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Vaddey Ratner har skildret sin oppvekst i Pol Pots Kambodsja på 70-tallet. Det har andre gjort
før henne. Så hva gjør denne fortellingen så unik?

EN

k a m b o d sj a n s k

FØRST OG FREMST skiller denne boka seg ut fordi
Vaddey Ratner er en prinsesse, etterkommer av Kong
Sisowath. Faren hennes ble drept av Røde Khmer da
de overtok makten og tvang alle inn i arbeidsleire for
å gjennomføre sitt jordbrukssamfunn. Et kongelig
navn som før sto for trygghet og et godt liv, betydde nå
den rene død.
Videre er I skyggen av Banyantreet skrevet som en
roman mer enn en oppvekstskildring eller erindringer. Forfatteren går ut over seg selv, forteller essensen
av det hun opplevde, i et forsøk på å skildre en mer
universell historie om en kamp på livet og om ønsket
om å leve til tross for omstendighetene.

P R I N S E S S E S H I S TO R I E

Vaddey Ratner mistet mange rundt seg i ung alder,
som så mange andre i Kambodsja. Men hun var en
av de som klarte å flykte til et annet land, der mulighetene er åpne, og man kan nå så langt man vil. Hun
dro til USA, hvor hun tok sin utdannelse, og hvor hun
skapte seg sitt liv.
Vaddey Ratner ville skrive en fortelling som kunne
hedre de tapte livene. Det har hun klart.
«I skyggen av Banyantreet er en av de mest fantastiske
og vakre historiene jeg noen gang har lest,» sier forfatter Chris Cleave om denne kritikerroste romanen som
nå er solgt til 16 land.
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EN SAMTALE MED VAD D E Y RATN E R
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Oversatt av Børge Lund
Utk. ultimo januar

Tilgjengelig som e-bok

I ROMANEN I skyggen av Banyantreet følger vi unge
Raami på hennes fire år lange flukt fra Kambodsjas
dødsmarker, fra folkemord og Pol Pots brutale regime.
Ratners bok er en hyllest til menneskelig utholdenhet
og det skrevne ords makt.
I skyggen av Banyantreet er en roman, men den er
tett knyttet til din families opplevelser i Kambodsja
under folkemordet igangsatt av Røde Khmer mellom
1975 og 1979. Hvorfor valgte du å skrive den som en
roman heller enn en erindringsbok?
Jeg var veldig ung da Røde Khmer tok over landet, og
jeg skjønte at jeg ikke kunne stole helt på meg selv
når det gjaldt å huske eksakte detaljer fra steder og
hendelser og kronologien i den tvungne utvandringen
fra by til landsbygda, reisen fra ett sted til det neste
i løpet av de fire årene. Jeg prøvde opprinnelig å
skrive det som en erindringsbok. Men da jeg tenkte
gjennom mine egne minner og hva moren min ville
kunne dele med meg, så vel som hva jeg ville finne
i de historiske arkivene, spurte jeg meg selv om og
om igjen: Hvilken historie ønsker jeg å fortelle? Hva er
hensikten med å fortelle den? Det var ikke historien om
opplevelsen av Røde Khmer, opplevelsen av folkemordet eller tap og tragedie som var viktigst. Det jeg ville
formidle, var noe mye mer universelt, den menneskelige opplevelsen – vår kamp for livet, vårt ønske om
å leve, selv under de verste omstendighetene. Ved å
fortelle denne historien er det ikke mitt eget liv jeg
vil gjøre andre oppmerksom på. Jeg har overlevd, og
denne gaven føler jeg er heder nok fra før. Mitt formål
er å hedre de tapte livene, og jeg ønsket å gjøre det ved
å forsøke å omforme lidelse til kunst.
Du var fem år da Røde Khmer tok over Kambodsja, og
hovedpersonen din, Raami, er syv. Hvorfor valgte du å
gjøre henne to år eldre?
Slik jeg husker det, begynte jeg å oppfatte og forstå
hva som hendte omtrent halvveis gjennom Røde
Khmers regime, som var rundt den tiden jeg fylte syv,
selv om jeg aldri var helt sikker på hvor gammel jeg
var til enhver tid. Men jeg var klar over at jeg var i ferd
med å bli eldre, i ferd med å modnes. Jeg ble tvunget
til å være voksen på grunn av det jeg opplevde og
var vitne til. Men det var fortsatt en del av meg som
ønsket desperat å forbli barn – å være beskyttet, å
rømme fra all volden og lidelsen. Så ved å velge en annen alder for Raami, ville jeg at hun skulle ha denen
balansen mellom innsikt og uskyld. I begynnelsen av
boka er hun et veslevoksent og nysgjerrig barn, men
etter hvert som historien utvikler seg, blir hun mer

