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Kjært barn har mange navn, sies det. Min mann var ikke noe unntak. På fødselsattesten står det Antony Winceslaus Emilius 
Rajendram, men i familien, på skolen og i venneflokken fikk han  kallenavn, i god tamilsk tradisjon: Kutty, Thamby, Kutty Mooper, 
Matchan, Tony ... Her i landet skulle han bli alle tamilers Kutty Uncle, «onkelen» alle søkte råd hos, som forsto utfordringene med 
å være tamil i Norge og som rett og slett skjønte seg på mennesker.

De siste årene har interessen for Kutty Uncle og hans liv økt. Jeg tror det skyldes at nye generasjoner norsk-tamiler prøver å 
definere hvem de er. Hva er deres spesifikke historie? Det bor jo tamiler på alle kontinenter, så hvordan har det seg at akkurat 
de bor i Norge? Mange har hørt fra foreldrene og besteforeldre at det var Kutty Uncle som satte Norge på kartet, men hvordan 
skjedde det, og hvem var han egentlig?

Historien begynner den 6te juni 1955 når to eventyrlystne kamerater setter seg på en Indian motorsykkel i Jaffna. Den ene 
er Antony, sønn av entreprenør og kirkebygger Emilius Rajendram. Han og kameraten, Edwin, drømmer om å studere i 
utlandet, og for en ceyloneser (Sri Lanka het Ceylon fram til 1972) betyr det den tidligere kolonimakten Storbritannia. Planen 
er å kjøre over land, og England er målet. Edwin vil bli ingeniør. Antony er en sosialt engasjert ung mann som har sett på nært 
hold de elendige forholdene som Jaffnas fiskere lever under. Han vet at slik er det ikke i Vesten. Han vil studere hvordan ting 
foregår der, og da må han reise dit kunnskapen er å finne. Så vil han dra hjem og bruke kunnskapen for å bedre kårene for 
fiskerbefolkningen.
 
Reisen nordover ble ikke helt som de to uerfarne karene hadde tenkt. Motorsykkelen var gammel, og på vei inn i Afganistan 
havarerte den. Fra da av ble det billigste reisemåte gjennom Midtøsten, på taket på langdistansebusser, i overfylte 
jernbanekupeer og på lasteplanet til en og annen vennlig sjåfør som ga dem haik. Planen var å komme seg til Libanon og finne 
et lasteskip som tok med passasjerer til England. Men framme i Beirut var reisekassen tom. Arbeid var ikke å få, så de måtte 
krype til korset og telegrafere hjem etter penger. Det ville ta sin tid, så da noen fortalte om de gale utlendingene som jobbet for 
kost og losji noen mil unna dro de dit, i håp om at problemet med mat og husly ville bli løst.     

Det viste seg å være en leir i regi av solidaritetsorganisasjonen Service Civil International (SCI). Deltakerne kom fra flere ulike 
land som holdt på med å gjenreise en landsby der det hadde gått et stort ras. Kameratene ble ønsket velkommen og fikk bli med 
i gjengen. SCIs grunnleggende idé er at når folk fra ulike land jobber side om side for å gi hjelp der hjelpen trengs, da skapes den 
tilliten og forståelsen som er en forutsetning for fred nasjonene imellom. Straks pengene hjemmefra kom dro Edwin videre, men 
Antony var «bitt av basillen» og ble leieren ut. Miljøet og det disse menneskene sto for snakket direkte til en idealistisk ung mann 
som han, ukene der ble epokegjørende. Han beholdt kontakten med vennene fra Libanon, og SCI ble selve hjørnesteinen i 
tilværelsen da han omsider kom seg til London.

 Av Sigrun Rajendram Foto: Borge Otterlei

MITT LIV MED 

ANTONY RAJENDRAM
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Hadde det ikke vært for at Antony nærmest snublet over den dugnad leiren i Libanon hadde det nok aldri blitt et par av Antony 
og meg, en jente fra den norske småbyen Stavanger. Høsten 1956 kom han til Norge for å studere, etter råd fra norske venner i 
London. Selvsagt tok han kontakt med Internasjonal Dugnad, som SCI heter i Norge, og ble raskt en del av miljøet der. Lederen 
på den tiden var min mors søster i Oslo. Hun fortalte om en mann fra Ceylon som dro på dugnadleir i fritiden og som vakte 
oppsikt der han kom, vakker og eksotisk som han var.

Det skulle gå seks år før vi traff hverandre. Sommeren 1962 kom han til Stavanger for studere fiskeforedling på Hermetikkfagskolen 
og som hospitant på Bjelland Fabrikker. Tante Ingebjørg hadde sagt at han burde kontakte søsteren hennes, og en søndag 
ettermiddag sto jeg i solen utenfor hageporten og ventet spent på å treffe mannen jeg hadde hørt så mye om. Sommeren etter 
dro vi til Nord-Norge på dugnadleir og ble kjærester. Året etter det giftet vi oss og fikk vårt første barn, Rannveig.  

