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Gunvor och Tom Ryynänen 

Jag undrade före resan, om vårt intresse för ö-stater under de senaste åren varit en tillfällighet, 
och om öarnas problem bottnar i något gemensamt. Eller, gör öarnas läge omgivet av havet och 
deras inslag av flera folk, just dem så säregna för både historieskrivare och oss. Cypern har fått 
utstå våld och stora påfrestningar, även under de senaste årtiondena, men bevarar en charm, som 
för en tillfällig besökare (febr. 2018) förblir svårtolkad. Samma tror jag man kan säga om Sri Lanka, 
som vi besökte ett år tidigare. Inbördeskrig har hårt prövat alla tre länder, utöver andra plågor. 
Gunvor och jag hade tur att få höra mycket berättas och intrycken av alla tre länder har blivit 
tydligare också tack vare författare, som beskrivit umbäranden och utmaningar ur den enskilda 
individens perspektiv. Gemensamt för alla tre öar är nog att Storbritanniens imperialistiska 
efterspel hämmat den självvalda lokala utvecklingen under långa tidsperioder. 

Irland lockade oss med sin ”gröna” natur, men nu under resan runt Republiken Irland vaknade ett 
betydligt mångsidigare intresse för kultur, historia och folkets livfullhet. Unika fornminnen visar 
med dagens teknologi häpnadsväckande byggkonst och kunskap från 9000 år tillbaka. Senare har 
många folk och kulturer mätt sig och de andra i makt och beblandat sig. Vikingarna ges än idag en 
viktig roll i Irlands förflutna, liksom den kristna kyrkan som kom och fick inflytande redan på 500-
talet. Mera exempel på litteratur, konst och byggnadsverk tas upp i berättelsen om vår egen 
rundresa nedan. På tolv dagar får man bara en glimt av vad som kan tyckas kännetecknande. 

Kanske en hyfsad inledning till vår berättelse bör nämna några internationellt lyskraftiga irländska namn: St. 
Patrick, biskop redan på 400-talet, landets katolska helgon kommer nog först; på tal om resor bör jag 
nämna Jonathan Swift från 1600-talet och hans Gullivers Resor; så, hela raden av lite senare kända 
irländska författare och poeter ss. Thomas Moore, Oscar Wilde, Bernard Shaw, James Joyce, W. B. Yeats, 
Bram Stoker (Dracula) och Samuel Beckett. Både Yeats och Moore namnen är kända också inom musik och 
bildkonst, såsom skulptören Henry Moore. Den kanske mest kända statsmannen och katolska rättskämpen 
Daniel O´Connell har gett namn åt en av huvudgatorna i Dublin, medan den kanske mest kända statyn över 
Molly Malone är färskare (från 1988) och snarast en legend och sång om en okänd fiskmånglare. Färskare är 
också ”musiklegenden” Bono från U2, verkligt namn Paul Hewson. 

              

Stephen´s Green, centrala Dublin                        U2 och Bono, på ”Little Museum”, invid parken. 

 



Finnairs flyg beställde vi några månader i förväg, vilket har sina plus och minus. Lite förmånligare 
och bättre anpassade blir åtminstone både resor och övernattningar, då man kunnat välja i tid. Två 
dagar i Dublin inledde i vackert väder en händelserik rundresa, tycker vi. Albany House ligger 
centralt invid Stephen´s Green, som redan blommade vackert. Flera av kändis-namnen ovan stötte 
vi på, förevigade i gatubilden och på museer, först på det udda ”Little Museum” som illustrerar 
många epoker, inklusive U2 fenomenet, på ett inkonventionellt sätt och har en så personlig och 
humoristisk guide. Han levandegjorde sammandrabbningarna, i parken intill, mot engelska 
soldater för 100 år sedan och hungersnöden i medlet av 1800-talet, då bl.a. potatisskörden slog 
helt fel.  

Samme guide var också den förste under resan att beskriva den irländska emigrationen, diasporan, 
från 1700-talet till våra dagar. Redan under senare hälften av 1800-talet fanns närmare 10 
miljoner i Irland födda utvandrare i USA, Australien och förstås i England. Totalt bor mer än 10 
gånger fler med irländskt ursprung i utlandet jämfört med 5 miljoner i Republiken Irland, 
självständigt sedan 1922 (+ Northern Ireland). Vi bekantade oss närmast med centrala Dublin, men 
åkte också spårvagn ut till det upprustade hamnområdet med sin Arena och moderna glashus. På 
vägen dominerar det gamla engelska Tullhuset och Art Gallery, Samuel Beckett bron och Jeanie 
Johnston Tall Ship (emigrant replica ship 1850´s). 

