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Før
Før vi dro til Cambodia kjente vi landet som et åsted for et forferdelig
folkemord som setter de fleste andre folkemord i skyggen.
Khmer Rouge, eller Røde Khmer, var en politisk bevegelse som brukte alle
midler for å gjennomføre sin politikk og nå sitt ideal. På veien mot dette idealet
tok Røde Khmer livet av et ufattelig stort antall andre innbyggere i det samme
landet som kunne være en fare eller yte motstand. Intellektuelle, lærere, leger,
kort sagt alle med utdannelse eller andre autoriteter ble nådeløst slaktet ned
av naboer, familiemedlemmer og kjente. Regelen var, «Drep heller en for mye
enn en for lite».
Medlemmene av Røde Khmer hadde gått inn i Røde Khmer av ren frykt.
Dersom du ikke var med i bevegelsen og gjorde som du fikk ordre om, blant
annet å drepe opposisjonelle, ble du selv drept. Det var regelen Pol Pot hadde
innført.
Målet var å lage den endelige kommuniststat, der alle delte alt og alle var
bønder. I den ideelle landsbyen delte alle alt og menn og kvinner bodde adskilt
i forskjellige hytter. Som det ble sagt, Pol Pot og Røde Khmer gjorde ting ikke
engang Mao turte tenke på.
På den andre siden kjente vi også Cambodia som stedet som hadde Angkor
Wat. En av verdens aller største samling av templer og bygninger. Bygget i
Khmer folkets storhetstid fra år åttehundre etter Kristus og fremover. Den gang
fantes ikke Thailand, Vietnam og Burma. Alt var Khmer og Cambodia var en
stormakt i Indokina.
Det var helt klart at engang ville Cambodia være et reisemål!

Reisen
Turen til Cambodia kan følge flere forskjellige ruter. Vi valgte Finnair og fikk
ruten Oslo – Helsinki – Bangkok – Siem Reap.
Turen tok litt mindre enn 20 timer og Finnair kan absolutt anbefales.
Siem Reap ble selvfølgelig valgt fordi det ligger femten minutter fra Angkor Wat
med Tuk-Tuk.
Tuk-Tuk er en moped med tilhenger som er utstyrt med to dobbeltseter, to i
retning fremover og to bakover. Denne passasjeravdelingen har et lite tak over
seg. Tuk-Tuk er ellers et flott transportmiddel, billig og med utsyn til alle
retninger. Tuk-Tuk finnes overalt og sjåførene er ganske ivrige etter å få en tur!
Etter reisen sjekket vi inn på hotellet Prince d’Angkor som er et førsteklasses
hotell og et perfekt utgangspunkt for alle turene i Siem Reap området.

Guiden
Et besøk i et fremmed land er sterkt avhengig av en god guide! Vi hadde
kommunisert en del med hotellet for å fremskaffe en guide som kunne kjøre
oss rundt til de forskjellige severdighetene, men det hadde på en måte ikke
materialisert seg til noe annet enn en del mail som ikke ble besvart, eller
besvart lenge etter. Det var egentlig tydelig at opplegget var å få en guide ved
ankomst eller dagen etter.
Imidlertid hadde vi utrolig flaks. Vi var fire som reiste. Eldstedatter, som da
bodde på Kypros skulle møte oss på hotellet, hun hadde reist via Dubai og var
fremme kvelden før. Hun gledet seg også til turen og hadde erklært med all
mulig tydelighet på Facebook «Off to Cambodia»! Det hadde blitt oppdaget av
en av hennes Facebook venner.
Han anbefalte en guide!
Og hvilken guide! Det viste seg at Facebook vennen hadde vært i Cambodia
noen år i forveien som backpacker. Han hadde tilfeldigvis truffet denne guiden
og blitt kjent med han. Han hadde også fullstendig forelsket seg i Cambodia!
Når han kom hjem hadde han startet en pengeinnsamling på Facebook. Dette
spredde seg ganske fort og etter en stund hadde han samlet inn en relativt stor
sum. Dette ble vekslet inn i US$, og han reiste tilbake til Cambodia året etter
for egne penger med denne summen. Der fant han igjen sin guide, fortalte om
planene og startet et personlig utviklingsarbeid i Cambodia.
Pengene rakk til skoleuniformer med veske og alt til to skoler og en rekke
brønner utover på landsbygda. Dette var en stor gave for de som fikk det og
guiden ble utrolig populær og svært imponert av backpackeren som virkelig gav
noe tilbake. For å forstå størrelsen på gavene er det viktig å forstå at Cambodia
er et av verdens aller fattigste land, men de satser på utdannelse. En
skoleuniform er en svært stor sak for de som får den. Videre er rent vann
mangelvare og en brønn kan utgjøre forskjellen mellom et liv i sykdom og
elendighet og et godt liv, for flere familier.
Facebook vennen hadde oppgitt telefonnummeret til guiden og vi ringte!
Den tredje av fire mobiltelefonen vi hadde med oss fikk summetonen og
guiden, Henan, svarte!
Alle venner av min venn er mine venner!

