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fagligt investerede og indføre nuværende 

og kommende studerende til Antropocæns 

klassiske overvejelser. D 

VIOLIN ARRET 

Knud Romer 

Pigen i violinen 

141 sider, 269 kr. 

Lindhardt & Ringhof 

Anmeldt af 

Henk van der Liet 

»Pigen i violinen« er en skæbnefortæl

ling eller snarere et eventyr, der tenderer 

til det tragikomiske. Eventyrgenren kræ

ver kunstnerisk fingerspidsfornemmelse, 

og i lyset af dens forkærlighed for datids

formen og tilbøjelighed til det moralise

rende virker kortprosaformen efter hen

sigten. Spørgsmålet er imidlertid, om 

værket kunstnerisk holder, hvad det lover. 

Knud Romers valg af en ung kvindelig 

jegfortæller er i hvert fald overraskende 

vellykket og konsekvent gennemført. 

Fortællingen om titlens pige starter i 

det øjeblik, hun som femårig har fået en 

violin af sin far. Instrumentet viser sig på 

den ene side at være hendes ledestjerne og 

på den anden side hendes nemesis. Fra da 

af står hele hendes (unge) tilværelse i vio

linens tegn, endeløse øvelser skalaer 
' ' 

håndsætninger m.m. For hende drejer det 

sig ikke om at undertvinge sig instru

mentet og få det til at makke ret, men om 

selv at underkaste sig violinen for derved 

at få den musik frem, som allerede befin

~er sig i den. Det, hun få,r til gengæld for 

sme anstrengelser, er, at violinen vækker 

ukendte følelser til live, og at hun smelter 

sammen med instrumentet: Violinen 

»gav udtryk til alt det, som var inde i mig 

og sov«. 
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Men at få musikken til at klinge pa 

denne måde er langt fra omkostningsfrit, 

og eftersom hun ikke er et gudsbenådet 

vidunderbarn, må hun bruge megen tid 

på at øve og udvikle sig som musiker. For 

at kunne realisere drømmen om at blive 

solist forsømmer hun nødvendigvis alt 

muligt andet, og for at få kabalen til gå 

l> op må hun holde sine følelser og indre 

~ dæmoner i kort snor, for »Musik var smer-

5 te - ikke lyst - og jo bedre man spillede, 

~ desto mere gjorde det ondt«. 

~ Selvom musikken i princippet skulle en 

være noget udadvendt og grænsebryden

de, foregår Knud Romers fortælling i et 

yderst begrænset univers. Bogens jegfor

tæller, den anonyme pige, bor i en unavn

given by i en lejlighed sammen med sin 

far og kat, hvor alt er fokuseret på hendes 

violinspil: »Vi så ikke meget til andre 

mennesker og boede for os selv. Der var 

stille som klangbund.« Metronomen for

deler tiden i identiske stykker, som er 

med til at disciplinere hende og hendes 

spil, hvorved hun føler sig som en slags 

robot eller tinsoldat, »som om jeg var 

en drevet af tandhjul og trukket op af pligt 

i og angst«. Tilsyneladende er violinspillet 

~ på trods af disse omkostninger så beta-

~ gende, at det er umagen værd, vel at 

~ mærke indtil der i bogens slutoptrin kom

!\) mer grus i maskineriet. 

c.... ~un indgår villigt i et benhårdt præ-

~ stat1onsræs, som også fører hende til by-

~ erne med ~e bedste musikpædagoger og 

~ m~st præst1gefyldte akademier, specielt 

':1e~ og Salzburg. Begge byer er, ligesom 

pigens egen tilværelse, præget af facader 

med ypperlig kunst, der skjuler en grim 

altfo~tærende bagside af evigt slid o~ 

smålighed samt en kavalkade f h a avare-

rede karrieredrømme. Det lykkes Knud 

Romer specielt godt at fremstille disse 

halvskøre og tragikomisk k . 
o e e s1stenser 

sadan som 'madmor' Iris de 1 . ' , r ever 1 en 



■ 

skinverden med kuldsejlede kunstner

drømme det geniale rodehoved Mzia og 

---......... iii:::~ "-; 
18 r en overværer friluftsspill 

o D et »Jed 
pa ompladsen u n der S 1 b errnan.n. 

' 0 

den tyranniske professor Arenkow pa 

konservatoriet, der skælder hende ud for 
et godt ord. Iris har forskanset sig i sit 

afblegede og nussede klunkehjem efter et 

mislykket ægteskab med en verdensbe

rømt og dybt neurotisk pianist, der sim

pelthen aldrig kom hjem efter en ver

densturne. Resten af sine dage levede 

hun på »krummerne af hans berømmel

se som hun serverede med abrikoslikør, 
' og der blev mindre og mindre af den«. 

Stort set samtlige personer i Romers for

tælling klamrer sig desperat til fortiden 

for at holde deres indre dæmoner i skak 

og virkeligheden fra døren. 
Jegfortælleren er allerede som ung 

klar over, at violinen ikke blot er et fæng

sel og et hamsterhjul, men også en måde 

at tjene penge på, for hvis »man havde 

penge, var man lykkelig«, hvilket hun 

dog senere finder ud af er selvbedrag. 

