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Komg Rama X utnevner sin offisielle konkubine (liggende) mens hans kone bevitner det hele. Skjermdump YouTube
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Sist søndag holdt kongen av Thailand en seremoni utenom det vanlige.



Han utnevnte Generalmajor Sineenat Wongvajirapakdi som sin o sielle konkubine.
Dette er en rolle som ikke har vært formalisert siden 1921, ifølge Fox News.
Noe som gjør situasjonen enda mer spesiell er at kong Maha Vajiralongkorn, også kjent
som kong Rama X, giftet seg for kun 3 måneder siden. Hans nye kone Suthida
Vajiralongkorn, som også er utnevnt til general, var tilstede ved kongens side under den
TV-overførte begivenheten.

Kongens fjerde ekteskap
Suthida var tidligere yvertinne for Thai Airways. Hun var kongens elskerinne før de
giftet seg 1. mai i år. Rama X har forøvrig vært gift tre ganger tidligere.
Han ble gift første gang i 1977 med sin kusine, prinsesse Soamsawali Kitiyakara. De to
kk ett barn. Men samtidig kk han fem barn utenfor ekteskapet, med elskerinnen
Yuvadhida Polpraserth. Hun ble i 1994 hans andre kone. Ekteskapet varte bare to år.
I 2001 giftet Rama X seg for tredje gang, dette ekteskapet resulterte i nok et barn og tok
slutt i 2014. Nå er han altså nygift for fjerde gang, og familien er komplett med
utnevnelsen av den o sielle konkubinen.
Det ventes ikke at kong Rama X vil få mye kritikk internt i Thailand. Landet har en av
verdens strengeste lover mot majestetsfornærmelse, og selv mild kritikk av kongen kan
medføre fengselsstra .
Minimumsstra en er tre år i fengsel. Loven mot majestetsfornærmelse gjelder hele
kongefamilien, men omfatter også avdøde kongelige.
Her kan du se en kort lm fra seremonien:

Thai king anoints his mistress as his official concubine: Ar…
Ar…
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Kjell Pettersen • for 21 timer siden

Forstår han godt, vanskelig å velge damer i Thailand...
7 △ ▽ • Svar • Del ›
Olsen > Kjell Pettersen • for 11 timer siden

Hva om kongen tar en Katoy til offisiell elskerinne? :-)
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Kjell Pettersen > Olsen • for 10 timer siden

Ja, mange som har bommet der.....
Så Kongen ville i tilfelle ikke vært førstemann..
△ ▽ • Svar • Del ›
amobe • for 13 timer siden

For ikke lenge siden ble det uttrykt et uforglemmelig hjertesukk fra noen i kommentarfeltet
om den bedrøvelige situasjonen i Norge.
"Nå mangler det bare at Krekar gjør Erna gravid og blir justisminister ! "
Forviklingene i Thailand er vel ikke vesensforskjellige?
3 △ ▽ • Svar • Del ›
Basse Boerson • for 20 timer siden

Han er en primitiv gangster som thaiene hater.

⛺
2 △ ▽ • Svar • Del ›
John Magne Trane > Basse Boerson • for 10 timer siden • edited

⛺

Fra https://thaipoliticalprison...
120 års fengsel for å fornærme den kongen? Den dotten. Sånn, nå kan jeg ikke
reise til Thailand :)
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Tom Pedersen > Basse Boerson • for 3 timer siden

Nei. Etter egen erfaring elsker de kongen sin. Han er uansett tusen ganger bedre
enn den muslimofile harald vi har.
△ ▽ • Svar • Del ›
Skjærehavre > Basse Boerson • for 16 timer siden

Flott med en ærlig beskrivelse.
△ ▽ • Svar • Del ›
Tåkespalter • for 12 timer siden

Vi her i vesten kan selvfølgelig uttrykke offentlig avsky for dette. Men vi burde se til vår
egen historie, særlig den kongelige, og vår egen praksis, både skjult og halvskjult
formidlet gjennom kulørte medier. Vi er ikke et hår bedre, men kongen av Thailand gjør i
alle fall dette i full offentlighet. Og sikkert i overensstemmelse med landets lover. Kong
Edvard av Storbritannia og president Mitterand i Frankrike hadde sine elskerinner ved
sine respektive koners side under bisetelsen. Men midt i vår egen oppblåste prektighet
bør vi vel innse at det er en eneste religion som tar kaka når det gjelder skammelig
behandling av kvinner. La oss ta tak i dette først.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Runo > Tåkespalter • for 10 timer siden

