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Der eksisterer kort over Døren der gjorde tilbagevenden umulig. Den 
fysiske dør. De er godt slidte, gået igennem af kartograf efter karto-
graf og forbedret fra Ptolemæus’ Geographia til orbitale fotografier og 
MFI-satellitter. Men over den Dør der gjorde tilbagevenden umulig, 
som lyser op i bevidstheden hos sorte i diasporaen, findes der intet kort. 
Denne dør er ikke kun fysisk. Den er et spirituelt sted. Måske er den 
også en psykisk destination. Eftersom afrejsen ikke var frivillig, var der 
altid, er der måske stadig, en intention om at vende tilbage, uanset hvor 
dybt begravet den måtte være. Der er, som navnet antyder, ingen vej ind; 
ingen tilbagevenden.
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En udførlig redegørelse for tingenes tilstand

Min bedstefar sagde, han vidste, hvilket folk vi kommer af. Jeg 
lirede alle de navne af, jeg kunne. Yoruba? Ibo? Ashanti? Man-
dingo? Han sagde nej til dem alle. Sagde, at han ville vide det, 
hvis han hørte det. Jeg var tretten. Jeg ønskede brændende, at 
han ville komme i tanke om det.

Jeg plagede ham i dagevis. Han sagde, at jeg skulle holde op 
med at forstyrre ham, og at han nok skulle komme i tanke om 
det. Eller at jeg skulle holde op med at forstyrre ham, fordi han 
ellers ikke ville komme i tanke om det. Jeg kredsede om ham, 
uanset hvilket rum, han opholdt sig i. Jeg fulgte i hælene på 
ham, spurgte ham, om jeg ikke kunne gøre det ene eller det 
andet for ham, pudse hans briller, hans sko eller servere te. Jeg 
studerede ham nøje, når han kom hjem. Jeg afsøgte de grå bør-
ster i hans overskæg for enhver flimren, der kunne antyde, at 
han skulle til at tale. Han løftede sin Sunday Guardian op for 
at blokere mit syn. Han gennede mig væk, sagde, at jeg måtte 
finde en bog at læse eller noget arbejde at udføre. Nogle gange 
virkede det, som om Bedstefar var på nippet til at huske det. Jeg 
forestillede mig, at jeg kunne trække ordet af hans tunge, hvis 
bare jeg kendte den første stavelse.
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Jeg gennemsøgte biblioteket i San Fernando, men fandt den-
gang ingen andre lister med navne. Da der således ikke var no-
gen måde, jeg kunne finde andre navne på, var jeg nødt til at 
gentage dem, jeg allerede kendte. Jeg spurgte ham, om han var 
sikker på, at det ikke var yoruba? Eller hvad med ashanti? Jeg 
kunne ikke lade være. Jeg gad godt være begge dele. Jeg havde 
hørt, at de var ædle folk. Jeg kunne imidlertid også være ibo; 
jeg havde hørt, at de var nænsomme. Og jeg havde fulgt med i 
krigen i Biafra. Jeg var på deres side.

Bedstefar kom aldrig i tanke om det. Hver eneste uge når han 
kom, spurgte jeg, om han var kommet i tanke om det. Hver ene-
ste uge svarede han nej. Så holdt jeg op med at spørge. Han var 
skuffet. Jeg var skuffet. Derefter levede vi med denne gensidige 
skuffelse. Den var en kløft imellem os. Den udviklede sig til 
en slags fremmedgørelse. Så blev han gammel. Jeg blev ung. Et 
lille rum åbnede sig i mig.

Jeg bar dette rum med mig. Med tiden har det ændret form 
og belysning; ligesom spørgsmålet, det fremkaldte, har ændret 
fremtoning og vinkel. Navnet på det folk, vi kommer af, er ikke 
længere vigtigt. Et navn kunne berolige en trettenårig. Spørgs-
målet var imidlertid mere komplekst, mere nuanceret. Det øje-
blik mellem min bedstefar og mig for flere årtier siden afsløre-
de en flænge i verden. Et beroligende svar kunne hurtigt have 
udvisket denne brudlinje. Jeg ville glædeligt være fortsat med 
et simpelt navn. Jeg havde måske leget med det i nogle dage og 
så gemt det væk. Glemt det. Men det brud, udvekslingen med 
min bedstefar afslørede, var større end behovet for familiære 
bånd. Det var et brud i historien, et brud i det at være til. Det 
var også et fysisk brud, en revne i geografien.
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Dette indså min bedstefar og jeg. Det er derfor, vi var gensidigt 
skuffede. Og det er også derfor, han ikke kunne lyve over for 
mig. Det havde været let at bare bekræfte et af de navne, jeg 
foreslog. Men det kunne han ikke, fordi han også stod konfron-
teret med dette bruddets øjeblik. Vi var ikke fra det sted, hvor vi 
boede, og vi kunne hverken huske, hvor vi kom fra, eller hvem 
vi var. Min bedstefar kunne ikke fremkalde et billede af et land-
skab eller et folk, der kunne beløbe sig til et navn. Og det var 
dybt foruroligende.

