
Knud Romers gravskrift 
– at læse Den som blinker er bange for døden

Det er bemærkelsesværdigt, hvordan Knud Romers Den som blinker er bange for døden 
(2006) til stadighed kan vække forargelse og afstedkomme en voldsom debat i de skrevne 
danske medier, nærmest uden at blive taget seriøst som roman. I sin tid formåede heller 
ikke anmelderne at yde bogen retfærdighed; enten tog de romanens ord for pålydende og 
begyndte at skælde de hårdt prøvede indbyggere i Nykøbing Falster ud, eller også 
manede man til ro med henvisning om, at den slags spil for galleriet, hvor forfatter, 
fortæller og hovedperson er identiske, er noget man har set mange gange før. Resultatet 
er, at bogen i dag snarere fremstår som et fænomen, som alle boginteresserede kan tale 
med om, men som kun få diskuterer på rimelige vilkår. I det følgende vil jeg forsøge at 
lave en læsning af bogen. Flertydigheden i min undertitel ”at læse” går således ikke på, at 
her er en læsning, som udraderer alle andre, men dels på hvad der bogstaveligt taget sker, 
hvis man rent faktisk forsøger at læse romanen og dels på hvilke generelle problemer, der 
kan ligge i at læse romaner af den type, som Romers er en del af. 

Min læsning tager sit udgangspunkt i, at romanen er en oprejsning, og det der 
skal rejses op er morens minde. Hun skal have en gravskrift. Det er den, der mangler i 
slutningen af bogen, hvor hun på horribel vis begraves uden gravsten og med en stavefejl i 
dødsannoncen. På sin vis giver det derfor mening at læse hele bogen som en fortællers 
gravskrift over sin mor. Der er umiddelbart ikke noget kuriøst i den læsning, og Knud 
Romer nævner det selv, når han i et interview siger: 

”Min mor fik ikke en gravsten. Det her er min gravsten til min mor. Det er mig, der har stået i mit raseri og 
min sorg og min fortvivlelse og mejslet det i runer. Og runer, det er jo magic thing. Det er jo forestillingen om, 
at hvis jeg bare kan få det til at klinge nok, hvis jeg bare kan få gnisterne til at springe, før eller siden.. […]. 
Med alt, hvad jeg har, prøver jeg vel på at lave et mirakel.”1 

Naturligvis skal man vare sig med at tage forfatterens udlægning af sin egen roman for 
gode varer, men det citat vil være min indgang i det følgende. 

Romanens greb
Umiddelbart har der været en del forbehold fra de mere akademiske anmelderes og 
kritikeres side. De maner til besindighed og skriver, at omtale, diskussion og det, at 
læserne blander sig i debatten, ikke nødvendigvis er et tegn på litterær kvalitet. Her er jeg 
fuldstændig enig, men hvor de mere ikke-akademiske anmeldelser falder i afgrunden 
mellem fiktion og virkelighed og tager romanens ord for pålydende, dér falder de 
akademiske et andet sted hen, nemlig ud i deres forbehold og til tider akademiske 
cirkeldans. I stedet for at læse romanen, vil de rydde op i det rod mellem fiktion og 
virkelighed, som bogen har afstedkommet og fortælle alle, at det er der ikke noget nyt i. 
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Kun få gør en indsats for at behandle den som den roman, den også er, og ikke kun som 
det fænomen, den siden hen er blevet. 

