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Farlig taktikk fra Kripos

Mediene reist hjem

Dag A. Ekeberg

Vi skriver i denne utgaven om et utspill fra en norsk avdeling av en ver-
densomspennende organisasjon kalt Ecpat, som jobber for å hindre sek-
suell utnyttelse av barn. De vil at turister melder fra til politiet når de ser 
noe mistenkelig, som at barn er i bassenget med noen som ikke ser ut til 
å kunne være faren. Ecpats fokus er ensidig på barn, ikke på rettssikker-
heten til voksne som måtte bli mistenkt for overgrep, så utspillet er vel 
logisk nok sett fra deres ståsted.

Kripos, på sin side, 
bør forventes å ha et 
helhetlig syn på slike 
ting, og balansere 
ønsket om å fange 
overgripere mot folks generelle rettssikkerhet. Det var derfor bekym-
ringsverdig å se at Kripos stilte seg bak utspillet i sin helhet. Ser de ikke 
potensielle problemer med å bruke ordinære borgere som informanter? 
Det er greit at Kripos har en tipstelefon, men å gå ut å spesifikt oppfordre 
turister til å melde fra om mistenkelige personer i bassenger i Thailand og 
tilsvarende land er noe helt annet.

Det er en sjeldenhet at nordmenn i Thailand forgriper seg på barn. Det 
er viktig å huske, fordi slike overgrep blir slått stort opp i pressen, og man 
kan forledes til å tro at det skjer ofte. Denne bruken av thailandsfarere 
som informanter til politiet har større sannsynlighet for å ende i justis-
mord, enn å ende med at man faktisk finner noen reelle overgripere. Det 
er nemlig mange nordmenn her som tar seg av barn som ikke er deres 
egne, slik som et av våre intervjuobjekter i denne utgaven, som mener at 
utspillet er livsfarlig. 

Ecpat sier at det er bedre å melde fra en gang for mye enn en gang for lite. 
Det er en farlig holdning å ha, som jeg håper ikke Kripos deler. Jeg håper 
ikke de mener at det er greit at noen uskyldige havner i fengsel bare man 
får reddet flest mulig barn. Det er ikke slik rettsprinsipper virker. Man 
gjør alt for å unngå at uskyldige havner i fengsel. Det er bedre at tusen 
lovbrytere går fri enn at én uskyldig blir fengslet.

Men er det slik rettssystemet fungerer i Thailand? Det er spørsmålet Kri-
pos bør stille seg før de eventuelt varsler sine thailandske kolleger om 
noe som helst. Uheldigvis er det slik i Thailand at man er skyldig allerede 
når man blir arrestert, uavhengig av hva en fremtidig dom måtte si. Poli-
tiet drar med seg pressen på arrestasjoner, og man får usladdet bilde og 
fullt navn i avisen dagen etter. Deretter havner man i varetekt i fengsler 
som bryter alle FN-standarder. Kripos svarer oss at det i praksis ikke er 
deres problem. Det finner jeg alarmerende.

Alle grotteguttene i Chiang Rai ble reddet, noe de del-
takende dykkerne nå betegner som et rent mirakel. 
Mediene var ikke til hjelp, tvert imot skapte de proble-
mer for redningsarbeidene. De som vil vite mer om det 
kan lese min kronikk hos nettavisen Medier24: «Grot-
ten i Chiang Rai er blitt en gullgruve for mediene.»

Thailands Tidende mener:

Bedre at tusen lov-
brytere går fri...

Uføre kan få skattefradrag
Etter en del usikkerhet blant uføre 
utlendinger i Thailand er det nå 
blitt bekreftet fra skattemyn-
dighetene at også utenlandske 
skattebetalere kan få uførefradrag 
på selvangivelsen i Thailand. 
Fradragsbeløpet er på 190.000 
baht. Det gjelder kun frem til fylte  
65 år.

Det har blant nordmenn vært 
usikkerhet om det er mulig å be-
nytte papirer fra norske myn-
digheter som bekrefter uførhet 
når man skal søke om dette fradra-
get, men det er det ikke, får vi opp-
lyst fra Yarika Ruangsiri, som er 
avdelingsdirektør i Revenue De-
partment. Man må følge thailand-

ske regler, hvor uførhet bekreftes 
av en sertifisert lege etter under-
søkelse, og det må søkes på nytt 
hvert år. Det finnes et skjema på 
engelsk for dette.

Lokale skattemyndigheter bør 
kunne hjelpe deg med prosessen, 
men hvis du trenger hjelp fra sen-
tralt hold er det Departementet 
for sosial utvikling og menneskelig 
sikkerhet (Ministry of Social De-
velopment and Human Security) i 
Bangkok som har ansvaret for ord-
ningen. I dette departementet skal 
du henvende deg til til avdelingen 
«Department of Empowerment of 
Persons with Disabilities». (dae)

MISFORNØYD: Embla Regine 
Mathisen, leder i Changemaker, 
er ikke imponert over forholdene 
i Thailand. (Foto: Changemaker)

Vil stoppe norsk våpensalg
Redd Barna kaller Thailand et av 
fire verstingland som norske myn-
digheter eksporterer våpen til. De 
tre andre er Oman, Qatar og Saudi-
Arabia. 

– Salg av krigsmateriell fra 
Norge til autoritære regimer må 
stanses, sier Changemaker og 
Redd Barna i en pressemelding. 
Changemaker er ungdomsorgan-
isasjonen til Kirkens Nødhjelp.

Til Dagsavisen opplyses det at 
norsk eksport av forsvarsmateriell 
økte med over 30 prosent i fjor – 
til hele 5,4 milliarder kroner.

Embla Regine Mathisen, led-
er i Changemaker, sier at de får 
beskjed fra den norske regjerin-
gen om at man kan stole på deres 
vurdering, men hun skjønner 
ikke hvordan det kan eksporteres 
våpen til disse fire landene.

Om Thailand sier de følgende: 
Begrenset ytrings-, organisasjons- 
og forsamlingsfrihet. Har ikke inn-
ført forbud mot tortur og tvungne 
forsvinninger. Flyktninger og 
asylsøkere får ikke oppfylt sine 
rettigheter og er utsatt for arrest 
og deportasjon.

Informasjonen har de to organ-
isasjonene hentet fra Amnesty In-
ternational Norge.

Changemaker ønsker en inn-

stramming i retningslinjene for 
eksport:

– Så lenge krigsmateriell ikke 
skal brukes til å bidra til brudd 
på menneskerettighetene, kan vi i 
dag eksportere til land som bryter 
menneskerettighetene. Vi mener 
at vi må ha en strammere tolkn-
ing av retningslinjene, hvor men-
neskerettighetsbrudd i et land 
alene er grunn nok for avslag, sier 
Mathisen til Dagsavisen. (dae)
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Landemerke i Pattaya til salgs

For raskt salg: Nå kun 13 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!

■
■
■

Trygg Trafikk og If/Europeiske:

Etter en økning i antall skadde 
nordmenn i mopedulykker i Thai-
land har Europeiske Reisefor-
sikring og Trygg Trafikk gått ut og 
advart folk mot å leie moped når 
de er på ferie i Thailand.

Bakgrunnstallene viser en øk-
ning på 30 prosent i antall ulykker 
blant nordmenn verden over, men 
det er Spania, USA og ikke minst 
Thailand som leder an.

Jon Berge, som er informasjons- 
direktør i If og Europeiske For-
sikring, sier følgende i en presse-
melding fra Trygg Trafikk:

– I det siste har vi sett en økn-
ing i antall alvorlige skader på 
moped i utlandet. Nå har det gått 

Det har vært en økning i antall nordmenn som blir skadd i mo-
pedulykker mens de er på ferie. Hvis du absolutt må leie moped, 
så følg i det minste forholdsreglene som Trygg Trafikk og for-
sikringsselskapet her gir.

Advarer mot mopedleie i Thailand

så langt at vi fraråder nordmenn å 
leie moped og scooter i Thailand.

Han påpeker at ulik trafikkultur 
skaper ulykker:

– Thailand er i en særstilling 
og de har i tillegg venstrekjøring 
som gjør det ekstra utfordrende 
for nordmenn på tur. Samtidig blir 
vi påvirket av varmen og ferien 
gjør at vi er i en litt annen modus. 
Vi blir mindre på vakt og tar litt 
større sjanser.

Han legger til: – I tillegg møter 
vi en helt annen trafikkultur enn 
det vi er vant til og alt dette er med 
på å øke risikoen for alvorlige ulyk- 
ker, sier Berge. 

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com

fakta

Råd ved mopedkjøring
Dropp mopedkjøring og velg annen transport om du kan.

Kjør aldri uten hjelm! Hjelm kan redde livet ditt.

Ikke kjør i badeshorts og sandaler. Bruk klær som gir beskyttelse.

Kjør aldri dersom du har drukket eller på annet vis er ruset.

Kjør rolig og vær ekstra nøye med å lese trafikkbildet rundt deg.

Sjekk lokale regler og trafikkultur før du begir deg ut i trafikken.

Har riktig førerkort og forsikring. 

(Kilde: Trygg Trafikk)

■
■
■
■
■
■
■

PÅVIRKET AV VARMEN: If forsikring sier at varmen og feriemodus gjør 
nordmenn til risikotrafikkanter i Thailand. (Foto: Max Pixel)

TA KONTAKT : 084 107 4725, 085 958 9558

Flybil letter t i l  hele verden
Lavprisbil letter
Taxi & minibuss-service
Hotellreservasjon
Reiseforsikring
Sightseeing-turer
Pakketurer
Golfturer
Visa-service
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Fikk ikke landingstillatelse for ekstraruter til Bangkok:

2. mai rapporterte  vi om at Nor-
wegian skulle øke antall direkte-
ruter fra nordiske hovedsteder til 
Bangkok i vintersesongen fra 28. 
oktober til 31. mars. Det var snakk 
om å gå fra tre til fem direkteav-
ganger fra Oslo til Bangkok pr uke. 
Fra Stockholm skulle det økes fra 
fire til fem pr uke, og fra Køben-
havn fra to til fire.

Ny melding etter 2 mnd
Men kun to måneder senere, 2. 
juli, kom selskapet med en ny 
melding. Da ble det gjort kjent at 
de nye flyvningene isteden skulle 
gå til Krabi. Det direkte årsaken 
ble ikke nevnt, men vi har fått vite 
om den fra selskapets kommuni-
kasjonsavdeling.

Tonje Næss, Communications 
Manager hos Norwegian, sier på 
spørsmål fra oss:

– Det har dessverre vært van-
skelig å få de nødvendige land-
ingstillatelsene vi var sikre på at 
vi skulle få, noe som skjer svært 
sjeldent.

Hun legger til: – For å finne et 
så bra tilbud som mulig til våre 
kunder lanserte vi derfor en an-
nen destinasjon i Thailand, nemlig 
Krabi.

Mange thailandsfarere har merket seg at Norwegian har fått 
direkteruter til Krabi. Men årsaken er spesiell: De fikk ikke land-
ingstillatelser i Bangkok for sine nye flyvninger. Mange nordmenn 
må nå bookes om.

Norwegian måtte velge Krabi

Mange vil til Krabi
Næss mener at Krabi er et godt al-
ternativ:

– Når det er sagt er ikke det 
den eneste grunnen til at Krabi ble 
lansert, det er også en svært et-
terlengtet destinasjon blant våre 
kunder og det er også vår erfaring 
at mange som reiser til Bangkok 
reiser videre til Krabi.

Kontakter kundene
Thailands Tidende fikk en hen-
vendelse fra en leser som hadde 
forsøkt i over en time å få kontakt 
med Norwegian, for å høre hva han 
skulle foreta seg for å få booket om 
sin billett fra Bangkok til Krabi, et-
ter at han leste om endringene hos 
Norwegian. Vi tok dette opp med 
Næss:

– Hva skal de som er rammet 
av endringene av destinasjon fra 
Bangkok til Krabi foreta seg?

– Vi gjør det vi kan for å finne de 
beste løsningene for alle berørte i 
dialog med kunden. De berørte 
er kontaktet direkte via epost og 
kan booke om billetten sin på våre 
nettsider. Vi tilbyr også passa-
sjerer flytransport med andre fly-
selskaper mellom Krabi og Bang-
kok for de som ønsker det.

Seks avganger
Flyvningene til og fra Krabi blir 
altså tilgjengelig kun i vinterse-
songen. De går som følger:

Oslo–Krabi: To avganger i uken 
(tirsdager og søndager) med opp-
start 28. oktober.

Stockholm–Krabi: To avganger 
i uken (onsdager og fredager) med 
oppstart 31. oktober.

København–Krabi: To avgang-
er i uken (torsdager og lørdager) 
med oppstart 1. november.

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com

MÅTTE BYTTE: Kommunikas-
jonssjef Tonje Næss avslører 
årsaken til endringne i tilbudet til 
Norwegian. (Foto: Norwegian)

KRABI ISTEDEN: Mange nordmenn liker Krabi, men de liker også å ta 
noen dager i Bangkok først. Det blir nå vanskeligere med de nye rutene 
til Norwegian. (Foto: Dag A. Ekeberg)

AVVIST: Suvarnabhumi sa stopp til Norwegian. (Foto: Terje Engø)
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Siam Ocean View:

Siam Royal Ocean View:

xx

RESALE:

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.

NB: Her har vi leiligheter til salgs med inntil 7 års finansiering
til 0 prosent rente. Innskudd på så lite som 10 prosent.

Leie for å eie

Siam Ocean View & Siam Royal Ocean View

Fra 25.000 baht pr måned.
Sjekk hva som er ledig på
www.siamroyalhill.com

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

Trenger du leilighet med god beliggenhet?
Kontakt Jan Arne på tlf. 088 525 2085
Thai: Ta kontakt med Sam (sekretær) på tlf. 089 249 0916
www.siamroyalhill.com – siamroyalhill@gmail.com

Unit Nr. Floor SQM Bed/Bath Price THB
201 2 82 1/1 5.000.000,-
308 3 95 2/2 5.900.000,-
404 4 112 2/2 7.800.000,-
405 4 145 2/2 10.900.000,-
704 7 157 11.500.000,-
706 7 195 13.900.000,-

Happy Hour kl. 17–19
hver dag på

Siam Royal Bar & Grill

Følg oss på:
Siam Royal Bar & Grill

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

Leiligheter til leie

SOLGT
SOLGT

Siam Ocean View:

Siam Royal Ocean View:

xx

RESALE:

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.