Då vi avverkat Trinity College, Dublinia (”vikingaborgen”) och mäktiga gotiska Christ Church 
katedralen samt O´Connell St. med ”spiran 120 m, norrom Liffey floden, var det nog dags för PUB-
besök – och först blev det mest kända, gamla Temple Bar, som gett namn åt kvarteren med PUB-
gränderna. 

                     

Musik live, gott öl och liv i luckan på pubbarna, samt mysigt på ett par restauranger och långa 
promenader förde oss så till tredje dagen då vi hyrde bil vid Drumcondra vägen, ett stycke norrut i 
miljonstaden mot flygfältet, där det blev lättare att hitta ut till M4 österut mot Galway. Nio dagar 
för 96 euro, inte så illa! Det gick lätt att köra, med ratt på styrbordssidan, ca 200 km till Oranmore 
och Galway. I Oranmore ”gömde sig” B&B värdinnan Marian bakom huset i den soliga trädgården, 
så vi trodde att ingen var hemma. Vi ringde, men ingen svarade genast, så vi fortsatte mot 
Atlantkusten och det ”vilda” Connemara, NV om Galway. 

Sydkusten mot Galway Bay, väster om storstaden Galway är en tätbygd kulturregion, med fina 
fiskrestauranger. Då man vänder norrut mot det egentliga Connemara på ca 50 x 50 km (enbart 
österom stora Lough Corrib) blir naturen vildare och kargare och bosättningen glesare. 



Imponerande storslagen blir naturen vid Inagh sjön, omgiven av bergskedjor på var sida, och där 
börjar Nationalparken Connemara. Vi valde att inte åka ända ut till Clifden, som seriösa turister 
väljer som bas för båtfärder till de blåsiga Atlantöarna utanför. Vi ville beundra Kylemore Abbey 
och sedan följa Atlantfjordarna österut och tillbaka innan det blev mörkt.  Utmärkande nästan hela 
vägen var fåren och talrika stenmurar. 

      

Kylemore Abbey ligger vackert vid sjön                            En del av fåren såg så aristokratiska ut 

Norr om Corrib sjön ligger flera stora slott i privat bruk och vi tittade närmare på Ashford Castle, som tar  

emot gäster och har ändå bevarat gångna tiders ”glans”, 
börjande med infarten med stenbyggen, vallgrav och 
hela härligheten. Det blev för sent att stanna och dricka 
kaffe i en av salongerna. Ashford erbjuder, till ett väl 
tilltaget pris, jakt och båtfärder och bl.a. att följa med 
vältränade falkar i flykten. 

Vi kom i skymningen tillbaka till ”The Birches B&B” i 
Oranmore och blev väl mottagna för två nätter. På 
morgonen, efter en präktig irländsk frukost, ville vi åka in 
till Galway, känd för sina pittoreska gator med granna 
småhus och musikfestivaler.  

            

Mest otrolig av alla gatuartister                     Oscar Wilde med sin far i Galways gatuvimmel 

 



Vi tog bussen in till stan, då det kändes bättre att spara nerverna i trafiken. Bussen stannade intill 
Eyre Square och på närliggande gator såväl som på lördagens marknad rådde trängsel. Folk lever 
mera ute i gatuvimlet och i PUB-lokaler – med musik! Det föreföll som om Galway verkligen gjorde 
skäl för sitt rykte och valet till kulturstad i EU år 2020. 

Många lockelser i form av dofter, miljöer och skyltar från krogarna gjorde valet svårt, men gärna 
ville vi ju testa färsk mat från havet. Ostronfestival skulle det bli först i slutet av september, så de 
fick vara ifred också om de såg fräscha ut. Festivalen hålls vid hamnen kring Spanish Arch, som för 
ut till en lång kaj där vi promenerade innan vi tog en titt på den historiska delen med bland annat 
exempel på de tolv kända lokala familjernas insatser, speciellt då hur mäktig släkten Lynch blev, 
också utanför Galway. 