Det ikke at have et navn at trække på var det samme som ikke 
at have nogen fortid. Det ikke at have nogen fortid pegede på 
spalten mellem fortiden og nutiden. Denne spalte er en del af 
Døren der gjorde tilbagevenden umulig: det sted, hvor vores 
formødre forlod én verden for en anden. Den gamle verden for 
Den nye. Stedet, hvor alle navne blev glemt, og alle begyndel-
ser blev omgjort. I en eller anden fortvivlende forstand var det 
arnestedet for den sorte diaspora i Den nye verden. Det betød 
samtidig enden på sporbare begyndelser. Begyndelser, der kan 
anføres som et navn, eller fortælles som en række familiehisto-
rier, der går længere tilbage i tid end femhundrede år. Eller den 
slags begyndelser, der kan udtrykkes i et navn, som betegner 
et territorium eller et erhverv. Jeg ønsker at udforske dette ar-
nested – Døren der gjorde tilbagevenden umulig, et sted tømt 
for begyndelser – som et sted for tilhør eller mangel på samme.

Kort

Den røde dværgkolibri rejser otte tusinde kilometer fra sit 
sommerhjem til sit vinterhjem og tilbage igen. Denne kolibri 



12

er ikke større end en håndflade, og dens krop trodser fysikkens 
viden om energi og flyvning. Den kendte vejen før alle kendte 
kortmagere. Det er en fugl, hvis oprindelse og ruter er blodet i 
dens lille krop. Det er en fugl, hvis begær efter at finde vej af-
hænger af dråber af blomsternektar.

Vand

Vand er det første i min fantasi. Da jeg var en lille pige, vid-
ste jeg, at der ved Guaya var vand længere end øjet rakte. Alt 
begynder i vand, ender i vand. Turkist, akvamarint, dybgrønt, 
himmelblåt, blækblåt, navy, dybblåt blåsort vand.

Fra øen kunne man på en klar dag se det sydamerikanske fast-
land mod syd. Kvinder og mænd med et strejf af rødt i deres an-
sigters sorte og et skær af brændt kobber i håret, ankom til øen 
fra fastlandet, på flugt fra ægtemænd eller loven, eller på flugt 
fra livet. Nordpå var Trinidads indland, der ledte til den by som 
en eller anden med store ambitioner i et andet århundrede hav-
de kaldt Port-of-Spain. Mod vest var Venezuelas fuglenæb. Mod 
øst det umådelige Atlanterhav, der gabte mod Afrika.

Havet bag ved det hus, hvor jeg blev født, var et barskt hav- 
område med en lang og bred skinnende hvid strand. Jeg husker 
hver dag at vågne op og opdage noget nyt, havet havde bragt os, 
og noget, det havde taget med sig. Ordet stirre kan kun anven-
des på vand. At se ned i dette vand var at se ind i verden, eller 
det jeg troede var verden, fordi havet øjeblikkeligt gav én en 
fornemmelse af, hvor stor, storslået og skrækindjagende verden 
var. Havet var sit eget land, sin egen suverænitet. Der var altid 
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en ustyrlig nyhed fra det. Enten havde det taget en fisker, eller 
også var det ved at skylle et hus væk. Det var enten i færd med 
at tage et barn, eller også ville det tage et barn. At tage et barn. 
Det var den mest frygtindgydende nyhed. Havet var frygtet og 
elsket, og ekstremt generøst. Både belæssede med kongema-
krel, rød snapper, hummer og bonito kom ind med en fisker, 
der havde skåret sig i foden på en dødelig koral. Træstammer 
og sten, der engang var kirker, sand, der engang var mennesker, 
eller dyreknogler, ankom med en overraskende flod. “Vend al-
drig ryggen til havet,” lød rådet.

