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Ødelagt rim Nicolaj Stochholm Hent PDF Forlaget skriver: Ødelagt rim er Nicolaj Stochholms syvende
digtsamling. Den har tre hovedtemaer, en jeg-deling, det sete på ny og det erindrede. Den står i tæt forhold til

hans anden samling, Sammenfald (1992), og er mestendels skrevet på den spanske ø, som hans
debutdigtsamling, Biografi (1991), også blev skrevet på.  

Nicolaj Stochholm fortæller om sin nye bog:  

»Ødelagt rim er en rejse fra det frostbidte og tilrimede København til sydens Spanien. Det er en rejse ind i
digterens eget teater, hvor hovedaktørerne, kroppen, jeg´et, digtet og samlingens jeg, diskuterer og slås om
rummet og retten til at dominere, have ret og dermed være grundlaget for personligheden, udsigelsen og

musikken«.  

Nicolaj Stochholm har senest været aktuel med digtsamlingen Odefabrikanten (2011). Han har modtaget bl.a.
Michael Strunge Prisen, Kunstfondens 3-årige arbejdslegat, Beatrice Prisen og Emil Aarestrup Medaillen. 
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