistnevnte er ofte den rimeligste 
løsningen. Ta med pass og bevis for at du bor der du bor, f.eks. skjøte eller 
leieavtale. Et slikt bevis er gyldig i ett år. De som har arbeidstillatelse slipper å 
bringe bostedsbevis, men de kan risikere å bli spurt om firmaets registrerings-
nummer («Tax ID»)

Prisen er 605 baht (355 for MC). Det tar i størrelsesorden 2–3 timer å få et 
slikt førerkort hvis alle dokumentene er i orden. Du må ta noen synstester 
samt en reaksjonstest med pedal. Det rapporteres fra enkelte provinser at 
man også må ta en teoriprøve når permanent førerkort fornyes, men dette 
varierer også tydeligvis fra sted til sted, som så mye annet i dette landet. Det 
er også en video som skal sees, men noen steder slipper man dette hvis man 
er utlending. Hvis du har skiftet pass siden det forrige førerkortet ble utstedt 
bør du også ta med det gamle passet.

Råd gitt av:  Thailands Tidende
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Rettigheter i ekteskapet?
Jeg spør på vegne av familien til en mann som bor i Thailand. Familien er 
engstelig for at han for det første er gift med flere enn én kvinne, og for det 
andre kommer til å bli lurt av disse kvinnene. Så jeg spør: Er det utenkelig 
at en norsk borger kan ha inngått ekteskap med flere ektefeller i Thailand? 
Og hva er ulike former for ekteskapsinngåelse, og rettigheter ved skilsmisse 
og død mht. eiendom og arv?

Mvh. Investor

Det er ikke utenkelig at folk kan 
være involvert i flere ekteskap 
samtidig, selv om polygami er 
forbudt ved lov i Thailand (siden 
1935). Det står notorisk dårlig til 
med dataregistre og samarbeid på 
tvers av offentlige etater her. Det 
er også slik at utenlandske navn 
kan skrives på mange forskjellige 
måter på thai, så det åpner opp for 
at polygami blant utlendinger ikke 
oppdages.

Når det gjelder ekteskapsinngå-
else, så er det kun én lovlig måte, 
og det er registrering på ditt lokale 
distriktkontor (Amphur). Prinsip-
pet er at det er særeie på ting man 
eide før ekteskapet og felleseie 
på resten. En fin måte å redusere 
antall diskusjoner og tvister på ved 
en evt. skilsmisse er å skrive en 
ektepakt som registreres samtidig 
med ekteskapet. De som ikke har 
dette må regne med å gå rettens 
veg hvis det ikke blir enighet.

Hvis det under ekteskapet kjøpes 
land (f.eks. for å bygge hus), så 
vil dette normalt tilfalle den thai-
landske parten ved en skilsmisse. 
Årsaken er at utlendinger ikke 
kan eie land her, og at en utlend-

Svar: Mulig å sikre seg
ing må skrive under på at han ikke 
har noen krav på eiendommen på 
landkontoret før den thailandske 
ektefellen kan kjøpe land. Men 
det finnes muligheter for å sikre 
seg borett ved leieavtale, og det er 
også mulig å eie land via et firma. 
Advokater kan gi råd om slike løs-
ninger.
 
Hvis en utlending ønsker å eie 
eiendom i eget navn, så blir det 
snakk om condominium, hvor man 
kan eie leiligheter så lenge det er 
under 50 prosent utenlandsk eier-
skap i bygget.

Bil og MC kan man som utlending 
eie. Det kan være enklere å sette 
det i navnet på en thai, men det 
kan nok lønne seg å bruke eget 
navn, spesielt hvis man er den som 
har betalt for kjøretøyet.

Når det gjelder død av den ene 
ektefellen, så er det testamente 
som teller. Begge ektefellene bør 
ha testamente i Thailand. Der kan 
man testamentere hva man vil til 
hvem man vil, det er ingen be-
grensninger slik det er i Norge.

Thaier er nesten alltid smilende 
og opptrer rolig og behagelig. Det 
er slik de forventes å opptre her i 
landet. Det er en slags sosial kon-
trakt som medlemmer av thaisam-
funnet har. Den har fellestrekk 
med den sosiale kontrakten i USA, 
hvor man alltid skal smile og for-
telle hvor fint det står til når man 
møter kjente.

Thaiers oppførsel utad betyr 
ikke at de er glade og rolige til 
sinns hele tiden. På ingen måte. 
Et stort antall thaier har elendig 
økonomi og kommer fra familier 
med masse opparbeidet gjeld og 
ingen utsikter til forbedring. Un-

Du sier at han er innskrevet i 
en husbok i Thailand. Vi antar at 
dette er den tradisjonelle blå hus-
boka, som i så fall også betyr at 
han har et thailandsk ID-kort.

Dette betyr at han kan risikere 
å bli innkalt til sesjon, for han er 
med i manntallet, og de lokale 
myndighetene går normalt etter 
husbøkene når de kaller inn unge 
gutter. Hvorvidt de vet at gut-
ten er født og oppvokst – og bor 
– i Norge, og derfor ikke bryr seg 
med å kalle ham inn, blir nok en 
vurderingssak som en eller annen 
lokal tjenestemann vil foreta.

Vi har gått gjennom flere web-
fora og lest mange erfaringer fra 
folk med dobbelt statsborgerskap, 
og de sier at så lenge du ikke har 
ID-kort eller står i husboka her, så 
blir du ikke innkalt. Det at du har 
thailandsk pass spiller ingen rolle. 
En annen påstand fra mange hold 
er at hvis du ikke har hørt noe før 
du fyller 30 år, så vil du ikke bli 
innkalt. Men dette gjelder altså 
ikke din sønn.

En annen erfaring mange har, er 
at hvis du gjennomfører første-
gangstjeneste i et annet land, og 
får en bekreftelse på det, så vil du 
få fritak for militærtjeneste i Thai-
land. Men dette er ikke i henhold 
til lovverket, så vi antar at prak-
sisen kan variere.

Vi tok kontakt med det norske 
forsvaret, og fikk svar fra oberst-
løytnant Vegard Finberg i Infosek-
sjonen i Forsvarets personell og 
vernepliktssenter, som bekrefter 
at sønnen din har verneplikt i 
Norge:

– Norske statsborgere som også 
er statsborgere av et annet land, 
har verneplikt i Norge så lenge de 
er bosatt her, og så lenge avtale 
med det andre landet ikke er til 
hinder for det.

– Har dere noe samarbeid med 
Thailand for å unngå dobbel avtje-
ning?

Svar: Sosial kontrakt

Svar: Kan unngås

der slike forhold trenger man ut-
løp for oppdemte følelser, og det 
skjer ofte bak rattet, når man er 
anonym. Eller det kan skje bak 
husets fire vegger, hvor det meste 
forblir en hemmelighet.

Det kryr som du nevner av bilis-
ter og motorsyklister som råkjører 
og bryter trafikkregler. Og hvis du 
tuter på en av dem, så risikerer 
du å få dem på nakken. For når 
en thai først mister besinnelsen, 
så mister han også ansikt, og det 
er livsfarlig. Så det beste rådet er 
å la dem råkjøre og ta dine egne 
forholdsregler når du befinner deg 
i trafikken.

– Det forefinnes ikke avtaler med 
Thailandske myndigheter ved-
rørende avtjening av verneplikten.

Finberg anbefaler at man etter 
å ha fått dokumentert militærtje-
nesten i Norge, tar kontakt med 
thaiambassaden i Oslo. Folk som 
kjenner systemet forteller oss 
imidlertid at man på ambassaden 
får som svar at alle menn som er 
thailandske statsborgere må stille 
på sesjon. Så da er man like langt...

Så lovverket er klart – du skal 
avtjene verneplikt i begge land. 
I praksis vil nok de fleste avtjene 
verneplikten i landet de bor, og 
finne en måte å unngå verneplikt 
i det andre hjemlandet. Dette er et 
tilfelle hvor korrupsjon kan være 
både nyttig og rettferdig. For det 
er jo ikke rett og riktig at en ung 
mann skal måtte avtjene to verne-
plikter. Folk på ulike webfora opp- 
lyser om at de har betale noen ti-
tusener baht til en lokal tjeneste-
mann og fått bekreftet at de ikke 
vil bli innkalt. Litt penger under 
bordet bidrar til å omgå et urett-
ferdig system.

Det er også mulig å få utsettelse 
av verneplikt. Spesielt siden søn-
nen allerede er registrert i en hus-
bok i Thailand, bør han vurdere 
å ta kontakt med ambassaden og 
søke om utsettelse av verneplikt, 
enten fordi han skal studere, eller 
fordi han ikke bor i Thailand. Slik 
utsettelse vil bli gitt, og sannsyn-
ligheten for å bli innkalt minker 
ettersom han nærmer seg 30 års 
alder.

Hvorfor er de råkjørere?

Militærtjeneste?

Jeg har bodd i Thailand i flere år nå. Det er en ting jeg fortsatt ikke skjønner, 
og det er hvorfor thaiene er så rå bak rattet. De er jo ellers så smilende og 
hyggelige.

Sønnen vår har dobbelt statsborgerskap, og siden han blir 17 i desember, 
nærmer det seg militærtjeneste. Han er født og oppvokst i Norge, og snak- 
ker heller ikke thai. Huset i Thailand bruker vi jo, lik mange andre i samme 
situasjon, som hytte i mors hjemland. Han er innskrevet i husboka.