En enkelt tekst af lektor og litteraturkritiker ved Information, Marianne Ping 
Huang nærmer sig imidlertid en læsning, som jeg finder interessant. Ping Huang skriver 
om, hvorvidt kunstens intervention med virkeligheden gør værket eller kunsten bedre 
eller mere interessant og diskuterer med en lang række af tidligere omtaler af bogen. I 
forlængelse af den franske filosof og litterat Jacques Rancière taler hun om intervenerende 
og politisk kunst som noget, der udpeger en forskel mellem at have taleret og ikke at have 
mæle, mellem at være synlig deltager i en debat og at være usynlig og uhørlig, sat uden 
for udtryk. Hun skriver:

”[G]rebet i Den som blinker er bange for døden ligger i romanens afmontering af erindringens tale, som 
indtræder ved bogens slutning - da Knud prøver at sætte tingene på plads i dødsannoncen for sin mor, der 
har været både de andres offer og sin søns bøddel, men mislykkes. Og da fortælleren kaster den russiske 
håndgranat over Nykøbing Falster - uden at detonationen høres, og dermed stiller spørgsmål til, hvad 
meningen overhovedet er med at fortælle historien.” 2

Her hører man, måske for første gang, noget, der nærmer sig en læsning af romanen. En 
læsning der fokuserer mere præcist på romanens greb end på dens slipstrøm. En læsning 
der for en stund sætter parentes om det virvar, der var omkring bogen, og som man 
naturligvis kan inddrage i sin læsning som en del af teksten, men som ikke kan give nogen 
garanti for bogens kvalitet. Selvom man således kan beundre bogen for hele det 
iscenesatte spil omkring virkelighed og fiktion, så nytter det ikke noget, hvis romanen ikke 
er værd at læse. Det er den imidlertid, synes jeg.

De fiktive træk
Men hvad er det så, Romer vil sige, som han tilsyneladende ikke kan sige på andre måder 
end den, der foreligger? Hvordan afmonterer han erindringens tale? Man kunne også 
spørge på en anden måde: Hvordan gør han erindring til roman? Her kunne man henvise 
til slutningen med håndgranaten, som Ping Huang gør, der på en måde ophæver skellet 
og er et detonationspunkt eller fikspunkt mellem fiktion og virkelighed. Det kan jo ikke 
lade sig gøre. Læser man den passage referentielt, giver den ingen mening, for hvordan 
skulle man kunne samle en håndgranat af stumper, som bogens fortæller får foræret af sin 
onkel, i det tempo onklens krop udskiller dem? Den fortælling giver kun mening i overført 
forstand, som et billede på fortællerens fortælling, der samles i brudstykker, og på 
hvordan ”bomben” gives videre til læseren og forhåbentlig sætter sig i kroppen. Om ordet 
”den” i bogens sidste sætning så henviser til splitten eller håndgranaten står uvist hen. En 
temmelig subtil måde at slutte en roman på, som præcis indeholder et projekt, der i sin 
natur enten må udløse en bombe under fortælleren og forfatteren selv, eller under 
indbyggerne i Nykøbing Falster. Begge dele lykkedes til en vis grad i kraft af det retoriske 
greb, som autofiktionen tilbyder. Det vender jeg tilbage til om lidt. 
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For også andre steder finder man lignende fiktive træk. Fx episoden s. 160-162 
i bogen, der handler om roer, og hvor fortælleren får bank af en person ved navn Jesper. 
Her blæser han meget sigende lyset ud i roen på Jesper ved at puste ham i munden og 
opløser derved hele situationens uløselige knude. Det er et fiktivt greb, der opløser den 
knude. Episoden er desuden karakteristisk for romanen på andre niveauer, fordi den 
rummer en handling, som forsøger at række ud efter virkeligheden. På den ene side en 
slags magisk realisme, som kun kan lade sig gøre, fordi der benyttes en form for fiktion og 
på den anden en lille hævnagtig, allegorisk fortælling, der bekræfter, at vores fortæller har 
mere mellem ørerne end de jævnaldrende beboere i Nykøbing Falster, hvilket romanen i 
næste omgang er yderligere et bevis på. Desuden lægger man mærke til, at afsnittet er 
bygget op omkring flertydigheden på ordet ”ROER”. Ofte bruger man ordet i en 
sammenligning med et hoved, således også her i romanen, men med den konsekvens, at 
der kan drages slutninger mellem ordenes ligheder. Det er igen et udpræget fiktionstræk, 
som jeg mener, går igen i Romers stil, fx når han ofte afslutter passager med prægnante 
metaforer, overdrivelser eller sammenligninger. Fx side 42, hvor det sidste lys i verden går 
ud, efter at den forsikringsfulde far har gået alt efter. Man kunne også pege på historien 
om rågerne side 33-37, som er en fantasi bygget op omkring sammenligningen mellem 
angst og råger. 

