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nicolaj stochholm 
Jeg debuterede som digter i 1991 med samlingen 
Biografi, og min seneste digtsamling hedder Titlen i 
paradis og udkom på Gyldendal i 2015. Jeg har dyrket 
rejsen og den måde, den indvirker på skriften på, jeg 
har både boet i Paris i halvandet år og på en ø i Spa-
nien i sammenlagt tre år, dyrket isolationen og det at 
være alene med mit sprog. Da jeg første gang rejste til 
Irland, var det litteraturen, der trak mig, det myste-
rium at så forholdsvis en lille nation har produceret så 
megen verdenslitteratur. Jeg endte med at forelske mig 
hovedkulds i en lille ø ude i Galway Bugt, Inishmore 
hedder den, og den er den største af Aran-øerne dér, 
hvor bølgerne ifølge digteren Seamus Heaney kommer 
snøftende ind fra Amerika. Engelsk taler de kun til 
dyrene og turisterne. Jeg cyklede alene ud til enden af 
den, og helt udaset så jeg, hvordan øen løb ud i havet, 
og pludselig så jeg, at det var her, øen Vidar ville opstå, 
hvis verden blev ramt af Ragnarok. Da mit eget livs 
drømme blev ødelagt, mens jeg boede i en alt for dyr 
lejlighed i Dublin året efter, var der kun ét sted at rejse 
hen, og det var til Inishmore, og jeg boede der i næsten 
fem år.
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intro
de kaldte os for vikinger

Dublin, Ath Cliath, skrivestop. Baile Ath Cliath. Vi var 
tre venner, som i juli 1994 landede i Dublin Lufthavn, 
der dengang lugtede lidt af indkøbscenter i en provins 
med tre hengemte uniformer, og den virkede så skø-
desløst hjemlig, at det nok var vores job selv at opsnu-
se landets strålende sider. Vi så, at byen var bygget af 
sten, der blev grå og sorte og brune i sommerregnen, 
og husene afgav en em af kul og andre mørke forbræn-
dingsdampe, da vi begyndte at trille ind imellem dem 
med taxaen for fuldt nedrullede gardiner. Bilernes 
farver tæller ikke stort, når det drejer sig om at sanse 
følelsen af en fremmed by og dens bløde punkter. 
 Vi var unge og var rejst derover for at prøve at blive 
lidt rigere på, hvad det dog er med de irlændere og den 
verdenslitteratur, og som de sprintere, vi var sammen, 
var vi ikke sene til at kommentere vores oplevelse af 
det massive grå over for chaufføren og fortælle ham 
om vores mission og råbe op om vores egne litterære 
og kunstneriske ambitioner. Chaufføren var først smi-
lende glat, som når man får besøg af en knallertbande 
i sin campingvogn, så blev han afmålt høflig, fordi vi 
konstant afbrød hans rejseførertaler om byen med 
vores øjeblikkeligheder, vores byger af spørgsmål, der 
på et tidspunkt fik os til at glemme at se ud på Dublin, 
som vi jo rent faktisk var i færd med at køre endnu dy-
bere ind i. Vi var skilte enebørn og lykkeligt uvidende 
om, at i Irland så hedder brushoveder i flok lads, og så 
bliver man tiltalt som en tragt ind i gruppen og som 
ansvarlig for den, hvis man for eksempel står i en pub 
og larmer for meget. 
 Tag det ikke personligt, tag det som et kompliment, 
de andre er det også, de hørte det bare ikke lige dér. 
Man er det allerede, når man er to, man kan sågar 
være det alene, sammen med vildt fremmede, og 
pigerne tæller også med. Her inden for denne sprog-
grænse skal man jo nærmest være et helt ishockeyhold 
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eller en afdeling til en firmafest med rygmærker, ret 
så mange flere mennesker samlet i specifikke sociale 
situationer, før man kommer i nærheden af en sådan 
tiltale, og man kan så let som ingenting melde sig ud 
igen og blive individ uden at rykke sig ud af stedet, 
ét blik er nok. I Irland skal man flytte ud på en øde ø 
for ikke at blive inkluderet, og hvis man så kommer 
tilbage og begynder at tale med mennesker igen, så 
kommer man straks på hold med andre eneboere og 
deres gerninger gennem tiden. For slet ikke at tale om, 
at man som tidligere eneboer må døje at blive slået i 
hartkorn med de lømler, der står og driller en, af en 
hyssende tilfældig bartender eller af en frisk krejler på 
kajen, så uden at lyde som et blegt host af Halfdan Ras-
mussen siger jeg, at i Irlands grønne skove og stensatte 
byer er dette blide sociale instrument i spil hele tiden. 
Det ligger præcist mellem gruppe og individ. Det er 
sikkert noget katolsk noget, ville en Tidehverver garan-
teret hævde, det synes jeg er sippet, for mig handler 
det om, at man gør sig den ulejlighed at medtænke, 
at man også virker som en gruppe på den eller dem, 
man møder, selvom vi alle er individer, altså undtagen 
mig, for jeg havde jo skrivestop og kunne ikke tåle at 
komme i nærheden af at miste mig selv. 

