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Thailands Tidende mener: Sjømatrådet til Bangkok
Norges sjømatråd flytter kontoret 
i Singapore til Bangkok fra og med 
juli/august 2019. De vil bli sam-
lokalisert med ambassaden, opp-
lyser fiskeriutsending Jon Erik 
Steenslid til Thailands Tidende. 
Han er sjefen for Norges sjømatråd 
i Singapore.

Muligheten for flytting ble sig-
nalisert allerede i juli, da Steenslid 
sa følgende i et intervju med Thai-
lands Tidende:

– De siste årene har eksport-
mønsteret endret seg, og Thailand 
er nå det største markedet for 
norsk laks i regionen.

Eksporten av norsk laks til 
Thailand økte med hele 40 prosent 
fra 2016 til i fjor. Tallene for ørret 
og makrell minket noe, men to-
talen ble likevel en økning på sju 
prosent. På verdensbasis er Thai-
land Norges 19. viktigste marked 
for sjømat, og Thailand står nå for 
35 prosent av markedsinnsatsen 
på Singapore-kontoret.

Om årsaker til at Singapore 
opprinnelig ble valgt, sa han: – 
Singapore er et enkelt land å flytte 
til for nordmenn, både i forhold til 
språk, levestandard og sikkerhets-
messig.

Flyttingen vil sammenfalle med 
at det kommer en ny fiskeriut-
sending, da Steenslid skal fratre 
jobben på det tidspunktet.

– Vet du hva du skal gjøre fra 
neste sommer av?

– Jeg vet foreløpig ikke hva jeg 
skal gjøre etter neste sommer, 
men er åpen for alle gode forslag, 
sier Steenslid, som ikke  utelukker 
at Thailand kan være en interes-
sant arbeidsplass for ham. (dae)

Løshunder ut av Bangkok
Myndighetene i Bangkok gir nå 
offentlig ansatte i femti av byens 
distrikter opplæring i å fange løs-
hunder. Ordføreren i byen Aswin 
Kwanmuang innrømmer overfor 
avisa Daily News at tiltakene i 
byen hittil ikke har vært tilstrekke-
lige til å gjøre noe med problemet. 
Kun vaksinasjon og sterilisering 
holder ikke tritt med utviklingen 
i populasjonen, så nå skal de be- 
gynne med å fange hunder og 
sende dem vekk.

De fangede hundene vil bli regi-
strert og sjekket for sykdom. Der-
etter vil de bli vaksinert og steri-

lisert og sendt til en hundefarm 
i Uthai Thani. Ifølge Daily News 
kan denne farmen ta kun 8000 
dyr, så det blir nok raskt behov 
for flere farmer. Alternativet er at 
løshundene avlives, som forfektes 
av enkelte når temaet dukker opp 
på sosiale medier, men ordføreren 
har bedyret at hunder ikke vil bli 
avlivet. 

Ordføreren oppfordrer frivil-
lige organisasjoner til å fortsette 
sitt arbeid som før. Hittil er det 
frivillige organisasjoner som har 
stått for mesteparten av arbeidet 
med løshunder i Bangkok. (dae)

Ambassadeservice for god?

Ti år siden starten

Den påtroppende ambassadøren i Bangkok opplyste på informasjons-
møtet i Pattaya at Utenriksdepartementet i Oslo har vært på besøk og 
konkludert med at ambassaden her yter for god service til nordmenn i 
Thailand. Det gjelder verifisering av dokumenter utstedt i Norge – som 
egentlig skal legaliseres der. Likeledes har de for lange åpningstider, 
noe som nå er justert ned. De fikk også påpakning for å drive individu-
ell veiledning, istedenfor å gi standardsvar, når folk henvender seg med 
saker som det egentlig er andre offentlige etater som skal svare på.
 
Jeg må si at dette ikke 
kommer som en over-
raskelse, basert på min 
erfaring med Utenriks-
departementet. Som 
journalist er jeg i kontakt med mange offentlige etater i Norge, og nesten 
uten unntak er de veldig behjelpelige med å finne svar på spørsmål på 
en rask måte. Unntaket er Utenriksdepartementet. De er generelt sett lite 
behjelpelige og trege til å svare, hvis de svarer i det hele tatt.

Så jeg får anbefale ambassaden her om å fortsette med sitt servicenivå, 
og ikke bruke servicenivået til UD i Oslo som noen målestokk. Ambas-
saden i Bangkok er også i en særstilling blant Norges 99 utenriksstasjon-
er. Blant land utenfor EU er det her det bor flest nordmenn. Og de trenger 
utvidet assistanse sammenlignet med f.eks. nordmenn som bor i Spania 
eller andre nordiske land – grunnet at man ikke har EØS-rammeverket 
som rettesnor.

En av tingene som nordmenn utenfor EU trenger, er en garantist for 
sykehusinnleggelser hvis man er medlem av folketrygden. Ifølge ambas-
sadøren er ambassaden i Bangkok den eneste utenriksstasjon som tilbyr 
dette på fast basis. Det bør de fortsette med, og andre norske ambassader 
rundt om i verden bør følge etter. Det skader ikke å gi god service til pen-
sjonister som har betalt skatt i Norge gjennom et langt yrkesliv.

Som en del av servicen har ambassaden hatt informasjonsmøter på fire 
steder i Thailand. Det var et populært tiltak. Helfo var med, mens NAV og 
skatteetaten glimret med sitt fravær. Vi har rapporter fra møtet i Pattaya 
på websidene våre samt på side 7 i denne utgaven.

Om seks dager er det ti år siden vår første utgave – da under navnet Pat-
taya Tidende. «Utkommer annenhver lørdag» sto det på den utgaven. Det 
holdt frem til april 2009. Da sto man foran lavsesongen i turistnæringen 
og det viste seg at det ikke var nok annonsetilfang for 
mer enn én utgave pr måned.

I starten var det kamp om å få distribuert avisen på 
hoteller og restauranter, for det var et stort oppbud av 
gratismagasiner – på engelsk, tysk, fransk, russisk, og 
til og med på norsk. Dette er ikke noe problem lenger, 
for Thailands Tidende er nå den eneste gratispublikas-
jonen som er å finne fast på disse stedene. Så overlates 
det til leserne å gjette seg frem til årsaken til dette.

Bangkok er i
en særstilling

FLYTTER: – Thailand er nå det 
største markedet for norsk laks 
i regionen, sier fiskeriutsending 
i Singapore Jon Erik Steenslid. 
(Foto: Sjømatrådet)
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Flest thaier mishandles i Norge

De to neste landene på lista er Fil-
ippinene med 42 innvilgelser og 
Pakistan med 41. Thaiene utgjør 
14 prosent av de 494 kvinnene 
som har fått slikt opphold siden 
2010.

I alt har 106 thailandske kvin-
ner søkt om slikt opphold disse 
ni årene (tallene for 2018 gjelder 
frem til oktober). Det gir et snitt 
på 12 saker pr år. Av de 106 fikk 
45 avslag og 61 fikk altså innvilget 
opphold, ifølge kommunikasjons-
staben i Utlendingsdirektoratet. 
Det gir en innvilgelsesprosent på 

Siden den nye utlendingsloven trådde i kraft i 2010 har 61 thaier 
fått innvilget opphold i Norge etter den såkalte mishandlings-
paragrafen. Det vil si at de har fått opphold selv om de brøt ut av 
ekteskapet før de forskrevne tre årene var gått.

58 prosent. Filippinene hadde 60 
prosent og Pakistan hele 72 i inn-
vilgelsesprosent.

Spekuleres i fast opphold?
Det er mye snakk om regelen 
som gjør at man får fast opphold i 
Norge etter tre års ekteskap. Kvin-
neforkjempere mener at de nor-
ske mennene som gifter seg med 
utlendinger utnytter dette faktum, 
og truer med skilsmisse hvis de 
ikke føyer seg.

Men på ulike webfora blir det 
fremsatt teorier – stort sett fra 
menn – om at thailandske kvinner 
spekulerer i dette, og skiller seg 
fra mannen når det har gått tre år 
og de dermed ikke vil bli kastet ut 
av landet.

Undersøkelse avkrefter
Det finnes tall på dette, men 
man må helt tilbake til 2006, da 
Statistisk Sentralbyrå foretok en 
undersøkelse kalt «Grenseløs 
kjærlighet? Familieinnvandring 
og ekteskapsmønstre i det flerkul-
turelle Norge». Den undersøkels-
en avkreftet disse ryktene som går 
om treårsgrensen, siden utlend-
inger fulgte omtrent samme trend 
som norske kvinner. For begges 
vedkommende er det ca. dobbelt 
så mange skilsmisser i årene 3–5 
av ekteskapet som de tre første 
årene.

Advokatfirma trår til
Vi skrev om denne saken i novem-
ber 2012, og da intervjuet vi ad-
vokat Kristine Aarre Hånes i fir-
maet RettAdvokat i Bergen. Hun 
hadde det året hjulpet sju thaier 
med å søke om opphold etter den 
såkalte mishandlingsparagrafen, 
som er paragraf 53 i Utlendings-
loven.

Når vi tar kontakt igjen nå, så 
forteller hun at antallet thaier i år 
er omtrent som i 2012.

Nedgang på krisesenteret
Krisesenteret for Bergen og om-
egn har hatt besøk av 91 kvinner 
hittil i år. Mens kvinner fra Thai-
land utgjorde hele 19 prosent i 
2012, har de i år utgjort 6 prosent 
– altså seks kvinner totalt. Mot-
takskonsulent Mai Thomsen ved 
krisesenteret sier at det har vært 
en nedgang de siste årene når det 
gjelder thaier som tar kontakt.

I snitt 12 mishandlingssaker pr år:

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com
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MISHANDLING: Så mange har fått opphold i Norge etter mishandlingsparagrafen siden 2010. (Kilide: UDI)
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Ja til medisinsk marihuana
13. november ble det klart at den 
thailandske regjeringen ønsker 
å gi klarsignal for bruk av mari-
huana til medisinsk bruk. Men de 
har anbefalt at loven skal vurderes 
igjen om fem år, og at bruken over-
våkes strengt i disse fem årene. 
Lovforslaget skal behandles vi-
dere i kongressen, men med en 
klar anbefaling fra regjeringen er 
sannsynligheten stor for at det blir 
vedtatt.

Myndighetenes talsmann Put-
tipong Punnakanta uttalte at et-
ter de fem årene kan bruken få 
sterkere restriksjoner eller man 
kan få ytterligere frigjøring. Det 
kommer an på resultatene.

Det blir presisert at det ikke 
skal være mulig for bønder med 
helseproblemer å dyrke marihua-
na til eget bruk. 

Leder  Prapat Panyachartrak i 
bøndenes interesseorganisasjon 
National Farmers Council stilte 
i avisa The Nation spørsmål om 

loven favoriserte den medisinske 
industrien. Han sa at marihuana 
kunne bli en god inntektskilde for 
mange bønder, men reguleringer i 
loven gjør dette umulig. (dae)

Skattefradrag for forsikring
Nordmenn som skatter til Thai-
land kan nå trekke fra inntil 
15.000 baht for privat helsefor-
sikring. Begrensningen er at hvis 
man allerede har maksimalt skat-
tefradrag på 100.000 baht for livs-

forsikring, så får du ikke fradrag 
for helseforsikring.

Summen av de to fradragene 
skal være maksimalt 100.000 
baht. (dae)

RESTRIKSJONER: Bønder vil 
ikke kunne dyrke denne planten 
til eget bruk. (Foto: Pixabay)

Hua Hin Cats opptrer 1, 14, 
15. og 31. desember. 
Alt overskudd går til barne-
hjemmet Baan Jing Jai. God jul og godt nytt år!

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

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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Mye nytt fra ambassaden

Vi deltok på informasjonsmøtet i 
Pattaya, som ble holdt på Jomtien 
Garden Hotel med full sal og drøyt 
200 fremmøtte personer.

Det ble rapportert om et økt 
antall nordmenn som nå havner i 
problemer med thailandske myn-
digheter på grunn av opphold uten 
gyldig visum. Det pågår en nasjon-
al kampanje for å få utvist folk som 
oppholder seg i Thailand ulovlig, 
og det rammer også nordmenn. 
Selv med kun noen få dager over-
stay har ambassaden opplevd at 
folk blir fengslet, utvist og deretter 
svartelistet for ett år eller mer fra 
å returnere til Thailand.

