Erindring og virkelighed – et manifest
Ib Michael
2. juledag 2004 stod tiden stille, fuglene holdt med at synge, og verdens øjne rettedes mod det
koralrev, hvor jeg sad og skrev, mens vandet begyndte at stige.
Jeg rejste mig på min veranda og stirrede vantro på firehjulstrækkeren, der flød rundt i bugten
og slog mod klipperne. Foran mig forsvandt hytterne ned i malstrømmen, en ung nordmand blev
skyllet ud af sit eget vindue, greb fat i et hængekøjereb, der hang fra en palme, og klamrede sig til
det, mens flodbølgen rasede. I en anden af hytterne, lige i nærheden, var vennens mor ved at drukne
i sit badeværelse. Med det yderste af neglene klamrede hun sig til en dørkarm og fik akkurat løftet
mund og næse op over vandet, der steg til en halv meter under loftet. Én ting var fælles for alle os
der overlevede: Lige siden har vi har fortalt historien igen og igen, jeg selv skrev reportager hjem
og dagen efter kørte jeg rundt på øen.
Patong (det lokale Sodoma og Gomorra) var afspærret af politi og militær. De stod ved
afspærringerne med deres hospitalsgrønne hygiejnebind for munden, så de ikke skulle kvæles i
ligstanken fra ruinerne. Jeg så presenninger bredt ud; de dækkede arealer på størrelse med
fodboldbaner. Under dem lå ofre som ventede på at blive identificeret. Jeg hørte om en svømmepøl
fuld af affald og lig. I begyndelsen kunne man ikke se forskel, så svulmede ligene op og sejlede
rundt i sølet som spærreballoner. Det er den slags billeder de overlevende fik på nethinden. Jeg
havde det som den der med nød og næppe er undsluppet døden, liv og ungdom begyndte at passere
revy. Melville havde kaldt tilværelsen for et ”Sjælens Tahiti” – en ø i havet omgivet til alle sider af
det ubevidstes rædsler. Fra den morgen ophørte det endegyldigt med at være en metafor.
Først oplever man alting på reportageplanet. Men man slipper ikke; man kan fortælle historien
lige så tosset man vil. Den bliver ved med at være der. Man må dybere ned i identiteten, derned
hvor det stadig brænder – lidt ligesom jorden på Ground Zero. Jeg er ikke dokumentarist, jeg kaldte
det År Nul. Jeg vidste, jeg havde oplevet et skred i personligheden. En afgrund af meningsløshed.
Hvordan lever man videre i et demaskeret paradis? Vi ved jo godt at vores tryghed beror på en
illusion. Min fortæller flygter ind i et selvpåført hukommelsestab og griber ud efter en anden
identitet.
Det havde vi gjort én gang før, dengang i tresserne. De trygge rammer, vi var vokset op i,
sparkede vi ned. Skiftede tro og kulturel identitet som andre skifter T-shirts. Vi ville ud hvor vi ikke
kunne bunde, og kom det, ideologisk hoppede vi på alle limpinde, som bød sig til. Ungdom var ikke
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til for at have ret, den var til for at prøve grænser af. Vi var paradisdrømmere, ville skabe vores
egen verden, men tabte i den sidste ende spillet om den politiske utopi. På 40 års afstand af
begivenhederne skrev jeg trilogien Blå Bror, Sorte Huller og Vilde Engle; jeg har nu gennemskrevet
og revideret de enkelte bind og samlet dem i én stor roman under titlen Så var verden deres (udk.
28/9). Med tsunamien som rammefortælling og øen som det sted, hvorfra erindringen udgår.
Den brusende nærhed af død og ødelæggelse satte en erindringsproces i gang. Erindring er
autentisk sansning, hele kompasrosen rundt, fylde og substans i ordets bedste betydning. En tilstand
i bevidstheden der på sekunder kan krybe ned i barnesommerens mindste detaljer, motiveret af et
duftspor, et billede på væggen eller titlen på ryggen af en drengebog. Erindringen er altid komplet,
men den er aldrig forankret. Den er drivende skyer i hjernen. Et flydende begreb i tid og rum. Kun
hukommelsen søger forankringen og kronologien. Det er sandt som det er blevet sagt at fiktionen er
erindringen om noget som aldrig har fundet sted.
Erindringen er sit eget lys, ligesom fiktionen er sit eget rum og skaber sin egen virkelighed.
Flytter man personer, inklusive sig selv, over i dette rum forvandles de. Uanset hvor genkendelige
de er for andre, som har oplevet den samme tid, bliver de til romanpersoner. Et hundrede procent
fiktion, det fortællende jeg inklusive. Jeg er ikke forpligtet på hverken sandhed eller kronologi, men
kun på sansningen og den autentiske fornemmelse af stoffet. Enhver erindring bliver fortalt fra et
sted længere henne i livsforløbet, hvor tiden er ophævet. Først når man ser tilbage på stoffet
gendannes den lineære tid som en modsætning til den vi oplever i bevidstheden. Hjernen bevæger
sig i spring, erindringen forskyder sig og skaber sine egne billeder ud fra det levede liv. Så
skuffende virkelige at man selv tror på dem. Det gælder barndom (det er aldrig for sent at få en ny)
såvel som ungdom. Man kan ikke gå på sporet af den tabte tid uden at fortegne, redigere og fortie.
Hvis man kunne skabe et 1:1 forhold i erindringsprocessen, komplet med dialoger, personer
og begivenheder i korrekt rækkefølge, ville det forudsætte en monsteragtig hukommelse som intet
levende menneske er i besiddelse af, og projektet ville hurtigt sprænge alle rammer. Der er en grund
til at man bruger tegnede kort og ikke virkeligheden selv når man skal orientere sig i geografien.
Den norske forfatter, Knausgård, er blevet diskuteret vidt og bredt, men det samme gør sig
gældende her: selv når man gennemskriver trivia og dagligdags begivenheder transformeres de i
teksten til en anden virkelighed.
Derfor ville jeg heller aldrig drømme om at bruge Erindringer som en genrebetegnelse.
Romanteknikken giver simpelthen en anden optik, stoffet befries fra opremsningens og
kronologiens lænker. Der kan stilles skarpt på øjeblikket, personer får et andet liv under masken, og
man kommer, paradoksalt nok, sandheden nærmere. Detaljen lever i iscenesættelsen. Med denne
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frihed kunne jeg skrive trilogien. Baseret på den tilblivelseshistorie som er den egentlige drivkraft.
Hvordan opleves forvandlingen fra ungdommens kroniske uskyld til et liv med kone, barn,
kuldsejlede drømme og nye begyndelser?
Jeg tror på at helheden er større end dens enkelte dele. Først i det sidste bind, i Vilde Engle,
fandt jeg endelige form. Med dette samlende greb er stoffet skrevet sammen til beretningen, den fra
begyndelsen var tænkt som. Efter syndfloden, på selve stedet, hvor jeg oplevede den. En – i dobbelt
forstand – historie om at blive til i verden. Med udgangspunkt i ungdommen, men set fra en
position sent i livet, og med katastrofen som bagtæppe for erindringens nulpunkt.
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