Som sagt, så befinder jeg mig nu i denne tekst i en taxa 
med mine venner Jeppe og Ole og en chauffør, som ty-
deligvis ikke havde til sinds at stikke op for bollemælk. 
Han var en midaldrende mand med en sort brylcremet 
manke, intelligente øjne og skarpe træk, og via bak-
spejlet så jeg, hvordan han midt i vores kåde overbyde-
ri blev mere og mere indestængt, fordi vi åbenlyst ikke 
anede, hvor vi var, og kun pegede på os selv, og jeg var 
den skingreste, høfligste stemme i koret, jeg havde jo 
skrivestop, og det var min egen ødelæggende grædepil. 
Åh syge rose, han afbrød os, lige før Liffey, midt på N1 
i venstre side med strakt arm og en snusket pegefinger 
ud af bilen mod højre, så han nærmest lavede et Hitler-
overskæg på en sagesløs og forskrækket motorcyklist. 
 Ole, der sad på sædet ved siden af ham, lænede 
sit hoved ind over rattet og hans venstre hånd, som 
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heldigvis stadig holdt om det, og Jeppe var godt på vej 
til at tage min plads, og så var vi tre ellers overgivet to 
tætte striber af sort kragerøg på Dublins jerngrå him-
mel. 
 ”Hvad fanden er det?” røg det ud af os, så vi tabte 
smøgerne. 
 ”Det er røgen fra Guinness-bryggeriet,” svarede 
chaufføren tilbagelænet og smilende helt inde fra 
midten af det næste triumferende taktslag. ”Se, det er 
poesi! Det er den søde røg fra de dyrebare kedler!” Og, 
fortsatte han, ”dette er den sande indgang til vores by, 
for I kender vel smagen af Guinness?” 
 Vi gøede i kor, ”det gør vi da i hvert fald!”. 
 ”Men I kender ikke smagen af Irland, før I har smagt, 
hvordan øllen smager her. Den smager ikke som i 
resten af verden, for her er den brygget på Dublin-
vand, vi har det oprindelige bryggeri, og de høje herrer 
har prøvet én gang, i effektiviseringens hellige navn, 
at flytte hele produktionen over til England, men så 
truede vi med generalstrejke og ny republik. Det, I 
og resten af verden hælder i svælget, er en klodset og 
tung kopi, brygget i London på engelsk vand, den er 
tilsat ekstra kulsyre for at klare turen over Nordsøen 
og verdenshavene på bunden af udrangerede olietan-
kere med tømmerflåder som redningskranse chartret 
til ophugspris. Vores egen Guinness,” sukkede han 
ømt, ”ville slet ikke kunne klare sådan en tur, I skal 
smage, hvor delikat og let og stærk, den er her. Det er 
vores hemmelige våben.” 
 Vi hylede ”Beam us up, Scotty!”, da han hældte os 
godt rundtossede ud af sin vogn, mens vi vinkede 
ham farvel foran det ydmyge B&B i Rathmines, der 
glimtede med skæve toner, og hvor vores anviste rum 
sang dæmpet af en fugtig og levende gips. Vi smed 
rygsækkene og det toldfrie og strøg ud igen, hen om 
hjørnet for at smage sådan en ægte irsk Guinness, og 
den havde en himmelsk, fad, dyb udefinérbar følelse, 
som ringede med feer og græs i regn og lyste varmt 
på vores ansigter indtil sekundet efter midnat, hvor 
pubben pludselig lukkede, og det gjorde alle de andre 
pubber, vi løb efter, også, det var vi ikke vant til fra 
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København, og det gik kraftigt ud over det toldfrie, 
som vi hankede op i, før vi drev ud igen i nattegaderne 
og endte som insekter foran et lysende skilt, vi havde 
set på en kilometers afstand, hvor vi hele tiden satte 
tempoet op, indtil vi kunne se, at de grønne døre var 
åbne, der stod Goodfellows Club på skiltet, og det var 
en snookerklub, som aldrig havde holdt lukket, og 
den ligger stadig på Castlewood Avenue, en knitrende 
musik strømmede ud, da vi gik op ad trapperne og 
så, at musikken kom fra en glasboks, hvor en vindtør 
ældre nattevagt sad fraværende. Da han så os, fór han 
ud, han mønstrede os og fik os til at stå på ét ben og 
bedyrede, at hvis vi spildte på beklædningen, ville det 
koste en årsløn, men ellers var vi velkomne til at tage 
vores flasker med, så længe vi betalte indgangen og 
trak en øl hver i automaten. Det var herlige betingel-
ser, og vi fik anvist et enormt bord ovenpå i det ellers 
totalt forladte snookerpalads, og dér døjede vi så med 
de tre meter lange køer, som skulle støde de røde og 
gule kugler i glasperlestørrelse ud mod knappenåls-
hullerne, der fortonede sig som skibe i horisonten hen 
over det umådelige grønne hav af et klæde. 
 