Langvarige fengselsopphold
Folk som blir pågrepet uten lovlig 
visum kan se frem til mange dager 
i fengsel, spesielt hvis de blir tatt 
utenfor hovedstaden. I provinsene 
venter de nemlig gjerne til man 
har fått flere lovbrytere før de 
sendes i samlet tropp til Bangkok. 
Det kan dreie seg om dager og 
uker i fengsel. Når man kommer til 
Bangkok må man prosesseres før 
man kan deporteres. Det kan ta ca. 
en uke, opplyses det.

Hvis man ikke har kontanter 
å betale for seg med, så blir det 
problemer, og mange har opplevd 
at mobiltelefoner blir konfiskert 
av politiet, som gjør at man er 
stort sett hjelpeløs. Nordmenn 
som havner i slike problemer må 

I siste halvdel av november 
var ambassaden og Helfo på 
besøk i Pattaya, Cha-am, Khon 
Kaen og Phuket. Det dukket 
opp flere saker som var nye 
for fastboende nordmenn her.

bekrefte overfor ambassaden at 
de ønsker hjelp før ambassaden 
kan tre støttende til. Denne pa-
pirmølla har vist seg å bli et 
mareritt for mange, og det advar-
es på det sterkeste mot å opp- 
holde seg i Thailand uten lovlig vi-
sum.

Behandling i naboland
Det kom frem at det ikke er noe i 
veien for at norske NAV-medlem-
mer kan velge sykehus i naboland, 
hvis det er enklere, f.eks. hvis de 
bor i nærheten av en landegrense. 
Uansett hvor man bor kan man 
velge å behandles i andre land, 
men reiseutgifter blir ikke dek-
ket hvis det finnes tilsvarende be- 
handlingstilbud nærmere hjem-
met.

Reisekostnader
En nyhet fra NAV er at det nå 
dekkes reisekostnader med 2,40 
kroner pr kilometer uansett om 
man bruker egen bil eller andre 
kommunikasjonsmidler, f.eks. tog 
eller buss. De måler avstanden 
fra hjemstedet til sykehuset, og 

betaler etter antall kilometer. Det 
er en egenandel på 149 kroner.

På spørsmål fra salen ble det 
opplyst at NAV kan dekke overnat-
ting, hvis behandlingen ikke kan 
utføres den dagen man ankommer.

Garantister for thaier
For å kvalifisere som garantist for 
thaier som vil til Norge er kravet 
nå drøyt 260.000 kroner i inntekt, 
og at man ikke har mottatt sosial-
hjelp siste 12 måneder. Garantis-
ter må være registrert som bosatt 
i Norge. Hvis man ønsker å ta inn 
en samboer, så må samboerskapet 
ha vart i minst to år. Folk som kun 
har møtt hverandre via nett kvali-
fiserer ikke.

I fjor tok ambassaden over 
12.000 avgjørelser angående vi-
sum til Norge. Hele 96 prosent av 
søkerne fikk innvilget visum.

Fastlege
Flere personer hadde spørsmål 
om fastlege. Nordmenn som er ut-
flyttet mister sin fastlege, men det 
er ikke noe i veien for at man kan 
reise hjem til Norge og be om en 
avtale med sin tidligere fastlege. 
Det blir da opp til legen om han 
har tid til å ta en konsultasjon. 
Hvis han ikke har det, så er det 
mulig å gå til andre leger. En av 
kommunelegens oppgaver er å 
sørge for at alle personer i Norge 
har adgang til lege.

Kom deg på nett!
Det blir nå stadig vanskeligere å få 
hjelp hvis man ikke er villig til å ta 
i bruk internett. Påtroppende am-
bassadør Kjersti Rødsmoen er klar 
over at dette er en utfordring for 
mange pensjonister.

– Mange nordmenn i Thailand 
er dårlige på internett, hva kan de 
gjøre?

– Jeg vet veldig godt at dette er 
et problem, jeg har en mor som 

nettopp har skaffet seg internett-
bank. Men folk får forsøke å få 
hjelp fra andre som kan dette.
 
Bekreftelser av inntekt
En ting som opptar nordmenn bo-
satt i Thailand mer enn noe annet 
for tiden, er bekreftelse av inntekt 
for søknad om årsvisum i Thai-
land. Storbritannia og USA – og 
nå også Danmark – vil slutte med 
dette.

Vi stilte ambassadøren spørs-
målet:

– En leser nevnte for oss at hvis 
det skulle bli endringer her, så bør 
ambassaden opplyse om dette i 
god tid i forveien, for det tar tid å 
samle sammen 800.000 baht på en 
bankkonto, som er alternativet til 
bekreftelse. Han mente at det burde 
opplyses om evt. endringer minst 
ett år i forveien.

– Jeg er enig i at vi bør opplyse 
om endringer i god tid, svarte 
Rødsmoen.

FULLT HUS: Over 200 folk møtte opp på ambassadens informasjonsmøte på Jomtien. (Foto: Dag A. Ekeberg)

Informasjonsmøter på fire steder i Thailand: 

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com

Garanterer kun for ti dager
Einar Svanøe ved ambassaden i 
Bangkok opplyst på informasjons-
møtet i Pattaya om at de nå kan 
garantere for maksimalt ti dag-
ers sykehusopphold. Årsaken er 
personvernforordningen fra EU, 
som gjør at man ikke lenger kan 
utveksle personopplysninger via 
normal e-post. Det vil si at ambas-
saden og Helfo kun kan kommun-
isere via brevpost, ble det opplyst.

Vi tok kontakt med Helfo for å 
høre om dette. Seksjonssjef Hanne 
Grøstad svarte.

– Når skjedde denne endringen?
– Helfo har siden april i år åp-

net muligheten for utenriksstas-

joner til å sende saker gjennom 
Altinn. Ambassaden i Bangkok ble 
informert om det samme måned. 
Altinn er den sikre elektroniske 
kanalen for utveksling av infor-
masjon som  Helfo bruker i saker 
etter folketrygdloven § 5-24.

– Jobbes det med en løsning på 
problemet? Og hva kan være mulig 
alternativer?

– Vi vet at utenriksstasjonene 
har hatt utfordringer med å ta 
i bruk Altinn. Alternativet til å 
bruke Altinn er ordinær post.

Vi har i skrivende stund ikke 
fått noen kommentar fra ambas-
saden på informasjonen fra Helfo.

AMBASSADØR: Påtroppende 
ambassadør Kjersti Rødsmoen 
ledet møtet i Pattaya. (Foto: Dag 
A. Ekeberg)
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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

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



Thailands Tidende 91. desember 2018

Rune Edvardsen evangeliserer med musikk:

– Rune Edvardsen uttalte til avisa 
Dagen i 2013 at Troens Bevis hadde 
en visjon om at 1.000 lokale evan-
gelister skulle være med å plante 
10.000 nye menigheter i Sørøst-
Asia. Har dere noen tall på hvordan 
dette har gått?

– Vi har per i dag økt til ca. 
1200 innfødte evangelister totalt, 
der 1100  av dem nå befinner seg i 
Sørøst-Asia, forteller Bente Rogn-
mo Thakre, som jobber i markeds-
avdelingen i Troens Bevis Verdens 
Evangelisering.

Troens Bevis har tall for de siste 
seks månedene, og da er det blitt 
plantet 901 menigheter i Sørøst-
Asia. 

– Jeg tror med sikkerhet at vi 
skal oppfylle Runes visjon om 
10,000 menigheter i denne regi-
onen, sier Thakre.

– Flertallet av disse menighet-
ene er det vi kaller «house church-
es», og kan bestå av en liten gruppe 
på 5-10 personer eller flere titalls 
personer som samles i et privat 
hus.

Konserter i Thailand
– Vi rapporterte i 2014 at Rune 
Edvardsen skulle holde seks rocke-
konserter i Thailand i november 
det året. Hvordan gikk det, og har 
det vært avholdt flere konserter et-
ter dette?

Den norske organisasjonen 
Troens Bevis jobber mot 
målet om 10.000 menigheter 
i regionen. Nå er det spesielt 
Myanmar som står i fokus.

Troens Bevis satser i Sørøst-Asia

– Rune forteller at han hadde 
seks konserter i Thailand i nov-
ember i 2014, fordelt på de tre 
byene Lhomsak, Phitsanulok og 
Nakhonthai. Han hadde to kon-
serter i hver by. Rune forteller at 
den siste konsertkvelden, som var 
i Lhomsak, var spesielt flott med 
over 3000 deltagere. 

Thakre legger til:
– Det var spesielt gøy at dere 

skrev om konsertene i Thailands 

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com

MYANMAR: Rune Edvardsen driver evangelisering i Myanmar for tiden. (Foto: Troens Bevis)

Tidende, for det førte til at også 
nordmenn i Thailand kom på kon-
sertene. Flere av dem kom bort 
og pratet med meg etterpå, og det 
var veldig kjekt å få treffe dem. 
Enkelte har jeg fremdeles kontakt 
med, sier Rune.

– Har dere konkrete prosjekter i 
Thailand i dag? Hva med nabolan-
dene?

– I januar skal Rune på en 
større konferanse i Bangkok for å 
samle Asia-nettverket til Troens 
Bevis i samarbeid med IMI kirken 
i Stavanger. Da vil det komme folk 
og lokale medarbeidere fra hele 
Sørøst-Asia.

Hun legger til: – Det er pr i dag 
ingen konkrete planer om flere 
konserter i Thailand. 

Satser i Myanmar
– Rune skal også ha en musikk-
festival i Myanmar nå i desember, i 
Loikaw i Kayah State, fra 15 til 16. 
desember. 

Troens Bevis  har opprettet et 
samarbeid med organisasjonen 
Myanmar Young Crusaders (MYC). 
En av likhetene er at begge organ-
isasjoner benytter seg av musikk 
som et virkemiddel til å nå frem 
til en ung generasjon, ifølge Tro-
ens Bevis. De fokuserer også 
på å hjelpe lepra-rammede og 
rusmisbrukere, og har bibelskoler, 

barnehjem, evangeliske indremis-
jonskampanjer og musikkfesti-
valer. 

– Nå er vi klar til å ta arbeidet 
videre etter kampanjene. Nye me-
nigheter skal plantes, flere inn-
fødte evangelister skal trenes, 
utrustes og sendes ut og introkur-
set «Det nye liv» skal trykkes opp 
og deles ut til landets befolkning, 
sa Edvardsen til organisasjonens 
eget magasin.

Over hele Sørøst-Asia
Troens Bevis har evangelister i 
følgende land/områder i Sørøst-
Asia: Thailand, Indonesia, Myan-
mar, Laos, Kambodsja, Vietnam, 
Bhutan, Kina, India, Nepal, Hima-
laya og Pakistan.

Thailand er et av de frieste land 
i Sørøst-Asia når det gjelder reli-
gion, sier de. Men det er flere land 
i Sørøst-Asia som er med på Åpne 
Dørers World Watch list for 2018.    

– I disse landene er det gjerne 
systematisk forfølgelse av kristne. 
I ytterste konsekvens kan det være 
fare for livet med arrestasjon og 
tortur, men nye troende  kan også 
oppleve å bli utvist fra landsbyen 
sin, utvist fra familien, ha proble-
mer med å få jobb osv. I Bhutan er 
det spesielt vanskelig for kristne 
nå, sier Thakre.INTERESSE: Troens Bevis forteller om stor interesse for møtene deres i 

Myanmar for tiden, her i Loikaw i Kayah-provinsen. (Foto: Troens Bevis)
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Tar du deg råd til businessklasse?

Noen sover fra de letter til de lan-
der, andre er våkne hele veien. Det 
avgjør om man foretrekker å fly 
om natten eller dagen. 

Fordelsprogrammet man er 
medlem av påvirker også hvilket 
flyselskap man velger. Og hvis ar-
beidsgiver betaler, er bonuspoen-
gene med på å påvirke både valg 
av flyselskap og klasse.

Business eller ei?
Mange nordmenn i sesongyrker 
bor deler av året i Thailand. En 

Vi har sett på prisforskjellene 
på businessklasse, premium 
økonomi og økonomiklasse. 
Her er det lommeboka som 
teller – og om du vil frem på 
raskeste og mest behagelig 
måte, eller om det er andre 
ting som er viktig.

del av disse reiser konsekvent på 
businessklasse. Blant unge rei-
sende som skal til Thailand på 
ferie, vil nok det store flertall velge 
økonomi. Det samme gjelder pen-
sjonister med begrenset pensjon.

Reisetid er viktig
Når flybillett skal velges er reisetid 
et viktig kriterium for mange. De 
vil bruke minst mulig tid på fly. 
Da foretrekker de gjerne Nor-
wegian eller Thai Airways, med 
sine direkte forbindelser. Andre 
vil gjerne ha et avbrekk halvveis, 
enten ønsket er å tilfredsstille be-
hovet for nikotin eller rett og slett 
strekke på beina.