Han var opptatt, men etter en halv time ringte han tilbake og kunne fortelle at
han hadde ryddet to døgn for oss, og hadde arrangert med en annen guide han
stolte på de neste dagene! Klokken var nå blitt 22.00 og vi avtalte å møtes
klokken ni neste dag!
Første etter en utrolig begivenhetsrik uke forstod vi hvor viktig en god guide
hadde vært. Vi oppdaget at vi hadde besøkt alle de vanlig turiststedene, og en
rekke andre!

Angkor
De første dagene var templer og severdigheter. Mange templer, mange
severdigheter. Utrolige og egentlig uforståelig flotte templer. Og vi fikk ikke
nok!
Noen år i forveien hadde vi gjort en tilsvarende tur til Roma. Etter noen dager
sukket yngste datter, nå er jeg lei av falleferdige kirker og bygninger!
Slik var det ikke i Cambodia. Vi reiste fra tempel til tempel, fra sted til sted og
alt var helt utrolig interessant, spennende og sjarmerende og ufattelig eksotisk.
Hva er et tempel i Cambodia?
Det aller mest berømte templet, Angkor Wat, er et av mange. Angkor betyr rett
og slett tempel eller tempelby. De stedene vi besøkte som het noe med
Angkor, er i virkeligheten byer. Med andre ord er Angkor Wat egentlig en by
med en gigantisk vollgrav rundt og et stort sentralt tempel, selve Angkor Wat.
Vollgraven er et ingeniørmessig kunstverk som var en del av vanningssystemet
til rismarkene rundt byen. Vollgravene har også sørget for at jorden og grunnen
Angkor Wat og de andre templene står på har stått så godt imot tiden tann. De
har ikke vært utsatt for ekstrem tørke eller ekstreme oversvømmelser fordi
dette har vært tatt opp av irrigasjonssystemet.
Således er ikke Angkor Wat et tempel, det er det de solide restene etter en hel
by. Byen rundt var selvfølgelig bygget i tre og er forsvunnet for lengst.

Angkor Bayone
Vi ble møtt på hotellet klokken 09.00 av Henan, vår guide. Det var å hilse og
presentasjon og vi satt oss inn i bilen og var på vei!
Vi trodde vi skulle til Angkor Wat, men Henan tok oss ikke dit, det var for sent
og for tidlig. Vi fikk vite at Angkor Wat skulle besøkes om dagen, for å se alt, om
kvelden for å se solnedgangen over Angkor Wat og om morgenen for å se
soloppgangen over Angkor Wat. Soloppgangen var ved seks tiden og vi ble kjørt
til Angkor Bayonne.
Vi ble litt skuffet, men det skulle vise seg å være en flott løsning.
Angkor Bayone er en større by en Angkor Wat. Vollgraven er 10 * 5 kilometer
og enorm. Vi kjører inn til hovedinngangen og ser templet for første gang.
Templet har 54 tårn, hver med fire ansikter på toppen. Et tårn for hvert fylke i
Cambodia, et ansikt for hver gud. En helt unik opplevelse. Templet er så
detaljrikt at det er vanskelig å forstå hva vi ser. På avstand ser templet rett og
slett ut som en stor steinformasjon. Vi greier rett og slett ikke å forstå
detaljene. På nært hold er det helt utrolig. Det er utsmykninger overalt, det er
figurer, det er blomster.
Turistmessig korrekt tar vi en ridetur på elefantryggen rundt templet og
fotograferer livlig hele veien rundt. Bildene viser de forskjellige vinklene og
delene.

