
 

Reiðilestur Romers 

Alltof lítið af dönskum bókmenntum ratar inn á náttborð íslenskra lesenda og er gleðiefni þegar það 

loksins gerist. Sá sem blikkar er hræddur við dauðann kom út í Danmörku 2006 og er fyrsta bók Knuds 

Romers. Á titilsíðu ágætrar þýðingar Höllu Sverrisdóttur stendur „skáldsaga“ en danskir gagnrýnendur 

hafa heilmikið diskúterað um hlutföll sjálfsævisögulegra þátta og raunsæisskáldskapar í verkinu. 

Aðalsöguhetjan er samnefndur Knud Romer sem  er einkabarn og elst upp í smábænum Nykøbing 

(Selfoss þeirra Dana) á sjöunda og áttunda áratugnum. Faðir Knuds er  taugaveiklaður 

tryggingasölumaður en móðirin, Hildegaard, er þýsk. Þótt hernám Þjóðverja sé löngu liðin tíð eru 

bæjarbúar langræknir og kalla bæði Knud og móður hans illum  nöfnum („Þýskarasvín“), útiloka þau úr 

samfélaginu og sýna þeim megna fyrirlitningu. Hildegaard er stolt kona og staðráðin í að láta ekki 

mótlætið buga sig. Hún þambar vodka til að deyfa sársaukann og heldur fast í þýska siði og venjur. Það 

hefur herfilegar afleiðingar fyrir Knud litla sem mætir í „lederhosen“ og grænum hnjásokkum fyrsta 

skóladaginn. Upp frá því getur hann aldrei um frjálst höfuð strokið, ofsóttur og kvalinn af skólafélögum 

sínum. Knud elskar móður sína af öllu hjarta og fær  aldrei af sér að segja frá ofbeldinu sem hann sætir 

en flýr inn í fortíðina og frímerkjasafnið til að forðast einangrun og kúgun í núinu. Örvænting og biturð 

hlaðast upp innra með honum og á fullorðinsárum hefnir hann sín loksins - á táknrænan hátt. Íbúar 

Nykøbing hafa mikið á samviskunni en saga Knuds er auðvitað ekkert einsdæmi. Alls staðar á öllum 

tímum mætir fólk fordómum, ofsóknum og kúgun og ber þess menjar ævilangt. Það virðist ekki vaka fyrir 

Knud Romer að skrifa sig frá sársaukanum með bókinni því þar er hvorki sátta- né fyrirgefningartón að 

finna, aðeins reiði og kaldhæðni. 

Sagan er brotakennd og inn í hrollvekjandi bernskuminningar Knuds fléttast grátbroslegar sögur af 

ættingjum hans sem endurspegla kynslóðir og tíðaranda fyrri alda. Hjónabönd ganga misvel, 

framtíðaráform bregðast og hugsjónir kosta mannslíf. Sá sem blikkar er hræddur við dauðann er 

óhugguleg náttborðslesning þegar allt kemur til alls, því hún heldur manni vakandi og minnir á að það er 

grunnt á því góða í mannskepnunni.  
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