NB: Her har vi leiligheter til salgs med inntil 7 års finansiering
til 0 prosent rente. Innskudd på så lite som 20 prosent.

Leie for å eie

Siam Ocean View & Siam Royal Ocean View

Fra 25.000 baht pr måned.
Sjekk hva som er ledig på
www.siamroyalhill.com

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

Trenger du leilighet med god beliggenhet?
Kontakt Jan Arne på tlf. 088 525 2085
Thai: Ta kontakt med Sam (sekretær) på tlf. 089 249 0916
www.siamroyalhill.com – siamroyalhill@gmail.com

Unit Nr. Floor SQM Bed/Bath Price THB
201 2 82 1/1 5.000.000,-
301 3 82 1/1 5.500.000,-
302 3 82 1/1 5.500.000,-
308 3 95 2/2 5.900.000,-
404 4 112 2/2 7.800.000,-
405 4 145 2/2 10.900.000,-

Unit Nr. Floor SQM Bed/Bath Price THB
103 1 96 2/2 8.500.000,-
201 2 117 2/2 10.900.000,-
202 2 94 2/2 8.900.000,-
502 5 94 2/2 8.900.000,-
503 5 98 2/2 8.600.000,-
703 7 98 2/2 9.500.000,-

Happy Hour kl. 17–19
hver dag på

Siam Royal Bar & Grill

Følg oss på:
Siam Royal Bar & Grill

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

Leiligheter til leie

I mars i år kom det nye småsedler 
(20, 50 og 100) med portrett av 
den nye kongen, Maha Vajiralong-
korn. 26. juli, på kongens bursdag, 
ble 500- og 1000-lapper lansert.

Aamlid er godt kjent med denne 
bransjen, og fikk tidlig et tips om 
at det skulle komme et norsk mo-
tiv på 100-lappen.

– Notodden og Norge er repre-
sentert med en gjengivelse av Kong 
Chulalongkorn, hans sønn admiral 
Richelieu og Sam Eyde bak rattet, 
sier Aamlid: – Fotografiet er tatt i 
forbindelse med Kong Chulalong-
korns besøk i Rjukan og Notodden 
i 1907 for å se hva Hydro hadde 
bygget opp.

Under sitt  besøk bodde Kong 
Chulalongkorn på slottet i Oslo, 
forteller Aamlid. 

«Norge lå etter»
– I flere reisebrev skriver hans 

Notodden er å finne på den nye hundrelappen i Thailand. 
Mynthandler Jan Olav Aamlid i Pattaya forteller at det var et 
kongelig norgesbesøk i 1907 som var bakgrunnen.

Norsk motiv på nye sedler

datter at det norske kongehuset 
ligger litt etter, bestikket var ikke i 
gull. Kong Haakon VII brukte også 
hest og kjerre, ikke bil. Norges 
konge ville jo ikke skremme hes-
tene.

Forsiden av alle sedlene som 
lanseres i år har et portrett av den 
nye kongen, og baksidene viser de 
ti kongene fra Chakri-dynastiet, 
fra 1782 til i dag, opplyser Aamlid.

– De fem nye sedlene gir et inn-
blikk i thailandsk historie, og hver 
av de ti kongene blir illustrert med 
noe av det de er kjent for.

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com

HISTORIE: Norsk Hydros foto fra 1907 som nå er på pengeseddelen.
MYNTHANDLER: Jan Olav Aam-
lid. (Foto: Helge Heyerdahl)
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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)

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

Saksbehandler i NAV om leveattest:

En leser tok kontakt med oss for å 
fortelle om en melding fra en saks-
behandler i NAV. Leseren hadde 
spurt om det ikke fantes noen en-
klere måte enn bruk av postverket 
for å melde fra om at man er i live. 
Han fikk svar:

«Jeg har et forslag til hvordan 
du lettere kan bekrefte at du fort-
satt lever og melde eventuelle 
adresseendringer. Du kan sende 
melding til NAV årlig via dine sider 
på nav.no. Så lenge du er innlogget 
med elektronisk ID vet vi at du er 
riktig bruker.»

– Logg inn og send melding
Saksbehandleren fortsetter: «Du 
kommer fortsatt til å få tilsendt 
brev med forespørsel om leveat-
test årlig. Det blir normalt sendt i 
slutten av mars måned med svar-
frist i slutten av mai måned. Det 

En saksbehandler i NAV har nå begynt å akseptere at leveattester 
leveres elektronisk, på tross av at NAV-ledelsen sier at det ikke er 
mulig ennå.

– Ja, du kan sende elektronisk attest

betyr at du må logge inn og sende 
melding til oss innen mai måned 
hvert år.»

Vil ikke bekrefte
Vi tok kontakt med kommunikas-
jonsavdelingen, som ikke kunne 
bekrefte at det er greit å melde fra 
på denne måten:

– Er dette en metode alle kan 
bruke?

– Vi kjenner ikke til den konk-
rete meldingen du viser til eller 
vurderingen den er basert på, men 
det er fortsatt slik at leveattester 
skal sendes som beskrevet på nav.
no, svarer seniorrådgiver Mari-
anne Pedersen.

En kontorsjef har imidlertid 
nylig skrevet følgende til en annen 
av våre lesere: Vi kan opplyse om 
at NAV er godt i gang med å utrede 
muligheten for å etablere en digi-

tal løsning for innsendelse av leve-
attester

Kan føre til misbruk
Vi spurte også Pedersen om slik 
innlogging via elektronisk ID ikke 
kunne føre til misbruk, f.eks. ved 
at etterlatte benytter avdødes ID 
til å fortsatt motta trygd.

– BankID, Buypass eller Comm-
fides benyttes ved pålogging 
på nav.no. Per i dag er disse god-
tatt som elektronisk legitimas-
jon for sikker identifisering med 
høyeste sikkerhetsnivå. Det er et 
avtalevilkår for disse løsningene 
at passordet for løsningene ikke 

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com

røpes til noen, herunder ektefel-
ler. Det utelukker imidlertid ikke 
at disse likevel kan bli misbrukt i 
finans- eller trygdebedragerisam-
menheng.

Hun legger til: – Dersom en 
etterlatt skulle ha logget seg inn 
med sin avdødes ektefelles elekt-
roniske ID og ha sendt inn melding 
om at den avdøde fortsatt lever, 
vil det ha vært bedrageri. NAV vil 
i slike tilfeller ha krevd urettmes-
sige utbetalingene tilbakebetalt og 
vurdert anmeldelse av forholdet.

Vår leser sier at han neste år 
skal levere leveattesten elektron-
isk, slik saksbehandleren skrev.
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Mobilselskapene kjemper hardt om turistene:

Myndighetene vil at utlendinger 
uten fast adresse i Thailand kun 
skal ha tilgang til SIM-kort for tu-
rister. Det er blitt strenge regler 
for kjøp av ordinære SIM-kort de 
siste årene. Man må være thai el-
ler utlending med fast adresse her.

Dette har gjort det lukrativt for 
selskapene å selge slike turistkort. 
Fordelen med å kjøpe et turist-SIM 
på flyplassen er at det er raskt, og 
de fleste teleleverandørene gir 
gode tilbud og god service. Det 
setter inn SIM-kortet og regis-
trerer det for deg.

Ring billig internasjonalt
Samtlige operatører tilbyr inter-
nasjonale samtaler i sine pakker 
for turist-SIM. I praksis betyr det 
to alternativer – enten at samtalen 
kanaliseres via telelinjer til høy 
pris eller via internett til en lavere 
pris

Hos DTAC ringer du på vanlig 
telelinje når du bruker prefiks 
+47 til Norge. Da koster samtal-
en 21 baht per minutt. Velger du 
derimot å bruke 00447 som pre-
fiks går samtalen på en datalinje. 

Strenge regler gjør at turister 
ikke lenger kan kjøpe or-
dinære SIM-kort i Thailand. 
Derfor tilbys SIM-kort for 
turister, hvor det lokkes med 
goder som reiseforsikring, 
rabatt på taxi og gratis bruk 
av Facebook uten at det går 
på datakvoten. Her er de 
ulike tilbudene.

SIM-kort for turister – mange goder

Du risikerer å få noe dårligere 
kvalitet, men minuttprisen er da 
bare 5 baht til fast telefon og 10 
baht til mobiltelefon.

Gratis apper og data
True Move passerte i fjor Dtac som 
landets nest største mobilselskap. 
I sine pakker tilbyr de naturlig nok 
samtaler og data, men også gratis 
adgang til WiFi der det finnes True 
Move WiFi. I tillegg får du adgang 
til bruk av 14 sosiale apper uten 
at disse belaster datakvoten. Det 
betyr at du kan bruke Skype, Face-
book, Twitter, Line og ti andre ap-
per uten at det spiser opp din da-
takvote.

AIS gir rabatt på taxi
Mange av SIM-kortene for turister 
gir en mengde rabatter på alt fra 

AV: TERJE ENGØ

te@thailandstidende.com

DTAC: Leser man litt nøyere på Telenor-datterselskapets side, ser man at man også kan få gratis reiseforsikring.

MOBIL: Priser på mobiltelefoni og datatrafikk (THB). Alle priser er eksklusive 7% mva. **) Pris for internasjonal 
telefoni hos True Move oppgis som fra 1 baht ved bruk av prefiks 00300 og 3 baht ved bruk av prefiks 003.

sightseeing og shopping til restau-
ranter og gatekjøkkener. AIS send-
er deg en «Privelege SMS» som gir 
deg rabatt når du vil besøke voks-
museet Madame Tussaud eller ak-
variet Sea Life i Bangkok.

Har du mer bagasje enn du 
makter å frakte selv, får du 50 
prosent rabatt på Belugg Luggage 
Delivery mellom flyplass og hotell 
i Bangkokområdet. Vil du bruke 
Grab (drosjetjeneste som ligner 
på Uber), får du 100 baht i rabatt 
på de tre første turene om du ikke 
allerede er bruker av GRAB-ap-
pen. Dette er vel og merke om ikke 
månedens totale kvote på 20.000 
turer allerede er oppbrukt.

Er du kineser får du fem minut-
ter gratis bruk av YGOTH-appen. 
Den setter brukeren i kontakt med 
en translatør som oversetter fra 

kinesisk til thailandsk. Etter fem 
minutter påløper det vanlig kost-
nad.

Reiseforsikring inkludert
DTAC har også en rekke tilbud og 
promoteringer knyttet til kort-
ene. Blant annet inngår en reise-
forsikring med varighet på åtte 
dager. Den gir ved ulykke eller død 
60.000–100.000 baht i utbetaling. 
Den dekker også tap av og skade 
på bagasje med inntil 3000 baht.

Det bør nevnes at skader som 
skyldes at en er påvirket av alkohol 
med promille over 1,5 ikke gir er-
statning. Det gjør heller ikke skad-
er som oppstår når en kjører eller 
er passasjer på en motorsykkel. En 
må også huske på å registrere seg 
for å være berettiget. En er ikke 
det automatisk om en kjøper et 
DTAC SIM-kort for turister.

Rabatt på leiebil
Du kan også om du velger DTAC 
få 500 baht rabatt på leiebil, rab-
att på opptil 300 baht på diverse 
sightseeingturer, 250 baht rabatt 
på matkurs og rabatter ved enkelte 
butikker. Skulle fordelene gjøre at 
du handler for mye, hjelper det 
kanskje litt at du også får 500 baht 
rabatt på pakker du sender hjem 
med DHL.

Lite info fra True Move
True Move forteller lite om hvilke 
«privilegier» de gir sine kjøpere av 
SIM-kort for turister. Men du vil 
merke at straks du har fått SIM-
kortet satt i telefonen, så kommer 
det med jevne mellomrom meld-
inger med ulike tilbud. Det gjelder 
også for DTAC og AIS. Dessverre, 
så er det en del av tilbudene som 

SIM navn Pris Dager/GB Hastighet Ring lokalt Ring Norge
Fastlinje/Mob Inkluderer/Diverse

DTAC 
Happy Tourist 299 8/3 Maks.

384 kbps når 
kvote er brukt 3,00

21,00/21,00
*5,00/10,00

100 baht tale. 
*Lavpris utland prefiks 004599 15/6

199 7/500MB
49 - 15 baht tale. Gratis 5 chat-apper

* Lavpris utland prefiks 004
SMS Norge 5,00 bath – Thailand 3,00 baht. MSS Norge 15 baht – Thailand 5 baht.

AIS
Traveller SIM 599 15/6 Maks.

384 kbps når 
kvote er brukt

1,00 22,00/22,00
*5,00/10,00)

*Lavpris utland prefiks 003.
299 8/3
49 384 kbps

SMS Norge 5,00 bath – Thailand 3,00 baht. MSS Norge 15 baht – Thailand 5 baht.
True Move

Thailand Tou-
rist SIM

599 15/8
0,99 Fra 1,00 

03,00**

«Bonus» 50 baht til samtale
299 8/3 «Bonus» 100 baht til samtale
49 1 1,50 baht/MB 

300 mbps.
«Bonus» 15  baht til samtale
14 sosiale apps 24 timer inkludert

SMS Norge 5,00 bath – Thailand 2,00 baht. MSS Norge 9 baht – Thailand 5 baht.
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er på thai, og derfor ikke lette å 
finne ut av for en utlending.

Meldingene med ulike tilbud 
kan virke forstyrrende. Men sam-
tidig er de med på å holde prisen 
på tele- og datatjenester nede.

Selges mange steder
SIM-kort for turister selges ikke 
bare på flyplassene. De kan også 
kjøpes i teleselskapenes butikker, 
på supermarkeder, 7-Eleven, Fam-
ily Mart, Tesco Lotus og Big C, bare 
for å nevne noen av stedene. Men 
språkkunnskapene er som nevnt 
ofte dårligere der enn på flyplass-
ene. Det er samme pris uansett 
hvor du kjøper SIM-kortet.