Fordeler med business
Har man mye bagasje er ofte 
businessklasse løsningen. Mange 
flyselskaper tilbyr minst det dob-
belte av hva man får på økonomi.

Businessklasse har også andre 
fordeler, som fast track, atskillig 
bedre mat og mer eksklusiv drik-
ke på flyet, og seter som kan legges 
ned så man nesten ligger i en seng, 
samt bruk av lounge. Skal man på 
en kort tur til Thailand med be-
grenset tid, er det en fordel å an-
komme mest mulig uthvilt. Det er 
ingen tvil om at en behagelig og 
avslappende flytur hjelper på det  
berømmelige «jetlag».

Hvem er billigst?
Det er umulig å si at et flyselskap 
er billigere enn andre på business-
klasse. I undersøkelsen vår ser vi 
at den aller rimeligste business-
klassebilletten tilbys av Air China. 
Men Etihad er kun 1500 kroner 

dyrere. Det er ikke tvil om at Eti-
hads produkt er bedre en Air 
China. Etihad har et lounge-tilbud 
som air China ikke kan måle seg 
med.

Sjekk selv!
Dette er en undersøkelse av flyv-
ninger på to ulike tidspunkter 
neste år. Det varierer hvem som 
er billigst. Det er derfor viktig å 
sjekke priser på flere selskaper 
om du leter etter en rimelig billett. 
Prisene som søkemotorene refer-
erer til selskapene er ofte dyrere 
enn billettene mange byråer til-
byr. Men sluttprisen når handelen 
gjennomføres viser at det ofte er 
billigst å kjøpe direkte fra fly-
selskap, da de sjelden har en lang 
liste med tillegg. 

God plass på Aeroflot
Er hensikten primært å sitte godt, 
bør en legge merke til Aeroflot. 
De har en egen premium-seksjon 
i flyet hvor setene har konfigu-
rasjonen 2–4–2, mot 3–4–3 på 
vanlig økonomiklasse på flymod-
ellen Boeing 777. Det betyr at du 
har cirka 20 prosent mer plass i 
bredde. Det merkes godt. Her har 
selskaper som KLM noe å lære. 
Der får du tre tommer større av-
stand til setet foran, men ikke 
større bredde.

Så hvis du skal betale for pre-
mium økonomi, som også kalles 
economy comfort, så sjekk nøye 
om det er et godt tilbud. Norwe-
gian, som ikke har businessklasse, 
har derimot en komfortklasse som 
bør vurderes. Du får gode seter og 
du kan fly direkte. Prisen er nor-

DIREKTE: De som vil fly direkte til Thailand på businessklasse har ingen valgets kvaler. Kun Thai Airways tilbyr 
dette. (Foto: Thai Airways).

AV: TERJE ENGØ

te@thailandstidende.com

Utreise Oslo 5. februar – Retur 20. februar
Merknader

Flyselskap Økonomi Premium Business
Aeroflot 3 991 7 996 17 437 Via Moskva
Air China 12 427 Via Stockholm/Beijing
Air France 7 621 11 519 21 994 Via Paris
Emirates 4 636 19 328 Via Dubai
Etihad 4 469 13 993 Via Brussel/Abu Dhabi
Finnair 5 230 Via Helsinki
Lufthansa 5 751 11 674 14 867 Via Munchen/Wien
Qatar 5 897 Via Doha
British Airways 6 523 26 507 Via London
Norwegian 7 434 13 273 Via Stockholm *) 
Thai Airways 7 715 24 077 Direkte
Turkish Airlines 9 612 15 967 Via Istanbul
KLM 8 213 28 940 Via Amsterdam

Utreise Oslo 5. juni – Retur 2. juli Merknader

Flyselskap Økonomi Premium Business
Swiss 4 383 11 488 14 549 Via Zurich
Finnair 4 566 17 961 Via Helsinki
Thai Airways 4 575 19 664 Direkte
Lufthansa 4 589 8 746 15 253 Via Frankfurt
Aeroflot 4 615 17 423 Via Moskva
Emirates 4 636 19 328 Via Dubai
Norwegian 5 098 11 736 Direkte *)
KLM 5 541 24 485 Via Amsterdam
Turkish Airlines 5 698 18 143 Via Istanbul
Qatar 6 272 25 490 Via Doha
Air France 5 164 21 947 Via Paris
Austrian 4 817 9 021 24 174 Via Wien

TEST: Priseksempler på økonomiklasse, premium økonomi og busi-
nessklasse. Priseksemplene er innhentet ved søk på Momondo.com
18. november. Dette er eksempler, og prisene vil variere fra dag til dag.  
*) Pris for Norwegian inkluderer setereservasjon, mat og 20 kg bagasje.
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Sjekk om du har nok beinplass
Hvis du vil ha god plass på flyet, kan du bruke denne oversikten, 
som også inkluderer Skytrax-ranking, som forteller hvilken fly-
selskap som er «best».

Skytrax World Airline Awards reg-
nes som verdens mest prestisje-
fylte rangering av flyselskaper. Når 
de hvert år presenterer oversik-
ten over hvilke flyselskaper som 
er best, fordelt på ulike kriterier, 
holder hele flybransjen pusten. 
Skytrax, kombinert med en over-
sikt over størrelse på setene i den 
klasse du skal reise, kan gi deg et 
godt grunnlag for å vurdere hvor 
du får «mest igjen for pengene».

Mange faktorer
Om en flytur blir et godt eller dårlig 
minne er avhengig av mange fak-
torer. For mange er det å komme 
frem i henhold til rute viktig. Men 
det er ikke alltid at flyselskaper er 
skyld i forsinkelsene som måtte 
oppstå. Ønsker du å sove, og får 
støyende passasjerer ved siden av 
deg, er det heller ikke lett å legge 
skylden på flyselskapet. Eller hvis 
nabomannen er beruset.

Problemet med smale seter
Er du bred over hoftene kan fly-
turen bli en lidelse. Et tips er at du 

sørger for ikke å få et sete ved en 
skillevegg. Disse setene er smalere 
enn andre. 

Ser du på oversikten vi har satt 
sammen kan du bruke en kombi-
nasjon av setestørrelse og Sky-
trax-rating for å se hvilket selskap 
du ønsker å reise med. Sjekk også 
hvem som har størst «pitch» på se-
ter om du har lange bein.

Med pitch menes avstand mel-
lom et punkt på et sete til samme 
punkt på setet foran eller bak. 
Mange fly har pitch på 31 tom-
mer. Sitter du i et sete med pitch 
på 34 tommer har du 7,5 centim-
eter mer i avstand. I hvert fall i teo-
rien. For noen seter er større og 
tykkere enn andre. Og polstringen 
og formen på setet kan redusere 
avstanden du i praksis får til setet 
foran.

Thai og Turkish – store seter
Som man ser har Thai Airways og 
Turkish Airlines begge 32 til 34 
tommers «pitch» på seter i økono-
miklasse. Går du inn på nettstedet 
Seatguru.com kan du sjekke dette 

AV: TERJE ENGØ

te@thailandstidende.com

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!

■
■
■

Rating Flyselskap Business Premium Økonomi Økonomi

1 Qatar Airways 80" - 32-34"

2 Singapore Airlines 60" - 32"

4 Emirates 60" - 32-33"

5 Cathay Pacific 82" 38" 31"

7 Lufthansa 64" 38" 31"

8 Etihad Airways 73" - 32"

9 Hainan Airlines 74" - 31-32"

11 Thai Airways 74" - 32-34"

12 Turkish Airlines 78" 46" 32"

14 Swiss 60" - 31"

17 Austrian Airlines 60" - 32"

18 Air France 61" 38" 31"

22 K L M 60" - 31"

23 China Southern 75" 36" 31-32"

25 Finnair 63" - 32"

28 Norwegian - 46" 31-32"

30 Aeroflot 62" 38" 32"

31 Malaysia Airlines 70" - 32"

35 China Airlines 78" - 32"

40 British Airways 72" 38" 31"

72 China Eastern 75" - 31-32"

98 Air China 79" - 31-33"

GOD PLASS: Setestørrelse/avstand i tommer, samt Skytrax World Airline 
Awards Rating. (Kilde: Skytrax)

helt nøyaktig for den aktuelle av-
gangen. I oversikten er det 22 
flyselskaper som er aktuelle å 
fly med mellom Oslo/Europa og 
Bangkok. Av disse er det uteluk-
kende Qatar Airways og Thai Air-
ways som tilbyr seter med opptil 
34 tommers bredde. For de litt 
storvokste burde valget være lett. 
Men sjekk for sikkerhetsskyld på 

Seatguru.
Velger du Premium Økonomi 

er det verdt å merke seg at Nor-
wegian har seter med 48 tommers 
pitch på flyvninger til Bangkok. 
Det er bedre enn samtlige konkur-
renter når det gjelder avstanden 
mellom setene i økonomi premi-
um.

malt rimeligere enn det de fleste 
andre flyselskapers setter på pre-
mium økonomi.

Sjekk Thai
Sjekk også prisene til Thai Air-
ways. De er i likhet med Norwe-
gian fortrukket av mange siden de 
tilbyr direkte forbindelse mellom 
Oslo og Bangkok. De er sjelden 
aller rimeligst, men har ofte gode 
priser på både økonomi og busi-
nessklasse. I tabellen ser du at du 

på forsommeren neste år kan fly 
på økonomiklasse for 4575 kro-
ner. På businessklasse koster rei-
sen 19 664 kroner.

Det er mange forbindelser med 
andre flyselskaper enn Norwegian 
og Thai Airways som innebærer 
at du flyr første del av turen i et 
mindre og trangere fly. Det gjelder 
for eksempel om du skal fly busi-
nessklasse med KLM, Air France, 
Lufthansa eller andre som krever 
bytte av fly i Europa.
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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

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!

1. nyttårsdag

Makha Bucha-dagen

Substitutt for Chakri-dagen (6.april)

Thailandsk nyttår (Songkran)

Substitutt for thailandsk nyttår (Songkran)

Arbeidernes dag

Visakha Bucha-dagen

Asanha Bucha-dagen

Khao Phansa (starten på Buddhist Lent)

Substitutt for Kongens bursdag (28. jul)

Morsdag (Dronningen Sirikits bursdag)

Ok Phansa (slutten på Buddhist Lent)

Kong Bhumibols dødsdag

Chulalongkorn-dagen 

Farsdag (Kong Bhumibols bursdag)

Grunnlovsdagen

Nyttårsaften

Tir

Tir

Man

Man

Tir

Ons

Man

Tir

Ons

Man

Man

Lør

Man

Ons

Tor

Tir

Tir

Disse datoene har forbud mot alkoholsalg. Det gjelder også evt. valgdager

1. januar

19. februar

8. april

15. april

16. april

1. mai

20. mai

16. juli

17. juli

29. juli

12. august

12. oktober

14. oktober

23. oktober

5. desember

10. desember

31. desember

Helligdager 2019

Kalender presentert av: Thailands Tidende
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FIKSE SELV: Har du lav bonus 
lønner det seg å betale selv. Iste-
denfor å kjøpe ny rute kan du for-
søke å reparere den gamle.

I Norge fører ikke steinsprut til 
bonustap på bilforsikring, men 
det gjør det i Thailand. Det føles 
kanskje urettferdig, siden dette 
jo sjelden er din feil, men du får 
trøste deg med at kasko på en bil 
produsert i Thailand – slik som 
Toyotas bestselgere – er mye bil-
ligere enn i Norge. 

Det hevdes på ulike webfora at 
steinsprut ikke fører til bonustap 
i Thailand, men hos Toyota Insur-
ance Broker (TIB) forteller de oss 
noe annet. TIB har kontakt med 
mange forsikringsselskaper og 
sammenligner priser på vegne av 

Svar: Avhenger av selskap og bonus
kundene. De forteller oss at det 
normale i Thailand er at det går ut 
over bonusen med en gang det er 
en ulykke hvor det ikke finnes en 
skyldig part som kan betale – slik 
som steinsprut normalt er.

De kunne ikke fortelle hvor mye 
bonus man ville tape, og en av 
grunnene er at det varierer fra 
selskap til selskap, og at det også 
er mulig å prute seg til en god deal 
på forsikring. Hos et selskap vi har 
brukt fører en skade under 20.000 
baht til 10 prosent tap i bonus.

I Norge er maksimal bonus 80 

Ta frontruta på forsikringen?
Jeg har fått en 25 cm lang sprekk i det ytre laget av frontruta etter en stein-
sprut på en av de mange elendige vegene i Isan. Bilen er en pickup av typen 
Toyota Vigo som jeg kjøpte ny for drøyt seks år siden. Jeg har kasko og har 
aldri brukt forsikringen før. Bør jeg betale selv eller ta det på forsikringen? 