Elskerinnene til Edvard og Mitterand ble ikke utnevnt til generaler. Gjetter på at
disse "generalene" til kongen av Thailand ikke vet hva som er bak og foran på et
gevær.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Tor Nivlheim • for 12 timer siden

Et ganske idiotisk system vil jeg si, og idiotisk er forsyne meg kongehuset her i landet
også!
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Chris • for 14 timer siden

Dyrkelsen av Kim i Nord-Korea er jo ingenting sammenlignet med dette.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Alv Hjørson • for 17 timer siden

Jeg tilhører de som alltid har likt kronprinsen helt fra han var liten. Han har siden
ungdomsårene vært en fri sjel som har gjort hva han har lyst til.
At han har mot og vett til å ta til seg konkubine, og la det stå til og offentlig krone henne,
forteller om en mann med mot og ærlige hensikter.
Så nær som alle menn i Thailand har elskerinner, men svært få tar de inn som en del av
familien.
Flere bør følge hans eksempel.
Jeg stiller i rekken av gratulanter.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Willy von Busche > Alv Hjørson • for 16 timer siden

Han har helt siden ungdomsårene vært et enormt problem for sin far. Du prater
bare tull.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Alv Hjørson > Willy von Busche • for 14 timer siden

Og faren har vært et stort problem for seg selv etter at kongens bror,
Ananda, som var konge av Thailand, ble skutt i sengen sin i palasset i 1946
da han var 20 år gammel. Faren ble da konge og har siden ikke greid å
smile i følge den forbudte boken med tittelen: The King Never Smiles.
Kong Vajiralongkorn har i hvertfall evnen til å more seg selv og andre.
△ ▽ • Svar • Del ›
Tom Pedersen > Alv Hjørson • for 3 timer siden

Hsn er fin, men passer ikke som konge.
△ ▽ • Svar • Del ›
Fillejokus • for 10 timer siden

En konge verdig....
△ ▽ • Svar • Del ›
Helge sæther • for 11 timer siden

Hvorfor ikke en konge? Her i Norge kan enhver migranter ha så mange konkubiner de
bare vil Betalt over felleskassa i statsbudsjettet. Konkubinene behøver ikke engang å
vært fylt 18 år før de blir tatt inn i haremet.
△ ▽ • Svar • Del ›
Koppa Dasao • for 11 timer siden

Kjekt, men hva gjør han om begge har "vondt i hodet"?
△ ▽ • Svar • Del ›
Nordboer • for 12 timer siden

Likestilling i høysetet ser jeg.
△ ▽ • Svar • Del ›
Negerkung • for 13 timer siden

Må alle som er i Thailand nå bukke/ neie for denne elskerinnen?
△ ▽ • Svar • Del ›
Frida Buschmann • for 14 timer siden

For en idiot, og for en ufyselig praksis. Han burde henges ut offentlig etter "stellet sitt" til
latter og skam, slik at folk kunne spytte på ham.
Kvinner er idioter som lar seg nedverdige å underkaste et slikt avskum. Fy faen!
△ ▽ • Svar • Del ›
amobe > Frida Buschmann • for 12 timer siden

Etter en slik uttalelse slipper du nok inn i Thailand, men ikke ut igjen.
;-)
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Frida Buschmann > amobe • for 11 timer siden

Det kunne jeg aldri, aldri finne på heller. Har aldri vært der, og har heller
ingen uttalte ønsker om å dra dit heller. Grøsser bare ved tanken....
△ ▽ • Svar • Del ›
Tom Pedersen > Frida Buschmann • for 3 timer siden

Du er misunnelig og uvitende.
△ ▽ • Svar • Del ›
Olsen > Frida Buschmann • for 11 timer siden

Jeg håper du sier det samme om islam som har kvinneforakt, tvangsekteskap,
incest, flerkoneri, legitim vold mot kvinner, og at kvinner ikke er like mye verdt som
menn, nedskrevet i sine forkvaklede bok Koranen.
△ ▽ • Svar • Del ›
Frida Buschmann > Olsen • for 11 timer siden

Det har jeg vel alltid gjort....
△ ▽ • Svar • Del ›
Stein Gal • for 19 timer siden

Sånn er det bare nå man har privilegier og r***a full av penger.
△ ▽ • Svar • Del ›
Fred-Yngve Rognlien-Ingstad • for 19 timer siden

Flott elskerinne. Håper de blir lykkelige sammen. Kanskje hun blir hans fremtidige kone?
△ ▽ • Svar • Del ›
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