Efter en kort kväll i Oranmores bycentrum ( kort besök i en folk- och musikfylld riktigt gammal 
PUB) och en lugn natt och mera bacon and eggs åkte vi direkt söderut mot Cliffs of Moher, ett 
måste att se vid Atlantkusten. Före vi for iväg, hade vi ändå ringt till Padraig (inte golfspelaren) 
som lockat med valskådande två dagar senare på sydkusten. Han förebådade uselt och stormigt 
väder och bekräftade ju att båten inte går ut.  

Det fick vi uppleva efter flera soliga dagar, som irländarna var direkt förvånade och glada över. Vi 
märkte ju snart att det blev busväder inför besöket till de branta klipporna. Vi hade tänkt spela 
golf på andra sidan en liten vik där man ser Moher klipporna. Vi hade inga klubbor med oss och då 
vi kom till den ödsliga links banan fanns heller ingen personal på plats. Vi den närmaste greenen 
stod ändå ett hurtigt par och måttade bollen mot ett hål, där flaggan slog rakt ut och stången var 
böjd i vinden. Vi valde att krypa in i bilen igen. 

Då vi kom fram till parkeringen (!), blev vi rent ut förbluffade av de hundratals bilar och bussar 
som samlats – trots vädret och ”från ingenstans vi sett”. På med de regnkläder vi hade, paraply 
dög ju inte, och så iväg framåtlutade mot vinden och de mäktiga mörka klipporna som höjer sig 
lodrätt över 200 meter från det brusande havet. 

        

Cliffs of Moher   Kilrush färjan över Shannon fjorden till Tarbert 

Visst var det en upplevelse att känna sig liten där uppe vid kanten. Vi stannade inte tills vi blivit 
genomvåta och det fanns ju både café att värma sig i och WC. Vi undrade över hur folkmassan 
kunde se ut vid högsäsong, men runt klipporna spridde ju folk ut sig, så det blev lite trångt först i 



caféet. Vi lämnade bort Limerick, där i inre ändan av fjorden , genom att ta färjan och fortsatte 
bilresan på goda men smala vägar till Killarney (Cill Airne på irländska) och vårt förbokade husrum. 
Det blev nästan kväll innan vi stannade bilen vid Killaran B&B, där allt var perfekt och snyggt, inkl. 
breakfast. 

En promenad på 800 meter in till den lilla stadens centrum var lagom motion före en god måltid 
med vin, inte öl. Vi var nu strax intill Killarney National Park och natursköna Ring of Kerry, som är 
en över 100 km lång väg runt det berömda området med uddar mot havet. Vi valde den del som 
går genom naturparken och de monument, vattenfall och hisnande vyer som man lätt når från 
vägen. De första platserna då vi kommit in i Nationalparken, alltså Ross Castle och Muckross Abbey 
från 600-talet, var höljda i spöklika dimmor och regnet gjorde att man knappt såg sjön bakom. 

           

Vägen blev småningom (efter sevärdheterna, inkl. vattenfall och många serpentinvägar upp till 
utsiktsplatser) betydligt sämre då vi styrde österut igen, sakta över ödsliga berg mot Skibbereen, 
och Cork mot kvällen. 

Cork, med över 130,000 invånare, var vårt mål för dagen och vi stannade på ett stort, centralt och 
trevligt hotell, Isaacs Cork, i tre nätter. Halva resan återstod. Trafiken i centrum var besvärlig, men 
hotellpersonalen hjälpte med parkeringskod för en grind till en kyrkas gård (inte kyrkogård) runt 
hörnet och upp för backen. Jag nämner backen, för det var högt, och i vårt rum hade vi utsikt mot 
ett vattenfall (!), som rann ned för bergsbranten intill hotellet. Hotellets fine dining krog Green´s 
har namn om sig och vi ”hassade” på färsk fisk respektive anka. Regnet höll upp en del av kvällen, 
men följande morgon öste det ner. 

Efter ett gott och rikligt morgonmål bidade vi tiden ett par timmar på rummet, men vi måste ju ut! 
Tätt intill varann under ett paraply och med halvdugliga regnrockar trippade vi i takt över St. 
Patricks bridge, över River Lee´s norra flöde, till ett par varuhus och till English Market. Saluhallen 
är gammal och berömd och ligger liksom flera viktiga byggnader på ön i centrum. Efter ännu en 
skur höll regnet upp medan vi gjorde våra små uppköp och åt några smakbitar i saluhallen. I en 
stor bokhandel köpte jag Dubliner av James Joyce; Ulysses på 800 sidor var för tjock. 