Det er sikkert noen som bruk-
er SIM-kort som thaier eller ut-
lendinger med fast adresse her 
har kjøpt, selv om det ikke er 
tillatt ifølge loven. Databruken 
på ordinære kort er en god del 

rimeligere, mens det ikke er så 
stor forskjell på pris for samtaler. 

Hvilket kort er best?
Hvilket SIM-kort som er best kom-
mer an på hvordan du bruker mo-
bilen din. Kortene har alle ulike 
fordeler. Skal du bo på landsbygda 
bør du kanskje spør om de vet 
hvem som har god dekning der du 
bor. Alle lover maks hastighet på 
nettilkoblingen. Men maksimum 
kan være nesten hva som helst. 
En skal også være klar over at når 
det står «free internet» så betyr 
det at man fortsatt kan bruke kor-
tet etter at kvoten er oppbrukt, 
men hastigheten blir da så treg at 
det ikke er mye man kan gjøre på 
nettet.

Selv om mange skriver at hast-
igheten er 128, 384 eller 512 kbps 
når kvoten er brukt, er den reelle 
hastigheten ofte atskillig lavere.

fakta

Mobilfirmaenes info:
DTAC: https://www.dtac.co.th/en/prepaid/products/tourist-sim.
html

TRUE MOVE: http://truemoveh.truecorp.co.th/international_
service/visit_thailand/en

AIS: http://www.ais.co.th/travellersim/index.html

■

■

■

■

Ikke bruk norsk SIM-kort
Bruker du norsk SIM-kort i Thailand får pengene raskt bein å gå på. Dag-
bladet skrev i midten av juli om en norsk kvinne som hadde sent 511 
tekstmeldinger fra Thailand til Norge. Disse kostet henne hele 2089 kro-
ner. Antallet meldinger ble høyt siden hun hadde brukt emojis (smilefjes) 
i meldingene. Hvert slikt fjes utgjorde opptil 98 tegn. En SMS kan maksi-
malt være på 160 tegn. Er den på for eksempel 320 tegn belastes du for 
to meldinger.

Hadde hun hatt et SIM-kort fra AIS, ville meldingene kostet cirka 155 
kroner (589 baht pluss 7 prosent merverdiavgift). I tillegg ville ikke kost-
naden dukket opp som en overraskelse etter hjemkomst.

Har du for eksempel såkalt familieabonnement hos Telenor koster det 
6,99 kroner per minutt å ringe til Norge. DTAC tilbyr samtaler til Norge 
ned i 5 – 10 baht per minutt.

Det har vært stadige innstram-
ninger på kjøp av SIM-kort i Thai-
land. Begrunnelsene har vært 
mange. I begynnelsen var det 
primært at mobiltelefoner ble 
brukt som utløsningsmekanisme 
på bomber i Sør-Thailand. Som 
regel ble SIM-kortene funnet i så 
god behold etter sprengninger at 
nummeret kunne avleses. 

Derfor ble det vedtatt at alle 
skulle legitimere seg ved kjøp av 
SIM-kort. Dermed skulle myn-
dighetene få kontroll. Det viste seg 
raskt at dette ikke var nok. Det var 
ikke vanskelig å få tak i SIM-kort 
ved bruk av falsk identitet.

Fingeravtrykk og foto
Det ble så innført et nytt system 
hvor de som kjøpte SIM-kort måtte 
registrere seg med både godkjent 
ID-kort/pass og fingeravtrykk. 
Dette har siden blitt utvidet til å 
innebære at den som kjøper SIM-
kort blir fotografert. En app sam-
menligner så de biometriske data-
ene fra ansiktsbildet som tas med 
det som er i ID-kortet.

I hvilken grad dette har gjort 
det vanskeligere for separatistene 
i Sør-Thailand å skaffe seg SIM- 
kort som ikke kan spores er nok 
diskutabelt. SIM-kort kan i dag 
kjøpes på nettet og sendes til en 
oppgitt adresse. De kan for så 
vidt spores til kjøper gjennom 
den betaling selskapet som selger 
disse mottar.

Etter bombeaksjonen i Bangkok i 2015 startet myndighetene 
arbeidet med å spore folk via SIM. Du må gjennom fingeravtrykk 
og avfotografering før du får kjøpt et ordinært SIM-kort.

Myndighetene sporer deg

Grått marked
Det er også et grått marked for salg 
av SIM-kort fra land hvor disse sel-
ges uten at kjøper trenger å iden-
tifisere seg. I tillegg er det neppe 
vanskelig å få tak i virksomme 
kort fra stjålne mobiltelefoner for 
personer som har tenkt å bruke 
disse til kriminell aktivitet.

Spore turister
I 2016 godkjente thailandske 
National Broadcasting and Tele-
communications Commission at 
turister fra og med 2017 skulle 
pålegges å bruke spesielle SIM-
kort som skulle gjøre det mulig å 
spore turistene geografisk. Hen-
sikten var å slå ned på kriminal-
itet. I praksis betyr det at thailand-
ske myndigheter skulle kunne 
bruke registeret over utstedte 
SIM-kort til å spore utenlandske 
borgeres bevegelser og oppholds-
sted i sanntid.

Etter bombeaksjon
Forslaget kom i ettertid av at uig-
urer 17. august 2015 sprengte en 
bombe ved Erawan-alteret i Bang-
kok. 20 mennesker ble drept og 
125 skadd. Denne aksjonen var 
ifølge thailandske myndigheter 
ikke en terroraksjon men en 
hevnaksjon. Uigurene som ut-
førte sprengningen gjorde det for 
å hevne at Thailand hadde utvist 
uigurske nasjonalister til Kina, 
istedenfor å la dem reise til Tyrkia.

STARTEN: Bombeaksjonen ved Erawan-alteret i Bangkok i 2015 var 
startskuddet. (Faksimile: Bangkok Post)

Sjekker visum
I senere tid har thailandske myn-
dighetspersoner trukket frem 
bruk av sporing via SIM-kort som 
en mulighet til å finne utlendinger 
som ikke har gyldig visum. Hvor 
reelt det er å tro at utlendinger 
med utløpt visum vil gjøre bruk 
av et SIM-kort som viser relativt 
nøyaktig hvor de til enhver tid be-
finner seg, er det kanskje grunn til 
å stille spørsmål ved.

Derimot kan de «orwellske» 
overvåkningstiltakene ha en viss 
preventiv effekt, og i de tilfeller 
det utføres mindre planlagte lov-
brudd gi myndighetene mulighet 
til å se hvem som var på eller i 
nærheten av åstedet. At utlending-
er er i søkelyset er det ikke tvil om.

Kampanje mot overstay
Kampanjen X-ray Outlaw Foreig-
ner er en aksjon hvor politiet og 
ulike myndigheter samarbeider. 
Det siste året har det vært 31 
runder med razziaer fordelt på 
nesten 4000 steder og 1742 ut-
lendinger arrestert. De fleste for 
brudd på visumlovene.

Egne SIM-kort for turister er 
bare en brikke i det som foregår. I 
hovedsak er det borgere fra nabo-
land som har blitt arrestert, samt 
en del afrikanere som er involvert 
i ulike former for svindel. En del 
av de avslørte er personer som 
offisielt studerer ved thailandske 
utdanningsinstitusjoner, men som 
ikke deltar i undervisning. Dette 
har vært en enkel måte å skaffe 
seg oppholdstillatelse på.

AV: TERJE ENGØ

te@thailandstidende.com
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Nye grep i kampen mot barnemishandling:

Det er foreningen Ecpat (End 
Child Prostitution and Trafficking) 
som er pådriver til dette via den 
såkalte Don’t Look Away-kampan-
je. De har imidlertid fått en spiller 
på laget i Kripos, som har stilt seg 
bak utspillet via kommunikasjons-
rådgiver Axel Due, som ble in-
tervjuet av NRK i forbindelse med 
kampanjen.

Ecpat ble startet i Thailand i 
1990 og skal ha foreninger i 93 
land. Et av landene er Norge. Den 
foreningen er kun tre år gammel, 
men er nå en av sju europeiske 
foreninger som står bak kampan-
jen denne sommeren.

Barn og unge jenter
I artikkelen til NRK sier general-
sekretær i ECPAT Norge, Ann-
Kristin Vervik, at varsellampene 
bør blinke hvis du observerer 
middelaldrende turister med unge 
jenter på hotellet, et barn i bas-
senget sammen med en mann som 
ikke ser ut til å være faren, barn 
eller unge jenter på utesteder, 
massasjesteder eller barer der det 

Turister oppfordres nå til 
blant annet å melde fra om 
de ser et barn i bassenget 
sammen med en mann som 
ikke ser ut til å være faren. 
Enkelte nordmenn i Thai-
land har reagert på dette, og 
frykter for å bli feilanmeldt 
til politiet her.

Kripos vil ha informasjon fra turister

helst bare skal være voksne, samt 
lokale barn sammen med uten-
landske turister.

Dette fikk folk til å reagere på 
ulike facebookgrupper for nord-
menn i Thailand.

– Politiets oppgave
Axel Due i Kripos stilte seg bak 
dette i NRKs artikkel, så vi tok 
kontakt med ham for å stille noen 
spørsmål:

– Ønsker Kripos å bli varslet 
om alle barn som blir passet på 
av menn som ikke ser ut som de er 
barnets far?

– Kripos ønsker tips der man 

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com

KRITISK: Denne artikkelen dukket opp hos NRK 5. juli. Den har vakt reaksjoner i Thailand. (Faksimile: NRK)

mistenker at barn blir utsatt for 
vold og seksuelle overgrep. Det 
kan være vanskelig og selv vur-
dere mistanken du sitter med. Den 
vurderingen er det politiets opp-
gave å ta. 

Due fortsetter: – Om man ob-
serverer barn som blir passet på 
av menn som ikke ser ut som at 
de er barnets far så er det mange 
elementer rundt som er vel så vik-
tig som utseende til mannen og 
barnet. Det kan blant annet være 
hvordan de omgås, hvordan de 
snakker sammen med tanke på 
språk og innhold og om det er an-
dre sammen med dem.

Rettsikkerhetsgarantier
– Stemmer det at barneovergrip-
ere vanligvis er oppmerksomme 
på faren for å bli tatt, og forsøker 
å skjule sin aktivitet? Blir i så fall 
ikke sannsynligheten stor for at det 
i hovedsak blir lovlydige borgere 
som blir offer for denne tipsordnin-
gen til Kripos?

– Mange overgripere vil gjøre 
mye for å forsøke å skjule sin ak-
tivitet. Vi er først og fremst opp-
tatt av de barna som blir utsatt for 
seksuelle overgrep. I Norge er det 
en rekke rettssikkerhetsgarantier 
som sørger for at et uriktig tips 
aldri vil føre til at vedkommende 
som omhandles i tipset blir noe 
offer.

Gode nok garantier?
– Men her handler det jo om at Kri-
pos skal varsle politiet i andre land. 
Er du trygg på at alle land dere 

samarbeider med har gode nok sik-
kerhetsgarantier?

– Det gjøres grundige vurder-
inger når vi sender informasjon til 
andre lands politimyndigheter. Et 
tips om en navngitt nordmann vil 
aldri videresendes til thailandsk 
politi før norsk politi har gjort en 
grundig vurdering av tipset.

Due legger til: – I de fleste til-
feller der vi oversender informas-
jon, handler det om nordmenn 
som tidligere er dømt for overgrep 
mot barn, og som vi har en konk-
ret mistanke om at vil begå nye 

fakta

Foreningen Ecpat
Forkortelse for End Child Prostitu-
tion and Trafficking.

Startet i Bangkok i 1990. Styreled-
er er Carol  Bellamy.

Har 104 foreninger i 93 land.

Den norske avdelingen ble startet 
i 2015.

Sju europeiske foreninger, inklud-
ert den norske, kjører i sommer Don’t Look Away-kampanjen, hvor 
turister blir oppfordret til å varsle politiet hvis de ser noe som tyder 
på at barn blir seksuelt misbrukt. 

■

■

■

■

■

ØNSKER TIPS: Kommunika-
sjonsrådgiver Axel Due i Kripos  
ønsker tips fra norske turister i 
Thailand. (Foto: Privat)
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seksuelle overgrep i det landet de 
befinner seg.

Rettssikkerhet viktig
– Er pågripelse av folk som mis-
bruker barn seksuelt så viktig at 
man aksepterer en lavere rettsik-
kerhet for de som måtte bli misten-
kt for overgrep?

– Vi tror ikke at flere tips vil 
føre til dårligere rettssikkerhet. 
Tvert i mot tror vi det vil øke 
barns rettssikkerhet ved at poli-
tiet klarer å redde flere barn ut av 
pågående overgrep, og samtidig 
stille gjerningspersonene til an-
svar.

– Ta kontakt med politiet!
– Mange asiatiske jenter ser mye 
yngre ut enn sine norske medsøs-
tre. Er ikke Kripos redd for at det 
blir mye anmelding av jenter som 
jobber i bar som har fylt 18 år men 
som ser unge ut?

– Et tips er ikke det samme som 
en anmeldelse. Skal du anmelde et 
forhold er hovedregel at du selv må 
møte opp hos politiet. Hvis du mis-
tenker at et barn blir utsatt for et 
seksuelt overgrep ønsker vi at du 
tar kontakt med politiet. Så er det 
politiets oppgave å vurdere inn- 
holdet i tipset. F.eks. å undersøke 
om personen er over eller under 
18 år.

Jobber mot alle land
Due sier at seksuelle overgrep mot 
barn er en av politiets viktigste 
oppgaver:

– Å forebygge at noen begår 
seksuelle overgrep mot barn i 
andre land er viktig for oss. Barn 
i andre land bør etter vårt syn ha 
krav på samme rettsvern som nor-
ske barn.

– Så en av de fastlagte oppgav- 

BEKYMRET: – Seksuell utnytting 
av barn er alvorlig underrap-
porter verden over, sier General-
sekretær Ann-Kristin Vervik i 
foreningen Ecpat. (Foto: Privat)

ene til Kripos er altså å beskytte 
personer i andre land mot overgrep 
fra ikke-norske borgere?

