The wild
Atlantic way
Vi kjører på svingete veier langs Irlands ville, vindfulle
vestkyst. Naturen er mektig med dramatiske klipper, grønne
åser og lange strender. ”The wild Atlantic way” strekker seg
2600 km og er en av verdens lengste kystveier.

e Lundgren har
Aertikkelforfatter Hélèn
f Binge Eliasson kjørt
sammen med fotogra
Atlantic way.
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Vestkysten av Irland byr på mye forskjellig landskap. Landskapet er grønt og frodig her i Bridia Valley.
Tekst: Hélène Lundgren
Foto: Binge Eliasson/Lundgren
Vi tar toget direkte fra Dublin til Killarney for å
hente en BMW 1200 GS hos utleiefirmaet Lemonrock. Paul French som driver Lemonrock
gir oss noen tips om hva du skal se etter når
du kjører på Irlands smale veier.
”Vi lærer å lese veien på forhånd, og bruke
mye tid på å lete etter tegn. Det er noen ting
som man må lære å se etter. Hvis du følger
telefonlinjene, vet du hvordan veien går i naturen. Du kan se en kirke på avstand, og da
vet du at det kan være biler og folk i nærheten, forteller Paul French som konkurrerte
med motorsykler og sidevogner på 80-tallet.
I 1989 vant han det irske sidevogn og motorsykkel-racing mesterskapet.

Patricia McGillycuddy som jobber på Lemonrock, er blir med oss for å vise noen fine
motorsykkelveier i nærheten av Killarney National Park, Irlands eldste nasjonalpark. Nasjonalparken er en del av Ring of Kerry som
byr på innsjøer, fjell, pompøse slott og skoger.
Dette er Patricias familiens områder, og vi kjører opp McGillycuddy fjellene som bærer familiens navn. Smale, svingete veier fører opp
til et fjellpass hvor fargerike sauer malt i i lilla,
grønt, blått og rødt går og beiter. Her ute på
landsbygda, er det mange høye hekker som
gjør sikten dårlig.
- Hekkene står svært nær veien. Det er helt
umulig å se om det er noen bil bak neste
sving, eller en sau som har forvillet seg ut i
veibanen. Du må følge ytterkanten svært nær
asfaltkanten. Det å holde en jevn linje gjen-

Landskapet er dramatisk, det blir også ofte himmelen, slik som dette.
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nom hele svingen er vanskelig. Innersvingene er enklere, sier fotograf Binge Eliasson.
Neste dag kjører vi opp dalen mellom MacGillycuddy Reeks og Purple Mountain. Her
ligger fjellpasset Gap of Dunloe, et kjent
utfluktssted med svingete veier, omgitt av
dramatiske fjell og Loe-elven der vannliljene blomstrer. På vei opp til fjellpasset, møter
vi flere hestekjerrer, og på toppen av passet
møter vi en gjeng motorsyklister som har
kommet opp fra den andre siden av dalen,
Black Valley. Vi er på vei langs Ring of Kerry
til Portmagee som ligger på kysten av South
West Kerry. Det regner, derfor kjører vi rett til
den lille landsbyen Portmagee hvor vi skal
tilbringe natten på den lokale puben. Det er
herlig å få av seg de våte klærne, for så å ta
en velfortjent halvliter Guiness. Til middag
serveres fersk fisk direkte fra landsbyens fiskere. På tirsdager er det alltid ”Irish nights” på
The Moorings. Kennedys barn som alle synger, danser og spiller tradisjonell irsk musikk.
Hele puben er ute på gulvet og danser når
landsbyen lokale ”gentlemen” lærer oss noen
tradisjonelle irske danser.
Landsbyen Portmagee var et berømt smuglerreir, og herfra går båtturer til den mystiske
øya, Skellig Michael. Øyens spisse topp stiger
majestetisk opp midt i havet og himmelen
er dekket av sjøfugl. Øya tilhører en av våre
verdensarvsteder, og på øya er et godt bevart
kloster der kristne munker bodde på 500-tallet. De asketiske munkene bodde i små runde
steinhus, høyt oppe på de bratte steinveggene. Klosteret overlevde et vikingangrep
før det ble forlatt på 1100-tallet. En lang
600-trinns steintrapp leder opp til toppen
av øya, hvor utsikten over det ville havet er
maiestetisk. Øya er omkranset av en mystisk
aura, og det er ikke rart at Star Wars teamet
valgte å spille inn scener fra filmen Star WarsThe Force Awakens, og Star Wars Episode VIII

Gap of Dunloe. Veiene er smale og derfor bør
ikke farten være høy.

