
IrlandIrlandIrlandIrland
Dublin och andra städerDublin och andra städerDublin och andra städerDublin och andra städer

Maj 2015Maj 2015Maj 2015Maj 2015



Medan andra är på väg 
till jobbet ser vi turister 

oss omkring i Dublin.



Härifrån regeringsbyggnaderna i Dublin styrs idag republiken Irland. Men den långa kampen för 
självständighet har satt många spår i Dublin, liksom i resten av landet.



Charles Stewart Parnell
(1846–1891) var en mycket 

inflytelserik nationalistisk 
ledare och parlaments-

ledamot i det då 
brittiskstyrda Irland.



The General Post 
Office är irländska 

postens högkvarter, 
och öppnades 1818. 
Under påskupproret 

mot britterna 1916 
utgjorde det basen 

för upprorets 
ledare. Här stod 
även slutstriden 

som resulterade i att 
bygganden förstör-

des av brand.

Efter åter-
uppbyggnad och 

utökning är det 
endast fasaden kvar 
av den ursprungliga 

byggnaden. 



Ett exempel på mera nutida demokrati- och jämlikhetssträvanden är folkomröstningen den 22 maj, där en klar
majoritet av irländarna röstade ja till könsneutrala äktenskap.



Åtskilliga stora 
författare har 
fötts och verkat 
i Dublin, bland 
dem George 
Bernard Shaw, 
William Butler 
Yeats och den 
här avbildade 
James Joyce 
(1882-1941). 



Oscar Wilde föddes 
1854 i Dublin, och året 
därpå flyttade familjen 
till nr 1 Merrion Street.

Tvärs över korsningen 
finns i Merrion Square 
en avbildning av Wilde 

utförtd i  granit och 
andra stenmaterial.





Längs Merrion Square South finns georgianska hus med påkostade portar.



En 1191 av normanderna byggd stenkyrka utgjorde 
grunden till dagens Saint Patric’s Cathedral. Katedralen har 
sitt namn efter Irlands nationalhelgon, som sägs ha döpt 
nyomvända i en källa som fanns i parken intill.

Här var Jonathan Swift (Gullivers resor) domprost åren 
1713–1745, och här fick Händels Messias sitt uruppförande 
1742.

Fortfarande framförs ofta körmusik i katedralen, och så var 
det även vid vårt besök.

Jonathan Swift begrovs 1745 i Saint Patrick’s Cathedral.







In Dublin’s fair city 

where girls are so pretty

I first set my eyes on sweet 

Molly Malone.

As she wheeled her wheelbarrow

through streets broad and narrow

crying ”Cockles and mussles

alive, alive – oh!”

1800-talsvisan om den (sannolikt 
fiktiva) fisk- och skaldjurs-
försäljerskan har blivit något av 
Dublins inofficiella signaturmelodi.



O’Donoghue’s bar grundades 1934 
på 15 Merrion Row av Paddy och 

Maureen O’Donoghue. Puben blev 
tidigt träffpunkt för utövare av 

traditionell irländsk musik, och det 
var också här som The Dubliners 

bildades 1962 och inledde den 
irländska folkmusikvågen.

Idag spelas fortfarande irländsk 
folkmusik på O’Donoghue’s, liksom 

på många andra pubar i Dublin. 





Utöver välkända O’Donoghue’s på Merrion Street finns en pub med samma namn på Suffolk Street, 
där vi intog en utmärkt lunch med musslor respektive cajunkycklingburgare. Och Smithwick’s ale.







Gatorna i Temple bar-området söder om floden Liffey kantas av ateljéer, antikvariat, restauranger och pubar. 
En av de senare har för övrigt just namnet The Temple Bar.





Men Dublin har inte bara pubar, 
utan man kan även – inte minst i 

studentkvarteren – dricka te eller 
kaffe och smaska i sig bakverk.



Guiness kraftiga, 
mörka och 

mättande stout 
görs i Dublin. 

Men öl och ännu 
starkare drycker 
framställs även 
på andra håll i 
Irland, som till 

exempel i 
Kilbeggan, strax 

norr om 
Tullamore.



I Cobh (som kallades Queenstown 
åren 1849-1922) har Cathedral of 
Saint Colman en upphöjd position.





De gamla hamnarbetarbostäderna har fått färgglada fasader.



Med sitt läge på sydvästra Irland var Cobhs hamn ofta den sista europeiska anhalten för atlantgående fartyg. Här ifrån rederiet 
White Star Lines brygga transporterades de sista passagerarna ut till Titanic, som var för stor för att lägga till inne i hamnen. 



I Killarney var det bröllop på 
gång. Sannolikt hölls det i 

Saint Mary’s Cathedral.



I Cashel finns Saint Patrick’s Rock med resterna av en borg med katedral.



Det runda tornet är platsens äldsta byggnad, uppförd omkring år 1100.



På kyrkogården finns många högkors i keltisk stil bevarade.



Från Sankt Patriksklippan har man fin utsikt över området inklusive ruinerna av Hore Abbey.



All photos © Ingemo & Charley Nilsson, May 2015.

Bilden på första sidan: floden Liffey med Ha’Penny Bridge i Dublin.


