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sara dybris mcquaid
Min mor var au pair i Dublin i starten af 70’erne og 
mødte min far, der kom fra forstaden Stillorgan. Selv 
voksede jeg op i Danmark og kom for første gang til 
Dublin i 1994.  Dengang, lige før den keltiske tiger 
tog tilløb, var Dublin ret grå og trøstesløs. Alle besang 
den irske gæstfrihed, musik og teater, men for en ung 
kvinde var det et massivt socialt sammenstød med en 
meget konservativ kultur. I 1995 begyndte jeg at læse 
irsk og britisk historie på universitetet i Maynooth 
med en staccato fredsproces i Nordirland som bagtæp-
pe. Faktisk var det netop under et besøg i Nordirland, 
at jeg blev hvirvlet ind i en paradekonflikt, der gjorde 
mig interesseret i, hvordan markeringen af historiske 
begivenheder påvirker slagets gang. For mig er Dublin 
fuld af sære spændinger mellem det traditionelle og 
det (post)moderne. Det er ikke en nem by at blive klog 
på, og samtidig er den svær at lægge bag sig. Jeg har 
været ansat på Aarhus Universitet siden 2010 som lek-
tor og leder af Center for Irske Studier. Min forskning 
handler blandt andet om fredsprocesser og erindrings-
konflikter og om, hvordan kollektiver husker, glem-
mer og gemmer til en anden gang. 
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gadeparlament
parader, protester og st paddy’s

Parader er formationer, der markerer både det fysi-
ske og abstrakte offentlige rum, og som besøgende 
i Dublin har man gode odds for at blive en del af en 
sørgende, syngende eller oprevet menneskemængde, 
der på én gang demonstrerer og producerer nye fælles 
erindringer. 
 Historisk har parader haft til opgave at demonstrere 
for eksempel kirkens eller laugenes rigdom og magt, 
og siden det 19. århundrede er de blevet et vigtigt 
instrument for staten i konstruktionen, mytologise-
ringen og ikke mindst kommercialiseringen af en 
fælles national identitet. Fra Bastilledagen i Frankrig, 
til Uafhængighedsdagen i USA, til 1. maj i det tidligere 
Sovjetunionen og til Skt. Patricks Dag i Irland bliver 
parader brugt til at udtrykke historisk solidaritet og 
fælles fremtidig vilje. At følge en paradetradition er 
at tage pulsen på nationen – i hvert fald den officielle 
version, der stilles til skue.
 Parader kan selvfølgelig også give stemme og bevæ-
gelse til opråb og protest. Fra spontane forsamlinger i 
Leipzig og Dresden i efteråret 1989, til fredsdemonstra-
tioner mod IRA i Dublin i 1993, til Occupy-bevægelsen 
ved Wall Street og folkemængden på Tahrir-pladsen 
i Cairo i 2011 bliver politiske demonstrationer brugt 
til at afkræve magthavere svar og handling. Da den 
irske nationalisme for alvor kom til udtryk i det 19. 
århundrede, var det ikke mindst i form af masseop-
bud og monstermøder indkaldt af politikeren Daniel 
O’Connell. At følge protesterne i Dublin giver os altså 
mulighed for at spore brudfladerne i det irske samfund 
– også i dag.
 Dette kapitel handler om to parader og to protester, 
der hver især forsøger at versionere det offentlige rum. 
Tilsammen skitserer de en historie om Irlands sociale, 
kulturelle og økonomiske forandring, og hvordan de 
forandringer bliver iscenesat i Dublins gader. 
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Sankt Patricks Dag Parade
Sankt Patricks Dag er dagen, hvor hele verden lader 
som om, den er irsk. Den irske nationaldag er lang-
somt, men sikkert, blevet en global begivenhed, så den 
17. marts bliver landemærker som Colosseum i Rom, 
det Skæve Tårn i Pisa, Sacre Coeurs Basilisk i Paris og 
Cristo Redentor-statuen i Rio de Janeiro alle badet i 
grønt lys for at markere den irske helligdag. I Dublin 
fejrer man Skt. Patrick med ikke mindre end en fireda-
ges festival, så hvis turen ligger i midten af marts, skal 
man være forberedt på at blive hvirvlet ind i alskens 
festivitas med turister fra hele verden iklædt brænd-
bare grønne dragter og en anseelig promille. Men hvad 
er det egentlig, man fejrer, og hvordan har traditionen 
vokset sig så stor?