Flere af disse fiktive træk er naturligvis ikke forbeholdt fiktionen som sådan, 
men ville også kunne ses i fx selvbiografier, men de suspenderer alligevel referentialiteten 
i en sådan grad3, at det skaber problemer at lave lighedstegn mellem personer i bogen og 
personer i det virkelige liv.  

Den principielle skelnen
Med en omformulering af Ping Huangs ord så afmonterer de fiktive træk erindringens 
tale. Vi kan ikke tage romanens ord for pålydende. De er i høj grad afmonteret af 
fiktionen. Der er stadigvæk tale om erindringer, men erindringer i en roman. Skal man 
med mening tale om sandt og falsk i forbindelse med bogen, må man begynde med det, 
den også siger. Man bør tage sit udgangspunkt der, hvor suspensionen og afmonteringen 
ikke virker eller har til hensigt at virke. Fx bogens mere generelle udsagn om 
provinsialisme, hvordan det kan være at leve i provinsen med en mor af tysk herkomst, at 
føle sig udstødt og anderledes, og på det plan kan jeg godt forstå, hvis nogle af borgerne 
fra Nykøbing F har følt sig stødt. På det plan kan hverken fiktionen eller Knud Romer 
fritages for ansvar. Selvom der er tale om en roman, så betyder det ikke, at den ikke 
kommunikerer et budskab og en overordnet fortolkning af provinsialisme, xenofobi, 
offergørelse m.m. Her er den bestemt et indlæg i den offentlige sfære. Indignationen bør af 
ovennævnte grunde ikke starte med udgangspunkt i bogens detaljer, om de er rigtige eller 
ej, men i bogens budskab, hvis det er den, indignationen, man gerne vil tage op ved en 
læsning.

Når det er sagt, så kan man alligevel sagtens forstå dem, der nævnes i bogen. 
Det er ikke rart at lægge navn til sådan noget, heller ikke i romanform. Men at de nævnes 
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gør dem principielt set ikke mere skyldige end andre, der tilfældigvis også boede i 
Nykøbing F på det tidspunkt, hvor handlingen er henlagt til, eller andre der boede i 
tilsvarende byer med tilsvarende problemer. Men ordet principielt er væsentligt her, og 
man bliver formentlig nødt til at acceptere, at romanen taler med to stemmer, selvom den 
ene er med til at suspendere den anden, og den anden på flere måder understøtter den 
førstes udsagn om, at dette er muligt, det er virkelig sket.4

Bogens anekdotiske stil
Bogen benytter en fortællemåde, der grænser til  det anekdotiske, noget som ved første 
øjekast får teksten til at tale imod sig selv som roman og mere for erindringen. Der er tale 
om små afsluttede, ofte koncentrerede og mundrette fortællinger, som man godt kunne 
forestille sig havde et  mundtligt forlæg.  Naturligvis  kan man sige,  at anekdoter bliver 
noget andet,  når de skrives ned, idet man oftest tænker på dem som mundtlige eller i 
hvert fald upublicerede, men alligevel. Anekdoter udfylder som regel et narrativt tomrum 
mellem det private og det offentlige, for de skaber en anden intimitet, end den fortællinger 
normalt får skabt, hvor fortælleren tilsyneladende kommer sin læser nærmere. Anekdoter 
kunne typisk begynde med et ”For resten, nu skal du høre…”, og i dem får man netop 
resten med, eller man føler i det mindste, at man får resten med. Det er det sladdervorne 
ved anekdoten,  og lysten der  her  spiller  ind – lysten til  at  høre mere.  Men anekdoter 
balancerer som oftest på en hårfin grænse mellem sandhed og fiktion. At der netop er 
mindst et gran af sandhed i dem, er en væsentlig motivationsfaktor til, at man gider høre 
dem. 