Vand er det første i min erindring. Havet lød som tusinde hem-
meligheder, der alle blev hvisket på samme tid. I dagtimerne 
kunne jeg ikke skelne det fra luften. Det lod til at være lavet af 
den samme substans. Den samme substans, der bar stemmer og 
dufte, musik og sindsbevægelser. Vandet disede luften til i et 
fint, vedvarende skumsprøjt. Det isolerede det sted, vi boede, i 
en sådan grad, at det føltes som en overraskelse, når man kom 
ind i Guaya fra bugtningen i Mayaro Road. En stille og fred-
sommelig overraskelse.

Lige der ved bugtningen sukkede havet som ved enden på en 
lang rejse. Guayguayare er et sted, hvor havet gik til hvile. Man 
skulle ikke tro, at der på det sted var voldsomme skænderier 
og forbudte kærlighedsforhold. Man skulle ikke tro, at alder 
ikke var nogen hindring for seksuelle møder og forførelser; det 
ved jeg fra den dæmpede hvisken om min bedstefars utroskab. 
Man skulle ikke tro, at der boede bortløbne galninge; det ved 
jeg fra den galning, der elskede min bedstefar så højt, at han 
kom til døren en nat og kaldte med forklædt kvindestemme. 
Man skulle ikke tro, at der var mænd, som var fædre til deres 
døtres børn; det ved jeg om en mand ved navn Sonny, som le-



14

vede i arbejderbarakkerne ved godset, og som samtidig var far 
til sin hustrus og sine døtres børn. Sonny var den eneste, der 
var glad dér. Hustruen og døtrene virkede altid helt udkørte af 
frygt og udmattelse.

Man ville formentlig gå forbi Miss Jeannes lille butik og synes, 
at flaskerne med pebermyntebolsjer og søde blommer var kede-
lige. Man ville ikke vide, hvor strålende de på en søndag kunne 
være for en pige, der var iført sorte laksko og en afstivet lyserød 
kjole, som var presset til perfektion af en tante, der forgudede 
hende. Duften af mad i ovnen og røget sild luller enhver ind 
i en paradisisk tilstand; havet og kratskoven mangedoblede et 
grin til daglange ekkoer, den tidlige morgenrøg og morgendis 
dæmpede skrig fra børn, der tryglede om ikke at blive vasket 
eller redt. Et skrydende æsel kan høres som på lang afstand, en 
nysende hest, en truende, skinger kalden alle vegne fra, man-
destemmer, kvindestemmer – en skærende hylelyd, som visse 
dage var lyden af dette sted, der vågnede. Som om man måtte 
være ubarmhjertig for at møde den forestående dag. Eller hård i 
det mindste. Men uanset hvor megen menneskelig larm og bul-
dren, der lød, uanset hvor stor elendighed eller henrykkelse, der 
var, tog havet det ind og kylede det tilbage, som var det intet.

Det er vanskeligt at leve ved havet. Det overvælder. Nej, det er 
ikke sandt. Det ejer. For havet er dit lille liv intet. Havet forbru-
ger alt. Småting, såsom små stumper af sorte flasker og rustne 
kapsler, udjævnede, gennemsigtige fisk, fiskeben, hjertemus-
linger mod små sten. Nyopførte betonhuse ved havets mun-
ding kunne pludselig befinde sig kilometer væk nogle dage 
efter. Havet kan omdanne et træ til svampede småstykker. Det 
kan slide en knap ned til en skal. Det kan skylle blod væk og 
hele sår.
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Dét opdagede jeg, da jeg var lille. En dag kom to mænd op at 
slås på stranden ved Guaya. De parerede funklende, hvæssede 
huggerter. Mordlysten var mejslet ind i deres ansigter. Jeg kan 
ikke huske, hvad slagsmålet handlede om. Jeg har sikkert ikke 
vidst det. Folk forsøgte at skille dem ad, deres hustruer og ven-
ner, men de var ubøjelige. Til sidst gav man op og overlod dem 
til at forsøge at slå hinanden ihjel. Den ene mand løftede ra-
sende sin huggert højt for at svinge den mod den andens hals, 
men den anden trådte hurtigt til siden og huggede sit våben 
gennem musklen på hans arm. En fure af blod åbnedes over en 
lang kødflap, der gik fra skulderen til håndleddet. I et øjeblik 
blottedes blodløst, hvidt fedt. Manden kiggede ned på sin arm; 
den anden løb mod land. Så styrtede manden med den blodige, 
slatne arm ud i havet. Han bar endnu huggerten i den anden. 
Havet tog hans blod. Han forsøgte at kauterisere såret med ha-
vets salt; havet blev lyserødt. Jeg så ham stå der, stadig rasende, 
med kødet på vid gab, mens den grønne bølge med en lyserød 
farveprøve skyllede mod stranden. Det var ikke slut. I sådan et 
lille samfund er der aldrig noget, der slutter. 

