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- Husk, at alle andre mennesker er døre ind til noget nyt og overraskende, sagde Knud Romer 

Bogaktuelle og hurtigtsnakkede Knud Romer gav et skud dannelse ind i marven på Katedralskoens elever

Romeren vendte hjem til paradis
NYKØBING Der var 
hverken fakler eller 

høtyve at se i Katedralsko-
lens festsal torsdag formid-
dag. Her var forfatteren 
Knud Romer ellers på be-
søg, og han er en mand, der 
har sat sindene i kog hos 
mange falstringer for sine 
beskrivelser af fødeøen.

I Knud Romers første 
bog, “Den som blinker er 
bange for døden”, beskri-
ver han Nykøbing som et 
åndsfattigt provinshul, 
hvor det eneste spor, byen 
sætter sig i mennesker, er 
den lugt, der sidder i tøjet 
af sukker om sommeren og 
gødning om vinteren. En 
indelukket by, hvor folk 
råbte “Hitlerkælling” efter 
hans tyske mor, og hvor fa-
milien Romer fik langet sur 
fløde over disken hos køb-
manden.

Allerede da “Den som 
blinker er bange for døden” 
udkom for 12 år siden, for-
søgte Knud Romer at gøre 
det klart, at hvad der står i 
en roman ikke nødvendig-
vis er sandt.

Nu hvor Knud Romers 
anden bog “Kort over Para-
dis” ligger med fine place-
ringer på boghandlernes 
bestsellerlister, får Falster 
måske et andet syn på for-
fatteren. I hans nye bog 
pryder et smukt hus fra Fal-
ster i hvert fald bogcoveret, 
og inde i bogen er der et 
smukt gammelt kort over 
Falster. Bogens ord om Fal-
ster er heller ikke kun ne-
gative. Så slem var barn-
dommen på Falster altså 
heller ikke, lod Knud Ro-
mer forstå, da Katedralsko-
lens gymnasieelever sad 
bænket for at høre forfatte-
ren fortælle. Her kom de 
gode minder frem fra Knud 
Romer, der fik sat sin stu-
denterhue på Katedralsko-
len i 1978.

- Mange undrer sig over, 
hvorfor jeg aldrig har skre-
vet om min gymnasietid. 
Det er helt enkelt, fordi jeg 
havde nogle fabelagtige år 
her. Det var paradis. Så der 
er ikke noget at skrive om, 
lød det fra Knud Romer 
med yndlingsdrikken Co-
ca-Cola i hånden.

Men der gik ikke mange 
åndedrag, før Falster allige-
vel fik en over nakken.

- Når solen gik ned, fik du 
stukket øjnene ud. Så 
mørkt var der på Falster, 
sagde Knud Romer med et 
citat fra sin nye bog.

Men mørke er ikke noget 

entydigt negativt i Knud 
Romers optik.

- Det, det gav mig at vok-
se op her, var tid. Tid og ro 
til at udvikle mig. Det har 
man sådan et sted som Fal-
ster. Man kan bruge tiden 
og roen og stilheden og 
mørket til at finde helt ind i 
sig selv og finde frem til 
det, man virkelig vil, det, 
man brænder for, det, man 
vil dedikere sit liv til. Find 
den ene ting. Dyrk den. Og 
gør det nu, før I bliver for 
gamle og fastlåste til at 
kunne noget som helst. Li-
ge nu er I kun muligheder, 
men for jer er alt muligt. 
Drøm den umulige drøm. 
Kom væk, kom videre, bryd 
jeres grænser. Sæt jer et 
mål og sats alt på ét kort, 
lød en af de mange retori-
ske skudsalver fra Knud 
Romer rettet mod Kate-
dralskolens elever i festsa-
len.

Det første job
Det med at satse alt på ét 
kort kender Knud Romer 
alt til. Tidligt i livet fik han 
et enkelt mål: at udkomme 
som forfatter på det aner-
kendte og überintellektuel-
le Insel Verlag i Frankfurt.

En umulig drøm, der i 
hvert fald ifølge Knud Ro-
mer var ved at knække sjæ-
len på ham. Klinisk depres-
sion, evighedsstuderende 
på litteraturstudiet på Kø-
benhavns Universitet og 

hjemløs efter at være blevet 
smidt ud fra sin lejlighed på 
grund af en vrimmel af ska-
dedyr. Sådan så virkelighe-
den ud for Knud Romer, da 
han var i midten af 30’erne. 
Eller det er i hvert fald den 
historie, han fortæller om 
sig selv. For Knud Romer 
fortalte også eleverne, at alt 
er fiktion. Den virkelighed, 
vi ser, er kun en del af den 
samlede virkelighed.