Mvh. Forsiktig

Orakelet svarerOrakelet svarer
Redaksjonen svarer på spørsmål om Thailand. Still spørsmål på 
Orakelets facebookside eller til orakelet@thailandstidende.com

prosent. Her i Thailand er det 50 
prosent, i hvert fall i de selskapene 
vi har undersøkt. Siden du har hatt 
bilen skadefritt i over seks år har 
du nok 50 prosent bonus. Hvis du 
tar bytte av frontrute på forsikrin-
gen, så går du mest sannsynlig til-
bake til 40 prosent neste år, og der-
etter tilbake igjen til maksimum 
på 50 prosent året etter. Dette er 
den gunstigste posisjonen å være 
i, og fører til at du bare taper ca. 
2000 baht i forsikringspremie.

Vi har undersøkt prisene på 
ulike verksteder, og har funnet at 
rimeligste løsning for å få en skik-
kelig rute er ca. 4500 baht, pluss 
ca. 1000 baht hvis du skal legge 
på en folie for å få sotet rute. Hos 
Toyota-forhandlere snakker man 
om ca. det dobbelte. Så uansett 
om du velger billigste alternativ, 
er det gunstigere å ta dette på for-
sikringen. Det er ingen egenandel 
på slike skader, etter det TIB opp-
lyser.

Hvis det hadde dreid seg om en 
ny bil ville situasjonen vært an-
nerledes. Et bonustap for en per-
son som har lav bonus fører til et 
etterslep i mange år. Hvis du for 
eksempel har 20 prosent bonus og 
får en skade, så rykker du neste år 
opp til 10 prosent istedenfor ned 
til 30 prosent. Dette tapet følg-
er deg i flere år inntil du når 50 
prosent. I slike tilfeller lønner det 
seg å betale ny frontrute selv.

En annen løsning er selvsagt å re-
parere ruta, istedenfor å skifte den 
ut. Dette er vanlig praksis på slike 
skader i Vesten. Her i Thailand er 
det vanlig å bytte ruter, spesielt 
på biler produsert her, fordi ru-
tene er rimelige.  De verkstedene 
vi har forhørt oss med hadde ikke 
en gang utstyr for å reparere ruter. 

Det finnes rimelige reparasjons-
sett man kan kjøpe og reparere 
ruta selv, hjulpet av gode instruk-
sjonsvideoer på YouTube. Det er 
ikke vanskelig. Det involverer nor-
malt 3–4 sugekopper og en tube 
lim. Hvis sprekken er lang, gjør det 
saken noe vanskeligere. Men din 
sprekk på 25 cm i ytre lag skulle 
relativt enkelt la seg reparere.
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Sverger til urterøyk fra jasmintreet

Vi treffer khmeren i en park i ferd 
med å samle sammen blomster fra 
et indisk korktre. Blomstene har 
han planer om å tørke, for deretter 
å røyke. Det skal ta seg av et hals-
onde i løpet av tre–fire dager, opp- 
lyser den smilende mannen, som 
ikke røyker tobakk, kun urter. Han 
drikker heller ikke alkohol.

Jasmintre
Indisk korktre (Millingtonia hort-
ensis) kalles også jasmintre. Det 
skyldes at blomstene er hvite og 

82 år gamle Nil fra Surin er frisk som en fisk, og skylder på urter 
som han tørker og røyker.

har en sterk og behagelig duft som 
mange mener minner om jasmin. 
Treet finnes i store deler av Asia 
og kan bli hele 80 meter høyt. Det 
blomstrer to ganger årlig. I Thai-
land finner du treet i hovedsak i 
offentlige parker.

Medisinske effekter
Noen drag av en røyk rullet på 
tørkede blomster fra treet kan 
ifølge forskning ha en rekke medi-
sinske effekter – ikke all naturme-
disin er overtro. Men det kan også 
være bivirkninger, og de er hel-
ler dårlig kartlagt. Om en røyker 
blomstene over lengre tid, spørs 
det om de positive virkningene 
blir ødelagt av bivirkninger.

AV: SUWANNEE BURANSUK

sb@thailandstidende.com

JASMIN: Nil plukker blomstene fra jasmintreet (tv.) i en offentlig park i 
Surin og tar de med hjem og tørker de der. (Foto: Suwannee Buransuk)
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   Bangkok 20,05
   London 19,83
   Paris 17,44
   Dubai 15,79
   Singapore 13,91
   New York 13,13
   Kuala Lumpur 12,58
   Tokyo 11,93
   Istanbul 10,70
   Seoul 9,54
   Antalya 9,42
   Phuket 9,29
   Mekka 9,18
   Hong kong 9,03
   Milan 8,81
   Palma de Mallorca 8,78
   Barcelona 8,69
   Pattaya 8,67
   Osaka 8,42
   Bali 8,30

MEST BESØKT: De 20 mest 
besøkte byene i verden (mil-
lioner besøkende i 2017) ifølge 
Mastercards årlige undersøkelse. 

Pattaya – ny verdensby

Thailand har tre av verdens 20 
mest besøkte byer. Det er ganske 
utrolig. Bangkok slo århundrenes 
metropoler Paris og London og 
havnet på første plass. Phuket er 
ingen by, snarere en øy, men de er 
med på listen likevel, som num-
mer 12. Den store overraskelsen 
er nok likevel Pattaya, som ver-
dens 18. mest besøkte by. 

Dette må regnes som beviset på 
det gamle ordtaket om at «all re-
klame er god reklame». Pattaya får 
sjelden annet enn dårlig omtale i 
mediene, likevel flokker folk hit. 
Det sier litt om ordinære folk, og 
enda mer om mediene. 

Pressen elsker å skrive om Pat-
taya. De skriver nedlatende om 
erotiske show, samtidig som de 
tjener gode penger på å publisere 
bilder fra slike. Og de rapporterer 
med stor skadefryd om «kloakk i 
vannet», selv om de fleste av disse 
rapportene beror på misforståel-
ser. Mørkt vann som renner ut i 
havet handler om grus og jord fra 
elveleier, ikke kloakk.

En sjelden gang i regntiden kan 
systemene flomme over, og da kan 
det være ekte kloakk som renner 
ut i havet, men det er ikke bare i 
Pattaya dette skjer. Byens folk in-
stallerer pumper og jobber i ett 
kjør med avrenningssystemet. 
Man får ta av seg hatten for dem. 
De jobber med en underdimen-
sjonert infrastruktur tilpasset et 
lite fiskesamfunn.

De som kanskje fortjener mest 
honnør her er en gjeng som 
sjelden får annet enn kjeft – baht-
bussjåførene. Vekslende ordførere 
– både folkevalgte og militære 
– har forsøkt å «forbedre» dette 
systemet. Politikerne har jo egne 
privatsjåfører, og forstår ikke hvor 
effektivt systemet er. Myndighet-

ene vedtar stadig vekk «nye ruter» 
for bussene, proklamerer at de må 
stoppe kun på avtalte steder, og 
ikke la seg hyre inn til turer uten-
for rutene.

Men det er nettopp disse ting-
ene, styrt av etterspørselen, som 
gjør at systemet fungerer og er 
lønnsomt for sjåførene. Det er 
bahtbusskartellets stahet som har 
gjort at de har klart å stå imot alle 
endringsforsøk fra myndighetene 
så langt, og det er folk i Pattaya 
glade for. Forsøk å tenke deg byen 
uten bahtbusser... Akkurat.

I tjue år nå har vi lest om hvordan 
sjøsiden av Walking Street skal 
rives. Det er blitt slik at man knapt 
nok løfter et øyebryn når dette 
dukker opp i pressen. Men en dag 
kan det skje. Og det vil i så fall 
mest sannsynlig skje under et mil-
itærstyre, for ordinære politikere 
har nok ikke makt til å gjennom-
føre dette. Det er nemlig utrolig 
mye penger og makt samlet i de 
ca. 100 eiendommene som har tatt 
seg til rette på statens grunn.

Det finnes nok av gågater i ver-
den, men kun én Walking Street. 
Så det er et mysterium hvorfor 
ulike myndigheter opp gjennom 
årene har forsøkt å fjerne denne 
attraksjonen, istedenfor å legali-
sere eiendommene. Det er for ek-
sempel et av trekkplastrene som 
gjør at kinesere strømmer hit. De 
skal loses gjennom Walking Street 
tidlig på kvelden, for å få et kort 
glimt av russiske damer i et vindu 
i annenetasje over en gogo-bar.

Pattaya med omland er blitt en 
stor by etter hvert. Her finner 
du alt du trenger – til en rimelig 
penge, og det er årsaken til at så 
mange expats har bosatt seg her. 
Noen liker nattelivet, mens andre 
aldri setter sine bein i barom-

rådene. Med unntak av Chiang Mai 
er dette landets rimeligste turist-
by. Og beliggenheten med kort veg 
til hovedflyplassen er unektelig 
praktisk.

Når man snakker om Pattaya er 
det vanskelig å la være å trekke 
paralleller til Las Vegas. Byen var 
kjent for gambling og prostitus-
jon, og politikere turde ikke ob-
serveres der. Aktivitetene som 
byen var kjent for finnes fortsatt, 
men byen er nå blitt «stueren», og 
ingen har noen problemer med å 
fortelle at de har vært på kongress 
i Las Vegas. President Obama var 
der i embets medfør, og brakte 
med seg legitimitet.

Slik blir nok Pattaya etter hvert 
også. Myndighetene i Thailand 
kan ikke late som om byen ikke 
eksisterer, så de forsøker isteden 
å presentere den som et turistmål 
for velstående familier. Og det kan 
den være, i tillegg til å være et fe-
riemål for enslige folk som er ute 
etter nattelivet. Ingen grunn til at 
en «stor» by som Pattaya ikke skal 
kunne være begge deler. 

Denne listen over mest besøkte 
byer produseres av Mastercard 
hvert år, men det er egen forsk-
ning som ligger bak, ikke tall for 
hvor folk handler med Mastercard. 
Når vi sier «byer», så er det litt feil, 
for både Bali og Phuket havnet på 
listen. Phuket er nummer 12 med 
9,29 millioner besøkende.

Pattaya er den minste av de 20 
verdensbyene. Befolkningstallet 
er på ca. 330.000, etter de beste 
anslag man har. Kun to andre sted-
er er ikke millionbyer – Phuket og 
Palma de Mallorca. Men Phuket er 
en svær øy bestående av mange 
tettsteder, så det er nok Palma 
som best kan sammenlignes med 
Pattaya på denne listen. Palma har 
550.000 innbyggere, og har vært 
turistdestinasjon siden 50-tallet. 
Det er nok av historier om over-
belastet infrastruktur og trafik-
kaos på Mallorca, hvor halvparten 
av innbyggerne bor i Palma. Kun 
Hong Kong har større biltetthet, 
ifølge EuroWeekly. For øvrig er 
ikke trafikksituasjonen spesielt 
bra i Phuket eller Pattaya heller. 

Redaktøren

Blant kjente millionbyer har nå Pattaya dukket opp på listen over 
verdens 20 mest besøkte byer. Myndighetene kan ikke lenger late 
som om byen ikke eksisterer, så de forsøker å definere den som en 
familiedestinasjon. Men i en «storby» som Pattaya må vel natteliv 
og strandliv kunne eksistere side om side? 

WALKING STREET: Denne gata er unik i sitt slag i verden, og trekker 
store mengder turister. Men vil den få bestå? (Foto: Dag A. Ekeberg)

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.
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VIP Reiser legges ned

1. august i fjor meldte vi at VIP 
Reiser var blitt oppkjøpt av New 
Nordic Group, og Tom Stenshavn 
var blitt ansatt som salgssjef der. 
Som ny daglig leder kom Dag Tore 
Skjøthaug. Han har nå oppgaven 
med å lede avviklingen av firmaet, 
før han fra nyttår av går over i en 
administrativ stilling hos New 
Nordic.

– Dette har vært den tyngste 
lavsesongen på 20 år, forteller han 
oss: – Markedet endrer seg og det 
er ikke lett å drive butikk lenger. 
Offisielle nettsider har blitt veldig 
mye bedre den senere tiden og 
våre kunder har blitt mye flinkere 
til å orientere seg på internett og 
bruke sider, ressurser og tjenester 
på nett.

Skjøthaug legger ikke skjul på 
at internett har tatt over mye av 
kundegrunnlaget.

– Internett og forumene på 
Facebook har overtatt mye av 
rådgivningen. Folk vil vel heller ha 
gratisråd enn å betale litt for å få 
ordentlig tradisjonell rådgivning, 
sier han.