Folk her tror på ustyrlig lidenskab, på vanvittigt raseri og på 
dødens uundgåelige abrupthed. Eller på skade. Som om et an-
sigt ikke er et ansigt uden et ar, en finger ikke en finger uden 
at have været brækket og en fod ikke en fod uden en halten. Et 
liv ikke et liv uden en tragedie. De her ting vidste jeg, før jeg 
vidste, at de havde med havet og med Døren der gjorde tilba-
gevenden umulig at gøre. Jeg vidste, at alle her var ulykkelige 
og hjemsøgte på en eller anden måde. Livet talte brutalitetens 
afstumpede sprog. Selv skønhed var brutal. Dengang vidste jeg 
ikke, hvad det var, vi blev hjemsøgt af. Eller hvorfor det ville 
være ufuldkomment at have et glat ansigt. Eller hvorfor hadet 
kunne indfinde sig på et øjeblik, så let som solen dukker frem 
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bag en sky. Men jeg havde en intuitiv forståelse af et sår, der gik 
dybere end det fysiske; et sår, som på en eller anden måde gav 
sig til udtryk i en dyb skuffelse over én selv, i selvhad og util-
fredshed. En dag ville manden med den blodige fure i armen 
fange ham den anden og gøre noget tilsvarende ved ham. Dét 
forstod jeg, da jeg var lille.

Havet ville altid være større end mig. Mit syn nåede det kun til 
taljen. Jeg så undersiden af en bølge kigge tilbage. Jeg så skum 
rulle frem mod mine fødder, efterhånden som havet bevæge-
de sig ind på min plet på stranden. Det kom altid i en ujævn 
cirkel, skummende og brusende. Det reducerede alt liv til dets 
uvigtige, vilkårlige betydning. Det var kun os, der forandredes 
og kæmpede, imens vi levede, som om alting hastede, med for-
nemmelsen af, at havet var større end følelser og fornemmelser. 
Det lå over vores rygge, i konturerne af vores stridigheder og 
uoverensstemmelser. Det anså vores lykke som ubetydelig og 
flygtig. Min familie var stor og ikke til at holde styr på. Den 
omfattede såvel fjerne slægtninge som venner, der var så gamle, 
at de delte hud og blod. Dér kunne alle genkende din familie 
blot ved at granske din hårlinje, hældningen på dit hoved eller 
din gangart. Hvordan vi endte der, et sted min familie i spøg 
kaldte “næsten næsten”, er mig uvist. Havet syntes at være vores 
oprindelse. Det havde ført hele Guayguayare dertil fra ukendte 
steder, ukendte oprindelser. Det var uvist for mig dengang og 
er endnu mere uvist for mig nu.

Min bedstefar, som vidste alt, havde glemt det, som om det 
ikke var værd at huske, navnet på vores stamme, der før slave-
handelen levede på det helt igennem ukendte sted. Derek Wal-
cott skrev: “Havet er historien.” Det vidste jeg, før jeg vidste, at 
det var historien, jeg kiggede på.
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Kort

Ifølge Kosmas Indikopleustes’ Topographia Christiana var verden 
et rektangel, formet som Tabernaklet, som Moses lod bygge. 
Hinsides lå Paradis, hvor de fire floder, der forsynede jorden 
med vand, havde deres udspring.

I en blå stund

Klokken otte om morgenen skratter radioen i stuen ind over 
mågeskrig og hanegal. Dernæst følger noget, der lyder som at 
have øret i en muslingeskal, hvor lyden af BBC begynder at 
strømme fra dens midte. Det er nyhederne langt borte fra. En 
gang imellem bliver en ø nævnt, i en blå stund.

Du hører, at du bor andetsteds. Oplæseren på BBC råber dig 
an. Læser nyhederne op. Andetsteds er ikke noget dårligt sted 
overhovedet. Det er slet og ret et andet sted. Du har hørt det 
beskrevet som en ø. Du har læst om øer, i Stormen for eksempel 
beskrevet som ubeboede ud over af monstre og ånder, i Skatte-
øen beskrevet som ubeboede ud over af monstre og ånder. Du 
har læst om pirater og sørøvere på øer. Du har læst om folk, der 
blev forvist til øer, fanger. Du har kigget ude i randen af kort 
over øer, hvor der er indfødte, veldrejede og vilde. Du bor på 
en ø, forvist eller ubeboet. Sådan virker det i hvert fald til på 
stemmen fra BBC. Du er derfor allerede mytisk.