Alle tre synes vi det ville være trist om sønnen må frasi seg sitt thailand-
ske statsborgerskap, for fortsatt å kunne ferdes trygt i sitt andre hjemland, 
blant slekt og venner, uten å risikere å bli anholdt.

Mvh. Undrende.

Mvh. S. S.

Orakelet svarerOrakelet svarer
Redaksjonen svarer på spørsmål om Thailand. Still spørsmål på 
Orakelets facebookside eller til orakelet@thailandstidende.com
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Rachata – i lære hos Nerdrum

Bangkok-baserte Rachata mener 
selv at kunsten er den eneste gav-
en han har, og at han ikke ville 
fungert i noe annet yrke. Etter å 
ha falt for Nerdrums kunst – som 
betegnes som figurativ kitsch – 
meldte han seg på gratis treukers 
kurs på The Nerdrum School hos 
den profilerte og tidvis kontrover-
sielle norske kunstneren, i hans 
hjem og atelier på Røvik gård i 
Stavern. 

De som har sett Nerdrums 
verk «Selvportrett med gylden 
kjortel» – hvor det mest essen-
sielle kjortelen skal skjule vises i 
erigert tilstand – tenker kanskje 
at Nerdrum neppe pryder mange 
vegger i thailandske hjem. Men 
Rachata kan fortelle at Nerdrum 
er godt kjent i visse sirkler i Thai-
land. 

– En sivilisert mann
– Det er mange som vet hvem 
Nerdrum er i min omgangskrets, 
forteller Rachata, som har fått 
mange kommentarer på Face-
book fra venner som misunner 

Allerede som treåring falt 
Rachata Siriyakul (25) for 
malerkunsten, og fortalte 
foreldrene at han en dag 
skulle ha kunsten som leve-
vei. Lite visste han at han 
drøyt to tiår senere skulle 
fylle kanvasen med oljemal-
ing – på kurs hos forbildet 
Odd Nerdrum (74) i Stavern.

ham muligheten til å gå i lære hos 
Nerdrum. 

– Hvordan var han? Han går for 
å være en som ikke følger strøm-
men i Norge? 

– Jeg opplevde ham som en 
meget sivilisert mann med en 
høyere forståelse av menneske-
heten. Han var det stikk motsatte 
av hva jeg fryktet, for jeg trodde 
han hadde en røff væremåte. Men 
han var det motsatte, så snill og 

beskjeden, og med en stor omsorg 
for oss som var i Stavern. 

Roste thaikongen
På The Nerdrum School, som 
beskriver seg selv som «en re-
nessanse-workshop hvor Odd 
Nerdrum maler side ved side 
med studentene», var dagene 
fylt med maling, undervisning og 
filosofiske samtaler rundt peisen. 

– Dagboken min ble fylt av dag-

lig lærdom fra Nerdrum, jeg vil si 
at jeg også har blitt et bedre men-
neske etter oppholdet.  

En ekstra stor stjerne i boken 
fikk Nerdrum da han fortalte hva 
han syntes om Thailands avdøde 
konge Bhumibol. «Han var som 
født til å bli konge, han var en 
meget vakker mann», står det no-
tert sirlig i dagboken. 

Meningen med sivilisasjonen
– Hva var det viktigste du lærte av 
Nerdrum? 

– Å vise omsorg for andre men-
nesker, og den virkelige meningen 
med sivilisasjonen. Han åpnet 
mine øyne for å ikke tenke så mye 
«jeg, jeg, jeg», men bry meg mer 
om menneskene rundt meg. Jeg 
lærte også å være produktiv, og 
fikk virkelig gjort mye under opp-
holdet. 

– Hvilken tilbakemelding fikk du 
av Nerdrum på arbeidet ditt? 

– Generelt sett virket han 
fornøyd med arbeidet mitt, men 
med kunst så er det slik at for-
skjellige personer får forskjel-
lige følelser og tanker rundt det 
samme kunstverket. Han ga meg 
noen innspill om hva han syntes, 
men om man er fornøyd med sitt 
eget arbeid og man har oppnådd 
det man ønsker å uttrykke, så er 
målet oppnådd. 

Rachata beskriver møtet med 

INSPIRERT: Rachata Siriyakul maler fulltid fra atelieret i Bangkok. Nerdrum er forbildet til det unge kunst-
neren. (Foto: Privat)

KURS I STAVERN: Her er Røvik gård i Stavern, hvor Odd Nerdrum tilbyr gratis kurs på «The Nerdrum School». 
(Foto: NRK, Google)

Fra Bangkok til Stavern:

AV: HELGE HEYERDAHL

hh@thailandstidende.com
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Nerdrums kunst som «et slag i an-
siktet», da han ble klar over nord-
mannen mens han studerte ved 
Vajiravudh College.

– Jeg trodde ikke at han fortsatt 
levde, jeg trodde at bildene hans 
var malt for flere hundre år siden. 

Vanskelig kunstmarked
Vel tilbake i Bangkok er Rachata 
i fullt arbeid med maleriene sine. 
Veien til å bli en anerkjent og eta-
blert kunstner som kan leve av fa-
get sitt er ikke enkel i Thailand. 

– Det vil være en sterk over-
drivelse å si at markedet for kunst 
er godt i Thailand. Unge talenter 
sliter med å komme inn på mark-
edet, og det er ikke enklere for 
meg som har valgt å operere innen 
en ny trend i kunstverdenen her. 
Mens andre mener det er en gam-
mel stilart, som er utdatert. 

– Hva kjennetegner de som lyk-

kes? 
– Mitt inntrykk er at de som 

lykkes er de som satser på å lage 
kunst som sjokkerer, mer enn noe 
spirituelt og klassisk. 

– Å satse som deg, blir det litt 
som å være skuespiller for de fleste 
i Hollywood, at man er skuespiller/
servitør. I ditt tilfelle noe sånt som 
kunstner/KFC-medarbeider? 

– Ikke i det hele tatt. Nå bor jeg 
riktignok hjemme hos foreldrene 
mine, som er veldig generøse og 
forståelsesfulle, men jeg har en 
selvtillit som stikker dypt og som 
sier at dette er det eneste jeg skal 
satse på. Det oppleves som at jeg 
er besatt av å få til å leve av dette, 
det er min eneste store lidenskap. 

Rett etter hjemkomst ble et 
av Rachatas malerier trykket og 
omtalt i Thailand Tatler, et ma-
gasin som omhandler «A luxury 
life in Thailand».

BUDDHA: «The decision of prince Siddharth», heter dette bildet malt av 
Rachata Siriyakul. Siddharta var en indisk fyrste som anses som grunn-
leggeren av buddhismen. Han fikk ærestittelen Buddha. (Foto: Privat)

THAI LEGAL 
& ASSOCIATES

Internasjonalt advokatkontor og notarius.
Medlem av advokatforeningen i Thailand

Khun�Kamnod�Soponvasu
Advokat og notarius

Khun Pornchai Kokiattrakul
Advokat og notarius

Advokatkontoret du kan stole på!
Vi står til tjeneste med 30 års erfaring fra

juridisk rådgivning til utlendinger i Thailand

Boligkjøp
Særeieavtale
Førerkort
Arbeidstillatelse
Notarius Publicus

Testamente
Forsikringer
Bevillinger
Firmaopprettelse
Sakførsel

Vi utfører blant annet: 

+66 (0) 38 059 645 - www.thailegal.co.th - thailegalpattaya@gmail.com

Besøk oss på
Jomtien Beach:

Jomtiens beste utsikt

www.giganett.no     –     post@giganett.no

TIL SALGS: Vi har flere leiligheter for salg – direkte 
på stranden – alle kan eies direkte i eget navn.

TIL LEIE: Det er hos Giganett du finner Thailands 
beste utleieleiligheter. Vi har leiligheter fra 50 til 
140m2, fra 1 til 3 soverom, alle direkte på Jomtien 
Beach.

►

►

Se bilder og video av våre utleierom på www.giganett.no –
kontakt oss evt. på norsk via e-post: utleie@giganett.no.

Er du allerede i Thailand så 
kan du kontakte oss på
tlf. 081 003 3521 (engelsk/thai)

Født i Songkhla, bosatt i Bangkok. 

Bangkok-basert maler med sekken full 
av inspirasjon, lærdom og motivasjon 
etter norgesopphold. 

Var bare tre år gammel da han staket 
ut sin egen kurs yrkesmessig, hans 
eneste store lidenskap.

■�

■

■

fakta

Rachata Siriyakul (25)
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Ett av fem programmer i serien Edel Årgang fra Torkjell Berulfsens 
hånd handlet om Thailand. Vi skrev for fem år siden om at han og produc-
er Hermann Gran kom til Thailand for å finne intervjuobjekter. Serien 
ble produsert i 2014 og kom på lufta første gang på forsommeren 2015, 
og gikk i reprise i sommer. Serien kan også sees på NRKs websider, og er 
gratis tilgjengelig også utenfor Norge.

NRK-gjengen fikk intervjuet hele 15 nordmenn i Thailand. Det dreide 
seg om:

Cha-am: Gunnar Syversen, Jan Haugen, Ann Rita Søvik, Elisabeth Holte, 
Willy Holte, Nina Paulsen, Øystein Paulsen og Erik Jacobsen. Gjengen fra 
Cha-am fortalte om sykkelturer, golf og massasje.