Broen over vollgraven

Inngangspartiet

Angkor Bayone, et tempel så fullt av detaljer at det ser ut som en kampestein?

Ett av 54 tårn

Kongepalasset

Apemuren

Elefantmuren

Kongepalasset

Angkor Wat
Det vi trodde var reisen mål, ble reisens mål, men takket være Henan ble det
”bare” ett av mange. Angkor Wat er utrolig flott! Et magisk sted med utrolige
utskjæringer og utrolig arkitektur. Først var vi der om dagen og så alt i detalj.

Inngangspartiet med broen over vollgraven

Den berømte profilen

I solnedgang fra et tempel øst for Angkor Wat

I soloppgang fra bibliotekene på sletten for templet

Solen kikker frem bak templet. Ca. 1500 mennesker hadde tatt turen klokken
05.00 og det ble absolutt helt stille når solen dukket frem.

Banteay Srei, eller Temple of Women
Mange mener dette er et ”test” tempel som ble bygget før Angkor Wat for å
teste ut arkitekturen. Templet er i miniatyr, men ekstremt flott utsmykket.

Tha Prom, det berømte templet fra Thomb RiderDette er et av mange såkalte
”Jungle Temples”. Det vil si templer som er mer eller mindre overtatt av
vegetasjonen.

Ser du feilen?

Beng Meala
Et tempel i utkanten som er lite besøkt av turister, vi var der sammen med fire
ungdommer som de eneste!

The Flooded Village
Cambodia er absolutt ikke bare templer, skulle vi lære. Vi ble kjørt langt
innover i landet til vi møtte den store innsjøen. Her liggger fenomenet the
Flooded Village. En hel by som er bygget på 10 meter høye påler fordi vannet i
innsjøen stiger omtrent 10 meter under regntiden.

Vår farkost, 50$ for en dag.

Barn liker å bade, også i Cambodia

Vel, dette hadde nok ikke vært tillatt i Norge.

The Floating Village
Litt lengre nedover elven treffer vi en annen løsning på høy og
lavvannsproblemt. The Floating Village. Dette er et folk som kom fra Vietnam,
Shram folket, for mange hundre år siden. De var muslimer og slo seg til på
flåter ute i sjøen for å være trygge for forfølgelse.
Nabobyen, the Flooded Village er en by på ca. 100.000 innbyggere, uten vann,
uten elektrisitet og uten avløp. I 2012 hadde ca. 20% av befolkningen i
Cambodia innlagt strøm. I the Floating Village var det også en forretningside å
seile rundt og hente å levere bilbatterier for lading. Vi så også bensinbåter,
kolonialbåter og lignende.

Alle i Cambodia var utrolig hyggelige.

Men tøffe karer på båt så vi også!

Folk og transport
Det kanskje mest sjarmerende trekket ved Cambodia var folk og transport.

Oksekjerrer var i flittig bruk

Hest og kjerre, eller er det esel?

Kollektivtransport, selvfølgelig!

Den berømte Cambodian Hummer

Og endelig – Tuk-Tuk

En smykkeselger, og man må jo bare handle…

Phnom Penn, S21 og Killing Fields
Phnom Penn er ikke en spesielt interessant by. Men det er S21. Det beryktede
fengslet i Phnom Penn. Killing Fields ligger like utenfor byen og er en av flere
hundre steder rundt om i Cambodia med samme hensikt, drepe så mange
motstandere av Pol Pot som mulig. Helt ufattelig, det er ikke lenge siden og det
er rett og slett umulig å forstå råskapen som ble utført.

En flott videregående skole som ble omgjort til fengsel og drapsfabrikk

Vi lurte på hvorfor det bare var piggtråd i de øverste etasjene – for å unngå
selvmord.

Alle fanger ble omhyggelig fotografert, så drept.

Her tok man småbarn i bena og knuste skallen mot treet…..

Fra minnemonumentet

Hierarkiet når det var på topp, Pol Pot, eller Political Potential på topp.

Men i dag? Så vakkert! Tradisjonell dans i tradisjonell Khmer utstyr.

