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F L E N S B O R G

KULTUR

Brahmadellerne. En
nordatlantisk krøni-
ke. Roman af Jóanes
Nielsen. Oversat af
Povl Skårup.  Forla-
get Torgard, 2012.
348 sider.

TAK TIL DET FÆRØSKE FORLAG Tor-
gard for, at vi endnu engang kan
læse en roman af Jóanes Nielsen
på dansk. Man kender bedst for-
fatteren for de slagkraftige digte,
som med jævne mellemrum sendes
fra hans hånd og netop via forla-
get Torgard finder vej til et dansk
læsepublikum.

SENESTE ROMAN fra Jóanes Niel-
sen var »Glansbilledsamlerne«
(2008), som velfortjent høstede
mange anmelderroser.
Nu er forfatteren igen aktuel
med romanen med det spøjse navn
»Brahmadellerne«, som han tidli-
gere i år modtog Færøernes litte-
raturpris for.

DER ER TALE OM en generationsro-
man, som strækker sig over flere
århundreder. Og holder man af at
læse William Heinesen, kan man
roligt tage fat på denne roman,
for den er holdt i samme ånd. Og-
så Jóanes Nielsen skriver om origi-
naler, fantaster og skæve eksisten-
ser.
Som læser må man holde tungen

lige i munden, for det vrimler med
personer, og der springes i tid og
sted.
Forfatteren ynder at blande fak-
ta og fiktion, historiske personer
optræder side om side med opdig-
tede, og man præsenteres for for-
fatterens kommentarer til både
døde og nulevende færøske for-
fattere og kunstnere i et muntert
og skælmskt sprog.

KORT OG GODT er romanen en
skildring af flere slægter på Færø-
erne – Brahmadellerne og Tvibuer-
ne. De ligger i indbyrdes strid gen-
nem flere generationer, og man
fornemmer, at stridigheder stikker
dybt og ikke glemmes.
En af hovedpersonerne er den
begavede og berejste søfarer Tóvó,
som er af brahmadelslægten. Som
forældreløs står det ikke skrevet i

stjernerne, at han skal klare sig,
men via godsindede folk lykkes
det ham alligevel at komme godt i
vej og sejle på de syv verdenshave,
men han ødelægger sit eget liv
ved at optræde voldeligt overfor
en skibsmagnat fra Tórshavn.

TÓVÓ SYMPATISERER med en flok
arbejdere, som i slutningen af
1800-årene ønsker en beskeden
lønfremgang.
Den slags socialistiske tilbøjelig-
heder kan ikke accepteres på Fæ-
røerne, og da den rige fragtskipper
pudser ordensmagten på arbejder-
ne, farer der en djævel i Tóvó, og
han river bogstavelig talt nosserne
af skibsmagnaten. For den gerning
må Tóvó afsone 16 år i Vridsløse-
lille i Danmark.

OGSÅ I FORFATTEREN og journali-
sten Eigil, som lever århundredet
senere, gemmer der sig lidt af en
vild- og voldsmand.
Han gør karriere i selvstyreparti-
et, men da en avisleder ripper op i
hans fortid og ødelægger hans
fremtid i politik, gør han kort pro-
ces og giver sin modstander et så-
dant lag tæsk, at der ikke er meget
tilbage af ham.
På sin vis er der rigeligt med
slagsmål, både verbalt og reelt ro-
manen igennem, men altid fortalt
med en sådan respektløs og skæv
humor, at man som læser må
overgive sig.

DER ER IKKE MEGEN romantik over
det færøske samfund, når det
kommer under Jóanes Nielsens
skarpe lup. Men man falder for
hans humor og skæve romaneksi-
stenser.

FOR NOGLE GENERATIONER siden
var det færøske samfund på højest
5000 indbyggere, i dag er det på
omtrent 48.000.
I samfund af den størrelse ken-
der alle hinanden, og alle har no-
get på hinanden, stridigheder kan
vare ved i generationer, uden at
man egentlig husker oprindelsen
til ufreden. Var der nogen, der
sagde Sydslesvig?!

Anette Jensen, leder af Nordisk
Informationskontor
aj@nordisk-info.de
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Alle har noget på
hinanden, stridig-
heder kan vare ved
i generationer,
uden at man
egentlig husker
oprindelsen til 
ufreden.

”

Kultur på Cathrinesminde
BROAGER. Cathrinesminde Tegl-
værk er klar med programmet til
den 11. kulturmåned i maj næste
år. Den 2. maj kommer Niels Hel-
veg Petersen og taler om sit liv
som minister og om fremtidens
udfordringer. Den 7. maj er det
skuespilleren Flemming Jensen,
der fortæller om sit liv med teater
og revy, som nisse og forfatter. En
anden skuespiller kommer den 13.
maj: Malene Schwartz holder et
foredrag om sit liv med teater og
film, blandt andet som Maude i
Matador. 
Kulturmåneden sluttes af med en
jazzkoncert. Jim McIntosh and his Jazzaholic giver kon-
cert den 22. maj. Hvert andet år, i de ulige årstal, er der
kulturmåned for voksne, mens der hvert andet år er kul-
turmåned for børn, som arrangeres af Biblioteket Broa-
ger. Billetter til alle fire aftener koster 340 kroner og er til
salg frem til 24. december. De kan bestilles på cmt-bu-
tik.dk. Har man ikke netadgang, kan man kontakte Jørn
Lehmann Petersen på telefon 4040 5833 vedrørende bil-
letter. Med i prisen er det sædvanlige traktement: kaffe-
punch og fedtemadder. 
Når der til marts sælges billetter til enkelt-arrange-

menter, bliver prisen 100 kroner pr. aften. (FlA)

