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2020Nyttårskonsert

75 %
solgt!SIKRE DEG BILETT!

OSLO KONSERTHUS - fredag 10. januar 2020, kl 19:00
Aftenpostens nyttårskonsert med Kringkastingsorkestret
slår an tonen i det nye året – for 30. gang.

Medvirkende solister og program vil slippes senere.

Men om du ønsker å sikre deg en god plass i 2020, så er
billettene nå lagt ut for salg.

Velkommen til en flott festaften i Oslo Konserthus!

A-kortpris fra kr 379
Pris uten A-kortet fra kr 490
Bestilling / mer info: akortet.no/kultur • tlf. 815 33 133

Denne piloten var 
kongens elskerinne. 
Så ble hun «illojal».

Kongens plan gikk dårlig
Seremonien mellom 34-år gam-
le Koi og hennes 67 år gamle 
kongekjæreste skjedde bare to 
måneder etter at kongen giftet 
seg med sin dronning. 

Kanskje ikke så rart at det ble 
dårlig stemning i smilets rike: I 
den sensasjonelle erklæringen 
mandag sa kong Vajiralongkorn 
at han hadde gjort 34-åringen 
til kongelig ektefelle fordi han 
håpet det ville løse et problem 
han fryktet kunne skade mo-
narkiet. 

Dét gikk altså bare sånn pas-
se. 

«Var ikke takknemlig»
Den kongelige konkubinen er 
nå ribbet, ikke bare for sine nye, 
kongelige titler, men også de 
militære titlene. Grunnen? Hun 
var ikke «takknemlig for titte-
len hun var skjenket» og opp-
førte seg ikke slik statusen skul-
le tilsi. Hun «motarbeidet dron-
ning Suthida for å fremme egne 
ambisjoner». Og hun «utøvet 
press på alle måter for å stoppe 
utnevningen av dronningen». 

Men kongen stoppet ikke der. 
Onsdag sparket han seks ansat-
te, blant dem to kongelige vak-
ter og en kvinnelig politibe-
tjent, for «ekstremt ond opp-
førsel» og for å ha utnyttet sine 
stillinger, ifølge BBC. 

Fire koner
Thailands konge har hatt fire 
koner, og to av dem skal ha blitt 
fjernet på en lignende måte. I 
1996 fordømte han sin andre 
kone, som rømte til USA med 
parets fire sønner. De fire barna 
ble gjort arveløse. 

For fem år siden ble også 
hans tredje kone ribbet for alle 
titler og utvist fra hoffet. 

Helle Aarnes

Den thailandske  
kongens «kongelige 
ektefelle» ble ribbet for 
alt av titler da hun 
utfordret dronningen. 

H un ble for «ambisi-
øs». Hun prøvde å 
«heve seg selv til 
dronningens nivå». 
Og ikke minst: Hun 

hadde «oppført seg dårlig og il-
lojalt mot kongen». 

Denne uken ble 34 år gamle 
Sineenat Wongvajirapakdi rib-
bet for alle kongelige og mili-
tære titler. Da var det gått bare 
tre måneder siden hun ble gjort 
til «kongelig ektefelle» i en stor-
stilt seremoni, der hun knelte 
og bøyde sitt kortklipte hode 
helt ned mot den 67 år gamle 
kongens føtter. 

I seremonien fikk hun titte-
len «Chao Khun Phra», som i 
praksis tilsvarer en slags kon-
kubine – en kvinne som av ulike 
grunner ikke kan gifte seg med 
mannen hun lever med. Hun 
er den første på nesten 100 år 
som har fått denne tittelen. Før 
hun ble konkubine var hun ge-
neralmajor og pilot i det thai-
landske luftforsvaret samt sy-
kepleier og livvakt. 

I flere år har Koi, som hun 
kalles, deltatt på kongelige ar-
rangementer. Dette fortsatte 
hun med selv om kongen tidli-
gere i år giftet seg med en an-
nen kvinne, 41 år gamle Suthida 
Vajiralongkorn Na Ayudhya 
(41). Suthida ble gjort til dron-
ning og kongens fjerde kone – 
også hun med livvaktbakgrunn. 
I tillegg er hun eksflyvertinne, 
ifølge BBC. 

I august offentliggjorde hoffet dette kamuflasje-bh-bildet av general Sineenat Wongvajirapakdi 
(34), den «kongelige ektefellen». Da var kongen nygift med dronning Suthida (41). I begynnelsen 
av uken ribbet han 34-åringen for titler. Foto: Det kongelige hoff/Reuters/NTB scanpix 

PROFIL

Kong Vajira-
longkorn
Født: 28. juli 1952  
i Bangkok.

Foreldre: Kong 
Bhumibol Adulyadej 
og dronning Sirikit.

På tronen: Overtok 
kongetittelen  
1. desember 2016, ble 
kronet 4.–6. mai 2019.

Ektefeller:  
Soamsawali (1977–
1991),  
Sujarinee  
Vivacharawongse 
(1994–1996), 
Srirasm (2001–2014), 
Suthida (2019–)

Hun  
oppførte 
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kongen
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Det thailandske  
kongehuset

https://kundeportal.aftenposten.no/fordeler/tilbud/velkommen-til-aftenpostens-nyttarskonsert-2020/