Den næste morgen bragede solen ned, og det blev 
den ved med de 14 dage, vi var der. Drengene, den 
maskuline del af byen, gik allerede med solbriller, da 
vi ramte gaden tungt med en full Irish i maven, ikke 
for at beskytte deres øjne mod solen, som vi senere 
hen lærte, men for at skåne deres glughuller mod 
genskæret fra de blege piger. Og de feminine strålede 
myldrende frem mellem vores tømmermænd, det var 
ligesom at se på solen. That was the summer of 94! Og 
som de halvstuderede vikinger, vi var, insisterede vi 
jo på at mærke og opleve alt inklusive hele mytolo-
gien på vores egen krop. Og det første, vi rigtigt lagde 
mærke til, da vi begyndte at gå af os selv, var de lange 
summende trafikåreveje, der, selvom de pegede på cen-
trum, stadig virkede klemte af byen med dens lange 
rækker af lave huse. Og så alle sidegaderne, hvor den 
ene lille park eller plads eller asfalterede cul-de-sac gav 
os en tydelig følelse af, at alle baggårde var blevet lagt 
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ud mod gaden med tørrestativer, forladte fodbolde og 
væltede trehjulede. Vi gik mod Portobello Bridge, der 
hvor velhaverkvarteret Ranelagh nærmest flyder sam-
men med det mere rustikke Rathmines, før broen over 
Grand Canal og begyndelsen på Dublins indre by eller 
slet og ret D2, som de kalder det selv. 
 Ja, vi kom fra sydsiden, på den anden side af centrum 
og over floden Liffey ligger nordsiden, og vi talte om, 
hvor sjovt det var, at hele byen var spejlvendt, altså 
set gennem et utal af industrialiserede byer gennem 
England og ned gennem vores eget kontinent og ovre 
på de nye verdner, syd vs. nord eller øst vs. vest med 
den faste rollefordeling, at dem, der har det hele, også 
har råd til eftertanken, mens dem, som ikke har så 
meget, ikke har tid og kalder det en luksus. Lad mig 
sige det sådan rent ud: medmindre man er lidt af en 
bersærk, synes jeg ikke, at man skal gå på vilde even-
tyr der alene om natten. Ikke at Northside ikke også er 
fascinerende, de gamle store industrier ligger der, og 
der er også den enorme og skønne Phoenix Park med 
den zoologiske have og stadioner og små fine og gode 
steder, men der er også en rå fattigdom, den utilgivne, 
en sult hærdet gennem generationer uden tid til tvivl, 
kun hurtige handlinger. Jeg siger ikke, at man skal 
holde sig væk, og der er sket meget siden dengang, 
man skal bare vide, at det er dér, mange af dem bor, og 
Northside er ikke stedet, hvor man driver sanseløs rundt 
i sit stiveste puds. Dengang i 90’erne, da jeg først var 
der, og året efter, hvor jeg flyttede dertil, gik de rundt i 
røde Manchester United-trøjer med Noel Gallagher-hår 
og alt for mange af dem med heroinhungrende øjne, 
nu dribler de vist rundt i noget ghettogear, ja tiderne 
skifter, men det er det samme, det drejer sig om, pen-
gene. Andet skal man altså virkelig ikke være bange 
for i sidegaderne, og det er også en del af Dublins rå 
tiltrækningskraft. 

