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Sytti thaier sitter med grind- 
vev og lager norske bunader 
på gamlemåten i Chiang Mai.

AV: ARNFINN JOHANNESSEN

drakter produseres til spottpris i 
Thailand, Ghana og Russland. Det 
vil bunadsbransjen holde skjult'.

- Over 70 personer arbeider 
med skreddersøm, veving, bro- 
dering og sølvarbeid i Chiang Mai, 
sier Kumle stolt. - Her samarbeider 
vi med den katolske menigheten. 
Dette gjør at vi støttes av men- 
nesker fra flere nasjoner. Sammen 
med disse har vi en unik kunnskap 
bygget på tradisjoner, sier Henning 
Kumle.

- Det handler ikke om å tilegne 
seg mest mulig penger, men å 
fordele ressursene som vi forvalter 
på en grei måte. Det er det som i 
dag kalles 'human branding' hvor 
filosofien er å bruke det beste i 
menneskene.

Stoffene veves på grindvev for 

å ivareta den norske håndverks- 
tradisjonen: - På den måten kan vi 
heve kvaliteten på norske bunader, 
sier Kumle. - I motsetning til mye 
av det masseproduserte bunads- 
sølvet i Norge, produserer vi alt 
sølv til bunader på samme 
håndverksmessige måte som på 
1800-tallet.

For en stund siden etablerte 
Kumle også en liten produksjon på 
Filippinene hvor han produserer 
brikkevevsbelte til Telemarks- 
bunaden - også det i samarbeid 
med den katolske kirke.

Garanterer at de er best
Hemmeligheten bak suksessen 
ligger i sterk fokus på kvalitet.

- Hvis noen finner en bunad av 
bedre kvalitet enn de jeg selger, 

skal jeg personlig betale den, sier 
Henning Kumle, som er trygg på at 
kvaliteten er på topp. Han begrun- 
ner det slik:

- Alt produseres på tradisjonell 
måte. Likevel kan vi levere til 
svært gode priser. Det er ikke vi 
som er rimelige, men de andre som 
har fordyrende mellomledd. 

- Grunnen til at vi har lykkes 
skyldes dyktige medarbeidere i 
Chiang Mai kombinert med min 
kunnskap som historiker om norsk 
draktskikk, sier bunad-gründeren 
som flyttet fra Bærum til Gaupen i 
Ringsaker for å utvikle suksess- 
prosjektet.

Artikkelforfatteren er redaktør av 
avisa Ringsaker'n. Han har i en 
årrekke tilbragt feriene i Thailand. 

Bunadshistoriker: Henning Kumle føler seg ikke malplassert med norsk bunad i et thailandsk tempel. 

På gamlemåten: Over 70 personer arbeider med skreddersøm, veving, brodering og sølvarbeid i Chiang Mai

Skjemmes ikke over å produsere nasjonaldrakten  i utlandet:

Bunader fra Chiang Mai erobrer Norge

Utvikling og produksjon av bunader 
er blitt en livsstil for Henning 
Kumle.

- Vi produserer 17 forskjellige 
bunader både for menn og kvinner 
i Chiang Mai, forklarer Kumle, og 
ramser opp drakter fra det sentrale 
Østlandet, Gudbrandsdalen, Vest- 
landet, Trøndelag og videre nord- 
over.

- Det har tatt mange år med 
nitidig arbeid for å bygge opp 
produksjon og salg av bunadene, 
sier Kumle. - Dette har tatt lengre 
tid en vi i utgangspunktet hadde 
regnet med og kostet svært mye 
penger, men det har gått raskere å 
komme inn på markedet enn jeg 
trodde da vi startet opp, sier Kumle 
til Pattaya Tidende. Han har 
kunder over hele Norge. Mange 
kommer med fly til Gardermoen 
og tar toget til Moelv hvor de blir 
hentet. 

- Vi leverer komplette bunader 
med mestergaranti. Mye av norsk 
bunadproduksjon skjer i utlandet. 
Det er stort sett bare monteringen 
som utføres av lokale forhandlere.

Avsløringer i Morgenbladet
- Jeg har aldri lagt skjul på at vi 
broderer og syr våre bunader i 
Thailand, sier Henning Kumle. 
Men andre bunadsprodusenter i 
Norge har nettopp holdt dette 
faktum skjult, noe som ble avslørt i 
Morgenbladet 11. mai 2007. 
'Bunadsbløffen' heter artikkelen, 
og innleder med 'Norske nasjonal- 
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*Kom å se vår vakre resort i ”pittoreske” Bang Sarey
*Eneboliger på 153 m2 fra THB 39.000 pr. m2.
*Leiligheter fra 86 m2 til 128 m2 fra 44.000 pr. m2.
*Vi henter/bringer dere til visning i hele Chonburi-distriktet!
*For visning/info: kontakt Kurt Andersen T. 084 566 0220
  eller mail : sales@nordicbangsarey.com