Vi promenerade längs gränderna och Oliver Plunkett St. och trivdes i staden. Dunnes varuhus finns 
överallt, men också museer, opera, gallerier och så alla broar. Efter en kaffe på eftermiddagen 
traskade vi tillbaka till hotellet och tog baddräkterna med till Metropole hotellet mittemot vårt, 
som tar emot gäster från Isaac. Gunvor upplevde lite trängsel i omklädningsrummet, innan ca 50 



små skolflickor hittat alla strumpor etc. och gett sig av, men sedan var det riktigt skönt att simma 
en stund och bada bastu. 

 

                   

Vattenfallet utanför vårt fönster English Market, den traditionella saluhallen i Cork 

Följande dag var det onsdag 25.4. och efter en lika bra frukost tog vi ut bilen och körde mot 
Blarney Castle, som med skäl är ett ”måste-se”. Stället ligger knappt 10 km åt nordväst och 
speciellt trädgårdarna är mycket vackra. I slutet av april fick vi se en massa blommor. 

          

Blarney Castle nära Cork   Del av flera trädgårdar. 

Solen kom fram, då vi kom fram. Vi stannade flera timmar, det fanns mycket att se, ss. ett otal 
medicin- och giftiga växter, ormbunkearter i ett tropiskt mikroklimat och rosor, azaleor samt en 
jättetuja. Blarney House kunde man se utifrån, men inte besöka, då slottet är i privatbruk. 

Väl tillbaka i Cork gjorde vi en promenad till Crawford Art Gallery med stora samlingar av äldre och 
nyare bildkonst, mest irländska målare. Vi besökte också en sliten men fullsatt Pub, Sin E, 
naturligtvis med levande musik. På kvällen beslöt vi att söka upp restaurangen Electric, som vi hört 
att är känd för sin fisk och urval av skaldjur (som vi sett i saluhallen), utan att vara speciellt dyr. 
Krogen ligger vid den södra flodkanalen med utsikt bl.a. mot Trinity Church; den har trevlig 
personal och faktiskt god mat. Samma gäller personalen på hotellet som vi hade flera givande 



pratstunder med. Skönt var det också med ett lite längre uppehåll på samma ort, men följande 
morgon packade vi in sakerna i bilen och körde längs vattendragen österut, men inte ända ut till 
hamnen nära havet, utan vände av till ön där FOTA Wildlife djurparken finns. 

         

Några vagnar från Blarney stallet  En utsikt från krogen Electric i Cork 

Det som främst lockade oss till den vidsträckta djurparken var nog nyförvärvet, tapirer, som vi aldrig sett. 

       

FOTA Wildlife djurpark visar tapir  Wollaby som med sina kompisar hälsade 

Det blev en ganska lång vandring bland djuren och kändes riktigt skönt i frisk luft, då regnet 
upphört. Cheetah med fyra ungar, unga giraffer och många andra exotiska djur hade ganska rikligt 
med plats. Sist på rundvandringen kom vi till tapirerna, som skyggt gömde sig bland buskarna tills 
vi övertalade dem att komma och se på oss ”halvlatinare”. Efter en billig men god fish chowder 
och kaffe i djurparken, åkte vi en kort väg till den lilla staden Midleton, där Jameson Whiskey 
Distilleries (egentligen Irish Distillers Ltd.) dominerar orten. 

Whiskeyn har långa anor från tidigt 1800-tal på orten och nu tillverkas all Jameson whiskey för 
”worldwide” distribution här - trots de stora utrymmena i Dublin där mängder av turister köar. Här 
visade en bra guide hela tillverkningsprocessen i den gamla helt bevarade fabriken, som ersatts av 
den närliggande nya 1975. Jo, allt börjar med friskt vatten, som flyter genom fabriken och 
kornodlingar omkring. Andra råvaror behövs inte, utom nu lite jäst och så majs i ett par sorter. Den 
gamla ursprungliga lagerbyggnaden är verkligt stor med branta trappor, som jobbarna förr stegade 
upp för med 100 kilos kornsäckar på ryggen, ända till fjärde våningen! 