– Kripos er kontaktpunkt for 
internasjonalt politisamarbeid og 
ivaretar en rekke forpliktelser på 
vegne av norsk politi. I det ligger 
det blant annet å utveksle infor-
masjon med internasjonale poli-
tiorganisasjoner, og andre lands 
politimyndigheter. Når norsk 
politi gjennom tips eller gjennom 
egne etterforskinger får informas-
jon om at et barn i et annet land 
blir utsatt for seksuelle overgrep, 
så vil vi bruke våre kanaler til å vi-
dereformidle informasjonen.

Formidler tips om sexkjøp
Vi la også til et spørsmål om den 
omstridte sexkjøploven:

– Det er forbudt for nordmenn å 
kjøpe sex. Ønsker Kripos å bli tipset 
om nordmenn som virker som de 
har kjøpt sex i utlandet?

– Dersom Kripos blir tipset om 
nordmenn som har gjort straffbare 
handlinger i utlandet så vil infor-
masjonen bli videreformidlet til 
politidistriktet der personen bor. 

Thailandsk politis metoder
– Er dere klar over at politiet i 
Thailand inviterer med seg pressen 
når de skal foreta en arrestasjon, 
og at fullt navn og usladdet bilde av 
den arresterte dukker opp i media 
umiddelbart etterpå? Og er dere 
klar over at så godt som alle arrest-
erte i Thailand havner i varetekt og 
at forholdene i thailandske fengsler 
ifølge International Federation for 
Human Rights er umenneskelige og 
strider mot FN-konvensjoner?

– I tillegg til det jeg har skre-
vet til deg tidligere om hvordan 
vi gjør grundige vurderinger før 
vi sender informasjon videre, så 

forholder vi oss til de avtaler som 
foreligger mellom norske og thai-
landske myndigheter. Vi har et 
godt samarbeid med thailandsk 
politi. Hvordan thailandsk politi 

samarbeider med thailandsk 
presse og forholdene i thailandske 
fengsler ligger det ikke til Kripos å 
mene noe om.

Nordmannen vil være anonym, av 
frykt for at folk skal sette ut rykter 
om ham, som vil føre til anmeldel-
ser. Mannen er ugift. Han har bodd 
her lenge og tar seg av flere fattige 
barn som foreldrene ikke makter 
å forsørge. Han er klar over hvor 
lett ryktene kan begynne å løpe, så 
han har en fulltids hushjelp som 
tar seg av barna, og han gir faste 
rapporter til sin advokat om hva 
de holder på med.

– Etableres det først en mis-
tanke om slike overgrep her i 
Thailand kan den mistenkte bli 
sittende i fengsel i månedsvis før 
saken kommer opp, og går det 
prestisje i det fra politiets side kan 
han faktisk bli dømt selv om han 

Vi tok kontakt med Ecpat-kontoret 
i Oslo, som sto bak utspillet i NRK:

– Er det ikke mange tilforlatelige 
grunner til at en mann har med seg 
et barn som ikke ser ut som ham?

– Det er selvsagt mange gode 
grunner til at man ikke ligner på 
ens foreldre. Det vi sikter til er 
selve interaksjonen mellom den/
de voksne og barnet. Vi har dess-
verre ikke noen fasit på hvordan 
et barn vil oppføre seg i en utnyt-
telsessituasjon, og ber derfor folk 
om å stole på magefølelsen når 
de ser noe som virker galt, svarer 
Ann-Kristin Vervik.

– Er dere ikke bekymret for at 
dette utspillet skal føre til at uskyld-
ige folk kommer i politiets søkelys?

– Seksuell utnytting av barn 
er alvorlig underrapportert ver-
den over og for å kunne løse dette 
problemet er politiet helt avhen-
gig av at noen sier ifra. Hvis man 
forestiller seg at dette kunne vært 

En 62 år gammel nordmann som bruker mye tid og penger på å 
ta seg av barn, sier at dette utspillet til Ecpat er livsfarlig, og kan 
sørge for at uskyldige nordmenn havner i fengsel i Thailand.

Generalsekretær Ann-Kristin Vervik i foreningen Ecpat sier at 
man må forestille seg at dette kunne vært ens eget barn. Hun ber 
folk om å stole på magefølelsen.

– Dette utspillet er livsfarlig!

Ecpat: – Bedre å melde 
fra en gang for mye

er uskyldig.
Han fortsetter: – Jeg slutter ikke 

å ta med disse barna på badeland, 
men dette utspillet vil ikke gjøre 
situasjonen enklere, sier mannen, 
som liker å føle at han gjør noe nyt- 
tig ved å gi disse barna en bedre 
fremtid.

– Det som er virkelig ille er at 
slike utspill rammer folk som fak-
tisk tar ansvar i livet og vil hjelpe 
andre mennesker. Det er et totalt 
ugjennomtenkt forslag.

Mannen er mest irritert på fore-
ningen Ecpat, som finnes i mange 
land og burde vite bedre. Når det 
gjelder Kripos tror han det dreier 
seg om en skremmende dårlig kul-
turforståelse. 

ens eget barn, vil man heller at 
folk melder en gang for mye enn 
en gang for lite.

IRRITERT: – Jeg slutter ikke å ta med disse barna på badeland, sier en 
nordmann som vil være anonym. (Illustrasjonsfoto: freestocks.org)
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Flex-tillegg gjør at du kan bestille tidlig:

I skrivende stund (19. juli) koster 
rimeligste julebillett 6700 kroner. 
Den er med Lufthansa med avreise 
18. desember fra Oslo og retur 3. 
januar fra Bangkok. Reisetiden er 
litt lang, spesielt på retur da det 
går med 24 timer inklusiv ventetid 
i Frankfurt. Men billetter under 
8500 kroner er vanskelige å finne 
allerede nå.

Når «juleflyene» begynner å 
fylles opp vil prisene øke. Når 
prisene når et visst nivå vil fly-
selskaper som kinesiske Xiamen, 
China Southern, China Eastern 
og China Airlines i økende grad 
dukke opp blant tilbyderne. Men 
ofte dreier det seg om lange reise-
tider og flere mellomlandinger. 

For disse selskapene er det 

Det går raskt mot jul, tro det eller ei. Fortsatt er det relativt 
rimelige julebilletter å få. Er du ikke sikker på når du kan reise, 
kan du kjøpe et såkalt flex-tillegg og begrense tapet om du må 
ombestille eller avbestille. Det kan være billigere enn å vente til 
senhøsten med å kjøpe billett.

Kjøp julebilletten nå – med forbehold

ikke interessant å sloss om å være 
rimeligst. Det er en stor og raskt 
økende strøm av kinesiske turis-
ter som skal til Europa. Noen for 
å oppleve julemarkeder og annen 
julefeiring, noen som skal til Nord-
Norge for å oppleve nordlys, og 
andre som vil oppleve julenissen 
i Finland. Disse turistene betaler 
gjerne mer enn det for eksempel 
norske turister er villig til å betale 
for en billett til Bangkok.

Fleksibilitet
Ønsker du jule- og nyttårshelg i 
Thailand, har du valget mellom å 
kjøpe en billett nå til lav pris el-
ler å vente, og håpe det beste med 
hensyn til både pris og reisetid.

Men du kan også vurdere å 

betale et tillegg som gir deg økt 
fleksibilitet. Da kan du avbestille 
eller endre til andre avganger 
mm. Selvsagt med begrensninger 
som at du ikke kan skifte til an-
net flyselskap, og betale tillegg om 
du velger en dyrere billett. Så har 
du ikke fått ja fra sjefen om at du 
kan stikke av så tidlig som du øns-
ker før jul, så kan det være godt å 
kunne endre billetten.

Avbestilling hos Kilroy
Hos byrået Kilroy, som har en av 
de rimeligste forsikringene, kan 
du til og med få pengene refundert 
mot en egenandel på 750 kroner. 
Avbestilling på grunn av sykdom 

AV: TERJE ENGØ

te@thailandstidende.com

er gratis.
Disse fleksiordningene sel-

ges nå av de fleste byråer. De har 
forskjellig pris fra byrå til byrå. 
Supersaver og Gotogate tilbyr 
forsikringen til 1093 kroner uten 
egenandel.

Før du punger ut med et slikt 
tillegg i prisen bør du vurdere 
nøye om det er stor mulighet for 
at du må endre i billetten. I tillegg, 
desto dyrere billetten er, desto 
større mulighet er det for at du 
gratis eller mot et tillegg kan endre 
i reisetidene. Er dette mulig vil det 
som regel alltid være rimeligere 
enn å kjøpe denne fleksibiliteten 
av et byrå.

FORSIKRING: Priseksempler (NOK) på billetter og tilhørende forsikring/
flex-tillegg tur/retur Oslo–Bangkok for noen utvalgte byråer.

Byrå Billettpris Flex-tillegg Diverse
Supersaver 7996 1093
Gotogate 7998 1093
Seat24 8000 1473
Travelgenio 9266 1219
Kilroy 9574 958 Egenandel 750 kr
MyTrip 9711 1393
Tripmonster 9718 795

Momondo.com og Finn.no er søke-
motorer som i utgangspunktet 
burde finne samme priser på alle 
billetter fra de ulike reisebyråene. 
Men det stemmer ikke helt, slik 
vår undersøkelse viser. Det var 
opp til 120 kroner forskjell på den 
rundturen Oslo–Bangkok som vi 
sjekket. Og prisen var hele tiden i 
Finns favør.

Ved utreise Oslo 26. september 
og retur fra Bangkok 26. oktober 
fant vi forskjeller. For å få svar 
på hvorfor billetten med Qatar 
hadde ulik pris på de to søkemo-
torene, gikk vi inn i prisoversikten. 
For hver flyvning kommer det på 
begge søkemotorer opp ulike by-
råer.

Vi sjekket også en reise med 

Momondo og Finn er blant 
de mest benyttede søkemo-
torene for nordmenn. Hvis du 
vil spare noen kroner bør du 
nok velge Finn, men forskjel-
lene er ikke store.

Test: Finn billigere enn Momondo

Austrian. Der var Momondo bil-
ligere i 3 av 18 tilfeller. Vi sammen-
lignet priser på nøyaktig samme 
avgang. For å sikre at ikke billet-
ter var solgt, ble nytt søk gjort når 
alle priser var innhentet i tilfelle 
det hadde skjedd endringer. Salg 
av et eller flere seter kan medføre 
umiddelbare endringer på pris 
den aktuell avgangen.

Vår undersøkelse kan ikke ga-
rantere at Finn er bedre ved at den 
kommer opp med bedre tilbud 
enn Momondo. Det er prisforskjel-

ler, men selv om det i de 
fleste tilfeller var Finn som 
hadde de beste tilbudene. 
To avganger er for lite til å 
fastslå at den ene søkemo-
toren er bedre enn den an-
dre, selv om mye tyder på 
at Finn.no er den beste.

Prisforskjellene kan 
skyldes at Momondo og 
Finn har forskjell i måten 
de tar betalt for sine tje-
nester på. En sjekk på in-
ternett viser at Momondo 

AV: TERJE ENGØ

te@thailandstidende.com

fra noen byråer har avtale om å få betalt 
hver gang noen klikker på et tilbud, mens 
andre betaler en kommisjon for hver billett 
de selger til kunder som kommer via Mo-
mondo.

Momondo Finn Diff.
Tripmonster - 4305 -
Gotogate 4348 4308 -40
Seat24 4348 4310 -38
SuperSaver 4356 4306 -40
Airnco 4441 4441 0
Ticket 4441 4441 0
Flightfinder 4548 4548 -10
Travel2be 4621 - -
Kilroy 4686 4686 0
Sembo 4733 4613 -120
Travellink 4852 4775 -77
Opodo 4859 4782 -77
Reisefeber 4939 4858 -81
MyTrip 4934 4879 -55
Bravofly 4948 4900 -52
Qatar 4947 4947 0

SMÅ FORSKJELLER: Dette koster billett-
ene (NOK) hos ulike byråer ved søk på Mo-
mondo og Finn. Dette eksempelet gjaldt en 
tur Oslo-Bangkok med Qatar i september.

PRISKAOS: En og samme billett koster forskjellig hos de ulike 
byråene.
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Visningen
● Sjekk omgivelsene. Er det støy-
kilder som karaokebarer eller bygge- 
eller oppussingsarbeider nære ved?
● Sjekk at alle elektriske apparater 
virker som de skal.
● Sjekk signalstyrken på wifi samt at 
nedlastingshastigheten er aksepta-
bel. Er den rask nok til å se levende 
bilder i sanntid (f.eks. fra en tv-ka-
nal) fra utlandet?
● Hva slags rett har man på parker-
ingsplasser for bil eller moped?
● Sjekk at luftavkjølingsanlegget er i 
orden, at det er stillegående og luf-

ten er kjølig og uten ubehagelig lukt.
● Hvis det er safe på rommet, sjekk 
at den virker og at den er skikkelig 
boltet fast.
● Sørg for å få minst to nøkkelsett.
● Sjekk at vinduer og dører kan luk-
kes og låses.
● Sjekk dusj og vask, varmt og kaldt 
vann, samt toalett (toaletter i rom 
på bakkenivå har ofte problemer). 
Har baderommet avtrekksvifte?
● I et kondominium, sjekk hva slags 
regler som gjelder for fellesarealer 
inkludert svømmebasseng.
● Sjekk hva slags avtale som gjelder 
angående betaling av vann, strøm, 
kabel-tv og wifi. Myndighetene tar 
4–5 baht pr kilowattime og ca. 20 
baht pr kubikkmeter vann, så da 
kan du regne ut prispåslaget hvis du 
betaler etter utleiers egne målere. 
Du kan spare en del penger på å pru- 
te på strømraten.

Kontrakten
● Forlang å få kontrakten på et språk 
du forstår (normalt engelsk).
● Les gjennom hele kontrakten.
● Sørg for at du er fornøyd med klau-
sulen som omhandler oppsigelse og 
utflytting. Sørg for at begge parters 
oppsigelsestid er spesifisert.
● Sørg for at det spesifiseres at leie-
taker ikke kan klandres for normal 
slitasje på eiendom og inventar.
● Be om å få se skjøtet, og be også 
gjerne om en kopi, spesielt hvis du 
leier for en lang periode.
● Sjekk at det er eiendommens vir-
kelige eier som underskriver (det 
finnes du ut ved å lese skjøtet) og 
få med en signert kopi av hans ID-

Loven
● Som utlending i Thailand kan du 
ikke eie land. Det er kun leiligheter i 
et kondominium du kan eie direkte. 
Femti prosent av arealet i et kondo-
minium kan eies av utlendinger. Hus 
kan eies, men det hjelper ikke så 
mye når du ikke kan eie tomta. Like-
vel er det store mengder utlending-
er som har investert i hus i Thailand. 
De har gjort det enten ved å opp-
rette et thailandsk aksjeselskap til å 
eie huset, eller ved å registrere en 
langvarig leieavtale.
● Uansett om du  inngår en leieavtale 
eller oppretter firma så bør du bruke 
en advokat til dette. Husk at utlend-
inger ikke kan få advokatlisens i Thai- 
land, så bruk en thailandsk advokat. 