 Sankt Patrick er Irlands skytshelgen, og den 17. marts 
har siden 1903 været en officiel helligdag. Efter Irland 
fik selvstyre i 1922, var folk meget optaget af at pille 
det engelske islæt af den nye stat og genskabe en mere 
rendyrket irsk kultur. Men selvom Skt. Patricks Dag 
ganske vist blev indført under britisk styre, besluttede 
man alligevel at bevare dagen og markere den ved at 
paradere det irske militær gennem Dublin som en sym-
bolsk opvisning af styrke og selvstændighed. Ruten gik 
dengang fra Collins Barracks, den ældste militærbarak 
i verden, der i dag huser et nationalt kunstmuseum, på 
nordsiden af floden Liffey, over Grattan Bridge, langs 
North Quays, gennem Dame Street til College Green, 
hvor tropperne til hest, til cykel og i tanks blev inspice-
ret af den siddende An Taoiseach (premierminister). 
 I 1950’erne fik Irland en mere åben økonomi, og den 
militære parade blev suppleret med en form for pro-
duktparade, der fungerede som reklamefremstød for 
irsk landbrug og industri. Sindige traktorer blev nu fø-
jet til de marcherende soldater og fulgt af firmaflåder 
fra Jacob’s Biscuits og vogne dekoreret med sloganet 
’køb irsk’. På den måde blev den nationale helligdag 
koblet sammen af militær- og marketingskræfter, dog 
stadig indledt om morgenen med en gudstjeneste på 
irsk, dvs. gælisk. På trods af de nye tiltag herskede der 
generel enighed om, at paraden i Dublin var en særde-
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les tam affære, især i sammenligning med den måde 
dagen blev markeret rundt om i verden, hvor irske 
immigranter brugte den til at fejre deres kulturelle 
identitet og oprindelsesland med ulig pomp og pragt. 
Først og størst i Boston (siden 1737!) og New York, men 
også bemærkelsesværdigt nok i byer som Montreal og 
Melbourne. 

Collins Barracks er efter sigende den ældste militærbarak i verden og 
huser i dag National Museum of Ireland. På billedet ses den massive 
 eksercerplads og den midterste af tre længer © Sara McQuaid
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 I 1990’erne eksploderede den internationale interesse 
for irsk kultur. Under det Europæiske Melodi Grand 
Prix’ pauseshow tog den særegne River Dance med 
afstivet torso og pinocchio-ben verden med storm. Op-
ildnet af den fornyede opmærksomhed besluttede den 
irske regering i 1995, at Sankt Patricks Dag skulle gøres 
til en international og mere moderne festival, som 
kunne tiltrække kommercielle sponsorater og turisme 
uden for sæsonen. Der skulle ikke længere være langt 
mellem optrin og flåder i dårligt vejr, men i stedet et 
non-stop show med masser af gadeteater og et festfyr-
værkeri af aktiviteter. Designguruer og kunstnere blev 
bragt ombord, og det hele blev iscenesat af en festival-
direktør med en stærk vision for både det gamle og det 
nye Irland – dog fortsat i dårligt vejr. Paraden skulle nu 
være en årlig folkefest, en katalysator for bredspektret 
national stolthed, hvor foreninger og græsrødder også 

St Patrick’s Day i Dublin. “Nonne”-optog med irsk kors på cykelvogn  
© Sinead McCarthy
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blev indlemmet for at udvide rækkevidden og fejre 
kreativiteten. Alle skulle deltage! Til paradehistorien 
om militær og marketing kunne dermed tilføjes med-
borgere af alle slags. Ud over en gevaldig økonomisk 
saltvandsindsprøjtning og professionalisering af ram-
merne blev ruten omlagt, så den passerede de vigtigste 
historiske bygninger og gader. Ruten starter nu ved 
Parnell Square i det fattigere, men tungt national-sym-
bol-ladede Nord-Dublin, og går derefter gennem O’Con-
nell Street, forbi hovedpostkontoret og over floden 
for at dreje ned af Dame Street, forbi Dublin Castle, 
der husede den britiske administration indtil 1922 og 
i dag bliver brugt til statsceremonier. Til sidst passerer 
paraden de to katedraler Christchurch og St Patrick’s. 
Det er en kompakt indføring i to traditionelle hove-
dingredienser i irsk national identitet: kamp og kirke, 
og ruten kan med fornøjelse tages på alle tider af året, 
alene eller i flok. Samtidig med at ruten blev lagt om, 
blev den ene helligdag udvidet til en flere dages St Pa-
trick’s Festival, hvor irsk kultur bliver dyrket fra østers 
og Guinness til traditionel og nyskabende musik. 