Irländsk whiskey bygger på kornmalt och trefasad destillering. Korn blöts tills grodden börjar och 
torkas sedan med rökfri antracit som bränns i stora ugnar. Det jättelika vattenhjulet från 1852 
(diameter 6,7 m, på bilden) fungerar fortfarande och kan driva malningsprocessen av korn och 
kornmalt till ”Grist”. Därefter följer bryggeriet och hett vatten blandas i rotation med det malda 
kornet så att stärkelsen i vätskan ”Wort” förvandlas (med enzymer) till jäsande socker. I 
”Washbacks” tillsätts jäst som konsumerar sockret och blir alkohol, det som kallas ”Wash”, lite 
som öl. Nu följer destilleringen, traditionellt ”Pot Still” i stora kopparpannor, där washen hettas 
upp (av eldstaden under) till kokpunkten, 78 grader för alkohol som ångar upp och avskiljs från 
vattnet. På bilden världens största copper pot still från 1825, för 144 000 liter! Hur evaporeringen 
görs och hur mycket, är hemligheten. Spritångan kondenseras till vätska och destilleras två gånger 
till; en till två gånger mera än andra länders whiskyprocesser. Resultatet ger en ren alkoholbrygd 
på ca 84 % alkohol, som sedan tappas på olika sorters ekfat och lagras i minst tre år, blandade eller 
single pot. Efter några år på fat dunstar först ca 10 % av standard whiskeyn (förloras!), medan 
förlusten för en 20 årig whiskey ökar till ca 30 % av tunnans volym!  I den nya fabriken görs en stor 
del idag i en liknande, men kontinuerlig process.  

Ja, vi lärde oss något! En halv drink (före bilkörning) av den 8 åriga varianten provsmakade vi, men 
”beundrade” en raritet i glasmonter, till försäljning för 4000 euro / flaska! Vi körde vidare utan 
köp.  

       

Jätte Pot Still      Jameson, grundaren         Vattenhjulet i bruk sedan 1852 

Vägen gick genom inlandet till en början och vid småstäderna Youghal och Dungarvan åkte vi över 
broar och såg havet igen. Nästa mål var Waterford, där vi på en hög hängbro körde över River Suir 
och in till en parkering vid Clock Tower, för vi ville se på gamla stan. Längst ute på udden står 
Reginald´s Tower, i Irlands dokumenterat äldsta stad från år 914. Intill finner man 
”Vikingatriangeln” – som en hyllning till nordbor. Vi klättrade upp i tornet och tyckte nog att hela 
det museala området var väl gjort och lite roligt. Så kom det en regnskur igen och vi dök in på en 
Pub och åt helt skaplig höna.  

Eftermiddagssolen kom fram, då vi gick ut och på andra sidan gatan lyste Waterford Crystalware´s 
stora skyltfönster med glittrande kristallpjäser. Vi gick in och pratade med en dam. Jag hade läst i 
en broschyr att hela fabriken Waterford, från år 1783, gått i konkurs och slutat tillverka, så jag 
undrade varför det hade skrivits så. Damen berättade att tillverkningen faktiskt avstannade ett par 



år pga. ekonomiskt trångmål, men ett amerikanskt företag köpte firman och satsade nya pengar, 
men utan framgång. Detta ledde till att ännu anrikare Fiskars, från 1649, köpte Waterford gruppen 
(med Wedgwood och övriga märken, cash) år 2015 och lovade fortsätta på orten! 

               

 

Från Waterford småbåtshamnen går en bro direkt till stora landsvägen (N 25 lika med E 30) mot 
vårt nästsista övernattningsställe Wexford. På vägen rundade vi norrut den breda delen av Barrow 
floden, och inloppet mot Waterfords hamn, upp till New Ross där bron för över till östra sidan och 
till det ankrade Dunbrody Emigrant Ship (replica), som vi stannade och såg på. Lite längre fram 
hade vi tänkt spela 9 hål golf i Ballinteskin, men vädret var inte det bästa och det började bli sent, 
så jag körde rakt till, men förbi Glenhill Bed & Breakfast – lagom invid vägen, men det tog en bra 
stund innan vi hittade rätt (utan km-räknare och med en dålig skylt). Värdinnan Kathleen var 
förståelsefull och hade kaffe som väntade oss. 