Fortælleformen kan her ligne kølig beregning fra Romers side. Ikke mindst i 
det afsnit, hvor fortælleren fortæller om den kuffert, der ligger i kælderen. Her finder han 
en nøgle til sekretæren i stuen, i hvilken han finder et jernkors, der foranlediger ham til at 
tro, at moren var nazist, som de onde rygter i byen ville vide. Men jernkorset har hun fået 
efter krigen som belønning fra en tysk officer for sin heltemodige indsats i en helt anden 
sammenhæng, hvor hun reddede i hundredvis af tyske soldater fra russisk deportation. 
Det er et centralt øjeblik i Romers roman, for det handler om, hvordan fortællerens syn på 
moren pludselig bliver ændret. Hun var en anden, end den han og alle andre troede, hun 
var.  Men det  er  også et  centralt  øjeblik,  der  benytter  sig af et  litterært  og efterhånden 
trivielt trick, som man fx kender fra St. St. Blichers ”Sildig Opvaagnen” (1828) eller fra 
Søren Kierkegaards  Enten-Eller  (1843). Et litterært trick, der i første omgang muligvis er 
blevet til for at vække læserens nysgerrighed, men som senere hen er blevet et tegn på den 
usynlige kontrakt, der forhandles mellem forfatter og læser om, at dette faktisk er fiktion

Her er vi ved et brændpunkt i teksten mellem fortælling og erindring. For til 
trods for, at det kan ligne kølig beregning fra Romers side, så mener jeg, at man kan 
forsvare bogens særlige diskurs. Her bør man gå mere spidsfindigt til værks. Man kunne 
gå tilbage til det, som jeg skrev i starten, og som Ping Huang indirekte nævner, nemlig at 
bogen er en oprejsning, den er et gravskrift, ikke kun over moren, men også over den 
person, der fortæller sin historie i romanen: Ham der kalder sig Knud Romer. Bogen vil 
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fortælle den ”rigtige” historie om bl.a. jernkorset, og den vil sætte sine hovedpersoner ind 
i den rette sammenhæng. Det er klart, at romanen ikke kan ændre begivenhedernes gang, 
men den kan ændre erindringen om begivenhedernes gang, og til det formål er 
romanformen og de fiktive træk nødvendige. Erindringen skal skrives om, og det kræver 
en roman, som på den ene side er baseret på virkelige hændelser, men som også er nødt til 
at suspendere disse til en vis grad. Den dobbelte diskurs er et yderst magtfuldt retorisk 
greb, fordi den henholdsvis suspenderer og understøtter sig selv på samme tid, men 
præcis derfor må man spørge til dens nødvendighed. Den nødvendighed er ikke altid til 
stede i bøger som Romers, men hos ham indarbejdes den for mig at se kvalificeret i 
teksten. Derfor giver det mening at gå tilbage til den for at se, hvad bogen ellers er et 
udsagn om, hvilken intervention den så at sige vil lave med virkeligheden, hvilken 
sproghandling den er?

Én stemme fra to strenge
Noget af det, man kan komme i tvivl om mht. gravskrifter, er med hvis stemme, der 
egentlig tales. Hvem siger det, der står på gravstenen? Ofte er der tale om en mellemting, 
nogle gange et citat, noget som i sig selv er sigende for den person, der er død. Ingen døde 
personer får imidlertid det sidste ord, som Hélène Cixous skriver5, men vi ønsker at give 
dem det alligevel. Man kan sige, at gravskriften har visse træk til fælles med fiktionen; 
også den forsøger at skabe noget ved at henvise til det. Med gravskrifter er vi tæt på at 
skabe en afsender, en fortæller, der ligesom taler i stedet for personen selv, giver den døde 
det sidste ord, også selvom det i grunden er en umulig tale.6 