 Hvert år har sit eget tema, for eksempel The Luck of 
the Irish, Myths and Legends, og senest et tidstrilogi-tema, 
der i 2014, 2015 og 2016 talte til henholdsvis fortiden, 
Let’s Make History; nutiden, Celebrate Now!; og fremti-
den The Future. Med over en halv million deltagere og 
tilskuere er St Patrick’s Festival blevet en metafor for, 
at Dublin som by er blevet mere selvsikker og levende, 
men den storstilede omlægning har også givet anled-
ning til debat. For hvor man måske før kunne sige, 
at irerne var lidt usikre på hvordan, man skulle fejre 
dagen, er de nu mindre sikre på, hvad de fejrer. Er det 
stadigvæk en hyldest til St Patrick’s succes med at 
sprede det kristne budskab i Irland? Er det en cemen-
tering af selvstændighed? Er det en motor for national-
følelse? Er det et karneval på højt kunstnerisk plan? En 
inklusionsøvelse? Et turistfremstød? En drukfest? Er 
det vigtigste publikum dem på gaden eller dem foran 
tv’et? Er det for irerne i Irland eller i resten af verden? 
 Der er selvfølgelig nogen, der synes, at paraden 
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importerer de mest vulgære amerikanske traditioner, 
opretholder og kommercialiserer de værste irske ste-
reotyper eller tivoliserer det, der burde være en sober 
kristen fejring. Andre hilser festen velkommen, ikke 
mindst fordi den inddrager så mange forskellige grup-
per i samfundet i en kreativ proces, hvor børn, unge 
og ældre i de forudgående fire måneders forberedelse 
kan lære alt fra at bygge rekvisitter og sy kostumer til 
at designe lys og optræde med cirkus. Og så skal man 
selvfølgelig ikke kimse ad de penge, der flyder ind 
fra sponsorer og de 140.000 spenderende turister, der 
følger med. Før 1996 var budgettet på 50.000 euro, i 
2014 var budgettet på 2,5 millioner – det kan man godt 
holde en ordentlig byfest for. 
 En stærk tradition er selvfølgelig en, der kan bøje 
uden at brække, og som kan rumme mange forskellige 
fortolkninger og være åben for forandring. Selvom Skt. 
Patricks Dag-paraden har lånt med arme og ben fra 
amerikanske og latinamerikanske forbilleder, så finder 
den også sin egen vej. I 2013 var Dublin Pride officielt 
med i Skt. Patricks Dag-paraden for første gang, og i et 
land, hvor homoseksualitet først blev afkriminaliseret 
i 1993, er det et stort og afgørende skridt (New Yorks 
og Bostons parader fulgte ikke trop før i 2015). Det er i 
den forbindelse værd at nævne, at Dublins egen Pride 
Parade (som ligger i juni) er vokset fra et par hundrede 
deltagere i 1983 til 50.000 deltagere i 2015. Pride 2015 
var en særligt festlig parade for Irlands LGBT samfund, 
da landet kun uger forinden havde sagt ja til homoæg-
teskaber ved en folkeafstemning. Et par hurtige tips 
hvis du gerne vil fejre Skt. Patricks Dag i Dublin: bestil 
fly og hotel i god tid, lad være med at indlægge et be-
søg på Guinness-bryggeriet den 17. marts (det er deres 
travleste dag), vær klar til at bevæge dig rundt til fods 
(byen er én stor trafikprop), hæv penge på forhånd, så 
du ikke skal stå i kø ved kontantautomater, undersøg 
hvad paraderuten, er, og kom i god tid, så du kan finde 
en plads med udsyn til de mange forskellige optog.
 

1916: En skrækkelig skønhed er født
Hvis Skt. Patricks Dag er den dag, hvor hele verden er 
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irsk, så er 1916 det årstal, der står stærkest i irsk histo-
rie, og som for mange symboliserer national selvstæn-
dighed i form af Påskeoprøret. Man kan læse om den 
irske frihedskamp andetsteds i denne bog, men her ser 
vi nærmere på, hvordan 1916 bliver markeret i efter- og 
nutiden. Tydeligst i 1966, 2006 og 2016. 
 Mange forskellige grupperinger i Irland vil gerne 
tage patent på Påskeoprøret og de idealer, det knæsatte 
på nationens vegne. Hvis man kontrollerer en nations 
oprindelsesmyte – ’ånden fra 1916’ – kan man nemlig 
legitimere sine nutidige projekter med historisk auto-
ritet og følelsesmæssig forankring. Men betydningen af 
1916 er som alle andre oprindelsesmyter omgærdet af 
kontroverser. For nogle retfærdiggør 1916 nødvendig-
heden af vold i frihedskamp og kan dermed bruges til 
at legitimere IRA’s senere kampagne i Nordirland, for 
andre er det idealerne fra proklamationen af republi-
kken – som forfatningsdokument – der har blivende 
resonans: ikke mindst garantien af religionsfrihed og 
borgerrettigheder. For kritikere kommer 1916 som et 
militaristisk øjeblik til at stå i vejen for alle de landvin-
dinger, civilsamfundet har indhentet ad demokratisk 
vej gennem årtier, eller endda som en svær påmindelse 
om, at de centrale ideer i oprøret aldrig blev til virke-
lighed: Irland blev hverken gælisktalende, socialistisk 
eller forenet. 