               

Värdinnan Kathleen, för två nätter, Glenhill B&B National Heritage Park, alldeles nära Glenhill 

Vi sov gott i ett litet, men mysigt rum och fick en verkligt god och mångsidig (bacon o ägg, mysli...) 
frukost. Regnet höll upp precis då vi kom in till det vidsträckta Heritage Park området, där 
”autentiskt” gjorda hyddor och bostäder uppförts såsom de byggdes för långt över 1000 år sedan 



av kelter, vikingar, normander och senare, övriga inflyttade. Väl gjort! De verkligt gamla, 
flertusenåriga gravar och andra lämningar som hittats ca 50 km norr om Dublin, med namnen Hill 
of Tara och Knowth, såg vi inte på resan men vill nämna, för de är intressanta, kanske unika i 
Europa, att läsa om (på nätet). 

På kvällen åkte vi in till Wexford, som är en trevlig gammal stad. Vi åt verkligt god seabass på 
design krogen Thomas Moore Tavern (bild av oss), nära urgamla Selskar Abbey och mitt emot 
Wexford Art Centre.  

   

 

Vi hade biljetter att se och lyssna på gitarr-trubadurerna Liam Merriman (ovan) och Jody 
McStravick spela egna ballader och andra komp, för oss på första raden och ett åttiotal andra. 
Riktigt trevlig stämning och helirländskt. Föreställningen pågick en dryg timme och efteråt 
vandrade vi ännu längs Wexford hamngatan förbi statyn över John Barry (ovan), som blev amiral 
och en förgrundsperson för USA:s flotta för över 200 år sedan. Vi tittade också på raden av 
fiskebåtar och andra små fartyg längs kajen mot River Slaney. Det var sent, men ännu ganska ljust 
då vi körde till Glenhill. 

Följande morgon efter breakfast sade vi adjö till Kathleen och hennes man och lade kursen norrut 
längs M11 (E1) mot avtaget till Glendalough vid Arklow. Smala byvägar förde oss fram mellan 
stenmurar och lummiga gårdar till det vidsträckta medeltida samhället, som påbörjades (enligt 
skrifterna) av St. Kevin i slutet av 500-talet. Idag domineras dalen av Rundtornet i sten, över 30 



meter högt, bland de högsta bevarade. Ingången är 3-4 m över marken som skydd mot fiender, 
man hade fyra våningar och högst uppe från fyra fönstergluggar hade man god utsikt – verkligt 
skickligt byggda. Katedralen i ruiner byggdes över tidigare versioner på 1100-talet. St. Kevin har ett 
stort kors och gravgården intill har ett otal gravar. Flera andra byggnader ligger lite längre bort 
mot en av de vackra sjöarna. Rätt mycket folk, speciellt från Spanien hade samlats i bussar och 
bilar, tom. en säckpipeblåsare fanns på plats. 

En ännu smalare väg i kraftigt kuperad terräng förde oss mot Powerscourt, som är Irlands högsta 
vattenfall och namnet är gemensamt med det gamla slottet några km längre fram. Vi valde en liten 
väg ända fram sänkan omgiven av höga berg, utan att återvända till motorvägen. Vattenfallet är 
nog mäktigt och mäter 121 meter i brant fall ända till stenblocken och floden längst nere. Många 
irländska besökare passade på att hålla picknick i det gröna, nära vattnet. Vi fick köpa lite kaffe. 

 

               

Glendalough Round Tower o medeltida samhälle Powerscourt vattenfall, i inlandet från Wicklow 

Nu återstod att köra till ringvägen M50 runt Dublin till norra sidan och hitta Drumcondra vägen för 
att lämna bort bilen efter drygt 1000 km. Allt gick väl och jag passade på att gräla lite för deras 
slarv med km-visaren som doldes av ”Service required”. Vi tog taxi med pick och pack till norra 
sidan av Liffey river, där vi bokat rum (med eget badrum) i ett bra backpacker Hostel Abigail för 
den sista natten. Först på morgonen såg vi alla ungdomar som övernattat i de enklare sovsalarna 
med upp-och-ner sängar, det var riktigt positivt att känna sig yngre och dela husets helt goda 
frukost.  

Vi befann oss intill Temple Bar området, åt ett mellanmål, köpte god Butler choklad, fördrev ett 
par timmar på det sevärda National Gallery med målningar från flera sekler. Frånsett en hemsk 
mänskokvarn vid säkerhetskontrollen gick flyget hem 29.4. på kvällen helt bra i god medvind. 



 

 