Nå, tilbage til mit første møde med byen sammen med 
mine hirdsmænd fra for mere end tyve år siden. Altså, 
Ole, Jeppe og jeg stod dér på Portobello-broen ellevilde 
over endelig at stå midt i den sang, vi elskede, og se, 
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hvor smuk og muskuløs Grand Canal strakte sig ud 
mod havnen langt borte med dens græsklædte sider 
med træer og stier og bænke og et par pubber spredt 
ned langs dens løb. Vi skrålede Pogues’ Dirty Old Town 
og forstod, hvor let det er at drømme sig en drøm ved 
den gamle kanal. For når man står der på broen og er 
kommet fra syd og ser til venstre, så ser man kanalen 
sno sig over mod Dolphin’s Barn med dens grå faca-
der, det kulmættede og benede arbejderkvarter, og på 
højre hånd altså denne blide, grønne, romantiske kile, 
der løber ud mod havnen, mange digte og sange er 
blevet til der, og mangt et kærestepar har vist kysset 
mere end en gang dér under træerne, som spejler sig 
i vandet fra de gamle flodprammes mørke, fortidige 
og underbetalte rejser op til fabrikkernes vejrende og 
grådige munde. 
 Ad røde stenede omveje nåede vi frem til Saint Ste-
phen’s Green, parken omringet af den svirrende trafik, 
for vi vidste, at den lå som en krone eller et punktum 
over Grafton Street, og vi havde jo allerede besluttet 
hjemmefra, at vi først ville opsøge kvinden fra sangen 
i bronze. Dublin har så mange steder og gader, der er 
bygget på en sang, et digt eller overtaget af siderne 
fra en roman. Saint Stephen’s Green er den centrale 
park, og den har udgange mod Trinity Universitetet, 
internationalt orienterede caféer, eksklusive butikker, 
diplomatboliger flankeret af et par dyre store gallerier, 
det arkæologiske museum og The National Gallery of 
Ireland nede ved en anden noget mindre og endnu 
mere symmetrisk park, Merrion Square. Og godt 
vejr var det hin sommer, da vi havde fået bestrålet 
tømmermændene væk og stod i Saint Stephen’s Green 
med dens lange rækker af bænke og stier fyldt med 
barnevogne og mødre og fædre, der blev soppet nede 
ved dens søbredder, sikken et leben, og forretnings-
folk i suits og spadseredragter, der raskt skød gennem 
parken på vej til deres tallerkener, deres holden i hånd 
eller til deres næste transaktion. 
 Der var alligevel lige lovlig meget lyd og lys i parken, 
så vi fandt let udgangen mod Grafton Street, det er en 
gågade, en markedsgade, lidt rigelig turistet for vores 