 Det er derfor svært at finde en grimasse eller form, 
der kan passe, og Påskeoprøret er aldrig blevet fejret 
på en bestemt dag eller som nationaldag. De svingende 
markeringer følger i stedet påsken og understreger på 
den måde, lidt uretmæssigt, den religiøse dimension 
af oprøret. Hvis man gerne vil vide mere om påske-
oprøret, kan man altid besøge udstillingen ”Witness 
History”, der blev åbnet i anledning af hundredåret for 
Påskeoprøret og har permanent til huse i kælderen på 
hovedpostkontoret GPO. 
 Faktisk begyndte man først at markere Påskeoprøret 
rigtigt i 1930’erne, da magtbalancen fra borgerkrigen 
i 1922-23 var vendt, og partiet Fianna Fáil kom til mag-
ten under Éamon de Valera. Han havde selv været en 
af lederne af Påskeoprøret, og da han overtog magten, 
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løslod han medlemmer af den Irske Republikanske 
Hær – som i parentes bemærket havde været på den 
tabende side i borgerkrigen. I 1932 marcherede 2.500 
tidligere IRA-soldater således igennem Dublin med på-
skeliljer på deres revers for at mindes oprøret. Denne 
tradition fortsatte op gennem 1930’erne med parader 
centreret omkring O’Connell Street og med hoved-
postkontoret som det centrale omdrejningspunkt, 
hvor militæret stillede op til ceremoniel inspektion, og 
veteraner affyrede skudsalver fra taget. 
 Runde fødselsdage er ofte anledning til at gøre status, 
og det er på mange måder det samme med nationale 
jubilæer. Spørgsmålet er, om den herskende nationale 
fortælling skal konsolideres og hyldes, eller om den 
skal udfordres og være genstand for kritisk refleksion. 
Hvis man kigger på mindeceremonier og parader over 
tid, bliver det hurtigt tydeligt, at nutidens aktører 
bruger fortiden til at rammesætte fremtiden – fortiden 
både glemmes og mobiliseres med blik for samtidige 
behov. I 1966 fejrede man 50-året for 1916 med en 
gevaldig selvgratulerende patos. Irland (minus de seks 
grevskaber i Nord) var nu en uafhængig republik med 
mere økonomisk medvind og ambitioner om at kom-
me med i det europæiske samarbejde. Politikerne var 
bevidste om, at man skulle lægge offerfortællingen bag 
sig og understrege de mange fremskridt, samtidig med 
at man nedtonede de uindfriede mål. En del af de store 
togstationer i Dublin blev i den anledning omdøbt til 
oprørsledernes navne: Pearse, Heuston, Connolly – og 
festlighederne blev undfanget med tanke på den store 
irske diaspora, man nu kunne kommunikere til gen-
nem den nationale tv-station RTE. Hovedattraktionen 
ved den officielle fejring var en militærparade ned ad 
O’Connell Street, som blev overværet af 600 veteraner 
på en tribune og en folkemængde på 200.000, og ugens 
program bød også på kunstudstillinger og gudstjene-
ster, der blev tv-transmitteret. 
 Selvom Påskeoprøret på den måde blev gjort til 
centrum i den nationale fortælling, var mange af dets 
idealer opgivet som politiske mål, og regeringens 
forsøg på at monopolisere oprøret handlede nok så 
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meget om at marginalisere det stadigt aktive IRA. IRA 
fik dog alligevel placeret sig centralt i samtalen, da de 
en måned før den officielle fejring sprængte den 40 
meter høje statue af Lord Nelson, der stod i midten af 
O’Connell Street, i luften. I dag er den erstattet af det 
121 meter høje Monument of Light, der stod færdigt 
i 2003 – også kendt som Dublin Spire, der tårner op i 
nordsidens bymidte og kan bruges som navigations-
punkt, hvis man er faret vild under sin byvandring.