Her ligger den væsentligste grund til, at Knud Romer skriver en roman og 
ikke bare en erindringsbog eller en selvbiografi. Romanen er et gravskrift over moren, og 
også den skal være sigende i sig selv. Man kunne mene, at denne fortolkning er for 
spidsfindig, men undersøger man den tekst, som i romanen delvist skulle have udgjort 
morens dødsannonce, så drejer det sig om sidste vers af et kendt digt af Rainer Maria 
Rilke fra Neue Gedichte (1907/08), der lyder sådan her:

Liebes-Lied 
Wie soll ich meine Seele halten, daß 
sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie 
hinheben über dich zu andern Dingen? 
Ach gerne möcht ich sie bei irgendwas 
Verlorenem im Dunkel unterbringen 
an einer fremden stillen Stelle, die 
nicht weiterschwingt, wenn deine Tiefen schwingen. 
Doch alles, was uns anrührt, dich und mich, 
nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich, 
der aus zwei Saiten eine Stimme zieht. 
Auf welches Instrument sind wir gespannt? 
Und welcher Geiger hat uns in der Hand? 
O süßes Lied. 
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Kærlighedssang
Hvorledes holder jeg min sjæl, så den
nu ikke rører din? Hvorledes bringer
jeg sjælen over dig til andre ting?
Ak gerne skjulte, lagde jeg den hen
til noget tabt i mørket, på et sted,
et fremmed, tyst, som ikke svinger med
og bliver ved, når dine dybder svinger.
Dog alt, som rører dig og mig, det tager
os sammen som et buestrøg og drager
én stemme fra to strenge på én gang.
På hvilket instrument er vi da spændt?
Hvem prøver i sin sikre hånd vor klang?
O søde sang.7

Men som bekendt så kikser morens dødsannonce, og avisen bringer det sidste vers forkert: 
”O Sübes lied”. Her ligger hele anledningen om muligt til at fortælle historien om moren 
på den rigtige måde, og den er noget, som i sig selv er sigende. En historie som ikke blot er 
fortalt af Knud Romer, men som bruger romanformen til at sige det, som denne ikke kan 
sige på morens vegne. Noget andet er, at denne historie som nævnt ovenfor også vedrører 
Knud Romer. Den er en sag mellem moren og ham, og som i Rilkes digt, så forsøger 
romanen at finde én stemme fra to strenge. En stemme eller diskurs, der kan knytte 
erindring og fortælling sammen.  Den påstand kan man underbygge via afsnittet side 
44-48, hvor fortællingen om moren umærkeligt flettes sammen med jegets erindring. Først 
hører vi om moren, der skal sendes bort til en kusine, fordi mormoren har besluttet sig for 
at gifte sig med Papa Schneider, dernæst om et besøg jeg-fortælleren og dennes familie 
foretager hos en tante Gustschen, for til sidst at glide over i morens historie igen og dennes 
hjemkomst til nye forhold, hvor Papa Schneider pludselig bliver hendes stedfar.

På et lidt andet og mere overordnet plan sker denne sammensmeltning af 
morens og sønnens ”stemmer” ved, at tidsperspektivet bevidst forskydes i romanen, eller 
som lektor ved Københavns Universitet Poul Behrendt rammende skriver i en kronik om 
bogen:

”Det er sikkert rigtigt, at det dårligt kan have været sådan, som Knud Romer skildrer den antityske 
stemning i Nykøbing-F. anno 1965-75. Men det kunne det uden tvivl godt, dengang hans mor femten-tyve år 
tidligere selv ankom til landsdelen. Det er med hendes øjne – dannet et årti før, han selv blev født – at 
forfatteren i skrivende stund ser sin egen verden. Men det fremgår indirekte, at det i ganske høj grad var de 
andres øjne, han selv så hende med, dengang han var dreng.”8

