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BOGTIP

TAK TIL DET FÆRØSKE FORLAG Torgard for, at vi endnu engang kan
læse en roman af Jóanes Nielsen
på dansk. Man kender bedst forfatteren for de slagkraftige digte,
som med jævne mellemrum sendes
fra hans hånd og netop via forlaget Torgard finder vej til et dansk
læsepublikum.
SENESTE ROMAN fra Jóanes Nielsen var »Glansbilledsamlerne«
(2008), som velfortjent høstede
mange anmelderroser.
Nu er forfatteren igen aktuel
med romanen med det spøjse navn
»Brahmadellerne«, som han tidligere i år modtog Færøernes litteraturpris for.
DER ER TALE OM en generationsroman, 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. Også Jóanes Nielsen skriver om originaler, fantaster og skæve eksistenser.
Som læser må man holde tungen

”

Alle har noget på
hinanden, stridigheder kan vare ved
i generationer,
uden at man
egentlig husker
oprindelsen til
ufreden.

lige i munden, for det vrimler med
personer, og der springes i tid og
sted.
Forfatteren ynder at blande fakta og fiktion, historiske personer
optræder side om side med opdigtede, og man præsenteres for forfatterens kommentarer til både
døde og nulevende færøske forfattere og kunstnere i et muntert
og skælmskt sprog.
KORT OG GODT er romanen en
skildring af flere slægter på Færøerne – Brahmadellerne og Tvibuerne. De ligger i indbyrdes strid gennem 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 tilbøjeligheder kan ikke accepteres på Færøerne, og da den rige fragtskipper
pudser ordensmagten på arbejderne, farer der en djævel i Tóvó, og
han river bogstavelig talt nosserne
af skibsmagnaten. For den gerning
må Tóvó afsone 16 år i Vridsløselille i Danmark.
OGSÅ I FORFATTEREN og journalisten Eigil, som lever århundredet
senere, gemmer der sig lidt af en
vild- og voldsmand.
Han gør karriere i selvstyrepartiet, men da en avisleder ripper op i
hans fortid og ødelægger hans
fremtid i politik, gør han kort proces og giver sin modstander et sådant lag tæsk, at der ikke er meget
tilbage af ham.
På sin vis er der rigeligt med
slagsmål, både verbalt og reelt romanen 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 romaneksistenser.
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 kender alle hinanden, og alle har noget på hinanden, stridigheder kan
vare ved i generationer, uden at
man egentlig husker oprindelsen
til ufreden. Var der nogen, der
sagde Sydslesvig?!
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