Pattaya: Diakon Hans Kristian Havgard, som nå jobber på Gran Canar-
ia, fortalte om Sjømannskirkens oppgaver, som ofte dreier seg om å ta 
seg av folk som har havnet i problemer, eller ligger på sykehus.

Bangkok: Pål Brantzeg og Inger Synnøvedatter. Synnøvedatter sa føl-
gende: «Jeg dro første gang på grunn av pris, Frankrike ble for dyrt. Jeg 
ville egentlig ikke reise, hadde mange fordommer, angående damer og tull 
og tøys, men ble umiddelbart bitt av basillen og Smilets Land.»

Phuket: Knut Olsen, Stig Utheim, Rune Hyllkrantz og Åge Elliassen. 
Hyllkrantz fortalte om livet som turistpoliti og hvordan man bør unngå 
visse feller i Thailand. 

Felles for alle var at de ikke fikk fullrost Thailand som et sted å til-
bringe pensjonstiden.

Berulfsen (75) hviler ennå ikke på sine laurbær. Han er en ettertraktet 
foredragsholder, og 8. november skal han delta på matlystfestivalen i 
Brumunddal med foredraget «Matlyst: Edle dråper og bakst».

1. september var han å finne på Ogna Scene i Helgåleiren i nærheten av 
Egersund, med et foredrag om pengenes historie: «Penger lukter ikke». 
Han har også holdt foredraget «Norsk språk og den begredelige mangel 
på imperfektum konjunktiv», hvor han viser sin bakgrunn som filolog.

15. oktober i fjor holdt han et foredrag kalt «Brennevin er sunt» for 
foreningen Norske akevitters venner på NAV Cote d`Azur på den franske 
rivieraen. Det ble meldt om over hundre deltakere og topp stemning

Han var sist observert på avskjedsfesten for Bjørn Hansen, som nylig 
fullførte 30 år i NRK.

For fem år siden trykte vi et intervju med norsk statsborger Mack Lon-
don, som da satt på et lite gjestehus med hemmelig adresse i Kambodsja. 
Han hadde rømt fra Thailand istedenfor å møte opp i retten i Phetcha-
buri 1. august 2013.

London startet allerede i 2003 et samarbeidet med en thailandsk eien-
domsutvikler i Cha-am, og de bygde og solgte mange leiligheter til nord-
menn. Etter det økonomiske krakket i 2008 gikk salget ned og de fikk 
problemer.

London følte seg urettmessig anklaget for skattesvindel, og valgte å 
kontakte folk som kunne frakte ham ut av landet. Disse folkene somlet 
ifølge London bort passet hans, så han ble sittende i Kambodsja uten mu-
lighet til å komme seg hjem til Norge.

London, som da var 53 år gammel, søkte om nødpass fra den norske 
ambassaden i Bangkok. Han fikk avslag. Han anket avgjørelsen inn for 
Politidirektoratet, som ga ham medhold i at avslaget var gjort på feil 
grunnlag.

Ifølge Aftenposten vurderte ambassaden saken på nytt, og ga ham et 
nytt avslag. De siterte norske lover som sier at nødpass ikke skal gis til 
folk som er etterlyst. De viste også til at de er avhengig av å ha et godt 
forhold til thailandske myndigheter.

Politidirektoratet sa til Aftenposten at de har siste ord i slike saker, 
men London fikk altså aldri sitt nødpass.

London uttalte til Aftenposten: – Jeg er dypt sjokkert og finner ikke ord 
for hva jeg føler. Det finnes ikke et snev av fornuft i ambassadens vedtak.

Ambassaden tilbød seg å hjelpe ham tilbake til Thailand, men det 
ville ikke London. Han ville hjem til Norge. Han hadde helseproblemer og 
trengte medisiner.

4. april 2014 meldte Aftenposten at London var funnet død på gjeste-
huset i Kambodsja.De fleste forskningsrapporter havner aldri i nyhetene, og hvis de gjør det 

så glemmes de fort. Så ikke med Sjømannskirkens rapport om thai-nor-
ske barn fra 2013, som vi hadde fyldig omtale av i utgaven 1. november.

Rapporten var omfattende, men fokuset fra leserne gikk etter hvert 
mye på anslaget om at 300 thai-norske barn opplever alvorlig om-
sorgssvikt i Thailand. Den påstanden var tydeligvis hard å svelge for en 
del norske barneforeldre i Thailand, og fortsatt kan man se dette nevnes i 
diskusjoner på Facebook.

Forfatteren av rapporten, Astrid Veum Mydland, intervjuet mange 
thai-norske familier, og rapporterte om funnene derfra. Hun anslo at en 
tredel bor i familien med rusproblemer.

Rapporten ga også kritikk av norsk regelverk. Hun nevnte for eksem-
pel at barn som mister sin norske forelder i et dødsfall ofte vil ha rett 

Fikk ikke nødpass – døde

Rapporten huskes fortsatt

15 nordmenn møtte Berulfsen

Thailands Tidende 1. november 2013.

til forsørgelse videre gjennom etterlattepensjon, mens det ikke finnes 
noen rettigheter for barn/foreldre som blir etterlatte ved at den norske 
forelderen reiser sin veg.

I Norge sikrer forskotteringsloven at barn mottar barnebidrag. Men 
denne loven gjelder kun barn som bor i Norge og kan derfor ikke brukes 
som et middel til å sikre barn i Thailand barnebidrag. Hvis forskotter-
ingsloven også omfattet barn i utlandet, ville de vært sikret en stabil og 
relativt god skolegang. I situasjoner med omsorgssvikt/overgrep, ville 
det være lettere å bryte inn i parforholdet for å beskytte barna, ble det 
forklart i rapporten.

CHA-AM: Nordmenn på Max Restaurant ble intervjuet. Programmet kan 
fortsatt sees på NRKs nettsider – også utenfor Norge. (faksimile: NRK)

5 år senere5 år senere
– Dette har skjedd siden november 2013:
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Det er nitten år gamle Nung som 
har vært i fokus i landsbyen siden 
forrige utgave av Thailands Tid-
ende. Men la oss starte historien 
for to år siden Han ble da arrest-
ert med et større parti marihuana. 
Ifølge ham selv var det ikke hans 
marihuana, ikke skulle den selges 
og ikke visste han hvem den til-
hørte...

Nung har fortalt at politimenn-
ene som arresterte ham og tok 
beslag i avlingen, var av det greie 
slaget. På vei til politihus og arrest 
forsvant en pose inneholdende det 
aller meste av beslaget ut av politi-
bilens vindu. Derved slapp han 
med en betinget dom, noen møter 
med en ungdomsarbeider  og opp-
møte på hospitalet for å avlegge 
urintest hver 14. dag. Samtidig 
ble det lokale dopmarkedet ikke 
nevneverdig tappet for tilgang på 
tørkede planter.

Siden arrestasjonen for to år 
siden har livet for Nung vært be-
hagelig. Enkelte dager har han 

jobbet litt for onkelen, og deret-
ter kunnet slappe av noen dager 
med røyking og drikking, med fri 
kost og losji og Wi-Fi. Men Nung 
har nå havnet i trøbbel igjen, og 
denne gangen var det utrolig nok 
ikke hans feil. Han og mopeden ble 
påkjørt av en eldre, halvblind kin-
eser – også på moped.

Resultatet ble at kineseren brakk 
kragebeinet. Han måtte få det 
skrudd sammen og fikk en uke 
på hospitalet. Nung ga beskjed 
om at kineseren forventet en er-
statning på 20.000 baht samt å få 
fikset motorsykkelen. Men det var 
før han fant ut at Nung hadde en 
farang som bidragsyter i heimen. 
Kravet økte til 40.000 baht og ny 
motorsykkel. Det var selvfølgelig 
ikke kineserens skyld at den 
skjødesløse ungdommen sto der 
kineseren aktet å kjøre.

Det ble et par raske møter med 
politiet, og til slutt et møte hvor 
kineseren med familie – og en 
hjelper som hadde en sønn som 

var politioffiser – kom til landsby-
høvdingens hus for å få på plass 
en minnelig avtale. Den endte på 
de første 20.000 baht pluss 2500 
baht for å fikse sykkelen. Avtalen 
skulle settes på papiret på det lo-
kale politihuset.

På politihuset kunne Nungs mor 
legge frem en video fra den lokale 
bensinstasjonen som viste at Nung 
sto stille med sykkelen i det store 
gulstripete midtfeltet i veien, og 
ventet på å kunne kjøre. Kineseren 
kjørte med andre ord på ham bak-
fra i midtfeltet, selv om vel reglene 
tilsa at han skulle ligge til venstre i 
firefeltsveien.

Men hva hjelper regler? Rettsak 
kan bli dyrt. Det første spørsmålet 
var om moren eller familien kjente 
en politi. Da svaret var nei, var 
saken tapt. Kineseren hadde bedre 
bekjentskaper. Ytterligere 10.500 
baht ble betalt til politiet før saken 
ble henlagt, og avtale om at den 
var ute av verden utferdiget.

Mens moren forhandlet på po-
litihuset, satt Nung og spiste på 
den lokale landsbyrestauranten. 
Og da hun kom tilbake ba han om 
hundre baht til røyk og mat. Det 
ble dråpen som fikk begeret til 

å flyte over. Både moren og  den 
sponsende farangen hadde fått 
nok. 19-åringen var blitt for dyr i 
drift. Han måtte få seg jobb. Slekt 
ble kontaktet og jobb sporet opp 
noen mil sør for Bangkok.