Eierskap via firma
● Hvis du oppretter et firma til å eie 
huset, så skal det være minst tre 
aksjonærer, og flertallet skal være 
thaier. Thaiene skal også ha aksje-
majoriteten. Dette vil si at du som 
utlending i utgangspunktet ikke kon-
trollerer firmaet. For å bøte på dette 
inngås det aksjonæravtaler. Det 
finnes ulike modeller. Noen velger 
å bruke «profesjonelle» aksjonærer, 
mens andre inviterer thailandske 
venner til å bli aksjonærer. Sist-
nevnte metode har en del fallgruber 
hvis man plutselig blir uvenner med 
sine tidligere venner.
● Loven forlanger at alle aksjonærer 
skal være reelle, dvs. at de skal ha 
betalt sin andel av hus og tomt. 
Dette er naturlig nok ikke tilfelle når 
mange utlendinger kjøper eiendom. 
Byråkrater rasler av og til med sab-
lene og sier at de skal slå ned på 
slikt eierskap, men hittil har det ikke 
skjedd. Mange mener at det ikke vil 
skje, fordi Thailand med åpne øyne 
har latt utlendinger kjøpe hus på 
denne måten i mange tiår og å slå 
ned på dette nå vil gi landet mange 
uvenner og reduserte inntekter fra 
turistnæringen. Hvis det skulle bli 
slått ned på denne eieformen er det 
flere eksperter som tror at det blir 
gitt en overgangsperiode hvor man 
kan endre eierskapet slik at det blir 
i henhold til loven. Det er ikke så 
mange som tror på skrekkscenarioet 
hvor utlendinger mister husene de 
har brukt sparepengene på å kjøpe.
● Det stiller seg annerledes for for-
retningsdrivende. De som har kjøpt 
større landområder for spekulasjon 
eller næringsdrift vil kunne oppleve 
at aksjelisten blir gått nøyere etter i 
sømmene.

Eierskap via 30-årig leieavtale
● Den andre metoden å kontrollere 
eiendom på er å registrere en 30-
årig leieavtale med den thailandske 
eieren. Ditt navn blir innført i skjøtet 

kort eller pass. Noen ganger er det 
undersåtter av eieren som står for 
utleien men sørg uansett for at det 
er eiendommens virkelige eier som 
underskriver og mottar depositum.
● Det skal være to vitner tilstede 
som skriver under samtidig som 
deg. Du bør vite hvem vitnene er og 
ha mulighet til å kontakte dem hvis 
behovet skulle melde seg.
● Ved langtidsleie sørg for at det 
spesifiseres hva du kan og ikke kan 
gjøre av bygningsmessige endringer. 
● En maksimal leieperiode i Thai-
land er på 30 år. Alle leieavtaler på 

tre år eller mer må tinglyses ved det 
lokale landkontor for å være rettslig 
gyldig. Da kommer det en registre-
ringsavgift inn i bildet.
● Kontrakter med rett til fornyelse 
er vanlig i Thailand, men vær opp-
merksom på at du kan få problemer 
med fornyelsen spesielt hvis eien-
dommen skifter eier før kontrakten 
skal fornyes.
● Det er også viktig at det står noe i 
kontrakten om hvem som er ansvar-
lig for vedlikehold og reparasjoner 
av eiendommen. Det er vanlig at 
leietaker er ansvarlig for små repar-
asjoner og reparasjoner av estetisk 
natur mens utleier er ansvarlig for 
større ting.

Ta bilder!
● Ta bilder av leieobjektet, både ut- 
vendig og innvendig. Ta bilder av 
møbler for å dokumentere hvor mye 
slitasje det var da du flyttet inn. Sørg 
gjerne for at utleier er med på noen 
av bildene.
● Sørg for at bildene er daterte.
● Hvis det er spesielt verdifulle møb- 
ler (f. eks. sofagrupper) som har slita- 
sjepunkter, så ta en utskrift av bil-
det, få utleier til å underskrive og 
legg det ved kontrakten.

Depositumet
● Ha håndfast bevis på innbetalt dep- 
ositum. Det beste er en bankremisse 
(Cashier’s Cheque) i eiers navn eller 
en bankoverføring til eierens konto. 
Hvis du betaler kontant så sørg for 
å få kvittering underskrevet av eier.
● Ikke gi fra deg nøklene før deposi-
tumet er betalt tilbake.

til eiendommen og leieretten din 
er således hundre prosent sikker. 
Det som ikke er like sikkert, er at 
du får fornyet avtalen. Det står ikke 
noe i thailandsk lov om å fornye en 
avtale, så hvis eiendommens eier et-
ter 30 år nekter å fornye så har du 
et problem. Hvis det er samme eier 
som da du først skrev kontrakt kan 
du ha en god sak i retten, men hvis 
eiendommen har skiftet eier står du 
på tynnere is og det kan bli snakk 
om en langvarig og kostbar retts-
sak. En ulempe ved leieavtaler er at 
investeringen din ikke nødvendigvis 
stiger i verdi, slik eiendom skal.

Banklån
● Du bør ikke belage deg på å få noe 
lån til huskjøp i thailandske banker. 
Hvis du er gift med en thai så kan 
vedkommende naturlig nok kvalifi-
sere for et lån, men det er på langt 
nær sikkert. Thailandske banker tar 
normalt ikke sikkerhet i annet enn 
håndfaste beviser på fast inntekt.
● Husk at hvis huset blir kjøpt i din 
ektefelles navn, så må du fraskrive 
deg all eierskap til huset. Dette skjer 
når papirene undertegnes på land-
kontoret. Årsaken er at utlendinger 
ikke kan eie land her, som kjent.

Flere råd
● De tre viktigste tingene for å kjøpe 
en eiendom som vil stige i verdi er 
beliggenhet, adkomst og vedlike-
hold. Et hus i et boligfelt som ligger 
kronglete til og har masse løv i gat-
ene kan være et hyggelig sted å bo 
men er vanskelig å omsette.
● Kjøp ikke en billig tomt på lands-
bygda og bygg deg et hus der, med 
mindre du gjør dette som en gave til 
din thailandske partner. På landsbyg- 
da i Thailand er det ingen som har 
råd til å betale markedspris – verken 
når det gjelder leie eller kjøp – for et 
påkostet vestlig hus.
● Vær forsiktig med å kjøpe hus i 
«miniboligfelter». Noen utlendinger 
her kjøper et lite stykke land og set-
ter opp et lite antall hus med felles 
svømmebasseng. Da blir fellesutgif-
tene høye, og en nabokrangel kan 
ødelegge hele prosjektet.
● Både når det gjelder boligfelt og 
leilighetsbygg er det tryggest å satse 
på de største prosjektene.
● Sjekk også bruktmarkedet. Det er 
ofte mange gode tilbud å finne. En 
fordel ved å kjøpe brukt er at du da 
vet hvordan boligfeltet/kondomini-
umet blir vedlikeholdt. En annen 
fordel er at du får med alt «ekstra- 
utstyret» den første eieren har in-
vestert i – vannrenseanlegg, lydsys-
temer, tyverialarm, elektrisk garas-
jedør, ekstra belysning og så videre.

Skrevet av: Dag A. Ekeberg

Thailands Tidendes råd om eiendom
Leie av eiendom Kjøp av eiendom
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LeserinnleggLeserinnlegg
Send inn ditt leserinnlegg til leser@thailandstidende.com
eller kommentér via din facebookbruker på www.thailandstidende.com

Det er patetisk av dere å klage på 
løshunder. Jeg har bodd her i 18 år 
og har aldri hatt et problem med 
hundene.

Kanskje hele problemet består i 
at dere kaster stein, slår og spark-
er, hyler og roper etter dyra? Gi 
dem heller mat og kos litt med 
bikkjene.

For meg er det et mye større prob-
lem å se og høre alle disse halv- 
og helgamle nordmennene som 

omtrent detter av barkrakkene og 
skal fortelle alle som gidder å høre 
på hvor fantastisk Norge er. Og 
ikke å forglemme hvor dårlig det 
er i Thailand.

Jeg foreslå at en lar bikkjene i 
fred og heller ber hundefangeren 
om å fange opp disse tullingene og 
sende dem tilbake til sitt fantas-
tiske land.

Mvh. Geir

Hva er verst, løshunder 
eller nordmenn?

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.

Nødnumre

Politi: 191

Turistpoliti: 1155

Myndigheter

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

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

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

Flyplasser

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

Hua Hin Airport:
huahinairport.com
032-520 180

Krabi Airport:
www.krabiairportonline.com
075-636541

Phuket Airport:
phuketairportthai.com
076-351 166

Samui Airport:
www.samuiairportonline.com

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

Flyselskaper

Thai AirAsia:
www.airasia.com
02-5159999

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

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

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

Tog

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

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

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

Ambassader og konsulater

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

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

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

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

Det norske konsulat i Phuket:  
076-237 156

Det norske konsulat i Pattaya:  
038-231 630

Det svenske konsulat i Phuket:  
076-380 000

Det svenske konsulat i Pattaya:
038-364 485

Det svenske konsulat i Hua Hin: 
032-522 421

Det svenske konsulat i Chiang Mai:  
053-298 632

Det danske konsulat i Phuket:  
076-388 283

Det finske konsulat i Phuket:  
076-360 300

Det finske konsulat i Chiang Mai:  
053-231 133

Kirker

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

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

nyttige numre
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Norge er et forbilde for Thailand:

Thai-norsk samarbeid på elbil

TEKST/FOTO: HELGE HEYERDAHL

hh@thailandstidende.com

I Norge blir elbiler en stadig større 
del av bilparken. I Thailand er 
imidlertid elbiler en sjeldenhet. På 
thailandske veger er det mye van-
ligere å se kullsvart eksos fra den 
eldre del av bilparken, og thailand-
ske myndigheter begynner å bli 
klar over problemet.

Ambassadør Prasittiporn Wet-
prasit reiste nylig til Phuket sam-
men med Sture Portvik, som er 
prosjektleder for elbil-prosjektet 
i Oslo, og Snorre Sletvold, som er 
president i elbil-forbundet. Målet 
var å overbevise thailandske myn-
dighetspersoner om at de burde 
satse på miljø, i forbindelse med et 
seminar i et prosjekt kalt Phuket 
Smart City, ledet av Phukets gu-
vernør Norraphat Plodthong. 

– Se til Norge!
Ambassadør Prasittiporn forteller 
at thailandske myndigheter har en 
plan om å promotere bruk av el-
biler for å redusere forurensing og 
global oppvarming – som de anser 
er et stort problem. Han peker på 
at Norge er et av de ledende land 

I Phuket er det startet et thai-norsk samarbeid for å legge til rette 
for elbiler. Sort eksos skal fjernes fra turistmagneten, som har 
startet prosjektet Phuket Smart City.

innen elbiler, og at man har mye å 
lære av å se til Norge. 

Vel hjemme i Norge ønsket 
ambassadøren å høre hva den 
thailandske bodøværingen Bjørn 
Nyland – kjent som Tesla-Bjørn – 
hadde å si til prosjektet. Nyland 
lever av å lage videoer om elbiler, 
og å kjøre Tesla. Han har flere mil-
lioner seere på sine mest popu-
lære YouTube-videoer.

Planleggingen er i gang
Nyland ankommer i sin Tesla 
Model X, som han har fått gratis av 
Tesla-gründer Elon Musk, fordi så 
mange følgere av Nyland har kjøpt 
Tesla via Nylands YouTube-kanal. 

Vel inne på ambassaden er Ny-
land nysgjerrig på hva som kom ut 
av konferansen i Thailand. 

– Det gikk veldig bra, vi hadde 
møter med mange offisielle per-
soner. Nå er det satt i gang en 
forundersøkelse for å se hva som 
trengs for å bygge den infrastruk-
turen som trengs, ikke minst når 
det gjelder ladestasjoner, forteller 
Prasittiporn. 

STRATEGISK MØTE: Ambassadør Prasittiporn Wetprasit (midten) og konsul Supachoke Yensuang (th.) inviterte den populære youtuberen og elbil-
eksperten Tesla-Bjørn Nyland til en samtale om hans syn på satsingen i Phuket Smart City-prosjektet. Her utenfor den thailandske ambassaden i Oslo.

Infrastruktur viktig
Nyland understreker at god dek-
ning av ladestasjoner og gode in-
tensiver for kjøperne er helt es-
sensielt for å få fart på satsingen. 

– Jeg har kjørt elbil siden 2013, 
og har erfart hvor viktig god in-
frastruktur er. Uten bensinstas-
joner hadde ingen kjøpt fossilbil-
er, det samme gjelder med elbiler. 
Får de gode lademuligheter er det 
mange som vil kjøpe elbil. 

Ambassadøren forteller at det 
i første omgang nok vil satses på 
busser, taxier og nyttekjøretøy. Og 
at de har fått tall som sier at det 

i dag er ca. 10.000 elbiler i Thai-
land. 

Nyland kommenterte at det var 
overraskende mange.

Thailand langt etter
Ambassadøren vil gjerne vite hva 
Nyland tenker om elbiler i Thai-
land, siden Nyland har reist rundt 
i Thailand for å lage videoer om 
temaet. 

– Thailand er dessverre langt 
bak Norge og Europa. Kona og jeg 
er fra Chiang Mai, men har aldri 
sett elbiler eller ladestasjoner der. 

– Ja, men det kan ikke sammen-

lignes med Europa, spesielt Norge. 
I Norge startet dette for kanskje 
20 år siden, i Thailand for 1–2 år 
siden, sier ambassadøren. 

