langsom familieferie

reise

Ferie i

ruslefart

Vi pakka vekk mobiler og dataspill,
leide hest og kjerre og oppdaget
frodige Irland – på gamlemåten.
TEKST: Vibeke Montero FOTO: Spencer Montero

Her kommer vi!: Siena
og Mattis har funnet
sin drømmeferie – og en
ny, firbeint bestevenn i
bryggerihesten Henry.
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Ukas hestekraft: Henry
er stallens veteran, og han
står bom stille når vi får
lære hvordan seletøyet skal
settes på.

Nam!: Det er
ikke bare oppå
Lauvåsen det
veks jordbær...

Kloppetiklopp:
I sakte fart fra
landsby til landsby.

J

eg føler meg trygg her, sier Mattis
(11) fornøyd uten å utdype det
videre. Han ligger i overkøya i
ei trekjerre på et jorde i Irland.
I underkøya ligger Siena (8),
og utenfor høres hestevrinsk og raslende
grantrær. Det er lyden av gårdsidyll på en
tidligere juletrefarm som nå driver med
hest- og kjerreutleie. Vi har innlosjert oss i
det som skal være hjemmet vårt i en uke, ei
rødmalt sigøynervogn uten elektrisitet og
rennende vann. Vi har mot alle odds overtalt
barna til å bidra til tidsreisen ved å legge
igjen alt av skjermer og elektriske duppedingser hjemme.
– Det blir gøy! har jeg hørt meg selv si.
– Vi kommer til å finne på masse morsomt
sammen, har jeg også sagt, uten helt å vite
hva. For hvordan skal vi egentlig fordrive
tida sju dager til ende, drevet fram av en
eneste hestekraft? Men noe sier meg at det
kommer til å gå bra. Selv uten google, apper,
spill og tv.

Hesteferie for dummies
Dagen etter våkner vi grytidlig. Siena kan
nesten ikke vente med å finne ut hvilken
av hestene som skal være vår i en uke.
Men først skal vi og to andre familier vises
hvordan man gjør klar hesten hver morgen.
Hover skal renses, manken skal gres,
pelsen skal børstes, hesten skal fôres og
seletøyet skal på. Og veldig
viktig – hesten må tilbys
vann før den spiser, ellers får
den mageknip. Det er godt
vi er fire hoder, for det er
mye å huske på. Men det er
ikke verre enn at vi får alle
Mine betenkeligheter før vi starter
lærremmene og spennene på
plass uten for mye komplikasjoner.
– Man trenger ikke å ha erfaring med hest
for å dra på denne typen ferie, understreker
Neasa Clissmann. 70 prosent av de som
kommer hit har ikke noe erfaring med hest,
og hestene er trent opp til å være såkalt
Dagens fangst:
idiotsikre. Allan som jobber på gården,
Er det nok til å lage
forklarer at dyrene kjenner rutene så godt at
syltetøy, mon tro?

Hvordan
skal vi fordrive sju
dager til ende?
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Er det noe mat her?: Et halvt tonn
hest inviterer seg selv på middag.

– Her et
rd
lukte en
jamm !
godt

Vakkert: Frodigere landskap skal du lete
lenge etter. Glenmaluredalen er irrgrønn.

Himmelsk: Finnes det noe bedre enn
hjemmebakte scones med krem og
syltetøy? (Riktig svar: Nei.)

Kamille M&B

89

Spisepause: Vi
stopper underveis
for å la Henry ta
en jafs av det han
liker aller best i hele
verden!

Fotballgutt +
bryggerihest
= sant

Neasa Clissmann, som eier
hestene, mottar gulrøtter
i posten hver desember fra
familier som vi gi «sin»
hest en julepresang.
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de vet akkurat når de skal
bremse, svinge og ta i litt
ekstra.
– Det eneste dere må
passe på er parkerte biler,
ler han. Det har nemlig
hendt at noen glemmer
at kjerrene er bredere enn
hesten, og når man hører
lyden av oppskrapt metall,
er det allerede for sent. Vi
fniser litt nervøst, og håper
vi ikke havner i Allans
arkiv av gode historier om
amatørkusker.
Bli kjent-dag
Et par timer etter opplæringen får vi tildelt
Henry. Han er 16 år, veier 500 kilo, er stor
som ei låvedør, og ifølge Allan og Neasa
er han den av hestene som er aller mest
glad i mat. Dessuten er han en veteran som
gudskjelov står bom stille mens vi fikler
med spennene. Når alt er på plass, tar vi fatt
på reisen. Den første kilometeren blir Allan