Avslutter kundeforhold
Han forteller at VIP Tour & Ser-
vicecenter ikke tar flere oppdrag 
nå, men fokuserer på å avslutte 
de kundeforholdene de har på 
en ryddig måte. 1. januar er det 
slutt. Det sammenfaller med at 
leieavtalen på huset de har holdt 
til i, som nærmeste nabo til Sjø-
mannskirken, også utløper, og det 
var også en brikke i beslutnings-
prosessen, får vi vite.

De som har pågående advokat-
saker hos VIP Tour & Servicecent-
er vil bli videreført av advokaten 
samt anbefalt nye advokater. VIP 
Tour & Servicecenters advokat 
går også over i en stilling hos New 
Nordic Group. 

For øvrig sluttet VIP Tour & 
Servicecenter helt med å formidle 
reiser da de ble oppkjøpt av New 
Nordic, som har sitt eget reisebyrå 
i form av Asiaspesialisten.

Etter snart ti års virksomhet 
legges det norske reiseby-
rået VIP Tour & Service-
center  – tidligere VIP Reiser 
– i Pattaya ned. Endringer i 
markedet og folks motvilje 
mot å betale for råd er blant 
årsakene. De ansatte som 
ønsker det går over i jobb hos 
New Nordic Group.

Rik historie
For snart ti år siden, 1. september 
2009, rapporterte Pattaya Tidende 
at det var kommet et nytt reise-
byrå i byen. Det dreide seg om VIP 
Reiser, eid av Thai Tour Golf med 
Kåre Anmarkrud fra Kåres Party-
bar som grunnlegger.

De holdt til på et lite kontor i 
Soi 12, et steinkast fra baren, og 
det var Tom Stenshavn som var 
ansatt som leder.

Som rapportert da, tilbød by-
rået tradisjonelle reisemål, men 
også mer spesielle tilbud, som 
mc-turer, golfturer, Isan-tur, jun-
gelsafari på Borneo og besøk i et 

thailandsk fengsel.
Stenshavn har vært intervjuet 

i Thailands Tidende flere ganger, 
i hovedsak som ekspert på visum-
spørsmål.

Nye veier i 2014
I oktober 2014 meldte vi at rei-
sebyrået gikk nye veier. Det var 
trange tider for reisebyråer gener-
elt, og VIP lanserte da PC-hjem-
mehjelp og et hjelpesenter hvor 
man kunne betale en årlig sum på 
5000 baht for å ha fast tilgang på 
råd og hjelp. Sistnevnte fikk ikke 
stor nok medlemsmasse til å ta av 
som forretningsområde (se kom-

mentar fra Stens-
havn på neste side, 
red. anm.), men 
PC-hjemmehjelpen 
har gått jevnt og 
trutt siden, med et 
tillegg om tilbud 
om norske og an-
dre TV-kanaler via 
IPTV. 

Nytt IT-firma
Disse tilbudene 
fortsetter i et eget 
firma som Ole Pet-
ter Løbak (45) 
starter i disse dag-
er, etter å ha jobbet 
i VIP Reiser i fire år.

Han opplyser at 
navnet på firmaet 
blir ICT Care Thai-
land, og at de skal      

   starte opp så raskt

som mulig.
– Vi regner med å være i gang i 

starten av desember, hvis ikke før, 
sier han. – Jeg tar med både IPTV 
og IT-tjenester, og så skal vi jobbe 
med å få inn flere tjenester etter-
hvert.

Som vi skrev i et intervju med 
Løbak i fjor, så er det mange data-
problemer som dukker opp blant 
nordmenn i Pattaya – harddisker 
ryker, man glemmer passordet 
sitt, eller noen tar seg inn på e-
postkontoen.

Avtale med 30 bileiere
Anmarkrud solgte i sin tid VIP 
Reiser videre til Oskar Jørgensen, 
via hans daværende firma Proff 
Norge, som sommeren 2015 solgt 
videre igjen til Tom Stenshavn 
med en partner. 

VIP Reiser hadde på den tiden 
fem thailandske medarbeidere, 
derav en thailandsk mann ved 
navn Panya, som har bodd mange 
år i Norge og snakker godt norsk. 
Hans jobb har blant annet vært å 
ta imot norske og andre skandi-
naviske kunder samt å koordinere 
transportbestillinger. VIP Reiser 
har hatt avtale med mer enn 30 
bileiere for frakt av kunder rundt 
om i Thailand. Panya går nå over 
i reisebyråvirksomheten til New 
Nordic Group.

STARTEN: Tom Stenshavn var første daglige leder og kjøpte senere firmaet. Her rett etter åpningen i 2009, foran 
det lille kontoret i Soi 12 ved Second Road i Pattaya. (Foto: Dag A. Ekeberg)

DAGLIG LEDER: Dag Tore Skjøthaug har jobben 
med å avvikle driften. (Foto: Privat)

Etter snart ti år i Pattaya:

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com
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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)

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.

Stenshavn: – Har vært en kamp

– Hva tenker du om nedleggels-
en? Det var jo du som bygde opp 
mesteparten av virksomheten, er 
det vemodig?

– Det er vel i utgangspunktet 
ikke så vemodig som jeg hadde 
trodd. Jo, jeg har jo bygget opp 
selskapet siden starten, men det 
har vært en kamp å få tak i kunder 
som var villige til å betale for slike 
tjenester vi tilbød.

Stenshavn legger til: – Jeg var 
utrolig sliten på slutten da jeg 
startet i New Nordic og hadde 
slitt med å holde selskapet gående 
økonomisk. Jeg klarte det alltid, 
men det tok på kreftene og det ble 
aldri noen store penger i det.

Fikk 50 medlemmer
– Vi skrev i 2015 om satsingen på 
et hjelpesenter for rådgivning som 

Tom Stenshavn sier at det har vært en kamp å drive reisebyrå i 
Pattaya. De lansert på et tidspunkt en betaltjeneste for rådgiv-
ning, men fant ut at de fleste foretrakk å få gratis råd på face-
bookgrupper.

skulle koste medlemmene 5000 
baht i året. Fikk den noe lang leve-
tid?

– Hjelpesenteret fikk kun ca. 50 
medlemmer og kunne ikke over-
leve. De fleste ønsket gratis info, 
og gikk på facebookgrupper for 
å finne svar. Der fant de 100 svar 
på hvert spørsmål, og feilet. De 
50 vi hadde som medlemmer var 
mesteparten fra de som feilet etter 
å ha lest på forumer. Jeg tror fort-
satt konseptet er bra, men dess-
verre tror de flest at gratissvar og 
forumsvar er bedre, noe det ikke 
er.

Nedlagte byråer
– New Nordic kjøpte opp Jarlsberg 
Travel og Wikstrøm Verden sam-
tidig med VIP Reiser, som vi rap-
porterte i august i fjor. De to først-

nevnte er også lagt ned, har vi fått 
vite. Hva var årsaken til det?

–  At New Nordic nå legger alle 
disse selskapene ned er egentlig 
en del av en utvikling vi ser både 
her i Pattaya, der disse tjenestene 
ikke lengre er ønsket av veldig 
mange, og andre steder der rei-
sevirksomheten er i stadig forand-
ring. Reiser er ting som må ut som 
et nytt konsept, og mer info om 
denne satsningen i New Nordic 

kommer nok snart.
– Dette nye konseptet, er det Ki-

wano Travel, som vi nevnte i en ar-
tikkelen i juni i år?

–  Ja, det er Kiwano.
Om sin nåværende jobb sier 

Stenshavn: – Jeg er nå leder av alle 
salgskontorene i New Nordic, og 
de begynner det å bli mange av, 
samt mange nye som kommer på 
verdensbasis, så jeg reiser mye og 
har nok å gjøre.

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com

NY JOBB: Tom Stenshavn er nå salgssjef hos New Nordic Group. (Foto: 
Dag A. Ekeberg) 
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Thailands Tidende 1. desember 2013.

Vi hadde i desember 2013 intervju med påtroppende sjømannsprest 
Ragnvald Seierstad, som gledet seg til jobben, men antok at han kun ville 
være i Pattaya i tre år.

– Du har snart vært prest her i fem år. Du sa i intervjuet med oss i 2013 
at du ville være tre år og deretter pensjonere deg. Hva har gjort at du ville 
være lenger?

– Da jeg begynte som sjømannsprest, var planen å være i Pattaya i tre 
år. Men det er som kjent vanskelig å spå, og især om fremtiden.

Seierstad fortsetter: – Jeg har likt meg godt i Pattaya og i jobben på 
Sjømannskirken. Og når vi forstod at det kom til å bli bygget ny Sjø-
mannskirke i Pattaya, ble det en inspirasjon til å fortsette utover de årene 
jeg først hadde sett for meg. Det har vært veldig moro og utfordrende å 
være med å planlegge den nye kirken.

– Er det lagt noen konkrete planer for skifte av prest her ennå?
– Neste år blir jeg 67 år og det er en vanlig alder der en går av med 

pensjon. Så vi får se hva fremtiden bringer.
– Kan du si et par ord om det som overrasket deg mest med denne jobben, 

som du ikke hadde forventet deg før du tok den?
–  Jeg var ganske godt forberedt på jobben. Jeg har tidligere vært sjø-

mannsprest i 8 år og var også vikar en måned i Pattaya i 2006.
Han legger til: – Det som har overrasket meg mest er av gledelig art. Jeg 

hadde ventet at det ville være enda flere syke og ikke minst enda flere i 
fengsel. Jeg ser at de fleste har det  godt i Thailand og vi opplever en veldig  
varm støtte fra de aller fleste vi møter. De som kjenner oss setter pris på 
det vi gjør.

Sjømannspresten avslutter: – Hvis vi bidrar til at folk får det bedre her 
nede på en eller annen måte, har vi gjort en god kristen gjerning. Gode 
møter med folk gir inspirasjon til å fortsette.

Det er fem år siden 
Thailands Tidende 
intervjuet tidligere 
statsminister Thaksin 
Shinawatra under sitt 
tre dager lange besøk 
i Norge i begynnelsen 
av november 2013. 
Han ankom i eget pri-
vatfly. Det var stort 
fremmøte av thaier på 
Sørum ungdomsskole, 
og det viste seg at han hadde stor støtte blant dem. Han sa til oss at han 
var veldig rørt over mottakelsen, sju år etter at han hadde hatt noen reell 
makt i Thailand.

Dette var rett etter at hans søster Yingluck, som da var statsminister, 
hadde fått gjennom en lov som ga amnesti til sin bror Thaksin. Det ble 
gjort klart for at han kunne returnere til Thailand uten å risikere å måtte 
gå i fengsel for skatteunndragelse.

Men det var dette amnestiet som fikk begeret til å flyte over for hans 
motstandere, og fremover på senhøsten 2013 var det store protestaks-
joner i Bangkok. Yinglucks regjering fikk stadig større problemer. I mai 
2014 ble hun som kjent styrtet av dagens juntastyre. 

Thaksin, som nå har statsborgerskap i Montenegro, har holdt en lav 
offentlig profil lenge, men Thai PBS rapporterte i høst at han 6. november 
skulle holde en tale om fremtiden for Thailands politikk på Stockholms 
universitet. Han skulle blant annet snakke om det kommende valget. Ar-
rangøren, Forum for Asian Studies, meldte imidlertid i slutten av oktober 
at møtet hadde blitt utsatt til etter det thailandske valget.

Thaksin Shinawatra (69) jobbet i thailandsk politi da han grunnla 
AIS i 1987. Det var akkurat rette tidspunkt, for pengene begynte raskt å 
strømme inn til konglomeratet Shin Corp. I 1994 gikk han inn i politikken 
og grunnla i 1998 det politiske partiet Thai Rak Thai. Han vant valget med 
god margin i 2001 og igjen i 2005, før han ble styrtet av et militærkupp i 
2006. Thaksin har ifølge Wikipedia en formue på ca. 60 milliarder baht.

Vi meldte for fem år siden at Norske Skog forlot Thailand. De solgte fab-
rikken i Singburi til et thailandsk firma, og var dermed ute av Asia for 
godt. Norske Skog gikk konkurs i fjor, ble solgt på auksjon, og er nå eid 
hundre prosent av hedgefondet Oceanwood Capital Management basert 
i London.

Norske Skog har sju fabrikker i Australia, New Zealand og Europa. De 

Thaksins Stockholm-møte utsatt

Norske Skog trakk seg ut, konkurs

Skulle bare være her i 3 år...

er fortsatt verdens største produsent av papir til aviser og magasiner. Det 
er ikke usannsynlig at avispapiret Thailands Tidende ble trykt på kom fra 
Norske Skog frem til 2013.