Skryter av Norge
Konsul Supachoke Yensuang, som 
også er med på møtet, skryter av 
norske myndigheter, som har sat-
set på elbiler i mange mange år, 
uavhengig av hvem som styrer 
landet politisk. Han sier om Thai-
land:

– I løpet av to år ønsker myn-
dighetene at prosjektet skal være i 
gang, at det blir installert ladestas-

joner på bensinstasjoner og shop-
pingsentre. Og at nyttekjøretøy 
byttes ut med elektriske biler. 

I følge konsulen er det mange 
med økonomiske muskler i Thai-
land som er interesserte i å inves-
tere i prosjektet. En av grunnene 
er at selskaper får mye goodwill 
blant kundene om de viser et en-
gasjement for miljøet.

Tesla for dyr 
Nyland mener Tesla nok blir for 
dyr for de fleste i Thailand. 

– Det er viktig å tilby de bilene 
folk vil ha, jeg tror nok Tesla er 

I dag er det 10.000 
elbiler i Thailand
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IMPONERT: – Det er som å sitte i et romskip, hvordan kjører man den, fleiper ambassadør Prasittiporn Wetpra-
sit bak rattet på Bjørn Nylands Tesla Model X.

for dyr for Thailand. De vil koste 
rundt 10 millioner baht der, mens 
andre rimeligere merker kan selg-
es for et par millioner baht. Myn-
dighetene må også se på dette 
med skatt, den er altfor høy, så in-
tensiver er viktig for elbiler. 

Lobbyister ønsker hybrid
Det fortelles at en stor bilprodu-
sent gjør det de kan for at Thailand 
ikke bare skal satse på elbiler, men 
også hybrid. Det fordi bilprodu-
senten er størst på hybrid. 

Kina har vist interesse for å 
sponse deler av etableringen av 
ladestasjoner i Phuket. 

– Det er bra, de har et elbil-
merke som heter BYD, som er en 
stor familiebil. 

Dagens batterier gode nok
– Hva tror du om dagens batterier, 
kommer det nye batterityper som 
kan gjøre satsingen avleggs? 

– Det kommer ingen store end-
ringer i nær fremtid, batteriene i 
dag er bra og gode nok til å bruke 
i Thailand. Noen biler kan kjøre 
200 km, andre 400 km på én lad-
ing, det er bra nok allerede. 

Når det gjelder solenergi sier 
Nyland: – Solenergi er noe Thai-
land burde satse mer på også. Det 
har ikke vært stor nok satsing på 
dette ennå, men det har nok med 
at disse selskapene som driver 
med det i stor grad eies av olje-
selskaper.

Tuk-tuk og mopeder
Ambassadøren forteller at elek-
triske tuk-tuker allerede er en 
realitet i Thailand, mens Nyland 
mener en god idé ville vært å selge 
elektriske motorsykler også. 

Ambassaden vil ha med Nyland 
videre som konsulent, og inviterer 

ham til å være med som ekspert 
og medlem i elbil-delegasjonen 
deres. 

– Kan du være en ressursper-
son for oss, undrer Supachoke. 

– Ja, gjerne. Selv om jeg har 
norsk pass så er hjertet fortsatt i 
Thailand. Jeg blir trist når jeg ser 

all forurensingen i Thailand. Vi har 
klart det i Norge, så at dere jobber 
mot dette er stort. Thailand må 
også mer over på solenergi, sol-
paneler på hus osv. Om myndig-
hetene subsidierer miljøtiltak kan 
dette bli veldig bra.
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Phan Åge Haugård satte sine spor i norsk sykkelsport, slik vi rapporterte 
om i august 2013. Nå har han imidlertid lagt opp, og forsvarte nettopp 
hovedoppgaven sin ved Norges miljø- og biovitenskapelige univer-
sitet, som tidligere het Norges Landbrukshøyskole.

Fra folk i norsk sykkelmiljø hører vi at han trener ungdomsgruppa 
i Frøy og har ledet Thai Airways-laget som har syklet fra Eidsvold i 
Trondheim-Oslo i flere år.

Thailands Tidende var tidlig 
ute – relativt sett – med å skrive 
om treet Moringa, som har gitt 
opp-hav til mye naturmedisin. 
Vår artikkel «Moringa – skal 
hjelpe mot det meste» for fem 
år siden har vært en av de mest 
leste, viser vår webstatistikk. I 
artikkelen gikk vi gjennom fak-
ta og myter om dette treet som 
stammer fra områdene rundt 
Himalaya, men som nå er ut-
bredt i store deler av Asia.

I Storbritannia har de store 
avisene The Independent og 
The Guardian begge erklært 
Moringa som årets «super-
food», og selve treet som et mi-
rakeltre. Trenden startet i USA i 
fjor, hvor medier som  Vogue, Time Magazine og Huffington Post skrev 
om treet og be-gynte å si at det var opphav til «superfood».

I Thailand har pulver fra Moringa vært solgt i kapsler i lange tider, og 
flinke selgere hevder at det virker mot det meste. Det er nok mye over-
drivelse ute og går, men det er i hvert fall et faktum at det har vært et 
nyttig næringstilskudd – både når det gjelder mineraler og protein – for 
mange fattige thaier, spesielt i tørketiden.

Kapsler med moringa er dyre å kjøpe i Vesten, og spørsmålet er om det 
er verdt det. En artikkel i The Guardian i januar i år sier at det er bedre å 
bruke pengene på andre ting. De skriver at Moringa inneholder mye nyt-
tige stoffer, ja, men det er begrenset hvor mye av det som kroppen vår kan 
nyttiggjøre seg og ta opp. Andre medier er imidlertid mye mer positive. 
Det virker som om vitenskapen ikke helt har fått gjort seg opp sin mening 
om dette treet.

Myndighetene i Pattaya har opp 
gjennom årene hatt mange gode 
ideer for å bedre på vedvarende 
problemer i byen, men til syvende 
og sist forblir mye som før. For fem 
år siden rapporterte vi at det nå 
skulle slås ned på alle som driver 
mopedutleie langs Beach Road 
og smågatene rundt, for å rydde 
vekk alle mopedene slik at andre 
kjøretøyer og fotgjengere kunne 
komme frem.

Da vi tok en titt i området nylig, 
fant vi selvsagt ut at situasjonen 
var akkurat slik den hadde vært i 
alle år – tilnærmet ufremkomme-
lighet grunnet et utall av leiemopeder parkert langs vegene.

For fem år siden var det viseordføreren og transportdepartementet 
i provinsen som sto bak «opprydningen». Vi får se hvem som står bak 
neste gang, og hva resultatet blir da.

Sykkel-ess ble landbrukskandidat

For fem år siden rappor-
terte vi at statsminister 
Yingluck Shinawatra 
hadde vært på besøk 
i Buriram, og i den 
forbindelse lovet hun 
at det endelig skulle bli 
firefelts veg østover i 
regionen. Rv. 24 går som 
en rett strek østover fra 
Korat og helt til Ubon. 
Det er gjennomfartsåren 
til en mengde mennesk-
er i flere pro-vinser i 
området, men har i mange år vært en flaskehals med kun to felter fra et 
punkt i Buriram og videre østover. En jevn strøm av lastebiler som frakter 
råvarer fra landbruket inn til fabrikkene rundt Bangkok har sørget for 
sneglefart.

Denne lovnaden til Yingluck ble det aldri noe av, og hun ble avsatt 
etsnaut år senere. Men etter hvert har militærjuntaen tatt opp tråden. 
Nå er traseen til firefelts veg ferdig til langt inn i Sisaket, og det nærmer 
seg nok åpning for store deler av traseen. Da vi kjørte vegen i juni man-
glet det 80 kilometer hvor det fortsatt kun var to felter tilgjengelig. (Foto: 
Edogawa, Wikimedia Commons)

Snart fire felter i østre Isan

Moringa – årets «superfood»

Mopeder ved Beach Road som før

Thailands Tidende 1. august 2013.

I thailandske byer finner man ofte drikkevannmaskiner hvor man kan 
fylle på egne flasker for 1–2 baht pr liter. Det er sju år siden dette marke-
det ble regulert av myndighetene. For fem år siden rapporterte vi om en 
undersøkelse fra Pattaya, som viste urent vann på 20 prosent av de ca. 
tusen automatene som ble sjekket. Det største problemet var koliforme 
bakterier og tungmetaller.

Helsemyndighetene lovet for fem år siden bot og bedring og grundig-
ere kontroller, men det har tydeligvis ikke hjulpet. I fjor var det et oppslag 
i Bangkok Post om at hele 40 prosent av automatene som var sjekket på 
landsbasis ikke overholdt renhetskravene. I tillegg til tidligere problemer 
ble det notert at det også var mye bakterier i vannprøvene som ble tatt.

Det kreves en gjennomført forretningsplan å drifte slike automater. 
Men som kjent er ikke thaier de som er mest opptatt av vedlikehold, så 
det bygger seg opp urenheter i automatene. 

Forbrukere oppfordres til å sjekke hva som står på automatene mht. 
hvor ofte de rengjøres før de benytter disse. Etter loven skal det opplyses 
på automatene hvilket firma som står bak og navnet på personen som har 
ansvaret for å sjekke renheten.

Fortsatt urent drikkevann

5 år senere5 år senere
– Dette har skjedd siden august 2013:
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En konebil ble løsningen

Det er ofte slik at har en thailan-
dsk kvinne først fått seg en farang, 
så bør det synes. Man må være 
litt bedre enn naboene. Iren fikk 
et hint om dette da det ble bestilt 
noen lass med singel til oppkjørse-
len til huset. Da singelen ble levert 
fikk han fatt i en spade og be-
gynte å spre singelen utover mens 
svetten rant.

Men så kom kona hjem, på mo-
ped med ungene bakpå. Hun så 
sint ut, og sa kun de følgende ord-
ene: – Hva er det du holder på 
med?

Det hørtes ikke ut som noe 
spørsmål. Hun gikk rett forbi ekte-
mannen, inn i huset, uten å si noe 
mer.

Den stakkars iren forsto at noe 
var galt. Men problemet var at 
han nå visste at hun hadde gått i 
vranglås og neppe ville være til-
snakkenes på et døgn. I hvert fall 
ville han ikke få noe svar eller 
forklaring på hva som var galt.

Heldigvis for iren gikk kona til en 
venninne og beklaget seg. Vennin-
nen har vært mammasang og kjen-
ner godt til faranger. Hun skjønte 
problemet og dro sporenstreks 
ned til iren med forklaringen: – 
Hva tror du folk tenker om en fa-
rang som står og skufler singel?

De tror han er en fattigfrans, el-
ler en Kee Nok (fugleskitt). En som 
ikke kan eller vil betale for at an-
dre skal gjøre det harde arbeidet. 
Han burde forstått at kona mistet 
ansikt når han gjorde slikt arbeid. 

Selv på hva en drikker bør det 
vises. Lao Khao og annet skvip er 
for fattigfolk. Damer med farang 
skal velge høyere opp på hylla. Red 
Label eller aller helst Black Label, 
selv om whiskyen blandes med 
cola slik at det spiller null rolle hva 
man starter med.

Det er også slik at er en gift med 
farang, så har det en tendens til 
å bli barn. Iren er med sine 45 år 
rene ungdommen. At faranger 

både i 70- og 80-årene skaffer seg 
arvinger – med kort ventetid – er 
ikke uvanlig. Men lever de lenge 
nok til at de får se sine barn gå på 
skole, så vil de også bli forklart at 
farangbarn bør gå på en bra skole, 
ikke sammen med avkom av løsar-
beidere, småbønder og kroppsar-
beidere.

Iren har investert i det nest 
dyreste faranghuset i området, 
og trodde at det skulle roe ned de 
materielle kravene fra kona. Men 
slik ble det ikke. Huset var så flott, 
at da broren til kona skulle ha lån 
til bil, viste han frem dette huset 
når finansselskapet kom på besøk. 
Hans eget hus har vært under byg-
ging i flere år, og er fortsatt mest 
bølgeblikk. Lånet gikk i orden, så 
nå har broren til kona bil, mens 
hun selv kjører rundt på moped 
med ungene bakpå. Det var ikke 
bra.

Det gjorde ikke saken bedre at et 
par farrangkoner i nærheten har 
biler. En dame to soier bortenfor, 
gift med en sveitser, fikk nettopp 
sin fjerde bil på seks år. Nå hadde 
hun Isuzu firedørs pickup og en 
Nissan sedan. En annen farang-

kone i nærheten har også en Nis-
san sedan. 

Bil måtte skaffes. Ansikt måtte 
reddes. Selv forfedrene følte nok 
skammen når damen i verste 
rushtid kom kjørende i regn eller 
stekende sol med ungene bakpå. 
Før i tiden gikk bønder til fots. Så 
fikk de sykkel. Siden motorsykkel. 
Nå har mange pickup. Man må 
følge med i tiden.

Da broren kom fra velsignelse 
av den nye bilen i tempelet, ble 
irens kone mutt og stille. Sa han 
noe, snudde hun seg og gikk. Han 
kjente sin kones luner, og forsto at 
noe måtte gjøres. For ellers ville 
det bli stille i flere dager. Mamma-
sangen ble redningen igjen. Hun 
ga råd.

Iren kunne opplyse om at ting nå 
var i orden på hjemmefronten: – 
Vi kjøpte bil i ettermiddag. En rød 
Honda, for det visste kona at var 
den beste bilen. I hvert fall var den 
litt dyrere enn toyotaen til broren. 
Og så var det landsbyens eneste 
røde bil. Så nå har jeg bil... og fort-
satt kone, fortalte han oss med et 
lettelsens sukk.

Observatøren

Et skrått blikk på landsbylivet:

Til å ha vært gift i snart ti år er iren i nabosoien vår ganske 
hjelpeløs. Han forstår når kona er sint på ham, men forstår ikke 
hvorfor.

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 25

Livet i Thailand

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

thailandstidende.com/eavis

Thailands TidendeThailands Tidende
e-avise-avis

Livet i Thailand
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Thai Legal & Associates
Internasjonalt advokatkontor og notarius
Medlem av advokatforeningen i Thailand

Advokatkontoret du kan stole på!

Vi står til tjeneste med 30 års erfaring fra
juridisk rådgivning overfor utlendinger i Thailand.