stille og reflektert. Nysgjerrigheten blir til søken etter
å forstå.
Er Raamis opplevelse veldig lik din egen? På hvilken
måte er den annerledes?
Raamis opplevelse går parallelt med min egen. Det
finnes ikke én prøvelse hun møter som jeg ikke selv
måtte konfrontere på en eller annen måte. Tapet av et
familiemedlem, sult, tvangsarbeid, gjentatt forvisning og separasjon, den overveldende følelsen av å
være alene, men også den urokkelige troen på at det
er en slags ånd som ser over henne – alt dette har jeg
selv opplevd og følt.
Mange av scenene i romanen bringer til live den
ubeskrivelige grusomheten som fant sted i denne
epoken av kambodsjansk historie. Hvilke scener var
vanskeligst å beskrive?
Hver side var en kamp å skrive. Jeg jobbet og jobbet,
fra et enkelt ord til en setning, til et avsnitt. Hver
hendelse som hadde knust hjertet mitt da jeg var ung,
knuste meg igjen da jeg skrev om det som voksen.
Det var perioder da jeg spant nedover i en avgrunn jeg
ikke trodde jeg kom til å komme opp fra. Det var en
smertefull historie å skrive, å gjenoppleve.
I 1981 kom du til USA som flyktning uten å kunne
et ord engelsk. Likevel fikk du toppkarakterer på
videregående i 1990, og du ble uteksaminert fra
Cornell University med de høyeste utmerkelser i
1995. Hvordan, etter å ha vært vitne til de forferdelige
overgrepene i Kambodsja, var du i stand til å ikke bare
komme deg videre, men å lykkes på den måten?
Bildene som fulgte meg da vi forlot Kambodsja var av
lik, lik og fluer. Så da vi landet på flyplassen i California, ble jeg slått av alt det skinnende glasset og det
rustfrie stålet, og så var det ikke en eneste flue noe
sted! Alle og alt summet av energi. Til og med bagasjebeltet rullet med magisk livskraft. Jeg var så langt
fra døden. Akkurat der og da innså jeg at vi hadde så
mye å ta igjen. Verden hadde ikke glemt oss, men den
hadde heller ikke ventet på oss. Den hadde kommet
seg videre, hatt fremgang. Jeg følte meg så heldig
som var del av det. Jeg tok inn alt dette landet hadde
å by på. Uansett hva vi møtte på i Amerika, var det
ingenting sammenlignet med det vi hadde opplevd i
Kambodsja. Vi fikk så mye. Hvordan kunne jeg la være
å lykkes?
Samtalen med Vaddey Ratner er levert av Simon & Schuster.
Oversatt av Pernille Bruvik Westberg.
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BAKGRUNN KAMBODSJA

Det er gått mer enn tretti år siden Pol Pot og hans Røde Khmer herjet Kambodsja og ville
revolusjonere landet til å bli en jordbruksnasjon. Men fortsatt bærer innbyggerne preg av den
terror Røde Khmer påførte dem. TEKST OG FOTO Mette Solberg Fjeldheim

FOLKEMORDET VESTEN SNUDDE RYGGEN TIL

– Min far var lærer, men har aldri gått
tilbake til yrket sitt etter at Pol Pot
kom til makten. Han lever fortsatt
i frykt, forteller en turistguide i
Kambodsja.

TUOL SLENG GENOCIDE MUSEUM

17. april 1975 tok Pol Pot og Røde
Khmer makten i Kambodsjas hovedstad Phnom Penh. Mange av de
2 millioner innbyggerne i hovedstaden ble fordrevet og drept. I dag er
det rundt 1 million mennesker som
bor i Phnom Penh.

Det anslås at dette regimet sto bak
1,5 til 2 millioner drap på sine egne.
Særskilt gikk det ut over byfolk,
buddhistiske munker, intellektuelle, minoriteter og funksjonshemmede. Idealet var bondesamfunnet,
og hæren startet en ny tidsregning
ved innføring av denne kollektiviseringsprosessen kalt «År nullrevolusjonen».
Tuol Sleng Genocide Museum, også
kjent som «S-21» (Security Prison
21), er den tidligere skolen som ble
gjort om til torturkammer under Pol
Pots regime. Stedet er også blitt kalt
Mekongs Auschwitz, og det med god
grunn. Denne institusjonen var et av
mer enn 150 slike institusjoner. Av
de 14 000 man kjenner til som satt
fanget her, overlevde kun sju mennesker. Et besøk der er et besøk du
aldri vil glemme.
Hele stedet bærer preg av de
grusomhetene som fant sted her

på 70-tallet. Rom etter rom, på
rekke og rad, med tomme senger av
metall. Sort/hvitt fotografier vitner
om hvilket syn som møtte de første
som fant de siste døde ved slutten av
revolusjonen.
Mager er revnet, blodet har rent ut
av kroppene, fortsatt ser vi spor etter
blodet på fliser på gulv og oppetter
veggene. De gylne overflatene kan
ikke skjule den grusomheten som
har funnet sted og har etterlatt seg
mørkere spor.
Ute i den tidligere skolegården
står fortsatt galgen som torturerte
så mange, voksne som barn, kvinner som menn. I en egen sal nede i
byggets første etasje finner vi flere
fotografier. Dette er portretter av
«lovbrytere», knipset før de ble torturert. Mens Vesten sto stille og så på.