Velkommen!  www.bangsareyresort.com

Tannbleking med laser + Gratis rengjøring   

Implanat med krone - spesiallege 

(200 meter fra Central Pattaya Road, på venstre side, 

www.pattayabeachdental.com
info@pattayabeachdental.com

ved siden av Champ Photo Digital Shop)

Tannhelse av topp kvalitet til en rimelig penge

Ocean Dental Center
488/74 Viewtalay Residence III, Jomtien 2nd Road

(Motsatt Viewtalay Villa og nære Immigration Office, Soi 5)
Tel. 038 756521, 089 8341414

www.oceandent.com E-mail: info@oceandent.com

216/47-48 Central Shopping Arcade
Pattaya Second Road
(opposite Mike Shopping Mall)

www.tailorthailand.com 

   Tel. 038 720 761 - Mob. 081 9838 629

JIM  INTERNATIONAL
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Restaurantguiden:
Naklua Beach Walk
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Sputnik sang for
full kirke

- Vi går til rettssak
TV2 viste filmen 'Pattaya 
for mine føtter' 1. februar i 
den tro at den var godkjent 
av intervjuobjektene. 
Hovedpersonen Roar 
Sørensen (bildet) sverger 
at så ikke var tilfelle, og 
går nå til rettssak mot 
Novemberfilm, som 
mottok statsstøtte for å 
lage filmen.

Den thailandske ambas- 
saden i Norge skal nå 
undersøke saken nærmere.

Frp sier at regjeringen straks 
må utarbeide et enkelt skjema 
for fritak for kildeskatten. De 

er opprørt over hva folk i 
regjeringen gjør for å straffe 
nordmenn som flytter ut. 

Tidligere riksadvokat Bjørn 
Haug er sjokkert.

side 4-5
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Frp krever strakstiltak mot skatt

Skandalefilmen om Pattaya får etterspill:



1. mars 2010 3Pattaya Tidende

Utgiver:
Thai Legal & Associates Co.,Ltd.
266/28-30 North Pattaya Road
Pattaya City, Thailand 20150
Tlf: 081-8503847
Fax: 038-410073

Redaksjonen:
redaksjonen@pattayatidende.com
Redaktør: Dag A. Ekeberg
Send nyhetstips og leserinnlegg
til redaksjonens e-postadresse.

Annonsering:
Kontakt Morten Marthinsen
marked@pattayatidende.com

Utgivelsesplan:
Den første i hver måned.

Distribusjon:
Pattaya Tidende er tilgjengelig
som gratisavis på mange
steder i Thailand og Norge.
Avisen finnes også i pdf-format.
Se detaljer på websidene.

www.pattayatidende.com

Utgiver:
Thai Legal & Associates Co.,Ltd.
266/28-30 North Pattaya Road
Pattaya City, Thailand 20150
Tlf: 081-8503847
Fax: 038-410073

Redaksjonen:
redaksjonen@pattayatidende.com
Redaktør: Dag A. Ekeberg
Send nyhetstips og leserinnlegg
til redaksjonens e-postadresse.

Annonsering:
marked@pattayatidende.com

Utgivelsesplan:
Den første i hver måned.

Distribusjon:
Pattaya Tidende er tilgjengelig
som gratisavis på mange
steder i Thailand og Norge.
Avisen finnes også i pdf-format.
Se detaljer på websidene.

www.pattayatidende.com

Kildeskatten: Frp krever strakstiltak

Skylder på Thailand

Frp vil at regjeringen straks utarbeider et enkelt skjema for fritak for
kildeskatten. De er opprørt over hva regjeringen gjør for å straffe
nordmenn som flytter ut. Tidligere riksadvokat Bjørn Haug kaller
det 'uakseptabel behandling av skattytere'.

Regjeringen mener det er 
Thailands feil hvis kravene til 
dokumentasjon for fritak av 
kildeskatt ikke kan oppfylles, 
men de har ingen planer om å 
ta kontakt med Thailand i så 
måte.

AV: DAG A. EKEBERG

AV: DAG A. EKEBERG

Frp er opprørt over behandlingen 
av norske pensjonister:

- Norske myndigheter har som 
første oppgave å gjøre nordmenns 
liv enklere og bedre. Dette over- 
ordnete prinsippet for all politisk 
virksomhet har regjeringen arro- 
gant ignorert. Alt for å skaffe 
verdens rikeste land enda flere 
skatteinntekter, sier skattepolitisk 
talsmann Christian Tybring- 
Gjedde, og fortsetter: - I både 
Spania og Thailand betaler pen- 
sjonister, ikke minst uførepen-
sjonister og minstepensjonister, lite 
eller ingen skatt. Denne ordningen 
burde selvsagt også gjelde norske 
pensjonister bosatt i disse landene.

Tybring-Gjedde, som er med- 
lem av Finanskomiteen i Stortinget, 
fortsetter: - Det virker på meg som 
om kildeskatten er innført for å 
straffe alle dem som har valgt å 
forlate 'verdens beste land å bo i'. 
Det gjør man åpenbart ikke ustraf-
fet! Istedenfor å straffe norske 
pensjonister som velger å leve sine 
liv i varmere land, burde regjerin-
gen være glad for at nordmenn 
klarer seg selv, uten assistanse fra 
den norske velferdsstaten.