Boligkjøp
Særeieavtale
Førerkort
Arbeidstillatelse
Notarius Publicus

Testamente
Forsikringer
Bevillinger
Firmaopprettelse
Sakførsel

Khun�Kamnod�Soponvasu
Advokat og notarius

Khun Pornchai Kokiattrakul
Advokat og notarius

Vi utfører blant annet: 

Vi har flyttet. Besøk
oss på Jomtien Beach:

+66 (0) 38 059 645    –    www.thailegal.co.th    –    thailegalpattaya@gmail.com  
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Gode råd fra advokatstanden:

I Thailand finnes det både gode og dårlige politimenn – og også folk som 
utgir seg for politi. Det finnes historier om politimenn som har plantet 
narkotika på folk for deretter å presse dem for penger. Og falske politi-
menn som lopper penger av sine ofre langs landevegen.

Men hva skal du gjøre hvis du blir utsatt for politiransakelse? Du kan 
ta visse forholdsregler, som ble forklart av Bangkok-advokatene Varasin 
og Sangsirisap i firmaet Varasin & Partners i en artikkel i avisen Khaosod 
English nylig.

I henhold til thailandsk lovverk har politiet lov å ransake mennesker 
og deres eiendeler for å forhindre eller oppklare en forbrytelse. Når en 
politioffiser opptrer lovlig og ber om ransakelse, så kan du ikke nekte 
dette. Men du kan gjøre følgende:

1. Be om å se ID
Be om å se politioffiserens identifikas-
jonskort. Sannsynligheten er tilstede 
for at falske politioffiserer ikke har 
tatt bryet med å utstyre seg med off-
isielt utseende identifikasjon. Hvis du 
har mistanke om at det dreier seg om 
en person som utgir seg som politioffi-
ser, ta bilde, sjekk om det er andre per-
soner i nærheten og rop på hjelp.

2. Ta video
Du har rett til å ta opp ransakelsen av 
deg så lenge det ikke forstyrrer selve 
ransakelsesprosessen. Benytt denne 
muligheten via videokameraet på mo-
biltelefonen din. Du skal imidlertid vite 
at videoen kan bli brukt mot deg i en 
eventuell rettssak, hvis du har gjort 
noe ulovlig.

3. Be ham tømme lommene
Du kan be politioffiseren om å tømme sine lommer og vise at han ikke har 
noe gjemt i ermene før ransakelsen begynner. Dette for å hindre at han 
planter ting på deg. Hvis politioffiseren nekter å gjøre dette, kan det bety 
at han ikke har rent mel i posen, og du bør vurdere å tilkalle vitner før 
ransakelsen begynner.

4. Ikke rør
Hvis en politioffiser har funnet noe som ikke tilhører deg, ikke rør gjen-
standen, men ta et bilde av den. Forsøk deretter å kontakte vitner, familie 
og venner, eller en advokat.

5. Ikke skriv under
Unngå å skrive under på do-
kumenter. Hvis politiet in-
sistere på at du skal skrive 
under, må du først lese doku-
mentet nøye. Hvis du ikke for-
står alt som står der, må du be 
om hjelp til å forklare. Denne 
hjelpen skal ikke komme fra 
politiet, men fra andre kilder. 
Hvis dokumentet ikke er hun-
dre prosent korrekt, eller har 
åpne felter som ikke er fylt ut, 
ikke skriv under. Hvis du skal 
skrive under, så sett dine ini-
tialer på alle sidene.

Hva om du blir stoppet av politiet?
AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com

PASS PÅ: I krysset Thappraya og Pratamnak mellom Pattaya og Jomtien 
er det ofte kontroller natterstid. (Foto: Dag A. Ekeberg)

Her er fem råd du bør legge deg på minne i tilfelle du blir utsatt 
for en politiransakelse i Thailand.

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

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

MÅNEDLIG, ÅRLIG OG LANGTIDSAVTALER

ÅPENT ALLE DAGER: 08.00 – 18.00

SIKKER LAGRING MIDT I HJERTET AV PATTAYA

Linda’s
Restaurant

Mata Hari
RestaurantHouse of

Coins

DU LAGRER DET  –  DU LÅSER DET  –  DU BEHOLDER NØKKELEN

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

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

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

Stort kontorlokale til leie
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Utviklingen går videre med å fase ut menneskene fra arbeidslivet. Sist ut 
er et robotisert postbud, i form av en autonom postbil som skal erstatte 
postmannen. Det er Buddy Mobility og Posten som samarbeider om pros-
jektet, og konseptet skal presenteres under Arendalsuka litt senere i au-
gust.

Konseptskissen som foreligger gir et hint om hvordan roboten skal bli, 
selv om den endelige designen ikke er avgjort. Tanken er at roboten skal 
erstatte postkassen, og levere posten hjem til mottagerne. 

Nyvinningen kan bli verdens første brev- og pakkerobot som er 
selvkjørende. Om natten skal roboten lastes med brev og pakker, for så 
å kjøre rundt til de hundre husstandene hver robot skal dekke. Er du 
hjemme, kan du møte roboten ved døren for å motta forsendelsen. Er du 
ute kan du avtale levering på døren når det passer deg.

Leveringene skjer med en toppfart på seks kilometer i timen. Den lave 
hastigheten er satt for at teknologien skal kunne tas i bruk raskt på en så 
sikker som mulig måte. – Selvkjørende løsninger blir viktig for Posten og 
andre logistikkaktører, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge. Kongs-
berg blir første testby, prototypen skal etter planen testes ut mot slutten 
av året. (Kilde: tu.no. Foto: Buddy Mobility)

I en ny stor rapport fra det finske selskapet Blancco avdekkes feilprosent-
en blant de største mobilprodusentene. Finnene som er spesialister på 
feildiagnostisering av mobile enheter konkluderer med at iPhone er best 
i klassen, og har minst antall mobiler som går i stykker.

I den ferske rapporten «State of mobile device repair & security» er det 
Android-baserte telefoner som kommer verst ut. Verst av alle er Samsung, 
med en feilrate på 27,4 prosent – etterfulgt av Xiaomo med 14,2 prosent, 
og Motorola med 9,6 prosent. Best er Longcheer med 2,9 prosent, Lenovo 
med 2,7 prosent, og OnePlus aller best med 2,5 prosent.

Tallene i rapporten er hentet fra mobildiagnostikkdata som er samlet 
inn fra millioner av iOs- og Android-baserte telefoner fra hundrevis av 
mobiloperatører og produsenter over hele verden. Av Apple-telefoner er 
iPhone 6 mest utsatt for feil, med 22 prosent. Best var iPhone X og iPhone 
8 Plus, begge med 3 prosent. Mest problemer har Android-telefonene 
med ytelse og kamera, mens Apple sliter mest med Bluetooth og WiFi. 
(Kilde: digi.no. Foto: Brian Tennet, flickr.com)

Robot-postbud testes i Norge iPhone mest feilfri

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

Myggjager som virker

Dette skjer om danskene bak Ceramicspeed får viljen sin. De mener at ved 
å bruke deres patenterte aksling økes den effektive kraftoverføringen ved 
hvert tråkk, noe som skal gi en effektivitet på 99 prosent. 

I samarbeid med maskiningeniørelever ved universitetet i Colorado 
mener danskene at ved å gå ned fra åtte (sykkelkjede) til to (aksling) frik-
sjonspunkter så vil de revolusjonere syklene. Testet mot Shimanos beste 
kjededrevne girsystem Dura Aca, skal friksjonen være 49 prosent lavere.

Forsøk på å produsere systemer med drivaksel på sykler har foregått 
siden 1800-tallet. På 1900-tallet ble det presentert mange forskjellige 
alternativer. Det uten at noen har kommet opp med noe som er like ef-
fektivt som Ceramicspeeds konsept. Elektronikk skal sørge for girskifter, 
systemet regner ut når det er mest gunstig å skifte gir – litt på samme 
måte som automatgir i en bil. Batteri, servo og trådløs mottaker sitter i 
drivakselen. (Kilde: tu.no)

Aksling erstatter sykkelkjedet

Thermacell lover at myggen skal holde seg unna for noen få hundrelap-
per. For godt til å være sant? Teknosiden tek.no testet ut myggjageren, og 
melder om lite nærkontakt med plagsomme blodsugere – på tross av en 
viss skepsis før testingen ble utført.

Myggjageren skal i følge reklamen gjøre bl.a. fisketurer til en langt mer 
behagelig opplevelse enn de ofte er. Den består av tre deler, hoveddel-
en, en gasspatron og en «luktepute». Sistnevnte inneholder en væske av 
typen D-Allethrin som skal skremme myggen. Den er en syntetisk kopi av 
naturlig innsektsmiddel som hentes fra blomster i krysantemum-slekten. 
Myggjageren sprer stoffet utover området man setter den i, og skal dekke 
20 kvadratmeter som myggen skal holde seg unna.

Dette kan ikke tek.no gå god for, men at den virket effektivt på mindre 
avstander garanterer de. – Dette ble fort vår beste venn i marka, vi var 
på fisketur med to fiskere som brukte myggstift – og mens de hadde mye 
misnøye med myggen hadde jeg lite mygg i sikte, konkluderer journalist 
Ole Henrik Johansen. (Kilde: tek.no)

Teknonytt
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Fasit:

www.thailandstidende.com/kryssord.pdf
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Hva er navnet på øya som er delt mellom Brunei, Indonesia og 
Malaysia?

Hva heter tegneserien Pir-
anha Club på norsk?

Bibelen forteller om Andreas 
og Simon Peter. Hvilket yrke 
hadde de?

Hva kalles sukkertypen som 
finnes i melk?

Hva heter systemet som 
blant annet inneholder 
mandlene, milten og en 
rekke knuter rundt omkring 
i kroppen?

Hva står forkortelsen NTB 
for?

Hva slags hode har guden 
Ganesha?

Hva slags ladning har et 
proton?

Hva er «futharken» i norrønt 
språk?

Hva er navnet på det aller 
letteste grunnstoffet?

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?

Barndomsvennene Hans og Ola skulle for første gang ut i verden. De 
bestemte seg for å reise til Amerika, og vel fremme tok de inn på et hotell 
i New York, etter litt diskusjoner grunner manglende engelskkunnska-
per. Midt på natta våknet Olav da han hørte noen lyder ved døren. Han 
åpnet opp og så en kar med en revolver. 

– Hands up, sa amerikaneren. 
Ola reagerte kjapt, og snudde seg mot kameraten. 
– Hans, du må opp!

En attraktiv blondine ble kalt inn som 
vitne i en rettssak, og forsvareren
eksaminerte henne. 

– Hvor befant de dem forrige natt?
– Da var jeg hos en mannlig venn. 
– Hva med natten før det? 
– Jeg var hos en annen mannlig venn. 
– Jasså, og hvor har de planer om å 

oppholde dem i natt, unge kvinne?
Da reagerte aktor, og spratt opp fra 

stolen sin. 
– Protest, her dommer. Jeg spurte henne først!

Per og Erik hadde ikke møttes på noen år, og satt og koste seg på den 
eneste kafeen som fantes i bygda. På TV-skjermen i kafeen ble det vist en 
ishockeykamp mellom Sverige og Tsjekkia. 

– Tsjekkia, ja. Derfra kommer det bare ishockey og tvilsomme damer, 
sa Erik. 

Per utbrøt: 
– Hva? Min kone er fra Tsjekkia!
Erik forsøkte å holde maska: 
– Javel, hvilket lag spiller hun på, da...?

Språkproblemer

Blondine i rettssalen

Forsnakkelsen

Jen (45) fra Chiang Rai jobber i resepsjonen på sin lokale 
brannstasjon. Hvor mye vet hun om et brennhett sommer-Norge?

– Hvor på jordkloden
ligger Norge?
– I Nord-Europa, helt øverst 
på kartet. 
 
– Hvor mye tjener en med 
samme jobb som deg i 
Norge?
– Jeg kjenner noen nord-
menn fra datingsider på 
nett, men de er alle menn, 
og det er få menn jobber 
som resepsjonister, så ingen 
har fortalt meg om lønn. 
Men basert på hva mennene 
tjener, så gjetter jeg at løn-
nen for en resepsjonist er 
ca. 150.000 baht i måneden. 

– Hva er Norges største 
eksportartikkel? 
– Flere jeg har snakket med 
jobber på boreplattformer, 
så jeg tror dere eksporterer mest olje. Og laks.
 
– Hva er Norges nasjonalrett? 
– Laks, om det ikke stemmer er dere gale. Laks er utrolig godt, så jeg tror 
det med poteter og grønnsaker er nasjonalretten. (Rett svar: Fårikål, i 
følge NRK-kåring.) 

– Si navnet på noe verdenskjent fra Norge?
– Enda mer enn det jeg har sagt? Det må bli at dere har midnattssol, så 
husker jeg den søte fotballspilleren Solskjær, og M2M som var veldig 
populære her før.

Hjernetrim

Hva heter denne serien på norsk?

Eldre NTB. (Foto: Oslo Museum)

1. Borneo, som er verdens tredje største øy.
2. Ernie. 
3. Fiskere. 
4. Laktose, også kalt melkesukker. 
5. Lymfesystemet. 
6. Norsk Telegrambyrå, grunnlagt helt tilbake i 1867.
7. Elefanthode. 
8. Positiv. 
9. Alfabetet. 
10. Hydrogen, som også er det vanligste grunnstoffet i universet.

Svar på Blandet Quiz:
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Balinesisk hageTropisk hage

Hva slags hage liker du?

Jomtien Landscaping

Ta kontakt for en konsultasjon om hagen din:
Web: jomtienlandscaping.weebly.com
E-post: jomtien.landscaping@gmail.com
Facebook: facebook.com/prakaiphet.thungchan

Jomtien Landscaping
105/15 M. 12, Nongprue, Banglamung, Chonburi

Ikke fornøyd med hagen? 
Ta kontakt nå! Vi tar 
små og store prosjekter, 
tilpasset ditt budsjett

-Nit

Engelsk hageModerne hage
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Flotte leiligheter

Vi har flotte leiligheter til leie i  
Pratumnak Hill fra 25.000 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).