Først gravde han opp ingefær på 
akkord. Det ble etter to dager for 
hardt for en som i snitt hadde job-
bet tre-fire dager i måneden. Nytt 
arbeid ble funnet på en bygge-
plass. Nå har han 400 baht per 
dag for å trille betong. Han synes 
livet er både surt og hardt. Han har 
bestemt at slik skal livet bare være 
i tre uker. Så vil han hjem til lands-
byen, røyk, øl og tørkede planter.

Nung vurderte noen timer å be-
gynne på skole, men ombestemte 
seg neste dag. Nå trenger han bare 
100.000 baht for å bli millionær 
på reker. Da vil han bli Phu Yai – 
stormann – og ligge i hengekøya 
og gi ordrer til sine undersåtter, 
røyke og drikke, mens rekene gir 
automatisk avkastning. Blir han i 
tillegg venn med en politioffiser, 
vil fremtiden være sikret mye 
bedre enn om han skal stole på en 
gjerrig farang. Men først må han 
altså ha tak i hundre tusen baht....

Observatøren

Et skrått blikk på landsbylivet:

En ung man havnet i en mopedulykke. For en gangs skyld var det 
ikke hans feil, men han fikk skylda likevel. Hos oss er det viktig 
hvem du kjenner, og det å kjenne en farang hjalp ikke.

Den som har en venn...
Livet i Thailand

Livet i Thailand

I denne spalten finner du rap-
porter om hvordan det er å bo 
i Thailand. Eventuelle spissfor-
muleringer og generaliseringer 
er skrevet i beste mening.

Spaltens forfatter skriver under 
pseudonym, siden historiene er 
hentet fra  hans omgangskrets i 
Isan. Dette er hans rapport num-
mer 28.

Gratis e-avis
Få Thailands Tidende
via e-post hver måned!

thailandstidende.com/eavis

Thailands TidendeThailands Tidende
e-avise-avis

Vi har passert 8000 abonnenter!
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Godt måltid – god latter

Denne mathallen like ovenfor 
Nakhonchai Airs bussterminal i 
Bangkok er godt besøkt, hoved-
sakelig av thaier, men det vanker 
også noen utlendinger – og det 
er årsaken til at de har forsøkt å 
presentere de kjente thairettene i 
engelsk tekst.

Tusenårs-andeegg
En av rettene beskrives som «Basil 
with An egg prepared by soaking 
in quicklime which turns the al-
bumen green and black». Bildet 
som illustrerer retten er ikke til 
stor hjelp, men vi kan fortelle hva 

Trenger du et raskt, godt og 
billig måltid? Ta en tur innom 
en av de travle mathallene 
som du finner i storbyene, 
gjerne i nærheten av trans-
portknutepunkter. Så kan du 
samtidig få deg en god latter 
når du ser hvordan de skriver 
rettene på engelsk.

retten er på norsk: Det er såkalt 
«tusenårs-andeegg» stekt med 
basilikum. Tusenårsegg er hønse-
egg som har fått ligge i en bland-
ing av bl.a. ulesket kalk, leire og 
halm i noen uker. Dette gjør egge-
hviten nesten svart, ofte med et 

grønnskjær. «Albumen» de skriver 
om betyr proteinene i eggehviten. 

Ketchup?
En enklere rett er «Basil with sar-
dines in ketchup». Det høres ikke 
så besnærende ut, men sardiner i 
tomatsaus kan gi utgangspunktet 
for en meget smakfull rett med de 
riktige tilsetninger.

Vi får vel gi Google skylden for 
flesteparten av de latterlige over-
settelsene vi ser på menyer i Thai-
land. Mama-nudler heter gjerne 
«instant noodles» på engelsk, men 
det blir feil når man glemmer å ta 
med ordet «noodles».

Å omtale nudler som Friend 
istedenfor Fried er vel mer sann-
synlig enn menneskelig feil.

Pek på bilder
Når du bestiller mat på slike ste-

der hjelper det uansett ikke å si 
rettens navn på engelsk, slik det 
står på menyen, for du uttaler 
det ganske sikkert temmelig an-
nerledes enn thaiene. Det er der-
for det er bilder av alle retter, så 
det er bare å peke – med mindre 
du kan snakke thai.

Se opp for chili
Når du kjøper mat på slike mat-
haller så kan det være smart å hol-
de seg til de mindre sterke rettene, 
eller poengtere at du ikke vil ha 
sterk mat – Mai Ped på thai. Du kan 
også se på bildene, og hvis matret-
tene har mye rødt i seg, så er det 
ofte tegn på rød chili. De rettene 
kan være like greit å unngå. Selv-
sagt finnes det også grønn chili, 
men de rettene er ofte litt svakere 
og mer spiselige for vestlige ganer.

GODT UTVALG: Mathallen ved Nakhonchai Airs bussterminal er et sted for god mat og underholdene menyer.

Thaimat på «engelsk»:

TEKST/FOTO: TERJE ENGØ

te@thailandstidende.com

GOD VENN: Stekte nudler er normalt Fried, ikke Friend... OMFATTENDE: Denne forklaringen er lang og forvirrende. Se artikkel.

UMIDDELBAR: Instant beyr umiddelbart... skulle vært Instant Noodles.
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Uvanlig bilde: Tusenbeinets 
sære sexliv

Fikk førerkort for tolv år

Man skal ikke ha vært lenge i 
Thailand før man ser noen av de 
mange ulike tusenbeinartene. De 
kryper sakte bortover bakken. 
Berører du dem, krøller de seg 
sammen for å beskytte føttene. 
Noen ganger kommer det væske 
– gul eller oransje – ut gjennom 
det ytre skjelettet. Denne væsken 
inneholder gift og luktstoffer. Men 
de er ufarlige for mennesker, og de 
kan ikke bite.

De lange, vandrende krypene 
har om ikke tusen, så i hvert fall 
flere hundre par med bein. Som 
bildene viser, er det ikke helt mis-
jonærstillingen som praktiseres 
under parring. Men en «kjærlig» 
omfavnelse må til for at befrukt-

I Thailand fornyes førerkort for 
fem år av gangen. Det var derfor 
med vantro at vår leser, som øn-
sker å være anonym, oppdaget 
at både førerkortet for bil og mo-
torsykkel gjaldt for tolv år.

– Har dere noen forklaring på 
dette fenomenet, spør han. Han 
sier videre, litt for spøk, at han 
håper vi går forsiktig frem, så han 
ikke får politiet på døra.

ningen skal skje. 
Selve akten er spesiell. Både 

hann og hunn har kjønnsorganer. 
Noen av hannene har til og med to 
«peniser». Men disse slipper bare 
ut sædklumper som hannen fes-
ter på to fotlignende kroppsdeler 
som kalles gonopoder. Når sæden 
er festet, vil gonopodene skyve 
sæden til hunnens kjønnsåpning. 
Gonopodene er føtter som etter 
som tusenbeinet blir kjønnsmod-
ent utvikler seg til å bli gonopoder. 

Hunnen tar vare på sæden, og 
bruker av den når hun legger egg, 
og har ikke behov for flere akter 
før sæden er brukt opp.
(Foto: Suwannee Buransuk)

Vi tok en prat med en erfaren 
kjøreskolelærer i Pattaya. Han 
bekrefter at det ikke er noe som 
heter 12-års førerkort. I tidligere 
tider gjaldt kortet livet ut, men et-
ter det ble det fem år, evt. ett/to år 
for midlertidig førerkort.

Læreren sier at han imidler-
tid har sett tilfeller av feil dato på 
førerkort tidligere. (dae)

2,4 mål med havutsikt

Koh Samui – raskt salg!

Kom med et godt tilbud! Norsk eier er ute etter å selge en 
flott, byggeklar tomt i en åsside på nordre del av Koh Samui – 
med utsikt rett ut til Koh Phangan!

Med en størrelse på nesten 2,4 mål kan det bygges en eller 
to villaer på denne tomta. I tillegg til havutsikten er det 
også en flott fjellutsikt. Dette er nordsiden av øya, med 
flere sjarmerende, små sandstrender og mange populære 
thairestauranter.

Landet er eid via et firma. Kjøper kan enten overta firmaet 
eller kjøpe tomta i navnet til en thailandsk person. All 
infrastruktur er på plass, inkludert 3-fase elektrisitet. Kabler er 
nedgravd. Veien er asfaltert.

Pris: 9 millioner baht eller nærmeste gode tilbud.

Kontakt: marked@thailandstidende.com for nærmere 
informasjon og kontakt med eier.

Kåre’s Party Bar ligger i Second Road
vis a vis Mike Shopping Mall:

Besøk vår webside
for mer info:
www.kaarethai.com

E-post: terjedykker@gmail.com
Mobil: +66(0)849086926
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Teknologinyhetene er presentert av
Helge Heyerdahl (hh@thailandstidende.com)

Anonym søkemotor vokser fort

Disse oversetter nå til thai

Entreprenøren som hadde ansatt islamisten Arfan Bhatti (bildet) fikk så 
mange klager fra kunder at det gikk ut over inntektene, så han så seg nødt 
til å sparke ham. Bhatti saksøkte dermed den norske stat for ti millioner 
kroner for framtidig tapt arbeidsinntekt, fordi han tror han aldri vil bli 
ansatt igjen i Norge.