Årsaken til konkursen er å finne helt tilbake i siste halvdel av 90-tallet, 
hvor firmaet gjorde en rekke oppkjøp. De burde kanskje skjønt at marke-
det for papir til aviser og magasiner ville gå ned, siden internett allerede 
hadde dukket opp som en konkurrent til tradisjonelle papirmedier.

FINT BESØK: Biskop i Bjørgvin Halvor Nordhaug (tv.) besøkte Pattaya 
og sjømannsprest Ragnvald Seierstad under innvielsen av ny kirketomt i 
januar 2017. (Foto: Dag A. Ekeberg)

        Thaksin i Oslo i 2013. (Foto: Helge Heyerdahl)

5 år senere5 år senere
– Dette har skjedd siden desember 2013:



Thailands Tidende 191. desember 2018

Rishøsten er en katastrofe. Lite 
vann har gjort at det bare er thai-
kineserne – som eier jorda – som 
i år kommer til å tjene penger. De 
tjener halvannen sekk utresket ris 
per rai. Når det nå er tørke, tjener 
de enda mer. Det gjør de i form av 
renter på penger de har lånt ut til 
bøndene som dyrker ris. Svært få 
klarer nemlig å betjene gjelden. 
Det er så lite ris at de høster de få 
modne aksene med hånd.

Dette er ikke noe nytt, for været 
kan man ikke styre – selv om det 
skytes opp aldri så mange raket-
ter når det arrangeres Ban Fie. Da 
skal i utgangspunktet værgudene 
blidgjøres slik at det regner akku-
rat passe mye.

For mange er det en trøst i at de 
har en farang som kan hjelpe dem 
ut av uføret. Og hvis gjelden til fa-
rangen ikke kan betales i år, så er 
det greit, for det tilkommer ingen 
ågerrenter. Thai-kineserne får det 

de skal ha først, og farangen må 
stille bakerst i køen. 

Vi har tidligere fortalt om damen 
ved navn Nok i nabosoien. Hun og 
den lokale thailandske elskeren 
planter ikke ris. De er travelt opp-
tatt med å forberede besøket til 
Noks sveitsiske ektemann. Heldig-
vis er det en stund mellom hvert 
besøk...

For det første må hennes nye el-
sker flytte ut av huset. Han har fått 
en midlertidig jobb med å røkte 
brorens sopphus mens sveitseren 
tar hans plass i dobbeltsenga. Så da 
må de to treffes blant østerssopp i 
et mørkt og fuktig sopphus inntil 
videre. 

De som følger denne spalten 
vet at det ikke er så mange årene 
siden Nok forløste et avkom via 
keisersnitt – noe som overfor ek-
temannen ble betegnet som en 
operasjon for nyrestein. «Nyre-

steinen» har etter fødselen vokst 
til og blitt en aktiv liten jente.

Nå er problemet at søsteren til 
Nok, som bor i Pattaya, har fått ny 
jobb med å gi massasje til faranger 
på ferie i Thailand. Nok har derfor 
måttet love henne en solid lønn 
for å se etter nyresteinen. Hun har 
også lovet å dekke arbeidsgivers 
tap for en massøse som tar seg fri i 
tre-fire uker for å være barnepike.

Det er stor spenning i landsbyen 
hver gang sveitseren kommer. 
Klarer han å legge sammen to og 
to og stille spørsmålstegn ved 
«nyresteinsoperasjonen»? Nok in-
sisterer på å ha badet for seg selv 
og konsekvent benytte nattkjole. 
I tillegg forsøker hun å sørge for 
at sveitseren er godt besørget når 
det gjelder alkohol på sine besøk. 
Onde tunger vil ha det til at hun 
også har vært hos en apoteker for 
å få litt som kan hjelpe på sveitse-
rens søvn.

Nok elsker nye telefoner – dyre 
telefoner. Men merkelig nok er det 
ingen av disse teknologiske nyvin-
ningene som aksepterer en Skype-
app, slik at man kan ha en video-
samtale med sin ektemann fra 
Sveits. Han har fått vite at Skype 
fungerer fint i nabosoiene. Hans 
kjære er med andre ord svært 
uheldig med sine telefoner.

Sveitseren gir ikke opp, og har 
nå bestemt seg for å bygge enda 
et hus. Det første ble bygget av 
nabolagets håndverkere, med 
lekkasjer, tette rør og ødelagte 
vindusskinner som følge. Nå skal 
skikkelige håndverkere få lov til 

å slippe til, men det er vanskelig å 
unngå de lokale snekkere.

For å forberede prosjektet har 
Nok fått de lokale håndverkerne 
til å bygge en to meter høy betong-
mur rundt eiendommen hvor det 
nye huset skal stå. I begynnelsen 
holdt muren regnvannet inne, noe 
som ikke var helt etter planen. Det 
var ikke laget noen form for dren-
ering, så til tider var det en meter 
med vann over store deler av eien-
dommen. 

Men naturen selv har vært med å 
løst problemet. Store bambusklyn-
ger like utenfor muren har vist at 
de klarer det meste. Tre steder har 
de nå trengt seg inn mot muren og 
laget sprekker. Da ordnet det seg 
med drenering. 

Nok lever i konstant frykt for at 
potensielle avsløringer skal sette 
en stopp for hennes gunstige fi-
nansieringsordning med Swiss 
Franc. Hittil har Nok bevist at hun 
verken kan drive butikk, restau-
rant, snookerhall heller bar. Utgif-
tene har alltid oversteget inntek-
tene. Det er ikke hennes skyld, 
men heller familie og elskere som 
mener at de fortjener litt av over-
skuddet.

Vil vår sveitsiske venn slutte å 
finansiere Noks ulike forretnings-
ideer? Det vil tiden vise. Det han 
ikke er klar over er at han bedriver 
u-hjelp via sine personlige finans-
er. Og det fungerer nok vel så godt 
som statlig u-hjelp.

Observatøren

Et skrått blikk på landsbylivet:

Vår nabodame Nok lever i konstant frykt for at den sveitsiske ek-
temannen skal klare å legge sammen to og to og konkludere med 
at kona har fått et barn med en lokal elsker. Men foreløpig går det 
greit. Nå skal sveitseren bygge nytt hus.

Faranger lar seg lure
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 29.

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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Det stemmer at en med god hørsel 
kan høre termitter gnage i treverk. 
Men det krever at det er stille. Vil 
du prøve å finne ut om det er ter-
mitter ved å lytte, bør du bruke 
et stetoskop. Skulle du høre noen 
lyder inne i treverket er det hel-
ler ikke sikkert at det er termitter. 
Både maur og mange billearter an-
griper treverk.

200 termittarter
Av de cirka 200 artene termitter 
som finnes i Thailand er det bare 
en håndfull arter som gjør skade 
på boliger. De fleste termitter lever 
i underjordiske bol og angriper 
helt spesifikke planter. De fleste er 
trær og busker som ikke brukes i 

De kalles for hvit maur, men er termitter. I skrekkfilmer kan man 
høre dem gnage inne i husveggene. Det kan man faktisk også i det 
virkelige liv, selv om det tar en stund før de får spist opp et helt 
hus. Men vær uansett på vakt!

Pass på før huset ditt er oppspist:

boligbygging.
Men enkelte arter kan, om de 

slår seg ned i et trehus, ødelegge 
dette totalt i løpet av få år. Den 
mest kjente og vanligste termitten, 
Flyvende asiatisk termitt (Mac-
rotermes gilvus) kalles Maleng 
Mao på thai. Den er ikke den som 
gjør meste skade, men er den de 
fleste vil oppleve å se sverme i 
enorme mengder.

I regntiden kan store svermer 
samle seg i nærheten av lyskilder 
i skumringen og tidlig kveld. Ofte 
kravler de tusener på tusener ut 
av en trestamme, en dør eller vin-
duskarm laget av treverk. Utenfor 
sitter gekkoer og fanger dem, og 
har sitt livs gilde.

FØLG STIEN: Termitter (arbeidere) på vandring. Følger du «termittstien» kan du finne ut hvor de har begynt å spise treverket i huset ditt.

TEKST/FOTO: SUWANNEE BURANSUK

sb@thailandstidende.com

Termitter – huseieres forbannelse

Kjøper du hus bygget i tre, eller dyre tremøbler, kan det være lurt å 
sjekke disse for termitter før du kjøper. Er det snakk om et hus kan 
et selskap som driver med skadedyrbekjempelse sjekke dette. En 
ekspert vil også kunne se om det faller ekskrementer fra termitter ut 
av små hull.

Enkle tester kan du gjøre selv. Hvis treverket er sterkt angrepet kan 
du høre en hul lyd når du banker forsiktig på dette. Finner du vinger 
som svermende termitter har sluppet, vet du at det er bol i nær-
heten.

Sjekk hage og område rundt huset. Ser du en ujevnhet i bakken 
hvor det ikke gror noe, så hakk i den med en spade. Det kan være et 
lite bol. Store bol stikker som regel høyt over bakken. Også her kan 
et firma som utrydder skadedyr være til hjelp.

Oppdager du treverk som er angrepet av termitter finnes det to 
løsninger. Den ene er å sprøyte inn gift som arbeiderne tar med seg 
til bolet. Når de mater dronningen og larvene dør disse. Det samme 
gjør etter hvert arbeiderne og soldatene.

Siste alternativ om treverket er sterkt skadet er å erstatte trever-
ket. Erstatt det da gjerne med treverk av en type termittene ikke 
liker. Dette dreier seg om hardt tre som koster mer enn mykere 
tresorter.

■�

■

■

■

■

fakta

Hvordan bekjempe termitter
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Fullstendig oppspist
Treverk som blir angrepet av ter-
mitter kan se ut som vanlig tre. 
Men noen ganger er det bare en 
tynn hinne, gjerne mindre enn en 
millimeter tykk med ytre treverk 
tilbake. Innvendig kan nesten alt 
tre være fullstendig oppspist.

Størst skade i Thailand forår-
sakes av termitter i familien Cop-
totermes, og da spesielt arten 
gummitermitt. Det er denne  fami-
liens små hvite arbeidere som har 
gitt termittene navnet «hvit maur»

Spises som snacks
I deler av Thailand er svermende 
termitter sett på som snacks. De 
samles opp når de har mistet 
vingene. Deretter stekes de i wok, 
gjerne med litt olje, salt, pepper, 
hvitløk og noen ganger sitron-
gress.

Noen hevder at de får hodepine 
av å spise termitter. Dette skyldes 
mest sannsynlig at de har fanget 
termitter i bol. Soldatene forsvar-
er bolet med å skille ut en klebrig, 
ofte litt giftig kjemikalie. Det er 
mest sannsynlig dette stoffet som 
gjør at noe får hodepine når de 
spiser termitter.

Forskning viser at termitter 
spises av mennesker i mer enn 
40 land. Siden de i perioder kan 
finnes i store mengder er de en 
viktig proteinkilde. I Thailand er 
det i første rekke i Isan en finner 
landsbyer hvor termitter står på 
menyen.

Bosted og parring
De flyvende termittene er både 
hanner og hunner. Under sver-
mingen samles det som regel 
termitter fra ulike bol, slik at inn-
avl unngås. Når svermingen har 
samlet et stort antall termitter vil 
de lande og vingene vil falle av. 
Hunnene prøver så å lokke til seg 
hanner. Når en hunn og en hann 
har funnet sammen, kalles de for 
dronning og konge.

Før et par parrer seg vil de lete 

etter et sted hvor de kan grave seg 
ned i jorden og begynne å bygge 
opp et bol. Den unge dronningen 
legger i første omgang bare få egg. 
De fleste av disse blir arbeidere 
og soldater. I begynnelsen hjelper 
dronningen og kongen til med å 
skaffe mat til de første arbeiderne.

Tusenvis av egg
Senere når bolet har fått en viss 
størrelse vil dronningen, som har 
vokst seg stor – faktisk opptil ti 
centimeter lang hos enkelte ar-
ter – produsere flere tusen egg i 
døgnet. Hun kan da i praksis ikke 
bevege seg, og blir derfor matet av 
arbeidere, mens kongens oppgave 
er å pare seg med henne regelmes-
sig. Det gjør at mengden termitter 
i et bol kan øke ekstremt raskt.

Arbeiderne får etter hvert som 
bolet vokser en voksende oppgave 
i å skaffe nok mat. Noen ganger vil 

MATAUK: Termittene er en viktig matkilde for gekkoer (bildet), edderkopper, skorpioner, skolopendere og fugler.

de lage underjordiske ganger som 
fører til treverket de skal spise, 
eller de søker opp av jorden og 
vandrer på leiting etter spiselig 
treverk når det er mørkt.