 Da konflikten brød ud i Nordirland i slutningen 
af 1960’erne, blev markeringerne af Påskeoprøret 
meget afdæmpede. Ingen af de siddende regeringer 
ønskede at puste til ilden ved højlydt at fejre væbnet 
frihedskamp, og i de næste 30 år satte mere radikale 
modkræfter (der ikke havde den slags kvababbelser) 
sig på ’ånden fra 1916’. Aviser fra tiden skriver om 
’sølle’ og ’halvbagte’ officielle ceremonier, og kritiske 
stemmer opfordrede politikerne til at ’tage 1916 til-
bage’ fra de politisk voldelige grupper. 80-års jubilæet 
i 1996 fandt sted i skyggen af en skrøbelig fredsproces 

I dag er Kilmainham Gaol et fængselsmuseum, en form for ’mørk turistat-
traktion’, hvor man kan se de celler, lederne af Påskeopstanden 1916 sad i, 
og den gård, hvor de blev henrettet. Her ses østfløjen, som blev bygget i 
1860’erne © Rodrigo Garrido/shutterstock.com
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Statuen af Lirs børn i The Garden of Remembrance. Lirs børn er en irsk 
myte, hvor en jaloux dronning forhekser sin mands (kongens) børn og gør 
dem til svaner, indtil en mand fra Nord og en kvinde fra Syd finder sammen
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i Nordirland, der var godt rystet af IRA’s bombe i Lon-
dons forretningsdistrikt Canary Wharf kort forinden. 
Republikanske grupper ønskede at markere jubilæet 
ved Kilmainham Gaol (Jail) i Dublin, som var åsted for 
henrettelserne af oprørslederne i 1916, men regeringen 
nedlagde forbud med en forklaring om, at fængslet var 
under ombygning. I dag er Kilmainham Gaol et fæng-
selsmuseum, en form for ’mørk turistattraktion’, hvor 
man kan se de celler, lederne af 1916 sad i, og den gård, 
hvor de blev henrettet.
 Samme år, i 1996, holdt Sinn Fein – der som parti 
både stiller op i Nordirland og Republikken Irland – en 
konference i den gamle Ambassador Biograf (i dag et 
kulturhus med løbende udstillinger og arrangemen-
ter), hvor partiet blev stiftet i 1905. Billedet er tydeligt: 
Fra slut-60’erne til slut-90’erne blev de mere radikale 
markeringer af Påskeoprøret bedt om at passere gaden 
eller gennet indendørs. 
 I 2006 var det dog slut med at gå stille frem. Fre-
den var så godt som sikret med en politisk aftale i 
Nordirland, og Republikken havde taget et gevaldigt 
økonomisk tigerspring. Temaet for festlighederne var 
’erindring, forsoning, fornyelse’. Programmet var fuldt 
af teatralske genopførelser af historiske begivenheder 
og personer samt offentlige debatarrangementer. For 
første gang i tredive år var der igen en militærparade. 
2.500 soldater deltog i den to timer lange parade fra 
Dublin Castle til the Garden of Remembrance: Min-
deparken ved Parnell-pladsen, der er kendt for sit 
korsformede vandbassin og sin statue af Lirs børn. 
Foran hovedpostkontoret stod en æresvagt på hun-
drede mand, og der blev lagt en krans, mens de 100.000 
tilskuere holdt et minuts stilhed. På mange måder var 
det en helt traditionel måde at markere den historiske 
begivenhed på. Men samtidig fandt noget nærmest 
utroligt sted.
 

de to 1916’er
Mange nationale fortællinger er enstrengede: De 
fortæller en sømløs historie om, hvordan vi blev så fan-
tastiske, som vi er. I irsk historie stod 1916, indtil for 
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ganske nyligt, i stedet for Første Verdenskrig. På trods 
af at 200.000 irere kæmpede på britisk side i Første 
Verdenskrig, blev de stort set skrevet ud af historien 
og den offentlige bevidsthed, mens de godt 1.500, der 
deltog i Påskeoprøret, optog pladsen. Faktisk oplevede 
veteraner fra begge verdenskrige at blive diskrimineret 
i det irske samfund og blev ofte forbudt at holde para-
der for at mindes deres døde med henvisning til, at det 
kunne forstyrre den offentlige orden ved at tiltrække 
angreb fra republikanske grupper. De fyldte derfor me-
get lidt i det offentlige rum og den officielle historie.
 Sådan var det indtil 2006, hvor den irske Fianna Fáil-
regering besluttede at udvide den fælles erindring ved 
at mindes ’de to 1916’er’ sammen. Altså dels Påskeop-
røret, dels slaget ved Somme, hvor tusindvis af irere 
– især fra det nordlige Irland – faldt. I juli 2006 blev 
slaget ved Somme markeret ved en mindeceremoni 
ved Islandbridge i Dublin – et meget smukt, men over-
set parkområde med et gedigent krigsmonument til 
de 50.000 (!) irere, der faldt på britisk side under Første 
Verdenskrig. Et sted, hvor de mange hop-on hop-off 
turistbusser aldrig kommer, ikke mindst fordi stedet 
passer dårligt i fortællingen om Irland i et konstant 
indædt modsætningsforhold til Storbritannien. Parken, 
som er det største krigsmonument i hele Irland, har 
en utroligt smuk, nedsænket rosenhave og en syv et 
halv ton tung mindesten af irsk granit foran et keltisk 
kors. Fire ’bookrooms’, pavilloner, af sten symboliserer 
de fire provinser i Irland, og inde i dem er optegnelser 
over alle de faldne soldater.