På flere niveauer flyder perspektiverne således sammen for mor og søn. Desuden påpeger 
Behrendt, at langt det meste af bogen, som det også er antydet ovenfor, er noget som 
Knud Romer har fået fortalt, ikke noget han selv har oplevet, og for at få den diskurs til at 
virke, har Romer brug for andet end bare erindringsgenren.
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Genopfindelse mellem æstetik og etik
Da Aristoteles skal beskrive forholdet mellem tragedierne og deres brug af overleverede 
navne, gør han det sådan her:

”Men i tragedien holder digterne endnu fast ved de overleverede navne. Grunden hertil er, at det er det der 
virkelig kan ske (og som tragedien fortæller om), der virker overbevisende, for om de ting der overhovedet 
aldrig er sket har vi endnu ingen overbevisning om at de er mulige, men om de ting, der er sket er det klart, 
at de er mulige, for var de umulige, ville de ikke være sket.”9

Aristoteles påpeger, at det ikke er strengt nødvendigt for tragedien at benytte sig af 
overleverede fortællinger og personnavne, for det, som det handler om, er det 
almennyttige i historien. Romers roman benytter sig i høj grad af ”overleverede navne” for 
at overbevise sine læsere om det mulige i fortællingen, men den vil på samme tid det 
umulige og egennyttige, og her gør den sig afhængig af litteraturen i streng forstand. Det 
er den omstændighed, at bogen også er en roman, der gør dens diskurs mulig og ikke 
omvendt, at fordi dens diskurs er mulig, så er der tale om en roman. Den måde at udleve 
genren på, konkret i Romers tilfælde romangenren, og mere generelt det at gøre 
litteraturen til en nødvendighed for et egentlig personligt eller privat projekt, det er den 
omvendte verden i forhold til aristoteliske normer. 

For Aristoteles gælder det, at virkeligheden muliggør det, som sker i 
litteraturen, imens Romers bog bruger litteraturen til at muliggøre noget som skal ske i 
virkeligheden. Det sidste er der ikke noget nyt i, overordnet set – her kunne man blot 
tænke på en del politisk litteratur – det nye er det egennyttige aspekt, som pludselig bliver 
en del af diskursen, og det er det, der kræver nye former for litteraturkritik, hvor man må 
ikke blot må vælge mellem æstetiske forbehold eller moralske domme, som de fleste 
kritikere har gjort det i forhold til Romers roman, men hvor man er tvunget til at balancere 
imellem disse. Som opfinderen af termen ”autofiktion”, Serge Doubrovsky, gør det10, 
således knyttes Romers bog også til et terapeutisk projekt, hvor alting i bund og grund 
handler om at finde frem til sandheden og om at udføre en decideret sproghandling med 
sin bog – i Romers tilfælde at skabe en ny kontekst for både sig selv og sin mor.

Skulle man således forsvare Knud Romers særlige diskurs mellem det 
selvbiografiske og det fiktive, så kunne man gøre det ud fra en læsning af bogen som en 
gravskrift. Der er for mig at se ikke tale om kold markedskalkule fra Romers side, men om 
at skrive noget som i sig selv er sigende, om at skabe en ny kontekst for morens minde, en 
ny erindring om hende. På den ene side fritager det Knud Romer fra at være Knud Romer 
og etablerer præcis dér en tale på morens og hans vegne. På den anden side installerer og 
kaster det denne Romer ind i nye og, som vi kan se nu, ofte uforudsete sammenhænge. 
Dels kastes han ind i en ny sammenhæng med moren, familien og det omgivende 
samfund i det hele taget, hvilket må være det primære ærinde. Dels en ny sammenhæng i 
det offentlige liv som sådan, hvilket er et sekundært ærinde, men det som han visse steder 
beskyldes for at gøre til spekulationen i sig selv. 
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Nogle vil måske mene, at man ikke kan forsvare diskursen og dermed bogens 
kvaliteter på den måde. Det afhænger af, om man synes, at det lykkes bogen at skabe én 
stemme fra to strenge på samme tid, som der står i Rilkes digt. Det kan igen 
sammenholdes med det mirakel, Romer omtaler i interviewet ovenfor, men et mirakel som 
er betinget af, at fortælling og erindring smelter sammen, og at denne  sammensmeltning 
formår at intervenere med virkeligheden og ændre erindringen om begivenhedernes gang. 

