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På Dinglehalvön gick vi 17 km från Camp på norra sidan till Anascaul via Inch på södra sidan. Tidvis låg 

molnen lågt och dolde bergstopparna, och dimman låg tung över hedarna.





Men ärttörnet lyste upp överallt, och blodsdropparna växte flitigt längs leden.









Sista biten av 

vandringen 

gick på en 

lång och rak 

väg ner till 

slutmålet 

Anascaul, där 

paus på The 

South Pole

Inn väntade 

liksom vår 

busschaufför.



Polarforskaren Tom Crean (1877–

1938) deltog bland annat i expedi-

tioner i Antarktis ledda av Robert 

Scott och Ernest Shackleton. 

Crean var född i Anascaul, där

han på 1920-talet öppnade 

South Pole Inn.





Påföljande dags vandring om 12 kilometer gick genom Gap of Dunloe och Black Valley.









Vandringen avslutades i Lord Brandon’s Cottage, varifrån vi åkte i mindre båt över Killarneysjöarna till Ross Castle.







Färden innehöll flera trånga och grunda passager, men tack vare högt vattenstånd 

tog vår skeppare oss även igenom den lilla forsen under bron. 



Vid stranden av den största sjön Lough Leane ligger 1400-talsborgen Ross Castle. 



I Bantry Bay i närheten av byn Glengariff finns trädgårdsön Garinish med växter 

från många delar av världen. Under båtturen dit ser man många sälar.









Intill Glengariff ligger ett naturreservat med vandringsleder, vilka bland annat går till utsiktsplatsen Lady Bantry’s Lookout.





Nästan så långt sydväst 

man kan komma på 

Irland ligger udden 

Sheep’s Head, med 

rika möjligheter till 

vandringar.

Vår sextonkilometers-

tur i rejält kuperad 

terräng innehöll till en 

början såväl dimma 

som blåst.





På väg 

mot 

högsta 

punkten, 

232 meter 

över havs-

nivån.



Framåt lunchtid klarnade vädret upp, och någon kilometer från uddens fyr höll vi rast och intog te och scones.





Från fyren längst ut på Sheep’s Head vandrade vi vidare längs norra sidan, med utsikt över Bantry Bay. Utsikt hade 

också fåren, vilka uppenbarligen inte led av svindel.









Potatis var på 1800-talet irländarnas basföda, så när ön på 1840-talet drabbades av potatispest och missväxt blev 

det omfattande hungersnöd. Många gårdar övergavs när de boende emigrerade eller, som här, dog av svält.









I närheten av vår vandrings start och mål står en s.k. wedding stone som minne om forna tiders vigselritualer. Blivande brud och 

brudgum stod på var sin sida och tog tag i varandras händer genom hålet i stenen, och ansågs därmed gifta.



All photos © Ingemo & Charley Nilsson, May 2015.

Bilden på första sidan: på norra sidan av Sheep’s Head.