 Man kan kun komplicere en national fortælling fra 
en overbevisende styrkeposition, og det er ikke tilfæl-
digt, at det var en stærk regering i en stærk økonomi, 
i lyset af en vellykket fredsproces, der vovede sprin-
get i 2006. En militær procession med flag fra alle de 
allierede nationer indtog området ved Islandbridge, 
og orkesteret spillede både Elgars Nimrod og march-
melodien British Grenadiers, og senere blev digtet 
’In Flanders Field’ læst op. Det var et behjertet forsøg 
på at udvide den historiske bevidsthed til at omfatte 
den rolle, Irland spillede i Første Verdenskrig og på 
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den måde anerkende ikke bare en mere sammensat 
irsk-britisk historie, men også de mange faldne og 
deres efterkommere, der var blevet skrevet ud af den. 
Historien kunne således deles, ikke splitte, og forskel-
lige traditioner kunne mindes med hinanden i stedet 
for mod hinanden. I 2016 fejrede Irland 100-året for 
begge begivenheder, og der udspilledes igen en intens 
fortolkningskamp (endda i et valgår), der afspejlede 
forskellige meninger om, hvordan det nationale fælles-
skab skal afgrænses, og hvem der er bedst til at værne 
om folkesjælen. Denne gang i efterskæret af et økono-
misk krak, men også i lyset af et historisk godt forhold 
mellem Irland og Storbritannien. Overalt i Dublin blev 
hundredåret markeret, og fortællingen blev udvidet 
med et stort fokus på kvindernes bidrag til kampen for 
nationen, det internationale ekko af oprøret i andre 
dele af imperiet – især Indien – og ikke mindst en ny-
opført mindevæg på Glasnevin-kirkegården, hvor alle 
navne på dem, der døde under Påskeoprøret – civile, 
soldater, rebeller og børn – står side om side. 

Irish National War Memorial Gardens ligger lidt klemt inde mellem hoved-
vejene i det vestlige Dublin © National Monuments Service Photographic 
Unit
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Ved Irlands fødsel som moderne nationalstat var der 
mange bekymringer om, hvorvidt staten ville over-
leve, både i økonomisk og demokratisk henseende. De 
bekymringer er forstummet, men har samtidig givet 
plads til en kritisk selvrefleksion. Introspektionen 
handler ikke mindst om sociale og religiøse spørgsmål, 
hvor kirkens magt og politisk konservatisme bliver 
udfordret af befolkningen. Vi vender os nu fra den of-
ficielle hyldest til mere uofficielle protester.

”cherishing all the children of the nation equally”
I juni 2009 gik tusindvis af borgere på gaden i Dublin. 
De kom af huse i solidaritet med ofre for misbrug og 
grov forsømmelse, der havde fundet sted i statslige og 
kirkelige institutioner for børn og unge. Selvom rygter-
ne havde verseret i årevis, var offentligheden voldsomt 
chokeret over det omfang, som kortlagdes af Ryan Rap-
porten, der, efter at have været ti år undervejs, udkom 
i maj 2009. I rapporten, der gennemgik sager fra 1936 
og frem, blev det fastslået, at følelsesmæssige og fysi-
ske overgreb på børn i institutioner ikke var isolerede 
eksempler på, at systemet var brudt sammen, men 
derimod ganske simpelt udgjorde systemet. Fra brutalt 
uhygiejniske leveforhold og konstant angst for at få 
tæsk til personlige ydmygelser og en kronisk kultur af 
seksuelle overgreb.
 Demonstrationen var tilrettelagt, så den faldt 
sammen med parlamentets diskussion af rapportens 
indhold. Den startede på Parnell Square i det nordlige 
Dublin og gik med et stop ved hovedpostkontoret ned 
til det irske parlament på Merrion Square. Demonstra-
tionen var tænkt som en lydløs march, der samtidig 
gav startskuddet til, at de mange personlige historier, 
der før var blevet tiet ihjel, nu kunne fortælles højt. 