Antony hadde beholdt drømmen om å kunne gjøre en forskjell for Jaffnas fiskere. Han hadde hospitert på fiskebåter og 
forskningsfartøy, studert fiskeriteknologi og lært seg båtbygging. To turer hjem (den ene på moped!) hadde vist at verken 
myndighetene eller de NGOene som hadde programmer på Ceylon ville satse på fiskeriutvikling i Nord. Skulle drømmen 
realiseres måtte ha selv ta regien, og ideen om et fiskeriprosjekt begynte å ta form, et prosjekt basert på vestlig kompetanse og 
lokale forhold, inspirert av det Norge forsøkte å få til i Kerala på den tiden. Han skulle rekruttere ungdommer fra Jaffna til å bli 
med og finne norske partnere som tente på idéen.

Det lå altså i kortene at vår lille familie skulle flytte til Ceylon før eller senere. Det var et land jeg visste lite om, og på biblioteket 
i Stavanger prøvde jeg forgjeves å finne lesestoff. Ikke at jeg hadde så mye tid til å spekulere over hva som var i vente, for 
nå fulgte tre travle planleggings år. Prosjektideen skulle konkretiseres, og i perioder spiste og sov vi mellom papirbunker og 
tegneutstyr, kalkulator og skrivemaskin. Og midt opp i det hele ble jeg gravid med barn nummer to.

Det vil føre for langt her å fortelle hele historien fram til etableringen av Malu Meen Enterprise, og alt som skjedde siden. 
Kortversjonen er at prosjektet fikk en norsk sponsor, og at NORAD innvilget prosjektstøtte. Dermed gikk finansieringen i orden, 
og i juli 1967 tok Antony det første spadetaket til det som skulle bli båtbyggeriet i landsbyen Thoppukadu på øya Karainagar 
utenfor Jaffna. Navnevalget fortjener forresten en kommentar, for det sier mye både om ideologien bak prosjektet, og om 
hvem Antony var. De to ordene malu og meen som betyr fisk på henholdsvis singalesisk og tamil skulle signalisere at utvikling 
i Nord også skulle komme fiskerne sørpå til gode. Malu Meen Enterprise skulle være for alle, et verktøy for gjensidig respekt 
og forståelse i et land der skruppelløse politikere stadig spilte på påståtte motsetninger majoritets- og minoritetsbefolkningen 
imellom.
 
Da jeg dro etter var det med en treåring i den ene hånden og tre måneder gamle Siv i en kurv i den andre. Ingen kunne ha 
forberedt meg på varmen som slo imot meg da flydøren åpnet seg, eller på  en hverdag med rasjonering og tomme butikkhyller. 
Jeg vennet meg til å vaske klær ved brønnen og lærte å lage mat på en parafinovn med det som var å få på markedet i 
sesongen. Jeg sydde klær til ungene og meg selv på en Singer tråmaskin i lyset fra en parafinlampe, for strøm hadde vi bare 
når vi fikk tak i diesel til aggregatet. Læringskurven var bratt, og selvsagt var det dager da jeg lengtet tilbake til et velordnet og 
komfortabelt liv i Stavanger. Men jeg var ung og sterk, - og sta. Dette skulle jeg klare! Det hjalp å ha en klok svigermor og raus 
og kjærlig svigerfamilie, og at Antonys gamle venner var der for oss.

f.v: Kontoristen Sam med datteren, Sams kone med Siv, 
Rannveig og meg selv, båtbygger Kjell Moi og Antony.

Etter hvert falt hverdagen på plass. På Karainagar vokste 
entusiasmen hos ansatte og landsbyfolk etter hvert som 
prosjektet tok form. Allmannamøter og shramadana (den 
lokale formen for dugnad) ble språk- og kulturskole for meg, 
og jeg lærte å bli glad i det karrige og flate landskapet, det 
spesielle lyset når solen gikk ned over lagunen og den vide 
stjernehimmelen nattestid.  

En vakker dag sto båthallen ferdig. Så ble den første tråleren 
sjøsatt, med stor festivitas. Men samarbeidet med Norge var 
begynt å knake i sammenføyningene. Der ville de trekke inn 
kapitalinteresser i Colombo og ta prosjektet i en kommersiell 
retning, og siden de satt på pengene   var det lite Antony kunne 
gjøre. Grasrotprosjekt hans ble omorganisert, fikk navnet Cey-
Nor Development Project, og et styre ble utnevnt som var mer 
interessert i bunnlinjen enn i fiskernes ve og vel. 
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Det var en utvikling han ikke kunne stå inne for, og når 
det også ble stilt spørsmål ved hans integritet og faglige 
troverdighet sa han sa opp.

