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borjade jobba vid
l6-iring och fortsat-

inom posten under mi.nga
fyttade till Thailand. Dir

in skapat sig ett helt nytt liv, fast
han sitter fortfarande sdkert kvar i cykel-
sadeln.

Bara id€n att bedriva sightseeingturer
igenom Bangkoktrafiken pi en cykel girr
ju att man borjar undra ifall allt stir ri.tt
till men Arne har startat upp sitt foretag
som heter "Bangkok by Bike" tillsam-
mans med sin thailandska fru Nong och
det gir faktiskt bra.
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-Jag hade vil inte nigon klar idd om vad 1ag
ville gora nlr jag kom hit, ftirst tlnkte jag

pyssla med nigot inom golfen nir jag kom

hit men jag mdrket att iag bara blev sdmre

pi golF nlr jag kom till Thailand, siger

Arne nlr Thailandmagasinet trlffar honom

i Bangkok.

Tiritt pi statlig organisation och omorgani-

sation. resan igenom postens organisation

hade tagit Arne frin Boris till Griteborg.

sen vidare till Stockholm fcir art avslutas i

Helsingborg och Skine valde Arne att sluta

inom Posten.-Jag hade faktiskt list in 40

universitetspodng i thaisprik vid Lunds

universitet innan jag flyttade hit ir 2003

och det primira lor mig di var att llra mig

spriket ordentligt.

Thaisprik tillhcir inte de littare sprdLken i

virlden art lera sig med fem olika beton-

ingar pi orden och ett sprikmrinster som

skiljer sig rejilt frin vlsrerlindska sprik

1r det en mastig uppgift att lara sig. Sen

tillkommer ett alfabet som inte liknar nigot

annat fdr att gcira det innu svirare.

-Jag mlrkte ndr jag kom hit att det besta

och enda sdttet att ldra sig spriket riktigt

var att bo och umgis med thailindare, slger

Arne.

Utan sprikkunskaperna hade Arne lor-

modligen aldrig triffat sin fru Nong, hon

pratar ndmligen bara thai vilket ir normen

utanfcir turistomridena i Thailand. Di

golfplanerna lades pi hyllan si flireslog en

danska vin i Bangkok att man skulle satsa

pi sightseeing med cykel i Bangkok. En id€

som ht galen redan di erkdnner Arne. Men

efter lite ovetenskapliga marknadsunderso-

kningar beslutade han sig for att satsa i liten

skala. Tirrerna utgir Frin kontoret pi Bang-

koks Thonburi sida, den sidan av Bangkok

som turisterna sillan besciker.

\

fr
L

:

fr
i l - :

-,

fii
V

.

fi,

TU

' i ,  l  +
tk;

{.F-. s
J${r:,€*y$. !



"$
,fl

j

il

'i.

I

t\

t rYKL.A. I  B,A.NGKEK

Pi rurena flr man se lite oklnda delar av Bangkok men
lven de klassiska tempelomridena som'Wat fuun och
Sanam luang men dven lite udda saker som Bangkoks
st<irsta gr6nsaks och blomstermarknad. Pi Thonburi
sidan av floden Chao Phraya som man korsar bide pi en
bro och med hj:ilp av en Firja kommer man mycket nlra

de "vanliga" thaihndarna och deras liv niir man ryklar
runt pi smala spingar och i tringa grinder, men ingen
verkar ta illa upp utan det ir leenden si lingt man ser.

-Jag undviker att cykla med stiirre grupper in 8 personer
di jag tror det skulle stdra vardagslivet hlr lor mycket,
sen kor jag inte exakt samma rutt we dagar i rad av hln-
syn till de som bor hir siger Arne.

Det 1r en befriande klnsla att stanna till lor att dricka lite
vatten hngs med turen, det kommer ingen som vill sllja
souvenirer eller annat krims-lrams dll en hlr som det 96r
lings med turist gatorna i Bangkok. Nyfikna barn och en
massa hundar finns hir gott om si det giller att kryssa
florsiktigt runt de sovande hundarna.

Arne besiiker innu si linge Boris varje ir ftir att hilsa pi
sldkten men hemma er anda i Bangkok trots att Arne har
en ldgenhet kvar i Helsingborg.

-Jag vill ju leva precis som en thai, lta sova och si vidare.
Livet dlr fune bor i Bangkok skiljer sig milsvitt frin
livet ldngs med turistgatorna och si vill han ha det iven i
fortsdttningen.

-Livet i barer eller turistorter har egentligen aldrig lockat
mig och jag ville pyssla med nigot annorlunda her i
Thailand, och att driva sightseeingturer passade ju precis
in pi den id€n.

Slkerheten ir viktig For Arne, det dcir ijver
60 000 minniskor varie ir i den thailindska trafiken
och dirFor hiller han en genomging fcirst vad som gdller
i Bangkoktrafiken. Att alla har rykelhj:ilm pi sig ir en
sjilvklarhet.

Vi 1r ett litet glng skandinaver som vinglar ivlg ut
igenom Bangkok trafiken och efter ett antal timmar dir
vi frtt se delar av staden som vi aldrig bes6kt fdrut si ir vi

alla ncijda, om in lite iimma i vaderna efter all motion vi
fitt genom att rykla runr Bangkok i fera timmar.

Rekommenderad minimi6lder iir 10 6r.

Det finns en formiddags, en eftermiddags samt helgtur att
viilja p5.

Kostnad fr6n 1 250 baht.

Familjerabatt finns for de som ;r minst
4 oersoner.

Cyklarna iir i bra skick och servas kontinuerligt.

Cykelhjiilm iir obligatoriskt.

Arne bes<iker Bor6s varje Ar for att h6lsa pA sl5kten men
anser att hemma er iind6 i Bangkok trots att Arne har en

liigenhet kvar i Helsingborg.

Mer info. pi www.bangkokbybike.com
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