Man må hele tiden se opp for slike nylakkerte får som plutselig finner ut at grasset er grønnere på
den andre siden av veien.

på Skellig Michael.
- I80 filmarbeidere dukket opp i Portmagee,
og alt var veldig hemmelig. I forrige uke var
de her. Jeg fikk et visittkort hvor det stod George Lukas, StarWars, forteller Gerard Kennedy som driver landsbyens populære pub, The
Moorings.

USA. Den første kabelen ble lagt i 1837, men
fungerte bare i noen uker. Den neste kabelen
ble brukt i 100 år, til 1966 da kabelstasjonen
ble stengt. Øyens høyeste punkt er Geokaun
Mountain, hvor fargerike sauer, lakkert i rødt
og grønt, beiter i åsene. Fra toppen har du
god utsikt over kysten og fyret Cromwells
Point. Vi kjører ned den smale, bratte veien
til fyret og går inn for å få oss en kopp kaffe.
Strømmen har ikke kommet tilbake ennå, og
vi diskuterer smugling med kystvakten mens
Jeanette lager kaffe på peisovnen. Jeanette
forteller at hun pleide å kjøre en Ducati-monster før hun hadde en ulykke.
”Selvfølgelig tilbyr jeg langveisfarende motorsyklister kaffe og sjokoladekake,” sier Jeanette Cullen, når vi betaler for kaffen.

Det har blåst hele natten, og neste dag er det
strømbrudd. Frokosten er litt improvisert uten
strøm, og dessverre blir båtturene til Skellig
Michael kansellert. Vi forlater Portmagee og
kjører over broen til den nærliggende øya
Valentia-Island, hvor det også har vært Star
Wars innspillinger. Det var fra Valentia-øya
som verdens første transatlantiske kommunikasjonskabel ble trukket mellom Europa og

Tåken omgir oss, og det er fullt av biler på vei
ned til fyret. Binge Eliasson har satt GSen i
”rainmode” og anti-spinn systemet begrenser
effekten til bakhjulet når vi er på vei opp den
bratte og glatte veibanen av rillet betong.
Veien er smal og i en skarp kurve møter vi en
bil. Binge mister ballansen på sykkelen og vi
går over ende. Bilføreren kommer ut og spør
oss om vi trenger hjelp. Ansiktet hans er fylt
av frykt. ”Ja, kan du hjelpe oss med å få sykkelen opp,” spør jeg.
GSen kommer snart på rett kjøl igjen og Binge skrur umiddelbart av ”rainmode”.
”Jeg lærte at det er bedre å koble ut antispinnsystemet i lav fart på glatte veier,” sier
Binge Eliasson.

Annonse

Vi besøker the Moorings Guesthouse and restaurant i Portmagee hvor ”ungene i huset” står for kveldens underholdning.

Vi fortsetter til ferjekaien på en vakker vei
omgitt av høye Fuksiahekker og mange vakre
høstliljer som skinner i nyanser av oransje.
Fergen tar oss til Cahersiveen hvor vi spiser
lunsj på den lokale puben før vi fortsetter på
Ring of Kerry. Veien fører over et fjellpass og
ned til den rolige sandstranden Ballingskellig.
Fotografen Binge er en engasjert surfer og
elsker bølger. Får han en anledning stopper
han for å studere bølgene.
”Det handler om å kunne lese bølgene for å
finne de beste surfestedene,” forklarer Binge
Eliasson.
Veien er virkelig fin med litt mykere kurver, og
vi fortsetter til Waterville der Charlie Chaplin
en gang bodde. I byen Sneem gjør vi et stopp
på kafé for å spise hjemmelagde scones med
krem og syltetøy. Her svinger vi av kystveien
og ender opp på en smal koselig vei med
gress i midten. Den fører opp til Ballaghbeama Pass, som er en av Binges favorittveier