Ved hovedpostkontoret standsede demonstrationen 
og løftede et banner, hvorpå der stod ”cherishing all the 
children of the nation equally”, et nøglecitat fra prokla-
mationen af den Irske Republik under Påskeoprøret i 
1916. Stoppet ved hovedpostkontoret illustrerer også, 
hvordan netop dén bygning er blevet et sted, hvor 
man demonstrerer sine borger- og menneskerettighe-
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der i bred forstand. Ved parlamentets porte anbragte 
demonstranterne børnesko som symbol på den tabte 
uskyld, og 216 sorte og hvide balloner (det samlede 
antal af institutioner) blev sluppet løs for både at illu-
strere de døde ofres sønderknuste drømme og samtidig 
de levende ofres stigende forventninger om endelig at 
få deres skæbne anerkendt.
 En vigtig gruppe var dog slet ikke omtalt i Ryan-rap-
porten, nemlig de piger og kvinder, der arbejdede i de 
såkaldte Magdalene-vaskerier. Magdalene-vaskerierne 
var en form for arbejdsanstalter, hvor unge kvinder 
blev indespærret, hvis de på den ene eller den anden 
måde blev betragtet som en trussel mod samfundsmo-
ralen. Med mandat fra staten blev vaskerierne drevet 
af kirken fra det 18. århundrede indtil det sidste af 
slagsen lukkede i 1996. I den tid vurderes det, at cirka 
30.000 kvinder var igennem institutionerne.
 Selvom Magdalenerne ikke var en del af Ryan-
rapporten, var også deres historie begyndt at sive ud 
i offentligheden og krævede i stigende grad anerken-
delse og handling. I 1993 solgte nonneordenen Sisters 
of our Lady of Charity en del af jorden fra et af deres 
vaskerier i High Park Convent i Dublin. Her fandt man 
jordiske rester af 154 kvinder, som nonnerne ikke 
kunne gøre ordentligt rede for. Igen vibrerede offent-
ligheden i chok, og opgravningen løftede sløret for, 
hvor grusomt et liv kvinderne ofte havde haft på vaske-
rierne. Udskammet og stemplet som faldne og sat til at 
arbejde som slaver. Historien kendes måske bedste fra 
film som Magdalena Søstrene (2002) og Philomena (2013).
 Da det sidste vaskeri, der lå i Sean McDermott Street, 
lukkede i 1996, blev der opsat en bænk og en lille min-
deplade i St Stephens Green. På mindepladen står: ”To 
the women who worked in the Magdalene laundry institutions 
and to the children born to some members of those communi-
ties — reflect here upon their lives”. En meget åben tekst, 
der ikke placerer noget ansvar eller tilbyder nogen 
forklaring på, hvordan det kunne ske. 
 På søndagen før kvindernes internationale kampdag 
den 8. marts bliver der hvert år arrangeret en march 
til Magdalenernes fællesgravsteder på Glasnevin 
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Kirkegård med blomster, opråb, gravtaler og minde-
vagt. Glasnevin Kirkegård ’huser’ i forvejen en lang 
række af de største nationale koryfæer: Daniel O’Con-
nell, Charles Stewart Parnell, Maud Gonne, Éamon de 
Valera, Brendan Behan, Michael Collins, Constance 
Markievicz, Christy Brown. Men den stolte fortælling 
om frihedskamp og kulturelle bedrifter flankeres af 
store anonyme massegrave fra hungersnøden, kole-
raepidemier og altså også Magdalene-vaskerierne. I 
de seneste år er et større identifikationsarbejde gået i 
gang, så der kan sættes navn på de døde. I kraft af en 
lang kampagne om ”Retfærdighed til Magdalenerne” 
fik de overlevende og deres efterkommere i 2013 en of-
ficiel undskyldning af den irske taoiseach, dvs. premier-
minister. De søger dog stadig mere finansiel og fysisk 
kompensation. Mange af dem ønsker sig ikke mindst, 
at vaskeriet i Sean McDermott Street i nord-Dublin 
bliver omdannet til et museum eller markeret med 
mindesmærke, så det ikke bare bliver et lukket kapitel 
i Irlands historie. 

Den lidt undseelige mindeplade for Magdalenerne er opsat på en bænk i  
St Stephen’s Green © mazarekic/shutterstock.com
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aldrig mere! – igen
Et af de mest kontroversielle og følelsesladede spørgs-
mål i Irland er spørgsmålet om retten til abort. Debat-
ten kombinerer generelle spørgsmål om kvinders ret-
tigheder med spørgsmål om seksualmoral og adgang 
til politisk magt og demonstrerer et irsk samfund i 
dynamisk forandring.
 Den 17. november 2012 gik titusindvis af menne-
sker på gaden i Dublin under banneret ”Aldrig igen”. 