En lang stribe strand, arret af solen, en forventning om indfød-
te, elskværdige eller ubehagelige. En uendelig gispen af vand 
kaldet ocean eller det barbariske hav, der gjorde dig skibbruden 



18

på denne ø, og som udgør grænsen mellem dig og civilisatio-
nen. Eftersom øen er en myte, sætter tiden ikke sit præg på den; 
udviklingen heller ikke, kun det du kan skabe med øens primi-
tive værktøjer. Derudover er den uforanderlig. Og du, du retter 
øret mod radioen igen klokken 16. Stuen skratter og summer af 
flere nyheder fra fjerne egne, af dig, der lytter.

Nyhederne fra BBC er en dør til det “derovre”; døren ind til 
væren i den store verden. Din bedstefar placerer radioen, så ha-
vets skumsprøjt ikke får ledningerne til at ruste. Han snor og 
drejer antennen for at få et klarere signal. Dine bedsteforældre 
er helt stille, når BBC kører. De er også skibbrudne og venter 
på nyheden om redning. Noget vigtigt skal til at siges. Der fal-
der en stilhed i stuen; fordøren er lukket. De naboer, der ingen 
radio har, lukkes ude. Gamal Abdel Nasser er død … Mahatma 
Gandhi faster … Lady Baden Powell kommer på besøg på øer-
ne, Suezkanalen åbnes … Præsident Charles de Gaulle skal på 
statsvisit i England … Generalissimo Franco har erklæret und-
tagelsestilstand … Præsident John F. Kennedy er blevet skudt i 
Dallas, Texas … Patrice Lumumbas fly er styrtet ned … Krigen 
i Biafra er eskaleret … Forfatteren V.S. Naipaul har modtaget 
Bookerprisen … Dronningen har slået … til ridder … Krick-
etspilleren … Mindehøjtidelighed for Dieppe … På Flanderns 
marker vil vi ikke sove, før valmuerne gror …

Verden blev ved at komme. Vi lyttede. År ud og år ind. Bortset 
fra om søndagen. BBC transmitterede ikke om søndagen. Om 
søndagen var øen bare øen. Øen var sig selv, stille; der var syn-
gende cikader på markerne. Solen absorberede alt i lys, søvn 
velsignede øjnene efter frokosten klokken 14. Eller regnen 
nedsænkede øen i gråt, gennemvædede den i den samme stil-
hed. Jeg syntes, søndagene var kedelige. Jeg kunne næsten ikke 
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vente på, at de skulle slutte, så jeg igen kunne lytte til verden 
udenfor. Igen føle den underlige intimitet med en eftertragtet 
fremmedgørelse, med en misundt kosmopolitisme.

Tiden indimellem BBC’s udsendelse klokken otte og udsen-
delsen klokken 16 fyldtes ud af brune skoleuniformer og lek-
tioner i korrekt engelsk sprogbrug; korrekt brug af knive og 
gafler, korrekt brug af fyldepenne og blækhus og korrekt brug 
af læderstropper; korrekt brug af talen; den korrekte brug af 
alting. En gang om året, ved juletid, blev øen en del af verden, 
når familier lyttede efter hilsner fra sønner, døtre, kusiner og 
fætre, søstre og mødre i udlandet, transmitteret af BBC. “Hej 
Mor, Far, Eddie, Mitzie, alle børnene og vennerne…” “Hej Mor, 
Far, Bedstefar og Bedstemor … Jeg ville ønske, jeg var hos jer i 
denne højtid…” “Hej Mor, Far…” “Hej Mor, Farmand. Roland, 
jeg håber, du opfører dig pænt. Edna, din mor elsker dig. Sær-
lige hilsner til Tante Doris, onkel Dan og kusine Tee. Må Gud 
velsigne og beskytte jer.” Hele øen trykkede øret mod radioen 
og lyttede efter sig selv.

Kort

Et babylonsk kort fra cirka 500 f.Kr. viser en skive, der repræ-
senterer jorden. Omkring den ligger “Den bitre flod” eller hav, 
og på den anden side trekanter, der repræsenterer “farer” – 
“steder, hvor en hornet tyr ligger på lur, måske, eller hvor der 
altid er tusmørke”. Hvor der altid er tusmørke.