Men ret sikkert er det, at 
Knud Romer i en alder af 

36 fik sit første job nogen-
sinde. På et reklamebureau. 
Langt fra litteraturens ver-
den. Men det var der, han 
lærte at arbejde.

- Det var der, jeg lærte, at 
alt kan vokse til gigantiske 
problemer, hvis man ikke 
lever efter princippet om 
NU. Det er NU, det skal ske. 
Ikke i morgen. Lær at sætte 
et punktum. Bliv færdige. 
Kom videre. Det var det, jeg 
aldrig lærte på universite-
tet, men det er pinedød vig-

tigt, hvis man ikke vil gå i 
stå, sagde Knud Romer, in-
den han afbrød sig selv for 
at give eleverne visdoms-
ord om venskaber og for-
hold. Alt sammen erfarin-
ger, Knud Romer har gjort 
sig på den hårde måde.

- Vi er her kun i kraft af 
hinanden. Lyt til de andre 
og få dem til at lytte til jer. 
Det er kun de andre, der 
kan bringe dig videre. De 
der opslåede jobs, I ser i 
stillingsannoncer, det er ik-
ke de fede job. Dem får I 
kun gennem andre. Knyt 
venskaber. Husk, at alle an-
dre mennesker er døre ind 
til noget nyt og overrasken-
de, sagde Knud Romer.

Ingen reklame
Efter en times nonstop tale-
strøm virkede Knud Romer 
til kun lige at være gået i 
gang med sit foredrag. Men 
frokostpausen lurede, og 
maverne rumlede. Knud 
Romer nåede lige at fyre en 
bredside af mod Nykøbing. 
Kærligt ment, naturligvis.

- Dagen efter min bog ud-
kom, var jeg nede for at sig-
nere bøger i Arnold Busck 
i gågaden. Der kom næsten 
ikke et øje, for der var ikke 
nogen, der havde tænkt på 

at gøre lidt reklame. Men 
jeg spurgte boghandleren, 
hvad han syntes om det, jeg 
har skrevet om Falster i 
min nye bog, hvor jeg skri-
ver, at Falster er så smuk, at 
det synes faldet fra himme-
len. Det var det smukkeste, 
han havde læst om Falster. 
Hvorfor er der ikke nogen 
hernede, der bruger det? 
Jeg giver det væk gratis til 
turistrådet, afsluttede Knud 
Romer sin svada.

Ændret syn
Helt slut med Knud Romer 
på Katedralskolen var det 
dog ikke. Efter frokost 
holdt han et oplæg for 2.Y 
om den litterære genre 
autofiktion. Genren blan-
der fiktion med fakta, og 
det er den genre, Knud Ro-
mer skriver sine bøger i.

- Hold læseren fast i, at 
det, du skriver, er rigtigt. 
Også selv om det ser fuld-
stændigt sindssygt og umu-
ligt ud. Få det til at se ud 
som det mest naturlige i 
verden, forklarede Knud 
Romer som en af metoder-
ne til at skrive autofiktion.

Et par elever kunne ikke 
helt slippe spørgsmålet om, 
hvorfor Knud Romers syn 
på Falster havde ændret sig 
til det (lidt) bedre.

- Det er på samme måde, 
man har det med sine for-
ældre. Som barn forguder 
man dem, som teenager ha-
der man dem, og som vok-
sen får man et mere afba-
lanceret forhold til dem, 
forklarede Knud Romer.

Efter at have fortalt ele-
verne om autofiktion løfte-
de Knud Romer sløret for 
sin nye bog. Den skulle ef-
ter forfatterens udsagn væ-
re lige ved at være skrevet 
færdig.

- Den kommer til at hed-
de “Pigen i violinen”, og den 
handler om en pige fanget 
i en violin, hun kun kan 
slippe ud af, hvis hun lærer 
at blive en virtuos violin-
spiller, fortalte Knud Ro-
mer, der for øvrigt mødte 
sin hustru Andrea på en 
bar i København, hvor hun 
kom ind med en violin over 
skulderen.
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Knud Romer fortalte Kate-
dralskolens elever, at de skal 
værdsætte, at de er fra Fal-
ster.  

Foto: Anders Knudsen

Katedralskolens elever lytte-
de, mens Knud Romer fabule-
rede over alt fra tysk romantik 
til moderne forbrugskultur.  

Foto: Anders Knudsen