Ikke desto mindre er hun glad for den 

tryghed, som de gentagne øvelser og faste 

ritualer fører med sig. I løbet af puberte

ten begynder de første små revner at vise 

sig i disciplinens panser. Hun mærker, at 

hun er vild med drenge, men hun aner 

ikke, hvordan hun skal forholde sig til 

følelsen: »Det tiltrak mig, samtidig med 

at det var væmmeligt. Det var dyrisk og 

primitivt og uhyggeligt ligesom min 

hangale kat i løbetid«. Ved siden af vio

linspillet har hun også en dagbog, som 

hun betror sig til: »Der stod ulykkelige og 

skamfulde ting om mig selv. Og frygteli

ge ting om mænd. De tog mig og slog mig 

og hidsede mig op. Jeg var bange for det 

og ville ikke vide af det bagefter. Hvorfor 

kunne jeg ikke blive forelsket som alle 
andre og spise normalt?« 

Jegfortælleren er lige så bange for det 

andet ~øn som for døden, en frygt der 

pludselig vækkes til live, da jegfortælle-

. 1 . a Z Ur << 
spie e. Og ligesom i H ff ger Fest 
. k o mansth 1 -

sis e skuespil sker der og o • • a s klas. 
1. sa i »Pi . 

o inen« en omvendelse D gen. 1 vi-
K . ermed a 

nud Romer også at »P· . . ntyder 
' igen i v101 · 

er en opdateret »Jederman 111.en.<< 
Il<<, nu rn d 

kvindelig hovedperson O . t e en 
.k . gi orm af 

l> tragi omisk kunstnernovell n en 
z e. norner h 
~ ligeledes importeret et skabelonagf ar 
r persongalleri, der passer som t d . h igt 
o o l ose fl 
~ allegorien og eventyret. 1 

~ I »Pigen i violinen« peges d 
:o er udover 

»Jedermann« også på flere andre k 
. k .c b"ll d unst-

nen~ e ior 1 e er og inspirationskilder 
specielt tysksprogede litterater u d . d ' 

. . ve s1 en 
af en del musikere er der åbenlyse h • env1s-
ninger til digterne Rilke og Paul Celan 

. . , 
men stemn1ngsmæss1gt kunne bogen 

også vække minder om polske Bruno 

Schulz, jiddisch-ukrainske Joseph Roth 

eller Coen-brødrenes filmiske univers. 

Referencerne peger ikke blot på tekstens 

historisk-kulturelle referenceramme, 

men også på den kunstneriske nødven

dighed, som »Pigen i violinen« tilsynela

dende udgør for forfatteren. Ligesom sine 
(/) 

~ romanpersoner sigter Romer højt. Han 

5 vil ikke gå på kompromis, når det hand

~ ler om kunsten. Han vil ikke vælge mel
-i 

~ lem livet og kunsten. For ham er det, lige-

1\) som for jegfortælleren, alt eller intet. 

Derfor bærer jegfortælleren det mær~e, 

2 hun har fået under hagen efter utallige 
2 timer med violinen klemt fast, soID et 

~ adelsmærke. Men i det lange løb lader 
~ d n melder pas, 

kroppen sig ikke narre, e i 
. ed et brag 

og rutinerne styrter i grus rn 
bogens slutoptrin. Spoileralert. k rren· 

. l" nkon u 
På falderebet får vio ine nerell 

. 1. . rn jegfortæ 
ce af en ung vio inist, so . . . »Den 

{i 1 ker sig i. 
over hals og hovedet ore s J. eg åb· 

· h. teslag, og -
eneste takt var mit 1er 50ø so 

. . d ar varil'.le p e11 
nede mig i toner, er v . håndeil· 

len, og holdt min stemme~ 



en fugl_ og jeg var lykkelig«. 

sang som . o • 

f r eJ· ser kæresten videre pa sin 

Dere ter 
· 

, og hun ser ham aldrig igen. 
turne, 

. 

Titlens violin stammer fra Østrig, og 
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en stor del af pigens uddannelse foregår i 

musikbyerne Wien og Salzburg. »Pigen i 

violinen« bærer præg af en centraleuro

pæisk stemning. Hele teksten er skrevet i 

datid, og atmosfæren oser af falmet stor- l> 

hed og dertilhørende tragikomiske skik- ~ 

kelser med mislykkede livsbaner. Knud · PJ 
0 

Romer har skrevet en underholdende m r 
(.I) 

kortroman, der er bedst, når den opdyrker 

en særlig klaustrofobisk stemning - men 

dens overraskende slutning burde have 

gjort mere ondt, end den gør. Mon bogens 

slutning er optakt til en fortsættelse om 

en kvinde, der på tærsklen til sit kunstne

riske gennembrud pludselig går i stå, 

melder pas og giver sig sine indre dæmo

ner i vold? Måske som narkoluder på 

Broadway Bar i Wien? □ 
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parre Johansson 

Lysetsjord 

159 sider, 179 kr. 
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