– Kundene begynte å ringe og si at de ikke ville ha Bhatti på byggeplas-
sen, sier entreprenøren, som ønsker å være anonym, til Teknisk Ukeblad. 
Regjeringsadvokaten avviste på statens vegne alle krav om erstatning fra 
41-åringen, som ble terrorstemplet i 2006, men ble frifunnet.

Bhatti har gjort flere forsøk på å jobbe på forskjellige arbeidsplasser, 
men det har alltid ført til at han er blitt bedt om å si opp jobben. Advokat 
John Christian Elden (bildet) understreket Bhattis problemer i retten. 
Etter en anbefaling fra NAV fikk han jobb hos entreprenøren, som omtales 
som «sosialt innstilt», og har både drapsmenn og narkodømte i staben. 
(Kilde: tu.no, Foto: NRK)

I 2015 mottok tilsynsorganet ESA en klage som gikk ut på at Norge bryter 
EØS-avtalen hvis FM-nettet stenges for nasjonale kommersielle radio-
kanaler og kommersielle lokalradiokanaler i Norges fire største byer.

DAB-overgangen skjedde mens klagen fortsatt var i ESA-systemet, 
men nå har omsider klagesaken fått sin dom: Norges overgang til DAB-
radio bryter ikke med EØS-reglene, slår ESA fast. Dermed blir klagesaken 
lukket.

«ESA konkluderer med at det er opp til det enkelte EØS-land å beslutte 
en nasjonal overgang fra analog til digital kringkasting», skriver tilsyns-
organet og fortsetter: «Dette forutsetter at frekvensspekteret styres hen-
siktsmessig og at avgjørelsen er tatt på bakgrunn av objektive, åpne og 
ikke-diskriminerende kriterier».

Basert på disse kriteriene kan et land ifølge ESA ivareta legitime 
mediemålsettinger, slik som å fremme konkurranse, økt mediemangfold 
og større innholdsvariasjon.

Overgangen fra FM- til DAB-radio er i overensstemmelse med Norges 
EØS-forpliktelser. I 2017 var DAB-overgangen et faktum, og det er lokal 
radiokringkasting via FM-nettet som ikke omfattes av endringene. (Kilde: 
tek.no, Foto: Håvard Wien)

Islamist mistet industrijobb

DAB-klage avgjort

DuckDuckGo er navnet på søkemotoren som i motsetning til Google ikke 
samler på noe av informasjonen brukerne legger igjen, og har blitt en fa-
voritt blant mange som setter personvern høyt på prioriteringslisten.

Grunnlegger Gabriel Weinberg (bildet) kan melde at DuckDuckGo 
har passert 30 millioner søk pr. dag, ifølge Search Engine Journal. Snittet 
for oktober i fjor var 18,3 millioner søk pr dag, så det dreier seg om en 
økning på 60 prosent på ett år.

Forskjellen på DuckDuckGo og andre søkemotorer er at den ikke sam-
ler inn informasjon om IP-adresse, hvilken lokasjon du befinner deg på, 
hvilken nettleser du bruker, hvilke nettsider du besøker eller hvilket ope-
rativsystem du bruker.

Selskapet har nå en markedsandel av antall søk som utføres i hele ver-
den på 0,23 prosent på stasjonære plattformer og 0,1 prosent på mobile 
plattformer. Google har kjøpt opp domenenavnet duck.com, som sender 
brukerne direkte til Googles egen søkemotor – noe de har blitt kritisert 
for. Mange brukere taster bare inn duck.com, og ikke hele navnet duck-
duckgo.com.

Du får nå kjøpt hodetelefoner som oversetter i sanntid, for eksempel mel-
lom norsk og thai. Tidligere har dette kun vært mulig i enkelte land – ikke 
Norge – med Googles Pixel Buds-øreplugger koblet til Googles Pixel-tele-
fon via Google Translate. Men nå har Google åpnet opp for at også an-
dre kan benytte teknologien, ved å endre teksten på støttesidene til Pixel 
Buds. Tidligere sto det at Google Translate bare kunne brukes på Pixel 
Buds, men nå er dette endret til at alle hodetelefoner og Android-telefon-
er som er Google Assistant-optimaliserte kan bruke teknologien.

Hodetelefoner fra Sony og Bose i det øvre segmentet – som modellene 
WI-1000X, WH-1000XM2 og nye WH-1000XM3 fra Sony (bildet), samt 
Bose QuietComfort 35 II – kan, om de kobles til telefoner som kjører An-
droid 6.0 eller nyere, oversette tale på direkten.

Google Pixel 3 sine kablede øreplugger med USB-C-tilkobling støtter 
oversettelser via Google Translate. Ved å holde inne Assistant-knappen på 
hodetelefonene, og fortelle assistenten hvilket språk du vil oversette, kan 
du så gi telefonen til den man vil snakke med. Denne snakker og lytter via 
telefonen, mens du selv prater via hodetelefonene.

Når det gjelder oversettelse til og fra thai, skal man som kjent være 
skeptisk til automatiske oversettelser, slik som Google Translate, for det 
kan bli veldig feil, spesielt hvis man sier litt lengre setninger. Forskjellen 
nå er kanskje at man får en ørefik der og da, istedenfor neste gang man 
møter sin kjære. (Kilde: droid-life.com/tek.no)

Teknonytt
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Hvilken ballidrett utøves på en bane som er 2,74 meter lang?

Hvor stor andel av Norges befolkning er medlemmer av Den norske 
kirke?

Hva er en mer kjent betegnelse på 
søtkirsebær?

Hvilken norsk oppdager døde 
antagelig i en flystyrt i 1928?

Hvor høyt kan en gjennomsnittlig 
voksen elefant hoppe?

Kan elefanter puste under vann?

Hvilken betydelige handling 
foretok USA i 1917?

Hva er navnet på firmaet 
som har slagordet «Mer til 
overs»?

I hvilket fylke ligger Alvdal?

Hva het området rundt Os-
lofjorden i middelalderen?

Blandet Quiz
1

4

8

2

5

9

3

7

6

10

Hjernetrimmen er laget av journalist Helge 
Heyerdahl. Han byr hver måned på kryss-
ord, quiz, vitser, ny teknologi etc. Svar på 
quiz står nederst på siden. Facit på kryssord 
finner du på denne webadressen:
www.thailandstidende.com/kryssord.pdf

Hva vet thaiene om Norge?

Fru Sørensen gikk forbi et butikkvindu 
med flotte BHer, og ble fristet inn i 
butikken for å handle en av BHene som 
hang på rekke og rad i flotte farger. 

– Hva er prisen på disse, spurte hun 
innehaveren. 

– De koster 298 kroner pr. stk. 
– Ojda, så dyrt? Nei, da får de bare 

henge...

Mannen kom hjem klokken tre 
på natten etter en fuktig bytur 
med noen kamerater. Der stod 
kona med alvorlig ansikt og var 
klar med kjevla. 

– At du aldri skal forbedre 
deg, du bare drikker og drikker, 
sa kona. 

– Ja, og du bare baker og 
baker, svarte mannen.

– Hvor gammel er jeg, pappa?
– Du er like mange år som du har fingre på den ene hånden.
– Du all verden, hvordan ser den hånden ut når jeg er 50?

– Pappa, nå har jeg bestemt meg. Når jeg blir voksen skal jeg gifte meg 
med farmor. 

– Det kan du ikke Jens, du kan da ikke gifte deg med min mor. 
– Hvorfor ikke det da? Du har jo giftet deg med min mor.

Et stort prissjokkSvar på tiltale

Fingre i fleng 

Morskjærlighet        

Suktawan (24) studerer på Ramkhamhaeng University i Bangkok, 
landets største offentlige universitet med hele 435.000 studenter. 
Målet er å bli advokat og løfte familien opp en klasse i status. Har 
hun lært noe om Norge etter nærmere 20 år på skolepulten?

– Hvor på verdenskartet 
ligger Norge? 
– Jeg er veldig interessert 
i historie, og har lest om 
Norge som en nasjon med 
mange oppdagere. Jeg vet 
det ligger veldig langt nord, 
nesten helt oppe i isødet. 

– Hva er gjennomsnitts-
lønnen for en advokat i 
Norge? 
– Det har jeg ikke lest så 
mye om...haha. Men dere 
er jo i den rike delen av 
Europa, det vet jeg. Så jeg 
tipper at en advokat i Norge 
tjener en halv million baht 
i måneden. (Rett svar: Ca. 
75.000 kroner i måneden, 
ifølge Advokatbladet)

– Hva er Norges største eksportartikkel? 
– Det vet jeg, for det er noe av det beste jeg vet. Det må vel være laks?

– Hva er Norges nasjonalrett? 
– Er det et lurespørsmål? Nå skulle jeg kanskje ha svart laks, men jeg tror 
det er noe annet... kanskje svinekjøtt med poteter? (Rett svar: Fårikål, 
ifølge NRK-kåring.) 

– Si navnet på noe som er verdenskjent fra Norge? 
– Haha, lett. Laks! Oppdagere som har vært på polpunktene, og mid-
nattssol. Det var det jeg visste.

Hjernetrim

Norsk oppdager døde i 1928.

