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Jóanes Nielsen: Broer af sultne ord
(Torgard).

»BROER AF AF SULTNE ORD« – titlen
på Jóanes Nielsens seneste digtsam-
ling - er særdeles betegnende for de
kraftfulde og farverige digte, som
udgør digtsamlingen. Den færøske
forfatter regnes for en af Nordatlan-
tens vigtigste poeter, han er en ord-
jonglør, mester i at tage temperatur
på tiden. Hør bare fra digtet »For at
skære det ud i pap«: 

Kvinden skal være kvik
Madglad
Og synge under bruseren
Jeg gider ikke tomhjernede skønheder
Har lyst til at smide en sådan i vaskemaskinen på
Kogeprogrammet
Og mens hun hænger og drypper på snoren
Tager jeg mig ikke af om fuglene spiser af hende
Med andre ord
Hellere Anders And end Sherlock Holmes
Hellere symaskinen
End det sidste skrig fra Paris

JÓANES NIELSEN SKRIVER »lige på« og direkte, tillige
med stor humor og varme. Det gælder både i digte-

ne, men også romanen »Glansbilledsamlerne«, som
udkom i Danmark sidste år. En roman, som fik top-
karakterer blandt anmelderne. Den omhandler seks
drenges opvækst i 1960ernes Tórshavn og følger
dem frem mod 1990erne, hvor den sidste af dem dør
– i København og af aids, den sygdom ingen må dø
af på Færøerne.
Med andre ord: Forfatteren tager fat på et kontro-

versielt emne, som på mange måder er tabu på Fæ-
røerne, hvor romanen også vakte stor debat. Men
dette er blot et af romanens temaer, først og frem-
mest er »Glansbilledsamlerne« en roman om unges
drømme og lidenskaber, der kan være så stærke, at
man dør af dem.

SOM ALLE ANDRE forfattere på Færøerne har Jóanes
Nielsen også måttet ernære sig af andet end sit for-
fatterskab. Blandt andet har han været sømand,
hvilket uden tvivl har givet næring til både digte og
romaner. Om sig selv har han udtalt: »Jeg studerede
på havene ved Grønland og New Foundland. Kender
lidt til cementblandere og gummigeder og har næse
for guld, lort og solformørkelser«.

DET ER DET FÆRØSKE forIag Torgard, som i år har
udgivet »Broer af sultne ord« og »Glansbilledsamler-
ne« som paperback. Det er første gang siden William
Heinesen og Jørgen-Frants Jacobsen, at en færøsk
forfatter er blevet modtaget og har solgt så godt, at

der har været basis for en paperback-udgivelse. 
Jóanes Nielsen har flere gange været nomineret til

Nordisk Råds Litteraturpris. Det er et spørgsmål om
tid, inden han får den.
Tag Jóanes Nielsen med i kufferten på sommerfe-

rie, du vil være underholdt på den gode og lødige
måde! 

MØD JÓANES NIELSEN i Rødding, Vojens og Sønder-
borg i forbindelse med den store grænseoverskriden-
de litteraturfest i september.
Se mere på www.litteraturfest.nu eller hent et

program på dit lokale bibliotek

Anette Jensen er leder af 
Nordisk Informationskontor i Flensborg.

Poetisk kraft fra Færøerne
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Roskilde Festival. I
år er der også tyskere
med i pantboden på
Roskilde festival. Hid-
til har det kun været
dansksindede sydsles-
vigere.

ROSKILDE. I år kommer der
også tyskere i den pantbod
som Grænseforeningen be-
mander på Roskilde Festival. 
For fjerde år i træk har

Grænseforeningen indgået en
aftale med Roskilde Festival
om at bemande en pantbod
på Camping Øst.
Sidste år var der 125 unge

af sted, men i år er der 200 af
sted, hvoraf omkring 60 pro-
cent er studerende fra det
danske mindretal i Sydslesvig.
Resten er studerende fra Dan-
mark, Norge, Sverige, Færøer-
ne, Spanien, Frankrig, Canada
– og det tyske flertal i Syd-
slesvig, der møder op med ot-
te unge.

Styrker samarbejdet
- Mens de dansksindede syd-
slesvigere demonstrerer mod
diskrimination på grund af
den slesvig-holstenske del-
statsregerings økonomiske
indgreb i det danske mindre-
tals skoler, styrker vi samar-
bejdet mellem dansksindede
og tysksindede sydslesvigere
på årets Roskilde Festival, si-
ger pædagogisk konsulent i
Grænseforeningen, Gunvor
Vestergaard og chef for pant-
boden.
- Det er naturligt for os at

invitere tysksindede sydslesvi-
gere til at indgå i et fælles-
skab med os. Vi har altid ar-
bejdet for at styrke det frede-

lige samarbejde mellem kultu-
rerne i Sydslesvig, og det vil vi
fortsætte med, siger Gunvor
Vestergaard.

200 frivillige
Grænseforeningen er på festi-
valen for at lave et overskud
til foreningen. Pengene, der
tjenes ind i pantboden, sendes

videre til sociale aktiviteter.
For deres indsats har de 200

frivillige unge fået et arm-
bånd til festivalen samt mu-
lighed for at købe morgenmad
og frokost til blot ti kroner.
Der har været rift om at

komme med som frivillig
medhjælper i pantboden. Især
efter at Roskilde Festival kun-
ne melde »al udsolgt«, er det
strømmet ind med ansøgnin-
ger, oplyser Gunvor Vester -
gaard på sin Facebook-side.
Det er i øvrigt en stor for-

del, at der tales tysk i pantbo-
den. Mange af de sigøjnere,
der samler dåser og flasker på
pantboden, taler nemlig kun
tysk og ikke engelsk som
fremmedsprog.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Tyske hjælpere for Grænseforeningen

Trængende festivaldeltagere er allerede gået i gang med at gøde græsset på Dyrskuepladsen i Roskilde. Det vides ikke, hvilken na-
tional herkomst disse herrer - og kvinden - er af.

Roskilde
Festival er
blevet en
danskerfest
ROSKILDE. Engang var
de udenlandske gæster
i overtal på Roskilde Fe-
stival, men sådan er det
ikke længere. Ifølge fe-
stivalen er 80 procent
af publikum i år fra
Danmark.
Det skriver Dagbladet

Roskilde.
Det er især svensker-

ne, som har glimret
med deres fravær, siden
det begyndte at gå til-
bage for den svenske
krone. - Når vi analyse-
rer tallene, så skyldes
det store fald grund-
læggende svenskerne.
Derfor mener vi faktisk,
at vi ret nemt kan kom-
me igen, når situatio-
nen retter sig i Sverige,
siger festivalens udvik-
lingschef Esben Daniel-
sen.
- Vores bedømmelse

er, at interessen fortsat
er der, men at vi nok vil
opleve nogle år, før an-
tallet af udlændinge
stiger igen. Vi vil selv-
følgelig arbejde fokuse-
ret med det fremad og
se, om vi skal skærpe
vores strategi og få
bedre erfaringer med
andre lande end de
nærmeste. Dog skal jeg
sige, at 20 procent er
rigtig mange udlændin-
ge i forhold til andre
festivaler, så det er sta-
dig rigtig flot, men vi
vil bare gerne ligge
endnu bedre, som vi har
prøvet tidligere, siger
han.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de
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Man skal tænke sig meget godt om, før man smider tøjet på
Roskilde Festival. Der løber mange pressefotografer rundt på
festivalpladsen.

Det er naturligt
for os at invite-
re tysksindede
sydslesvigere.

Gunvor Vestergaard
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