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l6-iring och fortsatinom posten under mi.nga
fyttade till Thailand. Dir
in skapat sig ett helt nytt liv, fast

han sitter fortfarandesdkertkvar i cykelsadeln.
Baraid€n att bedrivasightseeingturer
igenomBangkoktrafikenpi en cykelgirr
ju att man borjar undra ifall allt stir ri.tt
till men Arne har startatupp sitt foretag
som heter "Bangkokby Bike" tillsammansmed sin thailandskafru 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
pysslamed 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 Thailandmagasinettrlffar honom
i Bangkok.
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Tiritt pi statlig organisation och omorganisation. resanigenom postensorganisation
hade tagit Arne frin Boris till Griteborg.
sen vidare till Stockholm fcir art avslutasi
Helsingborg och Skine valde Arne att sluta
inom Posten.-Jaghade faktiskt list in 40
universitetspodngi thaisprik vid Lunds
universitet innan jag flyttade hit ir 2003
och det primira lor mig di var att llra mig
spriket ordentligt.
i
Thaisprik tillhcir inte de littare sprdLken
virlden art lera sig med fem olika betoningar 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 gciradet 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 lormodligen 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 sightseeingmed cykel i Bangkok. En id€
som ht galen redan di erkdnner Arne. Men
efter lite ovetenskapligamarknadsundersokningar beslutadehan sig for att satsai liten
skala.Tirrerna utgir Frin kontoret pi Bangkoks Thonburi sida, den sidan av Bangkok
som turisterna sillan besciker.
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Pi rurenaflr man selite oklnda delar av Bangkokmen
tempelomridenasom'Watfuun och
lven de klassiska
Sanamluang men dvenlite udda sakersom Bangkoks
st<irstagr6nsaksoch blomstermarknad.Pi Thonburi
sidanav floden Chao Phrayasom man korsarbide pi en
bro och med hj:ilp av en Firja kommer man mycket nlra
de "vanliga"thaihndarna och derasliv niir man ryklar
runt pi smalaspingar och i tringa grinder, men ingen
verkarta illa upp utan det ir leendensi lingt man ser.
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-Jagundviker att cykla med stiirre grupper in 8 personer
di jag tror det skullestdravardagslivethlr lor mycket,
senkor jag inte exaktsammarutt we dagari rad av hlnsyn till de som bor hir siger Arne.
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Det 1r en befriandeklnsla att stannatill lor att dricka lite
vatten hngs med turen, det kommer ingen som vill sllja
souvenirereller annat krims-lrams dll en hlr som det 96r
lings med turist gatornai Bangkok.Nyfikna barn och en
massahundar finns hir gott om si det giller att kryssa
florsiktigtrunt de sovandehundarna.

,9

Arne besiikerinnu si linge Boris varje ir ftir att hilsa pi
sldktenmen hemma er andai Bangkoktrots att Arne har
en ldgenhetkvar i Helsingborg.
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-Jagvill ju levaprecissom en thai, lta sovaoch si vidare.
Livet dlr fune bor i Bangkokskiljer sig milsvitt frin
livet ldngsmed turistgatornaoch si vill han ha det iven i
fortsdttningen.
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-Livet i barereller turistorter har egentligenaldrig lockat
mig och jag ville pysslamed nigot annorlundaher i
ju precis
passade
Thailand,och att driva sightseeingturer
in pi den id€n.
Slkerhetenir viktig ForArne, det dcir ijver
60 000 minniskor varie ir i den thailindska trafiken
och dirFor hiller han en genomging fcirstvad som gdller
i Bangkoktrafiken.Att alla har rykelhj:ilm pi sig ir en
sjilvklarhet.
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Vi 1r ett litet glng skandinaversom vinglar ivlg ut
igenom Bangkoktrafiken och efter ett antal timmar dir
vi frtt sedelarav stadensom vi aldrig bes6ktfdrut si ir vi
alla ncijda,om in lite iimma i vadernaefter all motion vi
fitt genom att rykla runr Bangkoki fera timmar.

minimi6lderiir 106r.
Rekommenderad
samthelgturatt
en eftermiddags
Detfinnsen formiddags,
viilja p5.

o

Kostnadfr6n 1250baht.
finnsfor de som;r minst
Familjerabatt
4 oersoner.
Cyklarna
iir i braskickoch servaskontinuerligt.
E

iir obligatoriskt.
Cykelhjiilm
Arne bes<ikerBor6svarjeArfor att h6lsapAsl5ktenmen
anseratt hemmaer iind6i Bangkoktrotsatt Arneharen
liigenhetkvari Helsingborg.
Mer info.pi www.bangkokbybike.com
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