Ny bog af Irma Lauridsen
RINKENÆS. »Tænk det - Skab det« hed-
der en ny bog af forfatteren Irma Lau-
ridsen fra Rinkenæs. 
Bogen viser - med mange cases -

hvordan man selv kan gribe livet og
»skabe langt større intensitet, glæde,
kærlighed og mening hver eneste dag«,
siger Irma Lauridsen om sin bog: »Gøre
sig mere fri af masse-mentaliteten og
finde ind til det autentiske menneske, man dybest set er«.
Bogen er på 350 sider og kommer ind på emner, der alle

har med visualisering at gøre: Musikkens betydning for os,
kærlighed, passion, at forelske sig i livet og i sig selv, om
magi og »sommerfugleeffekten«: Hvordan vores tanker
kan nå et »mål« langt væk og påvirke det.
Man kan læse mere på irmalauridsen.dk (FlA)

Malene Schwartz
kommer til kultur-
måned i maj næste
år.
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Bøger. Kendt naturven og
foreningsmenneske udsender
en bog om sit lange liv på
Sønderjyllands vestegn.

RØMØ. Rosa Schmidt på 87 år er kendt
fra sine talrige engagementer i Rømøs og
Sønderjyllands foreninger. På søndag ud-
giver hun sine erindringer med titlen
»Violer under hækken - her er mit liv!«
Bogen præsenteres ved et arrangement

i Rømø Kirkes menighedssal i præstegår-
den, hvor forfatteren klokken 19 læser op
fra sin bog.  
I bogen fortæller Rosa Schmidt om sit

liv i Sønderjylland fra sin barndom i Bal-
lum ved Tønder under krisen i 1930erne
og om sin slægt. Hendes far deltog i Før-
ste Verdenskrig 1914-18 som indkaldt i
den tyske hær. Hun husker ham som en
blid og kærlig far gennem hele livet, til
trods for at han havde traumer fra kri-
gen. Rosa Schmidts bedstefar var med i
redningsberedskabet på Rømø, og i bo-
gen fortæller Rosa Schmidt om dengang,
han deltog i redningen af mandskabet fra
det strandede skib »Schlei«.
Rosa Schmidt fortæller om sit liv som

ung under besættelsen, som hun opleve-
de både som pige i huset i Tønder og som
ansat på et hotel i København.Og hun
beretter om sit liv som voksen dansksin-
det sønderjyde.
Hun har været på Rødding Højskole i

1944 og studerede derefter til lærer på
Statsseminariet i Vejle. Hun var i mange
år lærer i Daler ved Tønder og gennem 36
år på Rømø i den stråtækte Sønderby
skole, Kongsmark Skole og senest i den
nye Havneby skole.
Ud over sin lærergerning har hun i

mange år været naturvejleder på Rømø
og guide på øen, på fastlandet og på øen
Sild.
Hun fortæller om sit liv som medarbej-

dende hustru i sin mand Al-
freds købmandsbutik i
Kongsmark på Rømø sidelø-
bende med hendes arbejde
som lærer. Butikken var i
lokalområdet, og blandt tu-
risterne, blandt andet kendt
for sit store udvalg og ikke
mindst for sin vandstands-
tavle som Rosa Schmidts
mand Alfred opdaterede
hver dag i sommerhalvåret.
Rosa Schmidt er ikke kun

sønderjyllands- men også
danmarkskendt for sit store
engagement i Rømøs foreningsliv, især de
foreninger, som hun selv startede, »Ven-
ner af Rømøs Natur« og »Fonden til beva-
ring af gamle Rømøhuse«, som hun stadig
er aktiv i som 87-årig.
Hun har medvirket i TV-manden Poul

Thomsens programmer og givet oplysnin-
ger til talrige artikler i mange medier på
grund af sin store viden om Rømø og
øens natur.
Rosa Schmidt har for sin indsats mod-

taget Verdensnaturfon-
dens Naturpris, Sønderjyl-
lands Amts Naturpris samt
Sønderjyske Naturpris i
1992.
Bogen er illustreret

med billeder fra Rosa
Schmidts liv samt med
tegnede illustrationer af
naturens planter på Rømø
tegnet af Rosa Schmidt
selv. Hun har tidligere teg-
net og skrevet folderen
»Rømøs flora og fauna«,
som har oplyst mange tu-

rister og lokale om øens natur gennem
årene.
Rosa Schmidts bog hedder »Violer un-

der hækken - her er mit liv!« og koster
198 kr. Den kan købes i alle danske bog-
handler, ved arrangementet i Menigheds-
salen på søndag eller på privatbogen.dk .
Bogen er udgivet i samarbejde med forla-
get JB Historie fra Lystrup ved Aarhus
ejet af historikeren Jan Baltzersen. (FlA)

Rømøs Rosa ser tilbage

Rosa Schmidt er en levende legende på Rømø. FOTO: FLA