Alvdal Stasjon. (Foto: Jensens)

1. Bordtennis. 
2. 71 prosent er medlem i statskirken. 
3. Morell. 
4. Roald Amundsen. En film om oppdagerens liv er snart klar for pre-
miere. 
5. 0,0 centimeter. Elefanten er det eneste pattedyret som ikke kan hoppe. 
6. Ja, de bruker snabelen som snorkel. 
7. De ble med i den første verdenskrig 6. april 1917, og satte inn et 
mannskap på to millioner. 
8. Europris. 
9. Hedmark. 
10. Viken.

Svar på Blandet Quiz:
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NY STAB: Staben på Scandic, til venstre ser vi Arve Lislands kone Pom, som har lang erfraing med norsk mat. I 
midten står Hans Grumheten omgitt av tre servitører som lover god service. (Foto: Dag A. Ekeberg)

– Jeg snakket med Arve tidligere i 
år. Han lurte på om jeg var interes-
sert i en jobb, hvis han hadde noe 
på gang. Jeg svarte vel at jeg var i 
tvil, fordi jeg har alltid trivdes best 
på landsbygda, og ikke i byer som 
Bangkok og Pattaya.

Grumheten tok imidlertid job-
ben, og ser lyst på situasjonen. 
Han har fått med seg et team av 
servitører, som har det til felles at 
de har faste norske kjærester. Det 
blir litt mer stabil arbeidskraft på 
den måten, får vi vite.

Scandic serverer tradisjonell 
norsk husmannskost, slik Lisland 
gjorde på Sailor Inn i nabogata Soi 
Postoffice. Han eide det stedet i 20 
år, inntil han solgte restauranten 
for halvannet år siden. Det er åtte 
utleierom i etasjene over Scandic 
Restaurant.

Fra Buriram
Grumheten har hatt Chamni-dis-
triktet i Buriram som sin base i 
Thailand siden 2003, og Kabin-
buri i tre år før dette. Han hadde 
en samboer i Chamni i 13 år, men 
det har vært slutt i tre år nå. Da-
men jobber i Bangkok, og totnin-
gen er fortsatt gode venner med 
både henne og familien, fortel-
ler han. De delte alt 50-50 da de 
splittet opp.

– Det var generøst!
– Ja, av begge parter, svarer han 

med en smil.

Thailandsfarer siden 1998
Grumheten begynte å reise til 
Thailand i 1998, etter en MC- 
ulykke. Beinet hans var hardt ska-
det, og etter å ha ramlet på glatt-
isen på Toten flere ganger, sa han 
til seg selv at dette ikke var noen 
varig løsning.

Hans Grumheten kjenner man-

ge nordmenn her, og mange ser 
ham uttale seg med stor kunn-
skapsmengde om en rekke temaer 
på Facebook. De tror at han bor i 
Thailand, men det er feil. Helt frem 
til han tok jobben på Scandic har 
han vært basert i Norge, men reist 
ofte til Thailand.

Restauranteier
Den nye manageren drev Lena 
Grill & Restaurant sammen med 
søsteren inntil de solgte til noen 
kinesere. Nå er det tyrkisk kebab-
meny, sier han med et skjevt smil.

Det er fra denne tiden han 
har sin kjøkkenerfaring. Meny-
en på Lena var solid norsk hus-
mannskost, akkurat som på Scan-
dic.

Grumheten er utdannet tømrer, 
og har de siste årene livnært seg 
med snekkerjobber på Toten, for å 
legge seg opp penger og ha tid og 
råd til turer til Thailand.

Hissigpropper
– Hvordan er det å jobbe for Arve 
Lisland?

– Arve er en veldig ryddig type, 
og det er behagelig. Men vi er også 

Arve Lisland har åpnet en 
ny restaurant i Pattaya. Det 
dreier seg om Scandic i Soi 
Yamato. Som manager og 
sjefskokk har han ansatt 
Hans Grumheten (52) fra 
Lena på Toten. Han trives 
egentlig best på landet, men 
ser frem til jobben i Pattaya.

Scandic: Ny restaurant – ny sjef

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com

begge noen hissigpropper, så det 
har vært noen utvekslinger pr 
telefon, sier totningen med en 
smil. 

Arve Lisland har vært senge-
liggende grunnet problemer med 
overvekt, men han er nå i gang 
med opptrening (se neste side).

– Hva blir dine oppgaver på 
Scandic?

– Jeg skal være kokk og mana-
ger.

Godt med kokker
Grumheten forteller at de har 
ansatt en kokk som har erfaring 
fra norsk kjøkken.

– I tillegg er Arves kone Pom 
en meget god kokk, og har en del 
norske retter hun lager aldeles 
perfekt.

Grumheten skal også tre til på 
kjøkkenet, så det blir godt med ar-
beidskraft på gjestenes vegne.

Mer hjemmelaget
– Hva blir din prioritet som mana-
ger?

– Det blir å videreføre Arves 
konsept fra da han drev Sailor Inn.

– Blir det samme meny?

– Det blir noen små endringer, 
men de rettene Sailor var kjent for, 
som for eksempel fårikål og kjøtt-
suppe, blir fortsatt å finne. Vi vil 
om mulig satse enda mer på hjem-
melaget mat.

Snekkere fra Buriram
Totningen får ikke fullrost snek-
kerne, som jobbet i ett kjør for å 
få åpnet restauranten til deadline 
som Lisland satte til 1. oktober. 
Snekkerne er et team som Grum-
heten tok med fra Buriram. De 
snakker ikke et ord engelsk, så det 
har blitt mange telefonsamtaler. 
Grumheten var i Norge inntil en 
uke før åpningen, så han ble ofte 
vekket klokken 3 på natten av 
snekkerne som var rede til å be- 
gynne arbeidsdagen i Pattaya 
klokken 8 lokal tid. De var ikke 
helt klar over tidsforskjellen mel-
lom Norge og Thailand. 

Hilsen fra Yingluck
Den nye manageren følger godt 
med på politikken i Thailand, men 
innser at han ikke kan være for ak-
tiv. Det er imidlertid rødskjortene 
han identifiserer seg med, og de er 
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YNGRE: Arve Lisland er i ferd med å komme seg på beina, men ikke tids-
nok til å bli avbildet til denne utgaven, så vi bruker et bilde fra 2011, da 
han også drev svenske Hasses i Soi Postoffice. (Foto: Dag A. Ekeberg)

som kjent sterke i Buriram. 
– Yingluck gratulerte meg med 

dagen i 2013, forteller han. Det 
gjorde at han mistet noen Face-
book-venner. Han har stort sett 
mest kontakt med thaier, og blant 
dem er det ofte sterke meninger 
om politikk.

– Hvordan ser du på sjansene for 
ny valgseier for Pheu Thai i valget 
neste år?

– For å si det slik, hvis ikke Pra-
yuth Chan-ocha er statsminister 
på denne tiden neste år så skal jeg 
gå på mine egne bein hjem til Bu-
riram.

Den nåværende juntasjefen er 
som kjent tippet som en av kandi-
datene under valget, som er lovet 
avholdt 24. februar.

Arve Lisland trener seg opp

Skal sykle langs Kambodsja-grensa

Arve Lisland (60) solgte Sailor Inn 
og Pompoi Bar i Soi Postoffice i fjor 
vår. Men han klarte ikke å hvile på 
laurbærene. Da han fikk et gunstig 
tilbud om et lokale i nabosoien Soi 
Yamato, kunne han ikke si nei, selv 
om han er sengeliggende, og må 
styre alt fra senga pr i dag.

Lisland har fått kontakt med 
en dansk trener, en spesialist 
på muskler og skjelett. Det har 
bidratt til fremgang, hvor råd fra 
ordinære leger i Thailand ikke 
har hjulpet. Han bygger nå opp 
musklene sakte men sikkert. Et-
ter den første vektreduksjonen på 
30 kilo har han ikke gått mer ned 
i vekt, men fordelingen av vekten 

– Jeg har ligget i senga to og et halvt år. Det er godt man har god 
viljestyrke, en del andre ville vel brutt sammen, sier den erfarne 
restauranteieren i Pattaya, som nå har satset på å starte restau-
rant nok en gang.

For niende året på rad arrangerer Sjø-
mannskirken i Pattaya sykkeltur. 

mellom muskler og fett er nå un-
der bedring.

Tusen kalorier
– Når man bare ligger i senga 
trenger man ikke mer enn tusen 
kalorier om dagen. Det er ikke 
lett å gå ned i vekt da. Jeg forsøkte 
med å innta 700 kalorier, men da 
fikk jeg mangelsykdommer, og det 
viste seg at å spise piller mot disse 
ikke var tilstrekkelig.

Lisland forteller om den nye in-
vesteringen:

– Scandic ligger seks meter fra 
inngangen til min condobygning. 
Det var for perfekt til å si nei. Jeg 
fikk også en gunstig kjøpsavtale, 

og leieprisen er slett ikke verst i 
dette bygget.

Lisland sier han har mange 
potensielle gjester fra de 120 
rommene i condobygget, samt at 
han også planlegger å tilby take-
out fra sin restaurant og opp til de 
som måtte ønske det av beboerne 
der.

Scandic består av to hele shop-
house-enheter og har åtte utleie-
rom, i tillegg til restaurant i første 
etasje. 