På Lough Leane får vi prøve kajaken.

med nydelige kurver mellom kløftene.
”Veien er så smal at det er vanskelig for to
motorsykler å møtes. Hvis du virkelig vil nyte
turen, passer BMW GS perfekt her. Dette er
ikke stedet for sportssykler og cruisere.
Vi fortsetter på de smale veiene til vi kommer
til hovedveien og dreier av mot Dingle. Det
begynner å mørkne før vi kommer frem og
finner vår B & B. Vi får bagasjen inn på rommet og lykkes med å finne en kveldsåpen
restaurant. Etter middagen rusler vi en tur
rundt i den lille landsbyen, som etter sigende skal huse over 50 puber. Plutselig høres
musikk. Den kommer fra en 150 år gammel
landhandel, halvt pub og halvt butikk. Her får
du alt fra småspiker til skolisser og hatter. Bak
disken har den lokale fotballklubben lotteri,
og jeg blir spurt om jeg kan trekke en vinner.
En fyr plukker opp en gitar og drar i gang en
sang. På begge sider av baren er det små boder kalt ”snug”. Tidligere kunne kvinnene sitte
der og sladre i sine egne små boder. I Irland er
det enkelt og greit umulig å ikke snakke med
folk på puben. Folk kommer bort og er nysgjerrige på hvor vi er fra. Snekkeren Sean synes det vanskelig å finne de engelske ordene
i et område hvor mange snakker gælisk som
morsmål. ”Irland har vært undertrykt i mange
år, noe som har fått oss til å stå sammen. Det
har gjort at folk her har fått en sterk identitet,”
sier Sean, når jeg spør hvorfor alle irske kan så
mange sanger.
Rundt Dingle-halvøya, kalt Europas ende, fører den spektakulære veien, Slea Head Drive.
Om sommeren er den smale veien så populær at det innføres enveiskjøring. Landskapet

Skelligisøyene.

kan ta pusten fra en, med sine bratte stup
som leder ned i det ville havet. Langs hele
den vakre veien kan du nyte den storslåtte
utsikten over vestkystens dramatiske klipper,
sandstrender og grønne åser. I en sving står
en skinnende hvit Jesus-statue og ser ut over
havet. Underveis ser du runde steinbygninger som ligner på bikuber, hvor folk bodde
1200 år før Kristus. Vi stopper ved Gallarus
Oratory, en 1300 år gammel kristent kapell,
bygget i stein. På vei tilbake til Dingle kjører vi
over Irlands høyeste pass, Connor Pass som er
innpakket i tåke. Her smalner veien av steinmurer, og til tider ser ut som om de har blitt
satt opp på 1800-tallet.
Vi er på vei til Dingle Distillery for en omvisning på destilleriet, som produserte sin første
whisky i 2012. I 1960 var det bare fire destillerier i Irland, men i løpet av de senere årene
har det dukket opp en rekke nye.
- De irske munkene begynte å destillere allerede i 700-800-tallet. Grunnen til at irsk whiskey ikke er like kjent som den skotske har historiske røtter. Den amerikanske presidenten
Woodrow Wilson støttet Irland, og da forbudet ble innført i USA valgte irlenderne å være
tro mot Wilson og stoppet derfor smuglingen til USA. Dette gjorde ikke skottene som
smuglet sitt kraftfulle brygg via Canada, sier
den karismatiske veiviseren Joe Joyce.

Ballaghbeama Gap er et yndet sted for motorsykkelkjøring. Smale veier i et utrolig landskap.

Etter en herlig fiskemiddag på nærmeste
pub tar vi en pubrunde langs Main Street.
På nesten hver pub spiller lokale musikere
tradisjonell irsk musikk. Man sovner inn på
kvelden med et godt smil på leppene dine.
Jeg føler virkelig at jeg elsker Irlands drama-

På Courtney’s bakery i Dingle blir vi servert av
eierens mor, og vi kan love at det smakte.