Lever av cellulose
Arbeiderne vil fordøye cellulosen i 
treverket og så fôre unge nymfer, 
dronningen og kongen i bolet. I 
angrepet treverk er det store deler 
av tiden stort sett bare arbeidere. 

Men i en periode, i Thailand som 
regel tidlig i regntiden, vil dron-
ningen legge egg som klekkes til 
individer av begge kjønn, og som 
utvikler vinger og blir kjønns-
modne. Disse vil skaffe seg mat 
selv, og når svermingen begyn-
ner gnages det gjerne et hull hvor 
de kjønnsmodne termittene kan 
strømme ut av treverket.

fakta

Dette er termitter
Termittenes dronninger 
er blant de lengstlevende 
insektene som finnes. 
Hos flere arter kan dron-
ningene bli 30 til 50 år 
gamle.

Termitter ligner på maur, 
men de er ikke beslektet 
med maur. Maur tilhører 
insektordenen årevinger, 
mens termitter tilhører 
ordenen Blattodea. Det 
samme gjør kakerlakkene.

Det er lett å se forskjell 
på maur og termitt. Begge 
har en kropp som ligner. Men midjen foran bakerste kroppsledd er 
svært smal hos maur, mens den er tydelig mye bredere hos termitter.

Termitter finnes på alle verdens kontinenter med unntak av Antark-
tis. Det er funnet 250 millioner år gamle fossile termitter.

Mens det er over tusen termittarter i Afrika, er det 435 arter i Asia 
og bare 10 i Europa. Forskerne regner med at det finnes over 3000 
arter totalt.

I Norge finnes det ikke termitter, selv om det er registrert termitter i 
bygninger. Disse er har kommet med importert treverk.

■

■

■

■

■

■
SVERMER: I regntiden svermer termittene. Ofte i enorme mengder. Etter 
en liten stund vil de miste vingene. Nede på bakken vil de finne sammen 
hann og hunn og så finne et sted de kan etablere et bol.
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Hvilken religion er den største i Etiopia?

Hvor har man vondt om man er plaget av ooforitt?

Hva heter Kinas president?

Hvor mange stjerner er det i flag-
get til Venezuela?

Hva heter den tidligere Se og Hør-
journalisten som er programleder 
for NRKs «Lørdagsrådet»?

Hvem var leder for Venstre fra 
1982 til 1986, og 1992 til 1996?

Hva er et mer kjent ord for 
fertilitet?

Hva kalles en person fra 
Honduras?

Hva står forkortelsen PVR 
for?

Sahle-Work Zewde ble nylig 
sitt lands første kvinnelige 
president, i hvilket 
land?

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?

– Endelig! Jeg forstår kvinner, 
utbasunerte Iversen i kantinen i 
en lunsjpause på jobben.

Han ble heldigvis kjapt tatt 
hånd om av kvalifisert per- 
sonell.

To tvillinger på åtte år har en 
opphetet diskusjon på sove-
rommet, så opphetet at mor 
kommer dem til unnsetning, 
og spør dem hva de krangler 
om. 

– Jo, mamma. Hva heter det 
når to mennesker ligger oppå 
hverandre. 

– Eh…hehe, vil dere vite det 
da? Ok, det heter samleie. Men 
det kan jeg fortelle dere mer 
om når dere blir eldre. 

Guttene roet seg, og innfant 
seg med svaret. På skolen dagen etter ville de dobbelsjekke svaret moren 
ga dem, og spurte klasseforstanderen. Etter endt skoledag løp de hjem 
for å fortelle mor hva de hadde lært: 

– Mamma, det heter ikke samleie. Læreren vår sa at det heter køye-
seng!

Kloke hoder har uttalt at klokskap kommer med alderen, men det er også 
observert tilfeller der alderen kommer alene.

Til behandling      Ordnøtten    

Klokskap                                    

Ohm rundet nettopp 40 år, og fikk tradisjonen tro høre mange «når 
du blir 40»-vitser av kollegaene på hotellet i Chiang Rai, hvor hun 
har ansvaret for bookingen. Hva vet så en 40 år gammel singel mor 
om Norge og nordmenn?

– Hvor på verdenskartet 
ligger Norge? 
– Ikke i USA, ikke i Afrika, 
ikke i Asia. Det må vel da 
ligge i Europa? 

– Hva tjener en nordmann 
som jobber i resepsjonen 
på hotell som deg? 
– Jeg tjener 20.000 baht, 
så jeg håper de tjener mye 
mer, for Thailand er et 
lavkostland. De tjener minst 
50.000 baht tipper jeg. 

– Hva er Norges største 
eksportartikkel? 
– Det har jeg ingen anelse 
om. Må jeg gjette? Ok… jeg 
kan ikke huske å ha sett 
noe med «Made in Norway» 
på. Ikke le av meg, men jeg 
svarer klær. 

– Hva er Norges nasjonalrett? 
– Haha…de som leser dette tror nok jeg er veldig dum, for jeg vet ikke 
hva det kan være heller. Men siden jeg må gjette, så blir svaret spaghetti. 
Det er veldig godt! (Riktig svar: Fårikål, jfr. NRK)

– Si navnet på noe som er verdenskjent fra Norge? 
– Huff…jeg tør ikke å gjette på det. Ok, jeg kan svare om du lover å ikke 
skrive navnet på hotellet jeg jobber på…haha. Klærne deres er nok ver-
denskjente.

Hjernetrim

Kinas president . (Foto: Antilong)

Sahle-Work Zewde. (Foto: ITU)

1. Etiopia (som betyr «De svartes land») har 62 prosent kristne. Islam 
står for 34 prosent. 
2. Da har man betennelse i eggstokkene. 
3. Han heter Xi Jinping. 
4. Åtte stjerner. Før var det syv, endringen til åtte stjerner kom da 
provinsen Guayana ble innlemmet. 
5. Live Nelvik.
6. Odd Einar Dørum. 
7. Fruktbarhet. 
8. Honduraner, eller honduransk. 
9. Personal Video Recorder (også kalt DVR), som kan ta opp et TV-
program og lagre det digitalt. 
10. Etiopia.

Svar på Blandet Quiz:

Fo
to

: A
le

x 
E.

 P
ro

im
os



Thailands Tidende 231. desember 2018



24 Thailands Tidende1. desember 2018

ASIA-
TENE

VANLIG
---------------

LEGE-
PLANTE

STREV SAGN-
KONGE RYDDE KNIP FYRSTE

ORG.
---------------

VINNE

PURKE
---------------

FRI-
MODIG

LØST
STING

MO-
DERNE

LEGE-
MIDDEL

---------------
SINT

SJELDEN
(ENG.)

---------------
IT. BY

BEFA-
LINGS-
MANN

---------------
FISK

NUENG
(THAI)

---------------
JA

ODDE
---------------
SVENSK

GUTT

ALTSÅ
---------------

SUK-
KER

SUKK
---------------

STAT

NR. 20
---------------

STIV-
NER

MORS
SØS-
TER

BE-
GAVET

ILTER
---------------

GREP

FRYN-
SER

EN
TOT-
LAND

AHAN
(THAI)

---------------
5

"NIKKE-
KONGE"

---------------
TULL

AV-
SKRIFT

---------------
BOK I

GT

JEG
(DIAL.)

---------------
MI

LENDE

HAR-
MEN

BLE
ENIGE

OM

OVER-
LAST

SVIM-
MEL

---------------
MOBB-

ING

FISKE-
RED-
SKAP

YTRE
FASE

---------------
PRON.

OPP-
STYR YTER

LIGGER
---------------

GUTT

SLEKT-
NINGER

---------------
KLOKE

STATS-
FOR-
FAT-
NING

FERSK
---------------

RYD-
DET

SEL-
SKAPS-
FORM

OVER-
VEI-

ELSEN

AVIS
I

TELE-
MARK

RUST
---------------

ADV.

50
---------------

DANS
MALM

TIT-
TET

---------------
FLIR-

TE

GASS
---------------

PATTE
LETT

SLEM
---------------

SET-
NING

USSELT
---------------

MATA-
DOR

DJE-
VEL

U-
KJENT

---------------
FOT-
TØY

BE-
RUSET

SORTEN
---------------

TIDS-
PUNKT

LITT
---------------

ØGLE

PLAN-
TE ELV

U-
LÆRD

---------------
SØKK

ETE-
GILDE

---------------
ØDE

BY PÅ
RAMS

ABONN-
ENTER TRIST AV-

HOLDT

LEGE-
MIDDEL

---------------
SPRÅK

(-H)

ASEN

PLAN-
TER

IKKE
INN

SPISE
---------------

INTRO-
DUSERE

TYDET

MÅTE METT-
ENDE

FOR-
TALTE

---------------
FILO-
SOF

SKOLE-
BARN

OK
---------------

BE-
LEGG

ILD-
STED

---------------
STATT-

HOLDER

JERN MAT-
RETT

HVIT
AGURK

---------------
GRU-
SET

ENER-
GIEN

---------------
ØY-

BOER
TONE-

ART
---------------

FOR.-
STAV

URO
---------------

U-
MAKE

HERRE-
DØMME

NORD-
MANN

VELTE
(BÅT)

ILE
---------------

FENG-
SEL

EN-
SOM

STOR-
MAKT

PRO-
FAN

HÅND-
LAG

GAO
(THAI)

SUR-
RET

---------------
STRØM

ELV
---------------

HELLIG
FORK.

HARSK
---------------

SÅLE
ARTE

LYT-
TER

TALL-
ORD

KLASK-
ET
PÅ

BAKEN

ALARM
---------------

APE
SYDDE SUTRE

Hjernetrim
Fasit:

www.thailandstidende.com/kryssord.pdf
Foto: MaxPixel, Apple



Thailands Tidende 251. desember 2018

Teknologinyhetene er presentert av
Helge Heyerdahl (hh@thailandstidende.com)

Klager på Microsoft

Skepsis til «prisgaranti»

Et stort mål for oljeindustrien de siste 20 år har vært å kunne rense sjø-
vann fra havbunnen, så det kan brukes i husholdningen. Etter 16 års test-
ing og feiling kunne Seabox tas i bruk på Ekofisk, etter et gjennombrudd 
for gründerne Helge Lunde og Dave Pinchin, som har jobbet med teknolo-
gien. Nyvinningen bidrar til store kostnadsmessige besparelser, siden det 
ikke lenger trengs plasskrevende renseanlegg på plattformene. Tidligere 
i høst ble Seabox tatt i bruk av ConocoPhillips på Ekofisk.

I køen av kunder står ikke bare oljeselskapene, men også arabiske del-
egasjoner har vært i Norge for å se på Seabox. Det for å sjekke mulighet-
ene for å ta i bruk teknologien også i de største byene rundt Det arabiske 
hav og Rødehavet.

Lunde jobber som administrerende direktør og Pinchin som teknolo-
gidirektør i selskapet. I 2015 fikk de større økonomiske muskler da 
National Oilwell Varco kjøpte dem opp. Selskapet Seabox fikk tidligere 
i år utmerkelsen «Spotlight on Technology Award» da verdens største 
oljemesse, OTC, ble arrangert i Houston. (Kilde: tu.no)

Det ble for kort tid siden klart at Disneys kommende strømmetjeneste er 
døpt Disney+, men etter at selskapet satset på å kjøpe opp 20th Century 
Fox, vil Disney være majoritetseier i strømmetjenesten Hulu, som allere-
de har passert 20 millioner abonnenter i USA.

Disneys styreformann Bob Iger ble intervjuet i Variety, der han fortalte 
at planen med Hulu er å ta opp kampen mot Netflix globalt. Disney+ skal 
være deres plattform for familievennlig innhold, mens Hulu skal satse 
tungt på generelt underholdningsinnhold.

Hulu står selv bak produksjonen av egne filmer og serier, under merke- 
navnet Hulu Originals. Castle Rock, som vises på HBO i Norge, er en av 
produksjonene, en annen er The Handmaid’s Tale. Iger forteller i in-
tervjuet i Variety at Disney jobber med å lage et TV-studio så det kan pro-
duseres stadig mer eget innhold.

Disneys oppkjøp av Fox forventes å skje i første kvartal 2019. En ves-
entlig forskjell på Hulu og Netflix er at man kan velge graden av annonser 
man vil se hos Hulu. For åtte dollar i måneden går man med på å se et visst 
antall annonser. For 12 dollar i måneden slipper man all reklame. Mens 
Netflix har rundt 60 millioner abonnenter, har altså Hulu rundt 20 mil-
lioner. Det forspranget satses det nå stort på å tette. (Kilde: tek.no)

Lager drikkevann av havvann

Disney strømmer

Etter mange klager fra brukere i Finland, konfronterte de finske forbruk-
ermyndighetene Microsoft og ba dem endre praksisen med å mase på 
brukerne med aggressive Windows-oppdateringer. Da Windows 10 ble 
lansert opplevde mange at Microsoft var i overkant aggressive i opp-
fordringene til brukerne om å oppdatere programvaren sin.