med oss, og gir oss et siste råd før han drar
tilbake til gården.
– Dere kommer til å merke at Henry vil
teste grensene så snart jeg hopper av, han
kjenner meg altfor godt.
Og ganske riktig. Så fort Allan forsvinner, stopper låvedøra på 500 kilo å gå. Han
står bom stille og vender mulen i retning av
det saftige gresset i veikanten. Vi smatter og
lokker, hoier og smeller litt med tøylene. Det
tar et par minutter, og vi er glad ingen ser
oss. Men så bestemmer Henry seg for å høre
på, og begir seg ut på landeveien der trærne
møtes over hodene våre og danner grønne
skogstunneler. Sakte, men sikkert adlyder
Henry, til tross for at vi har en tendens til å
gi instrukser i munnen på hverandre. Siena
roper «good boy», Mattis roper «go on» og
jeg roper «slow down». Stakkars hest.
I sakte fart
Første natt tilbringes i enga til ekteparet
Byrne. De er nærmere 70 år, og synes det
er stas å få verden på besøk inn i hagen sin.
Vi tenner bål og griller pølser, og til dessert
spiser vi Sheila Byrnes hjemmebakte scones
med syltetøy. Henry er sluppet fri på enga og
ruller seg rundt som en kattunge i gresset.
Hos Brendan og Sheila Byrne finnes det
dusj og toalett, og senere på kvelden kommer
det en annen hest og kjerre. Det er en av de
andre familiene som har valgt samme stoppe
sted som oss. Ungene leker med tyske Lotta
(11), og når juninatta omsider blir mørk, sovner vi til lyden av Byrne-familiens gale esel
som gjør sitt beste for å erte på seg Henry.
Dag to kloppetiklopper vi oss sørover.
20 kilometer på fem timer kvalifiserer helt
klart til begrepet slow travel. Vi stopper i
landsbyen Rathdrum for å fylle matlageret.
Den irske sola skinner uventet hele dagen, så
barna insisterer på iskrem. Tyske Lotta har
slått følge med oss for dagen ettersom vi nok
en gang har samme reiserute. Hun fungerer
som en genial liten buffer mellom våre barn
som går hverandre på nervene fortere enn
Henry rekker å stoppe opp midt i gata for å
gjøre sitt fornødne. Plask, plask smeller det i
asfalten, og barna skriker av latter.
Høydepunkt underveis
Etter noen dager på veien begynner
vi å føle oss drevne. Seletøyet smetter
på om morgenen, og Mattis er blitt
ekspert på å vinke biler forbi. På veien
finner vi markjordbær som vi rører til
syltetøy, og begge barna legger sjela si
i å spikke perfekte spyd til pølsene og
marshmallowsene vi griller om kvelden. Vi

Det enkle liv: Ei trekjerre,
en hest, et bål, ei eng og en
ball. Hvem trenger mer?

Vi sovner til lyden av familiens
gale esel, som gjør sitt beste for å
erte på seg Henry.
Stemningsrapport fra første natt

Fine
firbeinte:
Irske esler oer
bitte små – og
kjempesøte!

Labyrint: Greenan Maze
er et flott sted å tilbringe
formiddagen. Håper bare at
du kommer deg ut igjen...

Godt, gutt?: Guinnessbart er kult når du er 11
år og får dyppe tunga (og
overleppa) i øl for første
gang.
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Hest er best!: Mattis
og Siena har allerede
bestemt at neste ferie
skal tilbringes med
Henry.

plukker buketter med lilla revebjeller og har
pikniker med tilhørende siesta i veikanten.
Et høydepunkt er Greenan Maze. Det er
en barnevennlig park med husdyr, gammeldags hekkelabyrint, museer og natursti.
Et annet høydepunkt er landsbyen Avoca,
der den irske dramaserien Ballykissangel ble
spilt inn. I Avoca ligger finner vi Irlands eldste håndveveri som er et idyllisk stopp med
gamle bygninger og en kafé full av godsaker.
Som turens kjøkkensjef med hele to gassringer å regjere over, får jeg ikke understreket
nok hvor deilig det er å bli servert uten å
måtte tenke på å varme vann til oppvasken.
Det rustikke landeveislivet har definitivt
sin sjarm. Men det har også sine irritasjons-

