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Brahmadellerne Jóanes Nielsen Hent PDF "... fængslende og vildtvoksende (...) Der er en vældig, oceanisk
fortællekraft i Jóanes Nielsens færøske krønike" - Kristeligt Dagblad.

"Skrøner, historiske facts og ren fiktion er blandet godt og grundigt i den muntert skælmske roman" -
Jyllands-Posten

"I al sin umanerlighed er det en umådelig charmerende og i grunden uimodståelig bog." - Information

Brahmadellerne følger de to færøske slægter Brahmadellerne og Tvibur over 250 år. Begge slægter
kendetegnes ved, at deres ståsted både er kristent og trækker tråde fra både hedenskab, overtro og andre

verdensreligioner. Det sker ikke uden sværdslag. Med dette udgangspunkt følger vi deres indbyrdes konflikter
og afhængighed i samspil med resten af de nordatlantiske lande.

Brahmadellerne er historien om arbejdere og arbejdsgivere, kristne og overtro, vold og kærlighed, mænd og
kvinder, Danmark og Færøerne og ikke mindst længslen efter at gøre sig fri af fortid og slægtskab.

Brahmadellerne rejser spørgsmålet om det overhovedet er muligt.

Ordbogen om "krønike": 1) Historisk fremstilling eller fortælling der omhandler et bestemt landområde, en
bestemt gruppe personer, et særligt fagområde, en afgrænset periode el.lign. 2) Usand eller opdigtet historie,

beslægtet med skrøne.

Brahmadellerne er begge dele, og man kunne også kalde den en roman. Bogen leger godt og grundigt med
fiktion og virkelighed. Den er personlig, men aldrig privat.
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