Igjen var det familie og venner som trådte til og som 
hjalp oss gjennom den vanskelige tiden som fulgte. 
Vi ble i landet et par år til, fant nye oppgaver og fikk 
et nytt barn. Rune ble født i Kilinochchi mens vi hjalp 
Antonys barndomsvenn med å etablere den første 
private legepraksisen på de kanter. Men til sist ble det 
til at vi reiste til Norge, og et nytt kapittel begynte. Vi 
bosatte oss i Bergen der Antony ble vaktmester og siden 
sosiallærer på St. Paul katolske skole, og jeg begynte å 
studere. Før jeg visste ordet av det var vi engasjert i det 
meste av det som forgikk i det lille internasjonale miljøet 
Bergen hadde å by på 70-tallet. solidaritetskonserter 
for Vietnam og Chile, Ulandsgruppen som ville skape 
utvikling i en «glemt» landsby på Jaffna-halvøya og 
Innvandrerforeningen en felles arena for et titalls 
pakistanere, noen grekere, et par israelere og afrikanere, 
én singaleser og sist, men ikke minst noen tamiler.

Av de Jaffna-karene Antony hadde rekruttert til 
fiskeriprosjektet forlot de fleste Cey-Nor da han sluttet. 
De dro til Norge og ble grunnstammen i det som i årenes 
løp er blitt et livskraftig diaspora på flere tusen norsk-
tamiler. Antony kastet en sten i vannet da han kom til 
Norge, og fra den stenen spredde ringene seg, i stadig 
videre sirkler. Ungdommer kom for å få seg utdanning og 
arbeid, ektefeller kom på på familiegjenforening, barn ble 
født... og så, tragisk nok, kom flyktningene.

Skiftende tider kom med skiftende utfordringer. Igjen 
må jeg fatte meg i korthet, for det vil føre for langt å gå i 
detalj når det gjelder alt som opptok oss. Den voksende 
gruppen tamiler trengte et felles talerør, og Antony bidro 
til å starte Tamilforeningen, den første i sitt slag i landet. 
Tamilske barn trengte en arena for å komme sammen 

Karainagar prosjekt, Cey-Nor  første Båtdåp
og bli trygge på seg selv og sin kulturelle arv, og Tamilsk 
Barneskole ble opprettet. Unge innvandrere trengte et 
sted å være, og idéen til Bokkaféen ble født. Der jobbet 
han selv i flere år sammen med frivillige fra Bergens ulike 
innvandrergrupper. Et stadig økende antall flyktninger 
skapte et behov for å fokusere på asylsøkernes 
rettssikkerhet, og vi engasjerte oss i NOAS og startet et 
lokallag i Bergen. Det var en spennende tid med stort 
internasjonalt engasjement og en gryende bevissthet 
omkring etisk produksjon og solidarisk handel.  Jeg 
startet RASI, en butikk med varer fra India, fra verksteder 
jeg selv besøkte og gjorde avtaler med. Det ble 10 år 
med lange arbeidsdager og mange, lange reiser.

Denne oppramsingen kan gi inntrykk av at vi levde et 
heseblesende liv. Med en mann som Antony, sosial, 
idérik og med store krav til sin egen innsats, var det ikke 
lett å sette på bremsene. Selvsagt hadde vi det travelt, 
og selvsagt var det dilemmaer. Tok vi på oss for mye? 
Gikk engasjementet på bekostning av barna? Gikk det 
ut over helsen?

I 1990 tok det en brå slutt; Antony fikk hjerneslag og 
døde, 58 år gammel. Visst var det for tidlig, men han 
slapp det han fryktet mest, å bli pleiepasient. Han slapp 
fortvilelsen over borgerkrigen i  hjemlandet, og sorgen 
over at fremmedfiendtligheten i Norge økte i takt med 
ankomsten av flyktninger. Da han var borte måtte jeg 
omprioritere; det var for eksempel umulig for meg å holde 
vedlike den samme enorme tamilske omgangskretsen 
som da vi var to. Samtidig kjente jeg hvor dype spor livet 
med Antony hadde satt, og hvor viktig det var å holde på 
de som sto meg nærmest.

En gang for lenge siden flyttet jeg først fra Norge til 
Ceylon, og så tilbake til Norge, - fra Sri Lanka. Livet jeg 
levde der ga meg to hjemland, ett her og ett der. Jeg 
kjøpte hus i Jaffna noen år etter at han døde, og når jeg 
setter nøkkelen i døren på Raja Illam, da er jeg hjemme. 
Etter noen måneder drar jeg hjem til Norge, og her gleder 
jeg meg over alle som fortsatt kaller meg Aunty.

65 år er gått siden etter at han satte fot i Norge første 
gang er Antony - tamilenes Kutty Uncle - i ferd med å 
bli en legende. Det er rørende, og det er naturlig. Mitt 
håp er at det er historien om pioneren, humanisten og 
idealisten som får leve videre, og at den kan inspirere 
nye generasjoner norsk-tamiler til innsats for fellesskapet, 
hvor i verden de måtte ende opp.  .