Klagene fra finske forbrukermyndigheter (FCCA) har nå ført til en-
dringer, i følge TechRadar. Microsoft har nå lovet å endre praksis. FCCA 
klaget spesielt på programvaren «Get Windows 10», som er et program 
som markedsfører Windows 10, og installerte dette automatisk uten at 
brukerne ga tillatelse til dette. Programvaren ble distribuert til alle som 
hadde PC-er som var kompatible med Windows 10, noe som førte til hyp-
pige pop-up-meldinger med oppfordring om å oppgradere programvaren.

FCCA understreket i sin klage at krysset i høyre hjørne i pop-up-skjer-
men ikke fungerte som et hjelpemiddel til å lukke vinduer på vanlig måte, 
men medførte at installasjonen startet. Dette medførte at brukerne følte 
seg lurt til å gjøre det motsatte av hva de selv ønsket. Microsoft har nå gått 
med på en avtale hvor de skal gi brukerne all informasjon på forhånd, og 
at brukerne selv skal tillate installasjoner. (Kilde: TechRadar)

Mange butikker lokker med prisgaranti på sine varer, f.eks. Elkjøp og 
Komplett. Om kunden finner samme vare til en lavere pris i en annen bu-
tikk matcher de prisen. I følge Forbrukertilsynet fører dette til at prisene 
øker, og konkurransen svekkes.

– Vi blir som regel skeptiske når vi ser selskaper som hevder at de er 
billigst og at de undersøker konkurrentprisene slik at forbrukeren slipper 
den jobben, skriver Forbrukertilsynets direktør Elisabeth Lier Haugseth 
og Lars Sørgard (bildet) – som er direktør i Konkurransetilsynet – i en 
kronikk nylig.

«Vi etterstreber å alltid være billigst. Lykkes vi ikke så matcher vi pris-
en til norske konkurrenter hele 50 dager etter kjøp», skriver for eksempel 
Elkjøp på sine sider.

Ifølge Lier Haugseth og Sørgård gir butikkenes prisgarantier et inn-
trykk av at de har lavest pris på alt, noe som kan gi brukerne en falsk trygg- 
het, ettersom prisene ikke alltid er lavest.

Ingebjørg Tollnes, kommunikasjonsdirektør hos Komplett, mener pris-
matchingen de tilbyr er til fordel for kundene: – Konkurransen er hard, 
og presset på prisene stort. Vi tror ikke at prisgarantier svekker konkur-
ransen, da alt er transparent for kundene, sier Tollnes til Tek.no, og sier at 
mange av kundene deres benytter seg av prismatch-tilbudet.
(Kilde: tek.no)

Teknonytt
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LANDLIG: Arnt Sætherlien nyter livet «på landet» i Huay Yai. (Foto: Dag A. Ekeberg)

Norway Huay Yai Resort ligger 
ikke akkurat langs allfarvei, men 
med GPS i bilen finner man frem 
likevel. Det er en 20 minutters 
kjøretur fra Pattaya sentrum, 
sydover langs Sukhumvit Road og 
deretter innover Huay Yai Road 
noen kilometer. Resorten har både 
boligfelter og landbruksarealer 
som nærmeste nabo.

Reiselivserfaring
Arnt Sætherlien (60) har jobbet 
i reiselivsnæringen mesteparten 
av livet, selv om han er utdannet 
sykepleier og jobbet som det i ung 
alder.

Han startet reiselivskarrieren 
hos danske Spies Rejser – grunn-
lagt av den mye omtalte Simon 
Spies – på begynnelsen av 80-tal-
let. Deretter jobbet han flere år 
for Winge Reisebyrå i hjembyen 
Tønsberg før han på begynnelsen 
av 90-tallet startet sin egen virk-
somhet.

Det var en stor lidenskap og 
personlig interesse for Sætherlien 
som også ble levebrødet – nemlig 
cruisereiser. Han har vært reise-
leder på over 160 cruisereiser i 
sin karriere.

Ti år i Pattaya
Sætherlien har samarbeidet med 
flere forretningsdrivere i byen og 
kjenner de fleste etter drøyt ti år 
i Pattaya. Han er homofil og eier 
og driver stedet sammen med 
ektefellen Son. Sætherlien fikk 
hjerneslag for ca. to år siden, men 
har trent seg godt opp igjen. Som 
utdannet sykepleier benyttet han 
egne opptreningsmetoder som 
han mener er bedre enn de det 
lokale sykehuset ville ha ham til å 
gjennomføre.

Internasjonalt
Overnattingsstedet har ti rom og 
to leiligheter. Den dagen vi var in-
nom var det nordmenn, tyskere, 
franskmenn og australiere der 
som gjester, samt et russisk par. 
Sætherlien sier at russere ikke 
alltid har det beste ryktet i byen, 
men for det russiske paret er ryk-
tet ufortjent.

– De kom og skulle bo i en av de 
store leilighetene et par dager. Nå 
har de vært her tre måneder, sier 
han.

Han opplyser at de har ca. 30 
prosent skandinaver. Kundene 
er fra 40 år og oppover. Mange 
er barnefamilier, og resorten har 
også flere bevegelseshemmede 
som gjester.

Maks 15 rom
Det er et 2,5 rai stort landområde 
vi snakker om, og godt med plass 
til å utvide, men det ønsker ikke 
Sætherlien:

– Dette er passe stort. Blir det 
over 15 rom er det et nytt sett med 
regler som må overholdes. Vi må 
ha døgnkontinuerlig resepsjon for 
eksempel. Vår nåværende stør-
relse er behagelig og intim og gir 
et fint miljø.

I landlige omgivelser i Huay 
Yai finnes det et norsk miljø 
med godt internasjonalt 
tilsnitt. Med ti rom og to lei-
ligheter for utleie mener Arnt 
Sætherlien at Norway Huay 
Yai Resort er akkurat passe 
lite og intimt. Tomten er stor, 
men han vil ikke bygge mer.

Satser på intimitet i Huay Yai

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com

Rimelig
Prisene på Norway Huay Yai 
Resort er konkurransedyktige 
sammenlignet med resorter litt 
nærmere sentrum i Pattaya. For 
langtidsleie kommer man ned på 
10–12.000 baht pr måned inklud-
ert strøm og vann.

– Vi har hatt minst 70 prosent 
belegg siden starten 1. april i 
2017, bare sjekk bookingsystemet 
vårt, sier Sætherlien med et smil.

Vil drive til han er 65
Han eier halvparten av stedet, og 
ønsker å skaffe finansiering og 
kjøpe opp hele, noe han har op-
sjon på.

– Jeg ønsker å drive ca. fem år til 
før jeg selger. Da er jeg 65 år gam-
mel, sier han og legger til:

– Det er flott her ute, lite støv. Vi 
har hatt flere astma-pasienter som 
sverger hit.

Startet reiselivskarrieren som 
reiseleder hos Spies Rejser på 
begynnelsen av 80-tallet.

Jobbet flere år på Winge Rei-
sebyrå i Tønsberg.

Startet egen virksomhet på be-
gynnelsen av 90-tallet. Satset 
på cruise, og var reiseleder på 
over 160 cruisereiser.

■�

■

■

fakta

Arnt Sætherlien (60)
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Hele desember: Juletallerken
Vi serverer juletallerken med tilbehør hver dag. 390 baht.

12, 15, 19. og 22. desember: Pinnekjøtt
Pinnekjøtt�fra�Norge.�Godt�tilbehør.�Musikk.�Starter�kl.�18.00.
Ring for bestilling. 490 baht.

24. desember: Julaften
Kl.�18.00.�Norsk�musikk,�norsk�TV.�Ribbe,�medisterpølser,
medisterkaker, kokt laks med tilbehør. 
Masse salater og grønnsaker. Thaimat. 
Dessertfrukt. Billettbestilling til
20.�desember�(begrenset�antall).
Farang:�900�baht.�Thai:�500�baht.

5. januar: Hoffer’n fyller år igjen!
Kl.�18.00�Musikk�og�dans.�Gratis�mat�
selvfølgelig. Alle hjertelig velkommen.
Ring og meld dere på!

2. februar: Hoffa fyller år igjen!
Kl.�18.00�Musikk�og�dans.�Gratis�mat�
selvfølgelig. Alle hjertelig velkommen.
Ring og meld dere på!

.

God jul og godt nyttår!
Pa og Svein Erik ønsker velkommen!

HOFF Cafe
BANGSARAY

Ring for bestilling: 081-8579961 (Svein Erik)

HUSK: Fiskepudding, fiskekaker, fiskegrateng, 
seifilet, torskefilet, sursild.
Masse varer fra Norge til salgs.

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:

Endringer i restaurantnæringen:

Ting skjer i Soi Postoffice. Høvdin-
gen Bar & Restaurant, som lå gan-
ske langt opp mot Second Road, 
er stengt og i ferd med å åpne 
som gogo-bar, mens Sailor Inn 
nede ved sjøen nå har fått navnet 
Høvdingen Bar & Restaurant. Det 
er eierne i Høvdingen som har gått 
inn og tatt over Sailor Inn, i tillegg 
til å skulle drive gogo-bar i de 
gamle lokalene til Høvdingen.

Uenighet mellom investorer
Thailands Tidende hadde i juli 
2017 intervju med de to nordmen-
nene – Kim Nikolaisen og Hans-
Kristian Andresen – som kjøpte 
Sailor Inn fra Arve Lisland, som 
da hadde drevet det kjente spise-
stedet med utleierom i 20 år. Det 

Navnet Sailor Inn i Soi Post-
office er nå en saga blått etter 
22 år. Stedet heter nå Høvdin-
gen Bar & Restaurant.

Sailor Inn er blitt Høvdingen

oppsto uenighet mellom disse to 
investorene, som havnet i rettssak 
mot hverandre. Det har vært Kim 
Nikolaisen som har drevet Sailor 
Inn den siste tiden, men han opp-
lyser nå at han skal reise hjem til 
Norge i januar.

Hans-Kristian Andresen drev 
Pompoi Bar, som nå er stengt. Han 
har startet opp ny barvirksomhet 

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com

i Pattaya.
Arve Lisland har startet opp 

ny virksomhet i nabogata, Soi Ya-
mato, på et sted som heter Scandic 
Apartments & Restaurant. Det ste-
det ble omtalt i forrige utgave av 
Thailands Tidende.

Skal pusse opp
Den nye eieren av Sailor Inn – nå 

Høvdingen – er en thailandsk da-
me med støtte fra sin norske ekte-
mann. De ønsker ingen stor opp-
merksomhet rundt kjøpet, men 
forteller at det vil bli oppussing 
så raskt som mulig, og at arbei-
dene på restaurant og kjøkken kan 
starte allerede før jul. Etterpå bli 
det oppussing av utleierommene.

NAVNESKIFTE: Det nye skiltet er oppe allerede i Soi Postoffice. (Foto: Dag A. Ekeberg)
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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

3
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1 Siam Royal Hill

2 Giganett

4 Pattaya Self Storage

6 Scandic

16 Pizza Corner

16

7 Kåres Partybar

5 Ocean Dental Center

15

9 New Nordic

11 Sjømannskirken

8 TB Mansion

10

10 Thai Legal

Sponsorer av Thailands Tidende:
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PATTAYA

12 Nirvana Boutique Suites

Christiania Gjestehus13

14 Mai Tai’s Restaurant

12
14

15 Linda’s Restaurant

3 Bangkok Hospital
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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: 
1. etasje: 85 kvm, 2 soverom, 
3.600.000 baht.
2. etasje: 128 kvm, 3 soverom, 
5.400.000 baht.
2. etasje: 121 kvm, 2 soverom, 
5.060.000 baht.
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. Prisen kan forhandles og god 
kjøper kan få tre år kreditt.
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
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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).

Ubrukt Nikkor 16-85MM linse

Denne linsen med nypris THB 
23.900 selges for kun THB 13.000: 
AF-S DX NIKKOR 16-85MM 
F/3.5-5.6G ED VR (5.3X).
Mer informasjon: www.nikonusa.
com/en/nikon-products/camera-
lenses/overview.page.
Kontakt rubrikk@thailandstidende.
com for nærmere opplysninger.

HUS TIL SALGS

LAND TIL SALGS

TIL SALGS
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