– Romslig
Lisland sammenligner Scandic 
med Sailor Inn, som han eide i 20 
år, men i fjor solgte til Kim Niko-

laisen og Hans-Kristian Andresen:
– En fordel med Scandic er at 

det ligger høyere enn gatenivå så 
det blir ikke problem med over-
svømmelse. Scandic er også større 
enn Sailor, mens leieprisen er lav-
ere. Rommene er også mye bedre 
på Scandic.

Lisland planlegger å sitte i sin 
rullestol og snakke med gjest-
ene på Scandic, akkurat som han 
tidligere har sittet ulike steder i 
Pattaya og snakket med gjester. 
Han liker å snakke med folk, og er 
et vell av informasjon, så han har 
derfor fått seg mange bekjente 
opp gjennom årene – og mange 
trofaste gjester.

Det skjer 10–16. november. I år er det de østre 
områdene i landet som skal utforskes – på en 
sju dager lang tur over 744 kilometer. Starten 
blir i Aranyaprathet i Sa Kaeo-provinsen, før 
turen går sydover langs grensen mot Kambod-
sja, helt ned til grenseovergangen i Hat Lek, og 
videre tilbake til Pattaya. 

En av arrangørene, Stig Weigner, opplyser at 
det i år blir 33 deltakere og to sjåfører. Det er 
omtrent samme antall som i fjor. Han forteller 
at det stort sett er samme mannskap, men at 
det er 4–5 nye deltakere i år.

Gjennomsnittsalderen i fjor var 60 år. Eld-
stemann er Einar Granum på 75. Han har Thai-
lands Tidende skrevet om før, siden han er lam 
i ene beinet, og derfor må yte litt ekstra for å 
holde tritt med de andre.

Weigner kan fortelle at over halvparten av 
deltakerne kommer nedover fra Norge for å 
delta på turen.

– Har dere ikke tenkt å ta turen over grensa 
til Kambodsja noen gang, da?

– Vi har tenkt tanken, men det er noe prob-
lematisk med tanke på visum, sier Weigner, 
som er med for femte gang. Kona Prakaikeaw 
er med for andre gang. Hun er en av tre kvinner 
i den mannsdominerte sykkeltroppen.

Deltakerne oppfordres til å bruke kart-
apper på sine mobiltelefoner – som bør ha 

powerbank. Videre skal alle ha med ekstra in-
nerslanger, dekk, pumpe, lys foran og bak samt 
hjelm.

Ruta er som følger: Aranyaprathet – Soi Dao 
– Khao Saming – Laem Klad – Lan Sai Beach – 
Laem Sing – Ban Phe – Pattaya. Prisen er 15.000 
baht for turen, inkludert losji og frokost.

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com

IVRIG GJENG: De fleste av deltakerne på fjorårets «Tour de North» deltar også i år. (Foto: Privat)
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Velkommen til kirken!
Åpningstider: Tirsdag til søndag 12 til 16 (mandag stengt).
Kom innom for en god prat, vafler, kanelboller, kaffe,
norske varer, lokalaviser og fersk Aftenpost m.m.
Risengrynsgrøt hver lørdag!

Gudstjenester: Hver søndag kl. 11.00 

Barnegruppen: Torsdag 17.30 - 19.00

Kirken finner dere i Thappraya Road Soi 7, mellom Pattaya
og Jomtien. Se etter det norske flagget!

Tel: 085-1357755.
Vakt: 085-1239090
pattaya@sjomannskirken.no
Web: www.sjomannskirken.no

Veterantreff for soldater
fra internasjonal tjeneste
Hver torsdag mellom 12:00 og 16:00

på Sjømannskirken i Pattaya

E-post: olejohnnyt@gmail.com

PATTAYA
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Flotte leiligheter

Vi har flotte leiligheter til leie i  
Pratumnak Hill fra 20.000 baht pr. 
måned. Siam Ocean View og Siam 
Royal Ocean View er to 7. etasjes 
luksus condominium med henholds-
vis 43 og 25 leiligheter.
Alle enhetene har høy europeisk 
standard, store balkonger med flott 
utsikt.
Beliggende i det meget populære 
området Pratamnak/Buddha Hill, 
eller det som på folkemunne heter 
“Beverly Hills” i Jomtien/Pattaya, 
med flotte svømmebasseng.
Europeisk kjøkken med keramisk 
topp, avtrekksvifte, granittbenk. 
Aircondition i alle rom. Overbygget 
terrasse med takvifter.TV- og inter-
nettuttak, innebygde garderobeskap.
Vi har leiligheter til leie fra 84m2 
til 140m2. Med 1 til 2 soverom, 1 
til 2 bad. Alt er standard i våre lei-
ligheter. Besøk vår hjemmeside:
www.siamroyalhill.com
Eller ring Jan Arne
(tlf. 0885 252 085).

Little Norway Jomtien

De siste leilighetene selges rimelig. 
85 kvm, 2 sov. Baht 3.850.000.
122 kvm, 2 sov.  3 et. Baht 
5.700.000.
127 kvm, 3 sov. 2 et. Baht 
5.850.000.
Pratamnak/Buddha Hill, sjøutsikt. 
Heis, saltvannsbasseng.
Alle dok, tillatelser, skjøter ok.
Se: littlenorwayjomtien.com
Tel. Stig 0818 505 882.

View Talay 5D – 86 kvm

View Talay 5D – 86 kvm. 21. etasje. 
2 soverom. Meget strøken leilighet.
ALT inkludert, også tinglysing. Kan 
eies i eget navn.
Selges Kr 1.695.000,- 
www.giganett.no, post@giganett.no

 Fantastisk leilighet – 82 kvm

Siam Ocean View er et 7 etg. luksus 
condominium med 43 enheter. 
Beliggende i det meget populære 
området Pratamnak/Buddahill. 
Topp europeisk standard på interiør, 
fliser, kjøkken og bad. Doble iso-
lerte vegger, pvs. vinduer og dører 
med doble glass. Takhage med eget 
svømmebasseng. 1 soverom, 1 bad. 
Pris: 4.800.000 baht. 10 års finan-
siering. Se www.siamroyalhill.com
eller ring Jan Arne tlf. 0885252085.

Luksustilværelse

I egen leilighet – Pattaya/Jomtien. 
Leiligheter til salgs med opp til 10 
års finansiering.  Innskudd på så lite 
som 20-25%.
Siam Royal Ocean View er et 
7-etasjes luksuscondominium med 
25 leiligheter. Beliggende i det 
meget populære området Pratam-
nak/Buddahill, eller det som på 
folkemunne heter “Beverly Hills” 
i Jomtien/Pattaya. Med andre ord 
beliggenhet, beliggenhet, beliggen-
het. Høy europeisk standard, med 
store balkonger og flott utsikt. Siam 
Royal Ocean View ligger i Pratum-
nak Soi 6. Det er 4 typer leiligheter 
i hver etasje: A (128m2), B (98m2), 
C (96m2) og D (117m2). Vi kjører 
som vanlig bare den beste kvaliteten 
på det materiale vi bruker, 
Se på vår hjemmeside for mer in-
formasjon om hva som er ledig. Her 
finner du også all annen informas-
jon. www.siamroyalhill.com.                               
Eller ring Jan Arne
(tlf. 0885 252 085).

Sea View Condo, Pattaya

En fint beliggende condo på 75 m2. 
To balkonger, 150 meter fra havet, 
fullt møblert, parkering, pool med 
fitness, 60 tv-kanaler, security.
Kan kjøpes for 1,2 millioner norske 
kroner. Hytte ved havet i Norge kan 
inngå, men her bor mange nord-
menn.
Er du interessert i å høre mer, la 
meg høre fra deg.
Tel: 50186128, e-post:
larshansenlarsen@gmail.com

Super leilighet Pratamnak

Denne leiligheten må du bare se! 
202: 96 m2, 2 Sov & 2 Bad.
Siam Royal Ocean View er et 
7-etasjes luksuscondominium med 
25 leiligheter. Beliggende i det 
meget populære området Pratam-
nak/Buddahill, eller det som på 
folkemunne heter «Beverly Hills» 
i Jomtien/Pattaya. Høy europeisk 
standard, med store balkonger og 
flott utsikt. Pris 8.500.000 baht. 
Finansiering mulig. Besøk
www.siamroyalhill.com eller ring 
Jan Arne (tlf. 0885 252 085).

Flott leilighet

4 etg. 112 kvm. 2 sov & 2 bad 
stor terrasse med nydelig utsikt. 
Leiligheten ligger i Siam Ocean 
View, som er et 7 etasjes luksus 
condominium med 43 enheter. Topp 
europeisk standard på interiør, fliser, 
kjøkken og bad. Doble isolerte veg-
ger, pvs vinduer og dører med doble 
glass.Takhage med eget svømme-
basseng. Beliggende i det meget 
populære området Pratamnak/Bud-
dahill. Pris: 7.800.000 baht.
Besøk vår hjemmeside
www.siamroyalhill.com eller ring 
Jan Arne (tlf. 0885 252 085).