Plutselig dukker “Cross at Slea Head” opp rundt
en sving.
tiske natur og de vakre irske folkene må bare
oppleves.
Det er vår siste dag her og ferden går tilbake
til Killarney. Fra en høyde ser vi ut over den
seks kilometer lange surfe stranden, Inch Beach og oppdager noen biler som kjører helt i
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Binge kjører gjennom Main Street i den lille byen Dingle.
www.buseireann.no og www.irishrail.ie
www.dublincoach.ie/timetables-fares/
M7-bus-ennis-tralee-killarney-limerick-dublin-city.php
Leie: Lemonrock har guidede turer og leier
BMW motorsykler i Killarney som er perfekt
slik at du ikke trenger å kjøre Dublin motorveien. www.lemonrockbiketours.com

Se & Gjør

På Dick Mac’s bar i Dingle serveres selvfølgelig
Guinness.
vannkanten. Wow, dette må vi teste, sier jeg,
og ser muligheten for en drøm som skal gå
i oppfyllelse. Binge er litt bekymret for å bli
sittende fast i løs sand, men sanden er ganske hardpakket. Vi hører lyden av små skjell
som knaser i sanden når vi suser avgårde, nær
vannkanten, der tidevannet kommer inn. Det
er en fantastisk følelse av frihet til å kjøre på
en sandstrand med glitrende vann sprutende
rundt dekkene og vind i håret. Den følelsen
varer lenge.

INFO:
Wild Atlantic Way går langs vestkysten, 2600
km fra Inishowen halvøya i Derry i nord til
byen Kinsale i sør, og er en av de lengste kystveier i verden. www.thewildatlanticway.com
Reise her: Ryan Air har billige flyreiser til
Dublin www.ryanair.com Selv Aer Lingus og
British Airways har flyreiser til Dublin www.
aerlingus.com og www.britishairways.com
Komme seg rundt: Det er et tog fra Dublin til
Killarney og en buss som stopper like utenfor
utleiepunktet på Gleneagle utenfor Killarney.
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Båttur til Skellig Michael går fra Portmagee
samt Knightstown, Ballingskelligs og Caherdaniel mellom mai og september. Noen turer
finner sted på Skellig Michael og andre felt
rundt øyene. http://skelligislands.com
Dingle Whiskey Distillery Utenfor Dingle
startet i 2012, og har mange guidede turer
av deres whisky, gin og vodka smaker. www.
dingledistillery.ie

Irsk Whiskey er ikke like kjent som den skotske,
men innbyggerne i Dingle hevder den er minst
like god.

Bo og spis
Det er billige vandrerhjem, B & Bs og eksklusive slott å velge mellom. www.irelandhotels.
com, www.irelands-blue-book.ie og www.
manorhousehotels.com
Burkes Mulbur House er et stilig B & B som
ligger fem miles utenfor Killarney. www.mulburhousekillarney.com
The Moorings har en pub og overnatting.
På tirsdager er det irske netter når familien
og landsbyen barna synger, leker og danser.
www.moorings.ie
O’Neills The Point er en fin sjømatbar som
ligger i Cahersiveen, nær fergen over til Valentia-øya. www.oneillsthepoint.ie
Gossip café er en koselig kafé i Sneem med
pizza og hjemmelagde kaker. www.facebook.
com/Gossip-Caf%C3%A9-322861151202676
Dingle Bay Hotel på Strand street i Dingle er
en litt nyere pub og hotell som serverer god
mat og tradisjonell levende musikk. www.
dinglebayhotel.com
Boland B & B er en fin B & B ligger på geit street i midten av Dingle innen gangavstand til
alle puber. http://bolandsdingle.ie

Det er ikke mange plasser det er lov å kjøre
på stranden, men på Inch Beach er det bare å
kjøre i vei.
Doyle er i Dingle en sterkt anbefalt sjømatrestaurant som har vunnet mange priser. www.
doylesofdingle.ie
Courtney’s Bakery er en populær kafé i Dingle med veldig gode hjemmelagde bakverk.
www.seeinsidedingle.com/courtneys-bakery
Les mer: www.ireland.com, www.discoverireland.no og www.dingle-peninsula.ie
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