in
tr

o



13

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

indhold  register  kort

tilstand den eftermiddag, og pludselig stod hun der 
med sin trækvogn, den søde Molly Malone, en sang 
støbt i bronze og messing. Vi havde kun hørt hende og 
aldrig forestillet os, at hun var så decideret lækker og 
smækker, at det gav stød, og hun, der ellers var sådan 
en pæn folkevise. Ole, der er billedhugger, var hujende 
over hende med det samme, jeg stod helt forstenet og 
ønskede brændende at se hendes bronzeformer blive 
til kød, jeg anede ikke, hvor Jeppe blev af, men da jeg 
kom til mig selv igen, stod han bag hende og holdt 
om hendes bryster, Ole lå under kærren og gloede på 
hendes ben, og jeg hang ind over ladet og slikkede på 
hendes fisk. Hun står ikke på Grafton Street længere, 
hun er blevet flyttet ned til den anden side foran St An-
drew’s Church, hvor der er meget mere lys og opsyn og 
orden, der var vist alt for megen halløj med hende om 
natten dér i bunden af Grafton Street, og det er altså 
ikke vores skyld. Vi rettede kækt på tøjet og fortsatte 
mellem de handlende ned mod førbemeldte kirke, som 
vi passerede på vejen mod Trinity og The Book of Kells. 
 Trinity College er sådan et universitet, man slet 
ikke ville have noget imod at gå på. Det er et kæmpe 
kompleks af bygninger, en park og to haver og en 
cricketbane og en rugbybane. Kollegiet er på områ-
det, og campussen er enorm, vi drev rundt og så på 
de smukke bygninger, statelige 1600-talshuse mellem 
hardcore modernistiske lækre klodser igen mellem 
andre statelige 1900-talspalæer og alle forbundne med 
bænke, små haver og lokale mikro-campusser, det var 
overvældende, solen baskede ned, det var varmt som i 
Sydeuropa, plænerne var oversået med grupper og par 
og venner, der hyggede sig i solen, det var så skønt at 
drive rundt der og sige hej og smile til folk, der åben-
lyst nød varmen. 
 Køen af japanere og pengebæltefolk foran indgangen 
til Book of Kells nede ved universitetets store park var 
altså alt for lang, bogen ville også findes i morgen og 
om hundrede år, det var perfekt bare at drive tilbage 
mod den lille flok af kunstneriske typer, der hang 
festligt uden for en lav bølgebryderbygning, som vi 
havde skimtet tidligere på afstand, og de havde vist 
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også skimtet os. Der var genkendelse og glæde, da vi 
kom hen til dem, det var helt selvfølgeligt, på trods af 
at vi aldrig havde mødt hinanden før. Damien, Eamon 
og Rose stod med en flok og fejrede, at deres fælles ven 
Andrew havde en soloudstilling på galleriet bagved. 
Nu stod de her, kustoderne stod der også og hed Claire 
og Siobhan. Siobhan med alle fregnerne, som om 
hun både var af bronze og kød og blod, hendes varme 
øjne, hendes lykkelige smil. I eftermiddagssolen over 
kunstfakultetet her på jorden kaldet Dublin så jeg 
Jeppe fordybet i samtale med Damien og Claire, jeg 
så Ole, Eamon og Rose tale med begejstring og store 
fagter, jeg så Siobhan grine sammen med nogle af sine 
venner, jeg så deres munde bevæge sig, men lydene var 
pludselig forsvundet, jeg hørte kun bladene på træerne 
knitre omkring mig, og jeg så op og så et fly højt oppe, 
der som en hvid magnet forsøgte at trække mig væk, 
og jeg slugte luften i store bidder af tør lykke og hørte 
mit hjerte som et trommesæt. 
 Efter at have set udstillingen forlod vi Trinity og 
fandt Bewley’s Oriental Cafés Limited, huset lige over 
for udgangen på universitetet sugede os ind med sin 
fin-de-siècle-facade på den anden side af den brølende 
trafikerede tresporede gade, det var som med udstil-
lingen, historien og classiquen på den anden side med 
moderniteten brølende imellem den og os, og idet 
vi krydsede gaden og gik ind, blev vi postmoderne, 
fordi vi jo havde observeret de to tider samtidigt, og vi 
forholdt os helt frit til stedets nye, slidte skønhed. Vi 
dyrkede begejstret Bewley’s bedagede ornamentik og 
lod enhver symbolik være ny, vi vidste, at vi kun var på 
besøg, og at vi fra nu af for altid ville vågne op et andet 
sted. Der var et mylder af folk, der balancerede med de 
beige plastikbakker fyldt med kager, sandwich, tekrus 
og kaffekander, som blev hentet oppe ved en af de 
store madstationer, hvor svære hvidklædte kogekoner 
dansede ballet mellem gryderne, bestillingerne og de 
knitrende kasser. Rummet var kæmpestort og i flere 
niveauer, der var luft mellem alle de kantede hvide 
borde, der stod solidt på deres støbejernsben, der var 
skolepiger og drenge, der sad henslængte i deres uni-
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