BAKGRUNN KAMBODSJA

Kambodsja er mest kjent for templene i Angkor og Røde
Khmers herjinger på 70 tallet. Men drar du til Siem Reap,
kan du også oppleve de helt unike flytende vannbyene.
Et besøk der gjør inntrykk. TEKST OG FOTO Mette Solberg Fjeldheim

NÅR EN DOLLAR ER EN
DAGSLØNN

EN MOR OG HENNES
BARN PÅ JAKT ETTER
DOLLAR I VARMEN

– One dollar!
– Just one dollar!
Jeg snur meg rundt i båten, to
prikker langt der borte ligger og
dupper i den brungule vannoverflaten. Stillheten har lagt seg etter at
båtmotoren harkende og hostende
har sagt sitt om stoppet midt ute
på innsjøen. Vi er to passasjerer
som opptar rundt fem prosent av
de ellers tomme setene. Sittende på
enkle planker flyter vi i en plutselig
øredøvende stillhet, mens prikkene
vokser mot oss, og de igjen åpner
munnen. Volumet skrus til, hakk for
hakk.
– One dollar! Just one dollar!
Sola henger høyt på himmelen, glitrer i den store innsjøens overflate.
Gjenskinnet skjærer meg i øynene
lik de lystonede nasale klagesangene i mine ører. Solbrillene duger

ikke, jeg holder hånda opp som en
skygge. Med kameraet som mellommann fanger jeg to skikkelser i hver
sin sinkbalje. De kommer raskt imot
oss, ivrig staker de seg i vei mot båten vi sitter i. Vannet spruter rundt
dem, der de erfarent balanserer sine
spede barnekropper i de skrøpelige
baljene på det dype vannet.
– Photo! Photo! beordrer de fra hver
sin sirkelformede transport idet de
kommer opp på siden av meg. Jeg
knipser. Linsa fanger ei jente med
hvit caps og en gutt med lange lokker som ser ut til å stå av seg selv.
Det er mandag. Burde de ikke vært på
skolen?
Jenta holder noe i venstre hånd, en
mørk skygge som kveiler seg i baljen
hennes, men sollyset hindrer meg i å
se hva det er. Kameralinsa er mindre
lyssky, den vil senere fortelle meg
hva jenta så gjerne ville vise meg: en
høyst levende kobraslange. Bildet
vil avsløre at den lille hånda hennes
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klemmer erfarent rundt slangens
bitt. Og da kommer jeg også til å se
at klærne deres har et lag av brunt
støv, og at små dråper med vann
flekkvis har vasket ansiktene deres
rene. Men lenge før dette, ser jeg to
barn som jobber i team. De jakter i
lavsesong. Nå har de funnet sine bytter, de vet hva de vil ha.
Vi befinner oss på Tonlé Sap, SørøstAsias største innsjø, en halvtimes tur
med tuk-tuk fra Siem Reap. Et besøk
her er et møte med en annen verden
og en levemåte svært ulik vår egen.
Det er også et møte med fattigdom,
der økende turisme medvirker til et
samfunn i endring og baner vei for
andre inntektskilder enn det tradisjonelle fisket.
For her i Chong Khneas, en kommune med sju av Tonlé Saps 170
flytende landsbyer, lever menneskene av og på innsjøen. Vietnamesere
og khmerfolk lever av det de finner i
vannet rundt seg – de spiser fisken,
tørker rekene og selger dem på markedene i land. De vasker seg og sine
kjørler i vannet, som de også bor og
padler på.
De fargerike bygningene av tre og
blikk ligger og dupper i vannet rundt
oss. Vi passerer en kirke, et sykehus,
butikker, en skole. Vi stopper ved et
av hjemmene. Et barn sitter alene
og leker like ved vannkanten. I stuen
ser vi TV og DVD-spilleren, en plakat
av kvinner i vakre kjoler dekorerer
stueveggen. I nabohuset forberedes
familiens måltid. Far skreller grønnsaker, mor skyller fisken i vannet de
flyter på.
De heldigste barna finner vi på
den flytende skolen, hvor turister
kommer på besøk, medbringende
nudler, penn og papir. Dette har
de kjøpt overpriset på den flytende
landhandelen. Hvem som får glede
av skamprisen, vites ikke. Det er
bare å håpe at i alle fall barna får
glede av donasjonene til sist.
Vil du vite mer om hvordan det er å reise til
Kambodsja? Vil du vite mer om ansvarlig
turisme, og hvordan du best kan forberede
deg i møte med tiggende barn?
På www.reiselykke.com vil du få tips og
råd om dette, samt flere skildringer fra det
spennende landet Kambodsja.
Mette Solberg Fjeldheim er markedsansvarlig
for skjønnlitteratur og dokumentar i Aschehoug Litteratur.