Jomtien Plaza Condotel

Flott, nyoppusset luksuriøs pent-
house i de to øverste etasjene i Jom-
tien Plaza Condotel til salgs. 289 
kvadratmeter, 24,5 mill. 2 romslige 
stuer, spisestue, 3 soverom, 4 bad, 
vaskerom, 3 balkonger, 2 kott, 
svømmebasseng, like ved stranda. 
En av de beste beliggenhetene i hele 
området Jomtien - Pattaya, med 
ypperlig utsikt, massevis av restau-
ranter, butikker og barer rett utenfor 
døra. God forbindelse til Pattaya, 
som bare ligger 3 km unna - mini-
busser går nesten hvert minutt. 
Møblene er helt nye, alt er klart til å 
flytte inn. 
Kontakt Ove, +66 (0)87 144 6093.
E-post: drbratland@hotmail.com

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 isol-
erte vegger, pvs. vinduer og dører 
med doble glass. Takhage med eget 
svømmebasseng. 1 soverom, 1 bad. 
Pris: 5.000.000 baht. Finansiering.
Besøk www.siamroyalhill.com
eller ring Jan Arne tlf. 0885252085.

Luksustilværelse

I egen leilighet – Pattaya/Jomtien. 
Leiligheter til salgs med opp til 7 
års finansiering til 0% rente. 
Innskudd på så lite som 10%.
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 be-
liggenhet, beliggenhet, beliggenhet. 
Høy europeisk standard, med store 
balkonger og flott utsikt. Prosjektet 
kommer på nabotomten til Siam 
Ocean View i Pratamnak Soi 6. Det 
er 4 typer leiligheter i hver etasje: A 
(126m2), B (93m2), C (91m2) 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).

Leilighet Ratchada BKK

Leilighet i Metha Place Ratchada. 
Studio rom: 30.59 m2 i andre etasje 
ikke langt fra svømmebassenget. 
Sted: Meng Mueang Ratchada - 
Huaykwang. 1,65 millioner baht. 5 
min. til Huay Kwang MRT-stasjon. 
7-11 butikker, 108shop, cmart, 
freshmart utenfor. Innebygde 
møbler, inkludert 6 fots seng, tvka-
binett, skap og sofa.
Kjøkken med to kokeplater, vifte 
og vask. Privat terrasse/balkong. 
Vaskeri, svømmebasseng, vakt og 
CCTV i bygningen.
Tel.: 0818931389.
E-post: simen@nadivana.com

Super leilighet Pratamnak

Denne leiligheten må du bare se! 
202: 96 m2, 2 Sov & 2 Bad. Finan-
siering mulig. Siam Royal Ocean 
View er et 7-etasjes luksuscondo-
minium med 25 leiligheter. Be-
liggende i det meget populære om-
rådet Pratamnak/Buddahill, eller det 
som på folkemunne heter «Beverly 
Hills» i Jomtien/Pattaya. Høy euro-
peisk standard, med store balkonger 
og flott utsikt. Pris 8.900.000 baht. 
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).

54 m2 Jomtien – god beliggenhet 

Sentralt beliggende i Soi 5 på 
Jomtien Beach ligger View Talay 
Residence Condominum 3. Min lei-
lighet der er til leie for 3.800 danske 
kroner i måneden, med tre måned-
ers depositum.
VTR 3 er et veldig stille sted, hvor 
de fleste eiere bor i Europa og har 
investert i en leilighet som de bare 
bruker sporadisk. Svømmebas-
senget er derfor litt brukt. Leilig-
hetene her er på den dyrere enden 
av skalaen og er av ekstraordinær 
kvalitet.
Når du på Google søk skriv teksten
uniqe-located-apartment54sqm.dk
blir du koblet til nettstedet mitt, 
som inneholder alle bilder av min 
leilighet innvendig.
Det er kun 200 meter til stranden, 
Jomtien Beach, med solsenger og 
servering langs hele stranden. 100 
meter til markedet hvor alt, mat, 
klær,verktøy med videre kan kjøpes. 
Umiddelbart bak markedet er det 
nok av barer med musikk. Hvis du 
vil se Pattaya’s livlige liv, går du 
200 meter til stranden, der drosjer 
kjører til Pattaya. 
Henrik Jochumsen:
Tlf: +45 21608199
jochumsenhenrik@yahoo.dk

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

MARKED

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

Nova Ocean View - 106 kvm

Pattaya/Pratamnak. 5. etg. 2 sov 
& 2 bad med stor terrasse. Nova 
Ocean View er et 8 etasjes condo-
minium med 79 enheter. Pris: 5,9 
Millioner THB. Kontakt
salenovaoceanview@outlook.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.

MARKED

HUS TIL SALGS

LAND TIL SALGS

TIL SALGS
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TREKLØVER: Restauranten har nå tre eiere, Michael Zorman (tv.), Linda Eiksund og Katsutoshi Lshibashi (Kato).  
De tilbyr ferskt brød fra norsk bakeri og satser mer på frokost og lunsj til en rimelig penge. (Foto: Dag A. Ekeberg)

– Markedet har endret seg, så da 
gjør også vi endringer, sier Kato 
(53), hvis fulle navn er Katsutoshi 
Lshibashi. – Vi går fra Fine Dining 
til Casual Dining.

Dette er gode nyheter for de 
som snur litt på krona når de spis-
er. Prisene på Linda’s er nå blitt 
25–30 prosent billigere enn før, 
får vi vite. Det gjelder de gamle 
rettene.

Frokost og lunsj
Det er også kommet flere nyvinn-
inger. I hovedsak frokostmenyen, 
hvor en «Linda’s Breakfast» nå fås 
for 149 baht, og det er fritt frem å 
forsyne seg av norsk brød, salat, 
suppe og kaffe/te i tillegg. Den bil-
ligste frokosten koster 99 baht.

En nyvinning på Linda’s nå er 
den såkalte Sandwich Buffet. Der 
spiser man så mye lunsj man vil, i 
form av brød med diverse pålegg. 
Det er ikke varme retter, men nok 
av kaldt snacks. De lokker med 
laks og eggerøre som en del av 
buffeten. 198 baht koster buffeten.

Importerer selv
En av årsakene til at de kan senke 
prisene, er at Kato er importør 
selv av både kjøtt og fisk. Kjøttet 
henter han blant annet fra USA og 
New Zealand, mens fisken selv-
sagt kommer fra Norge. Det er 
både kveite, torsk og laks. 

Ikke nok med at Kato er im-
portør, han videreforedler også 
fisken via en fabrikk i Bangkok. 
Der både røykes og graves laks, 
før den i visse tilfeller også send-
es tilbake til Norge. Kato har stilt 
opp med eventer for ulike hoteller 

her, og også for norske interesser 
som ambassaden og handelskam-
meret. Sistnevntes «Seafood un-
der the Stars» har Kato stått for.

Japaner i Norge
Kato het Katsu i Norge. Han er 
født i Norge av japanske foreldre. 
De jobbet på den japanske ambas-
saden i Norge, men da det var tid 
for å dra hjem bestemte de seg for 
å forbli i Norge. De var buddhister, 
og ville gå over i historien som 
Norges første buddhister. Faren til 
Kato jobbet på Grand i Oslo før han 
startet egen restaurantdrift, får vi 
vite.

– Jeg introduserte nordmenn 
til sushi, forteller Kato fra sitt liv 
i Norge. Det var i forbindelse med 
OL i Nagano, som bidro til at ver-
den fikk øynene opp for japansk 
mat. Kato var blant de første som 
startet sushi-restauranter i Norge, 
blant andre East Sushi & Noodles 
i Trondheim og Nippon Art i Oslo.

Linda Eiksund har fått to nye 
partnere, som har kjøpt seg 
inn med 49 prosent i restau-
ranten på Jomtien. Prisene 
går ned 25–30 prosent, og 
det blir nye tilbud til frokost 
og lunsj. En av partnerne er 
norskfødt japaner Kato, som 
driver stort innen norsk laks 
og andre varer i Thailand.

Nye partnere på Linda’s Restaurant

AV: DAG A. EKEBERG

dag@thailandstidende.com

Linda Eiksund vil ha litt fritid etter 14 år:

Til Thailand i 2008
– Hvordan hadde det seg at du 
havnet i Thailand?

– Jeg har feriert her i mange år. I 
2008 hadde jeg drevet lenge i res-
taurantbransjen i Norge og følte 
for en delvis pensjonering, smiler 
Kato. Han flyttet til Thailand. Det 
gikk to år så var han inne i forret-
ningslivet igjen. Som vanlig innen 
mat, men denne gangen med im-
port og foredling. 

Kato forteller at han til enhver 
tid har et lager på 300 tonn laks. 
Det benytter han til å gi kjøpere 
fast pris i seks måneder eller et år 
fremover, og sier at det fungerer 
godt for alle parter.

Kato kjenner godt til Sjømatrå-
dets utsending i regionen, som 
Thailands Tidende intervjuet i for-
rige utgave. Jon Erik Steenslid har 
faktisk også japanske aner – hans 
mor er japansk. 

To partnere
Kato fikk etter hvert en partner i 
Norge ved navn Michael Zorman. 
Han er en iraner som kom med 
familien til Norge for 30 år siden, 
da han var 17. Michael bor nå i Hua 
Hin, selv om han også er å finne i 
Pattaya ofte. Han er primus mo-
tor for satsingen på en tilsvarende 
restaurant som Linda’s i Hua Hin. 
De jobber med den saken akkurat 
nå.

Modne nok til restaurant
De to partnerne har nå vært i Thai-
land i snart ti år, og føler at de er 
modne nok her til å kaste seg over 
restaurantmarkedet. De har kjent 
Linda Eiksund i flere år, og da 
Linda signaliserte at hun etter 14 
år begynte å bli sliten av å jobbe 
dag og natt, kom ideen om å ta 
inn Kato og Michael som partnere. 
De eier nå 49 prosent av virksom-
heten. 

forts. neste side
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TT Text & Translations er et tilbud fra
firmaet TT Media Management Co, som
også er utgiver av Thailands Tidende.

Vi gir deg engasjerende og pro-
fesjonell tekst til web, brosjyrer 
og skilter – på engelsk og norsk, 
og til og med på thai.

[ ]

For bedriftsmarkedet:

►    Tekstforfatting
►    Redigering
►    Språkvasking
►    Korrektur
►    Oversettelse

►
►
►
►
►

[ tekstforfatting ... oversettelser ]

Nytt tilbud:

www.thailandstidende.com/tt

Oversettelser: ttmedia@thailandstidende.com

– Slitsomt å drive alene
– Før var det bare meg, sier 
Linda Eiksund (61). – Det 
har vært veldig slitsomt. 
Jeg har vært her fra mor-
gen til kveld i 14 år.

Hun sier: – Jeg håper 
å jobbe litt mindre kom-
mende året, selv om jeg 
fortsatt føler meg meget 
ung. 

Hun forteller at mye av 
konseptet blir videreført, 
inkludert konserter i 
høysesongen. Både Sput-
nik og Hans Petter Hansen 
dukker etter planen også 
opp igjen til vinteren.

Det blir fortsatt thaimat 
å få på Linda’s, men min-
dre enn før. De forteller at 
de ikke er noen thaires-
taurant, men snarere til-
byr norsk og internasjonal 
mat. Det blir ansatt to nye 
kokker som hentes fra 
Bangkok. En spennende 
thai-norsk rett blir det 
også lokket med – norsk 
røykelaks i green curry. 

Med Katos bakgrunn in-
nen sushi ser de heller ikke 
bort fra at det dukker opp 
en liten sushibar i et hjørne 
av Linda’s Restaurant.

CHEF KATO: Japanske Kato er født i Norge 
og importerer og serverer norsk laks mange 
steder i Thailand. (Foto: Privat)

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



30 Thailands Tidende1. august 2018PATTAYA

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
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Veg langs Dongtan forlenges

Vil lage «vestlige» busstopp PM Cafe omdøpt og flyttet

Det blir bilveg fra politiboksen i 
nordenden av Jomtien Beach og 
langs Dongtan Beach helt frem 
til Pratamnak Soi 5, melder Pat-
taya Mail. Den første strekningen 
er klar allerede, og planen er at 

Teknisk etat i Pattaya vil lage 30 
busstopp med tak og seter langs 
Second Road og Beach Road i Pat-
taya. De tror at det er dette som 
mangler for at folk faktisk skal be-
nytte busstopp her – som for tiden 
kun er røde felter malt i asfalten 
langs vegene der hvor det er for-
budt å parkere.

Sjefen for etaten, Anuwat 
Thongkham, sier til Pattaya Mail 
at folk fortsetter med å flagge ned 
bahtbusser istedenfor å vente på 

PM Cafe har norske aner og 
serverer skandinavisk mat. Det 
har de gjort helt siden Per Mog-
stad startet restauranten i 2010. 
Han døde i 2012, men kokkene, 
som hadde lært seg norsk mat-
laging, valgte å satse videre. Nå er 
det kun en av dem igjen, og det er 
Khun Tawee, som i slutten av mai 
tok steget fra en liten soi bak Rom-

vegen skal være klar i sin helhet i 
februar 2019, selv om det høres ut 
som et optimistisk anslag. Fase to 
går til Rescue Center, mens resten 
kalles fase tre, i prosjektet til 600 
millioner baht. (dae)

spesifiserte steder. Han er villig 
til å bruke store penger for å få et 
«vestlig» system med busstopp. 
Målet er 200 busstopp i hele byen.

Pattayas borgere har i alle år 
hatt et effektivt og tidsbesparende 
transportsystem, hvor man ikke 
trenger vente mange minutter på 
en bahtbuss, og kan gå på hvor 
som helst, så spørsmålet blir om 
det er nok tålmodighet til å vente 
på en busstopp, selv om den har 
seter. (dae)

pho-markedet og ned i hovedgata 
mot Jomtien Beach.

Khun Tawee fra Ubon innrøm-
mer at det er tøft med høy husleie 
og lavsesong, men han håper at de 
gamle stamkundene vil dukke opp 
igjen. Menyen er den samme som 
på PM, men navnet er nå Mai Tai. 
Stedet ligger på motsatt side av ve-
gen for baren Flying Dolphins.
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Innehaver Tawee med stab har flyttet på seg. (Foto: Dag A. Ekeberg)
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