Folk i alle aldre, med paraplyer og klapvogne, gik 
med levende lys og lanterner for at råbe politikerne 
op. Anledningen var et tragisk dødsfald, der rystede 
befolkningen og samtidig udstillede de groteske hul-
ler i Irlands abortlovgivning. Savita Halappanavar var 
en ung indisk kvinde, der arbejdede som tandlæge i 
Irland. I 17. uge af en graviditet blev hun indlagt på et 
hospital i Galway, fordi hun var begyndt at spontan-
abortere som reaktion på en bakterieinfektion. Men da 
fosterets hjerte stadig slog, og abort er ulovligt i Irland, 
blev hun nægtet at få foretaget indgrebet, selvom hun 
bad om det. Da fosterets hjerte holdt op med at slå 
efter tre dage, fik hun aborten, men da var det for sent 
for hende. Hendes krop gik umiddelbart efter i septisk 
chok, og fire dage senere døde hun.
 På marchen fra the Garden of Remembrance til par-
lamentet råbte den store menneskemængde taktfast 
”lovgiv nu! lovgiv nu!” med adresse til politikerne. 
Siden 1983 har den irske forfatning sidestillet det 
ufødte barn og moderens liv og på den måde gjort 
abort forfatningsstridigt. Det var tydeligt, at Savita Hal-
appanavars død kunne være undgået, hvis hun havde 
fået en abort med det samme ved indlæggelsen, men 
altså ikke inden for lovens rammer. Samtidig tillader 
forfatningen, at irske kvinder kan rejse til udlandet og 
få en abort – det gør cirka 5.000 om året – og demon-
strationen i Dublin handlede nok så meget om at gøre 
op med hykleriet og give kvinder ret til at bestemme 
over deres egen krop, også i deres hjemland. 
 Demonstranterne bar store bannere med Savita Hal-
appanavars billede, det blev rapporteret verden over, 
og tragedien fungerede som sprænghoved til at kvali-
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ficere forfatningen. Samtidig aktiverede sagen en helt 
ny generation af aborttilhængere. I 2013 blev det gjort 
lovligt at udføre en abort, hvis kvindens liv er i fare. 
Irland har dog stadig langt den mest restriktive abort-
lov i Europa. På den måde kan kvinden, som offerfigur, 
mobilisere sympati, men endnu ikke autonomi over 
egen krop.
 Dublins parade- og protestlandskab er hele tiden 
i bevægelse, fordi begge dele motionerer grundlæg-
gende frihedsrettigheder som at forsamles og ytre sig 
offentligt. Der var selvfølgelig mange andre eksempler, 
jeg kunne have trukket frem, fra 30’ernes fascistiske 
parader med blåskjorterne, der ledte til uniformsfor-
bud, til enorme demonstrationer mod vandskat og 
offentlige nedskæringer i nutidens Dublin. Ved at gå på 
gaden skriver parader og protester sig ind i den offent-
lige bevidsthed og er med til at betegne det offentlige 
rum. Og ved at bruge dem som guide kan vi spore både 
store og små ændringer i Dublins fysiske og mentale 
landskab og opleve, hvordan vi som tilskuere og delta-
gere er med til at skifte forskellige tider og væve dem 
sammen af materielle og symbolske checkpoints. 
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bygninger og seværdigheder
Collins Barracks 15  Benburb Street. Dublin 7. Huser nu  
National Museum of Ireland – Decorative Arts and History.  
Se www.museum.ie.
Dublin Castle 16  Dame Street. Dublin 2. 
Se www.dublincastle.ie.
General Post Office (GPO) 6  O’Connell Street Lower. 
Dublin 1. Her kan man besøge udstillingen Witness History.  
Se www.gpowitnesshistory.ie.
Kilmainham Goal 7  Inchicore Road. Dublin 8. Fængsels- 
museum. Se www.kilmainhamgaolmuseum.ie.
The Ambassador Event Theatre 17  Parnell Square South. 
Upper O’Connell Street. Dublin 1. I dag kulturhus, tidligere bio-
graf først under navnet The Rotunda senere The Ambassador. 
Se www.ambassadordublin.com.

katedraler
Christchurch Cathedral 18  Christchurch Place. Dublin 8. 
Se www.christchurchcathedral.ie.
St Patrick’s Cathedral 19  St Patrick’s Close. Wood Quay. 
Dublin 8.

monumenter og mindesmærker
Monument of Light 20 O’Connell Street. Dublin 1. 
Også kendt som The Spire of Dublin.
Garden of Remembrance 21  Parnell Square. Dublin 1.   
Irish National War Memorial Gardens Islandbridge. 
Dublin 8.
Glasnevin Kirkegård Finglas Road. Dublin 11. 
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