Hermed håber jeg også at have peget en lidt anden vej end Poul Behrendts 
læsning af romanen.11 Behrendt bruger sit begreb om dobbeltkontrakt til at påpege, 
hvordan denne bog og autofiktive bøger generelt på æstetisk vis vildleder læseren til at 
tro, at der er tale om virkelige hændelser, men på samme tid indgår underhåndsaftaler 
med fiktionen. Med min læsning vil jeg derimod gerne argumentere for, at Romer forsøger 
at bruge sin roman som et konkret indlæg i virkeligheden. Han vil simpelthen ændre 
denne ved hjælp af fiktionen, og det har konsekvenser, som rækker ud over de æstetiske. 
Derfor bliver billedet af håndgranaten så emfatisk: Romer vil genopfinde sig selv ved i 
romanen at begå en art kunstnerisk selvmord, men han vil også genopfinde konteksten for 
sig selv, sin familie, og herunder ikke mindst sin mor.

Kunstnerisk nødvendighed som vagt kriterium
Kunstnerisk nødvendighed12 kunne muligvis være et brugbart, men – indrømmet – også 
temmelig vagt kriterium, når det gælder en bog som Romers, fordi den også rummer et 
dybt personligt, næsten privat projekt, som vi ikke er vant til at se udført i romanform. 

Måske er problemet med at læse bøger som Romers, at det dobbelte retoriske 
greb, som fx en autofiktion er, er så ekstrem magtfuldt. Kombinationen af en virkelighed 
eller virkelige hændelser, der understøtter fiktionen, og en fiktion eller fiktive træk, der 
suspenderer referentialiteten åbner en diskurs, som bevæger sig på tværs af vores 
begreber om æstetik og etik. Hver gang kan man blive tvunget til at spørge sig selv, om 
brugen af den diskurs nødvendiggøres af både indhold og form, og i det spørgsmål ligger 
der ofte et krav om at afveje etiske problemstillinger overfor æstetiske. Er det fx 
nødvendigt, at Knud Romer benytter sig af autentiske navne og steder i en roman? Hertil 
vil jeg, som man nok kan regne ud, svare ja, men kun på romanens vegne, og i øvrigt tage 
mine forbehold overfor Knud Romers måde at omtale sin bog på ellers. Romer bruger jo 
romanen og dermed det æstetiske greb til at holde betydningsdannelserne åbne omkring 
sig selv og sin mor, men når han i interviews og lignende omtaler begivenhederne i bogen 
som virkelige, så dikterer han også, hvordan vi skal læse og forholde os til romanen. Det 
er desværre med til at lukke betydningsdannelserne ned igen. Men denne uproduktive 
håndtering af det æstetiske udtryk har ikke været interessen i denne artikel. Tværtimod 
har jeg forsøgt at læse bogen på dens egne betingelser.

På den måde sætter jeg nok de æstetiske betingelser før (ikke højere end) de 
etiske, men forhåbentlig ikke uden et konstant udblik på de implikationer disse også har i 
forbindelse med værket. Alt andet ville være hasarderet, for det er det æstetiske, jeg som 
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litteraturkritiker har forstand på. Andre, filosoffer og jurister til eksempel, kunne gøre det 
omvendte eller anderledes, men det er en helt anden sag og en anden læsning.

Stefan Kjerkegaard: f. 1973, ph.d., post.doc ved Nordisk Institut, Aarhus Universitet. Medredaktør til 
Selvskreven – om litterær selvfremstilling, Aarhus Universitetsforlag (2006). Desuden forfatter til en lang række 
artikler om nyere dansk litteratur og til bogen Ordspillet og dets funktion i Per Højholts, Simon Grotrians og Peter  
Laugesens digtning, Syddansk Universitetsforlag (2007). Arbejder bl.a. på en bog om Per Højholts 
forfatterskab.
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