Krever enkelt skjema
Tybring-Gjedde krever nå at 
regjeringen straks utarbeider et 

enkelt skjema som inneholder den 
informasjonen som norske skatte-
myndigheter trenger for at norske 
pensjonister i utlandet skal slippe å 
betale kildeskatt. - I skatteavtalene 
sies det at bostedslandets skatte- 
regler skal gjelde, men norske 
myndigheter har gjort det svært 
komplisert for norske pensjonister i 
utlandet å skaffe seg den nødven-
dige dokumentasjonen. Det er 
åpenbart at innføringen av kilde- 
skatt for norske pensjonister i 
utlandet har en rekke uheldige 
konsekvenser som regjeringen har 
oversett.

Bjørn Haug: - Uakseptabelt 
Tidligere riksadvokat og riks- 
meklingsmann Bjørn Haug, med 
seks års bakgrunn fra EFTA-

domstolen, sier følgende til 
foreningen Emigrant1: 

- Dette er ikke et spørsmål om 
rød-grønn kontra konservativ 
skattepolitikk, men om et elendig 
lovgivningsarbeid og en helt 
uakseptabel behandling av skatte-
yterne.

Haug fortsetter: - Gjennomfør- 
ingsreglene […] legger urimelige 
byrder på skattyterne i form av 
omfattende krav til dokument- 
asjoner […], eller at de blir utsatt 
for midlertidige skattetrekk som 
først betales tilbake etter lang tid. 
Det er å håpe at regelverket blir fylt 
ut og klargjort etter hvert, men det 
har foreløpig gått nesten ett år siden 
en rekke feil og mangler ble påpekt 
under Stortingsbehandlingen av 
loven uten at noe synlig er skjedd. 

Store mørketall?
Den norske ambassaden anslår at 
det er 3000 nordmenn som bor i 
Thailand mer enn halve året, men 
sekretær Rogar Hågensen i interes- 
seforeningen Khon Norway mener 
det er flere: - Det er mange som har 

flyttet hit, uten å melde fra til 
verken folkeregisteret, skatteetaten 
eller NAV. Disse får pensjonen 
innbetalt i sin bank i Norge, og 
deretter overfører disse via internett 
eller bruker minibankkort.

Leder i foreningen Oskar Jør- 
gensen mener det er urimelig at 
nordmenn må skatte til Norge i tre 
år etter at de emigrerer. - Thaier 
som flytter til Norge betaler ikke 
skatt i Thailand i 3-4 år før de 
begynner å skatte til Norge, sier 
Jørgensen. - Hvis en skatteavtale 
skal være gjensidig, må Norge 
finne seg i å ikke skatte disse 
thaiene de første årene i Norge.

Pattaya Tidende skrev i forrige 
utgave at reglene for fritak fra 
kildeskatten var umulig å oppfylle. 
Vi konfronterte statssekretæren 
Roger Schjerva i Finansdeparte-
mentet med denne problemstillin-
gen, han svarte:

 - Dersom en pensjon utbetalt fra 
Norge ikke er undergitt beskatning i 
Thailand, oppfyller den ikke 

vilkårene for fritak fra kildeskatt i 
Norge. Hvis det derimot er slik at 
pensjonen er undergitt beskatning i 
Thailand og pensjonisten ikke får 
dokumentasjon på dette, møter 
pensjonisten et problem som 
skyldes skatteforvaltningen i Thai- 
land. Norge kan ikke få gjort noe 
med dette.

Det er altså regjeringens syn at 
nordmenn skal betale kildeskatt til 
Norge fordi Thailand har valgt å 
ikke beskatte utlendingers pen- 
sjoner. På dette punktet er Frp og 
regjeringspartiene av motsatt opp- 
fatning. Schjerva fortsetter:

- Det oppstår ingen dobbelt-
beskatning med hensyn til inntekts- 
skatter når en inntekt som er skatte-
fri i Thailand skattlegges i Norge 
etter skatteavtalen. Det ville gå ut 

over skatteavtalens intensjon om 
den medførte at en inntekt ble 
skattefri i begge land, sier han. 

Vil ikke kontakt Thailand
- Har Finansdepartementet hatt noe 
kontakt med Thailand siste året 
angående praktiseringen av den 
bilaterale skatteavtalen? Er slik 
kontakt planlagt? 

- Finansdepartementet sendte 
10. desember 2009 brev til alle 
Norges skatteavtalepartnere med 
informasjon om innføringen av 
kildeskatt på pensjoner. Dette 
brevet gikk også til Revenue 
Department i Thailand. Ut over 
dette har det hittil ikke vært behov 
for spesiell kontakt med thai- 
landske myndigheter.

Pattaya Tidende 1. januar 2010

Opprørt: Regjeringen opptrer 
arrogant, ifølge skattepolitisk 
talsmann Christian Tybring-
Gjedde i Frp (foto: Bård Gudim).
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