Jeg vil heller
ha Henry enn en
iPad.
Mattis (11)

momenter. Som at hele familien til stadighet
skviser seg forbi hverandre på minimalt med
plass. Eller at man må ut av kjerra for å gå
på do eller dusje. Kall meg gjerne urban,
men en uke holder for meg. Resten av familien er ikke enige.
Mission completed
Siena vil aller helst vil flytte inn i kjerra.
– Jeg bryr meg ikke om at det er trangt, så
lenge jeg kan være med Henry, sier hun.
– Jeg vil heller ha Henry enn en iPad, sier
Mattis.
Og det sier ikke så rent lite. Han har spart
til en egen iPad i nesten ett år, og nå vil han
heller bruke sparepengene på å få med seg
den irske sigøynerhesten hjem.
Tårene triller sårt nedover barnas kinn
når de sier farvel. De har kjøpt gulrøtter til
Henry med egne penger, og argumenterer
med rørende barnelogikk. Jeg prøver å være
diplomatisk når jeg forklarer at vi ikke kan
bo i en kjerre for resten av livet.
– Men kan vi værså, værså, værsåsnill å
komme tilbake neste år? trygler søskenparet
med blodskutte øyne.
Og det er slett ikke umulig at vi gjør.
e-post: kamille@egmonthm.no
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Kjekt å vite:

Sted: County Wicklow (sør for Dublin)
Reisen: Fly til Dublin fra Oslo med
Norwegian, Ryanair eller SAS. Buss eller taxi
fra Dublin til Clissmanns tar en drøy time.
Flytid: To timer og et kvarter fra Oslo.
Pris: 1190 euro for hest og kjerre med
plass til to voksne og tre barn en uke i
høysesongen.
Bestill på nett:
clissmannhorsecaravans.com
Språk: Engelsk
Valuta: Euro
Religion: Katolsk
Temperatur: Mai 14 ˚C, juni 17 ˚C, juli 18˚C,
august 19 ˚C, september 17 ˚C. Husk at
nattetemperaturen kan synke med 10 ˚C.
Kostnader: Irland er ganske dyrt, der en cola
koster 2,50 euro, en halvliter koster 4,50
euro, en pakke pringles koster 4 euro og et
brød koster 2 euro.

Vognene

Vognene er primitive, men funksjonelle. De
kommer med to gasslamper, to gassringer,
sengetøy og kopper og kar. Vognene har ikke
kjøleskap, men dere får låne en kjølebag
med kjøleelementer som dere fryser over
natta i puber og på gårder underveis.

Pakk

Pakk som for en norsk sommerferie,
men du kan droppe myggsprayen, for det
finnes ikke mygg i Irland!

Slow travel

Lar du deg stresse av tidtabeller og
trafikkaos? Slow travel handler om å gjøre
reisen til en del av opplevelsen, og da bør
helst reisen bety noe mer enn å stues inn i
et ekspressfartøy.
Hesten er slow travels beste venn.
Fraværet av gir, gasspedal og ankomsttid
gjør at du tvinges inn i en rytme der du legger merke til omgivelsene dine og hvordan
de påvirker deg. Lukter det markjordbær?
Vi stopper og plukker! Hører du musikk
fra et åpent vindu? La oss sakke farten og
lytte! Føler du solstråler som tvinger seg
gjennom skydekket? La oss ta en tepause i
solskinnet!
Frister det?
Les mer om Irland her: ireland.com

Tips til en vellykka tur

• Ta med nok underholdning til barna
(kortstokk, spill, bøker) i tilfelle regn.
• Gummistøvler er et must, men har dere
ikke plass i kofferten, kan dere låne hos
Clissmanns.
• Ta med kontanter. Ikke alle gårdsutsalg og
landsbybutikker har kortterminal.
• Vi hørte på balkan beats og israelsk
klezmermusikk underveis. Det bidro til
sigøynerfølelsen.
• La barna kle seg ut med fargerike skjerf
og juggel.