Condo Jomtien Beach 

View Talay Residence Condo 3,  
Jomtien Beach. Google-søk på View 
Talay Residence 3, Jomtien gir deg 
mange sider med informasjon om 
eiendommens fortreffelighet, og 
konklusjonen er at leiligheten min, 
er den beste avtalen for deg. 54 kvm 
leilighet til leie i Jomtien, med den 
aller-beste beliggenheten 200 meter 
fra stranden.
Min leilighet er til leie for 15.000 
baht i måneden, eller Danske kroner 
3.000 ved leje periode 6 måneder. 
Kan naturligvis forhandles afhæn-
gig af lejeperiode. Innskudd 45.000 
baht.m år du nøye på google søke-
motor, skriv teksten 
uniqe-located-apartment54sqm.dk
Så bliver du koblet til nettstedet 
mitt, som inneholder alle bilder, og 
al nyttig informasjon. 
Velkommen til min lejlighed. Hen-
rik Jochumsen. jochumsenhenrik@
yahoo.dk. Tlf. +45 21608199
Nuch Tomee er autorisert til å leie 
ut leiligheten min. Hun har kontor 
i View Talay Residence 3-bygning 
på samme bakkenivå som QPM-
kontor, men du må gå til venstre for 
å komme til Nuch Tomee-kontoret.
Email Nuch Tomee, popcornja@
hotmail.com. Tlf.  +66  38 757 488

Direkte på Jomtien Beach

Det er hos Giganett du finner de 
beste leilighetene med meget høy 
standard til leie for 2 uker og opp-
over i View Talay Condo 3-5D og 
7 i Jomtien, alle sentralt plassert på 
Jomtien Beach og ved taxirute til 
Pattaya. Fra 50 til 150m2, studio, 
1, 2 og 3 soverom, fullt møblerte 
og utstyrte, barnevennlige med 
balkongsikring, alle med havutsikt.
Email: utleie@giganett.no.
Se vår webside: www.giganett.no

Se�flere�annonser�på�www.thailandstidende.com

Rubrikkannonse med bilde koster THB 900 for 
privatpersoner: marked@thailandstidende.com

LEILIGHET TIL LEIE

LEILIGHET TIL SALGS

MARKED
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Condo Pratamnak 95 kvm

En fantastisk leilighet i tredje etasje 
(308). 2 soverom og 2 bad.  Flott  
overbygd terrasse med takvifter. 
Europeisk kjøkken, innebygde 
garderobeskap, aircon, tv, inter-
nett osv. Siam Ocean View er en 
7-etasjers luksus condominium med 
43 enheter. Alle de 43 enhetene har 
høy europeisk standard og store 
balkonger med flott utsikt. Svøm-
mebasseng og hageanlegg på taket. 
Pris: 5.900.000 baht.
Besøk www.siamroyalhill.com
eller ring Jan Arne
(tlf. 0885 252 085)

Hjørneleilighet rett på stranden

View Talay 3A.,15. etasje. 137 
kvadratmeter med 2 soverom og 
2 bad. Flott sjøutsikt. Direkte på 
Jomtien Beach. ALT inkludert, også 
tinglysing. Kan eies i eget navn.
Selges Kr. 3.290.000,- / bud.  
www.giganett.no, post@giganett.no

Hjørneleilighet beachfront

View Talay 7, 9. etasje. 141 
kvadratmeter med 3 soverom og 
2 bad. Flott sjøutsikt. Direkte på 
Jomtien Beach. ALT inkludert, også 
tinglysing. Kan eies i eget navn.
Selges Kr. 3.630.000,- / bud.  
www.giganett.no, post@giganett.no

Catteraya, Cha-am

Leilighet ca. 100 kvm. Beliggende 
7. etasje. 100 meter til strand. Fullt 
møblert. 25 km til Hua Hin. 2,5 
time til Bangkok. Prisant. THB 
3.250.000. Tel.: 004799729886. 
chaamcondo@gmail.com

Penthouse Nordic Terrace 

Penthouseleilighet Nordic Terrace 
til salgs. Pris 10.000.000 baht.
Leiligheten er i 6. etg. med 3 
soverom og 150 kvm + 100 kvm. 
terrasse. Fantastisk utsikt og ingen 
bygninger som sperrer utsikten. 
Leiligheten er firma eid og vil da 
ikke påløpe noen ekstra kostnader 
ved overtagelse,
Har hatt leiligheten siden 2006 og 
leid den ut når jeg ikke har bodd i  
leiligheten. Forventet leie inntekter 
pr. år er 500 000 bath++
Kan være behjelpelig det første året 
med å hjelpe til å leie ut leiligheten 
hvis det skulle være ønskelig.
Selges fult møblert.
Kontakt: Tel.: +4799713405.
E-post: kjelwe@hotmail.com

Strandleilighet Nadan Beach

Nadan Beach Khanom, Nakhon Si 
Tammarat: Denne flotte 2 soveroms 
2 baderoms 108 sqm hjørnelei-
ligheten har flott hav utsikt fra 
en stor balkong og kommer fullt 
møblert så bare og flytte rett inn 
eller leie den ut fra dag en. Nadan 
beach Khanom ligger i Nakhon 
Si Tammarat fylke på grensen til 
Surat Thani fylke , du kan se ut til 
den mere kjente øya Koh Samui og 
ligger bare 20 minutter fra fergeleie 
ut til Koh Samui , er også bare 1 
time unna Nakhon Si Tammarat 
flyplass med 13 daglige avganger til 
Bangkok. Pris 3.8 mill. bath. Tel.: 
0861441460. E-post:
laffen11@hotmail.com

Hus i Hua Hin 

På grunn av sykdom, ser vi oss 
dessverre nødt til å flytte hjem og 
selge huset vårt i Hua Hin. Be-
liggende ca. 4-5 km fra sentrum og 
fra strand. Pris: 4.3 mill THB eller 

1.1 mill NOK inkl. dok.omk. 
Det har følgende fasiliteter:
Huset er 110 kvm og tomten er på 
380 kvm. Bygget i 2006, en norsk 
eier. Huset er fullt møblert og klart 
for innflytting. 3 soverom og 3 
bad. 4 air-con. Europeisk kjøk-
ken. 3000 liter reserve vanntank. 
Vannrensesystem. Godt opparbeid-
et hage med mange tropiske trær 
og blomster. Elektrisk inngangs-
port kontrollert via fjernkontroll. 
Overbygget parkeringsplass. Inn-
bruddsalarm. 6 overvåkningskamer-
aer dekker hele huset utvendig, kan 
kobles opp mot mobil og/eller PC. 
Internett m/fiberkabel 80/20 mbps 
og fasttelefon installert. Flisebelagt 
rundt huset. Saltvannsbasseng. 
Vaskerom med vaskemaskin, og 
pumperom for basseng i eget bygg 
på utsiden.
Henvendelse: Norsk/engelsk +66 
(0)81 190 0058. Thai/norsk +66 
(0)88 241 5860. E-post: jorn2309@
outlook.com

Flott hus i Pattaya

Et meget flott hus selges 2 til 3 km 
øst for Pattaya. Det beste er å ringe 
eller sende mail slik at jeg kan 
sende bilde. Ellers er jeg på Face-
book, søk på Svein Sørensen. Stedet 
som huset står hetter Patta Village. 
Huset er som sagt stort og flott med 
fullt inventar trenger ikke å ta med 
noen ting kanskje noen bilder på 
veggene. Det er stor takterrasse. Det 
er et stort klubbhus med 25 meter 
svømmebasseng og stort trimrom. 
Pris er THB 4.900.000 eller ca. 
NOK 1.200.000. Huset er fantastisk 
møblert. Tel.: +47 90941635. E-
post: sosgolf@hotmail.no

Nytt hus i Cha-am

Har et nytt hus til salgs i Cha-am – 
Hua Hin, Nice Breeze 7, ikke langt 
fra flyplassen. Grunnet flytting til-
bake til Bangkok må jeg dessverre 
selge dette. Ca 120 kvm. innven-
dig, mange detaljer, stor uteplass, 
saltvannspool, 2 soverom, 2 bad, ett 
stort! Må ses! Noen bilder følger. 
NY PRIS: 8,2 mill. baht (1 mill. 
ned). Kontakt: Tel.: 0812949660. 
E-post: per@hunstok.no

Raskt salg Koh Samui

Kom med et godt tilbud!
Norsk eier er ute etter å selge en 
flott, byggeklar tomt i en åsside på 
nordre del av Koh Samui – med 
utsikt rett ut til Koh Phangan!
Pris: 9 mill. baht eller nærmeste 
gode tilbud.
Kontakt:
marked@thailandstidende.com

Hoff Café, Bangsarey

Hoff Café er til salgs – start forret-
ningsvirksomhet i Thailand i dag!
Kafeen serverer europeisk og thai-
landsk mat, pizza, brød og kaker. 
Det arrangeres private fester og 
tilbys takeaway.
Kafeen har minimart, svømmebas-
seng og utleie av mopeder. Det er 
wifi og norsk tv. Med kafeen følger 
hus med stue, fire soverom, fire bad 
og to kjøkken.
700 m2 tomt, 220 m2 hus.
Ring 081-8579961 (Svein Erik), 
086-1478787 (Pa).

1976 Cadillac selges

Classic Cadillac 76-modell Fleet-
wood Brogham.
Delvis restaurert, auto. 100 % origi-
nal motor. V8 ca. 5700 cc.
Original stoff interiør, burgunder 
rød. Sort vinyltak.
Forniklet eike-kapsler i stål.
Pris: Baht 275.000.
Hans Jørgen Lorentzen.
Tel: 0811613270.
E-post: cadillac67@gmail.com

HUS TIL SALGS

LAND TIL SALGS

TIL SALGS

MARKED
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