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GRAT

Ustedalen Hotell BBB

• KØRSELV 5 overnatninger søn-fre
• Vinterpension (halvpens. med selvsmurt madpakke)
• 2 børn u/16 år GRATIS ved 2 fuldt betalende
Pris pr. person i db.vær. fra kr.

2.895

• BUS 5 dage tor-man
• 2 overnatninger i lejlighed/hytte maks. 400 m fra lift
• 3 dages liftkort fre-søn inkluderet
Pris pr. person v/4 pers. fra kr.

2.395

De to skuespillerne Brendan Morrissey og Frank Smith formår iført bowlerhatte og glimt i øjet at hæve stemningen blandt publikum, der får
den betroede opgave at råbe ’I’ll have another pint’. FOTO: ALLAN VIE HANSEN

Skeikampen
Thon Hotel Gausdal BBB+
• BUS ELLER BIL 5 overnatninger søn-fre
• Helpension på hotellet
• 6 dages liftkort inkluderet
• Familiepakker til 2V+1B, 2V+2B & 2V+3B
KØRSELV Pris i alt 2V+2B u/16 år fra kr.

8.895
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Sjusjøen

Sjusjøen Høyfjellshotell BB+
• KØRSELV 5 overnatninger søn-fre
• Vinterpension (halvpens. med selvsmurt madpakke)
• 2 børn u/16 år GRATIS ved 2 fuldt betalende
Pris pr. person i db.vær. fra kr.

2.295

Gebyr kr. 65 ved billet pr. e-mail og kr. 95 ved billet pr. post.

SKIFERIER I NORGE, SVERIGE, ØSTRIG OG ITALIEN
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Afrejse 20/1 · 10/2 · 24/2 · 7/7

Poesi, pub og pints
En lettere måde at sluge store forfatteres værker på er med
Guinness på Dublins atmosfærefyldte pubber. Kom med på
litterær pub crawl i den irske hovedstad
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Siams Store Oplevelser
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Afrejse 20/1 · 22/9 2011

Hemsedal

Fra Kenya til Cape Town

Dublin
af Peter Kyhl Olesen
Dublin har igennem århundreder lagt blæk til verdensberømte forfattere, og disse har
haft mere end en legendarisk
hang til pubber, pints og alt,
hvad der lugtede lidt af alkohol. Om sig selv har en af byens mest berømte litterære
drukmåse, Brendan Behan,
konstateret: »I’m a drinker
with a writing problem.«
I tidernes løb er Dublins
pubber således blevet det andet hjem for litterære personager og svirebrødre som
James Joyce, Flann O’ Brien,
J.P. Donleavy og Samuel Beckett. Og sagnet siger, at der i
den grad er blevet gået til den.
Druk i Dublin går igen i
flere af de nævnte forfatteres
værker, og glæden ved Guinness mærkes eksempelvis i et
kapitel af Joyces Ulysses. Han
noterede sig i øvrigt, at det
ville være noget af en prøvelse at gå igennem Dublin uden
at passere en pub. Derfor
kunne man lige så godt forsøge at krydse hver og en på sin
vej!
Irske drukviser
Selv om alle de nævnte forfattere forlængst er døde, lever myten om dem videre i
deres hjemby,
Dublin Literary Pub
Crawl er derfor i høj grad

oplagt til at få et nærmere
kendskab til to af Irlands
adelsmærker: passionen for
litteratur og druk.
Pubcrawlen starter på den
hyggelige og atmosfærefyldte The Duke Pub, der ligger
på en sidegade til Dublins
mondæne hovedstrøg, Grafton Street. Med indgangsreplikken: »Der er ikke så
meget andet at lave i Dublin
end at drikke,« tager skuespillerne Brendan Morrissey
og Frank Smith iført bowlerhatte og med et glimt i øjet
imod. I løbet af nul komma
fem formår de at hæve stemningen blandt publikum, der
får den betroede opgave at
råbe »I’ll have another pint«,
hver gang værterne når omkvædet i en irsk drukvise. Og
så er scenen til en fornøjelig
aften ligesom sat.
Selve turen tager omkring
to timers tid og undervejs
passeres bl.a. andet Trinity
College, hvor Oscar Wilde
studerede. Og noget af historiens vingesus opleves,
når vi besøger nogle af de
pubber i byens centrum, som
Behan, Joyce, O’ Brien og alle
de andre drukkenbolte tyede
til, når ordene ikke flød i samme linde strøm som Guinness fra hanen. Nogle pubber
i Dublin er – for at bruge en
kliché – blevet poppede og
tiltrækker et yngre og moderne klientel, andre har stadig den samme old-fashioned
stil og konservative kunde-

kreds, og det er sidstnævnte
type pub, vi besøger på turen
De to skuespillere holder
fast i publikums opmærksomhed, når de dramatiserer
passager fra Beckett, Wilde,
Behan og Joyce og kommer
med spøjse anekdoter om de
forskellige forfatteres privatliv; eksempelvis om den unge
Joyces erotiske udskejelser i
en rododendronbusk.
Ordglade bysbørn
Ja, det siger sig selv, at drikfældighed er et gennemgående tema under en literary
pubcrawl. Men der bliver på
ingen måde lagt op til, at deltagerne skal drikke sig sanseløst berusede undervejs. Alene det faktum, at hvert besøg
på de fire pubber undervejs
er fastlagt til at vare 20 minutter sætter sin naturlige begrænsning. Men det gør bestemt ikke spor, fordi den åndelig fordybelse, turen giver,
når skuespillerne reciterer
passager af de ordglade bysbørns værker, mest af alt ansporer deltagerne til at sippe
og ikke rådrikke. Der er umuligt ikke at blive grebet af
Frank og Brendans entusiasme, og det er tydeligt, at det
ligger dem meget på sinde at
videregive deres passion for
de verdensberømte irske forfattere, men på et niveau,
hvor alle kan følge med. De
formår slet og ret at hive højtravende værker som bl.a. Joyces Ulysses og Becketts Mens

vi venter på Godot ned på jorden, og samtidig sætte dem
ind i en nutidskontekst, så de
bliver relevante, hvilket klart
er et ekstra plus. Som min sidemand fra Køln sagde til
mig, da vores værter havde
takket af og efterladt os over
en pint i Davy Byrne’s Pub i
Duke Street, hvor et helt kapitel fra Ulysses udspiller sig:
»Jeg har aldrig før turdet give
mig i kast med nogle af de
værker, fordi jeg synes, de
virker for svære. Men efter i
dag har jeg virkelig fået inspiration til at komme i gang.«
KULTUR@INFORMATION.DK

Fakta: Pubber i Dublin
• I dag findes der 800 pubber
i Dublin. Engang var tallet
2000. Rygeforbuddet fra
2004, den økonomiske recession på Den Grønne Ø og irernes nye vane med at drikke
hjemme er grunden
• Dublin er den eneste by i
verden, der kan prale af tre
nobelpristagende forfattere:
William Butler Yeats (1923),
George Bernard Shaw (1925)
og Samuel Beckett (1969).
• Ikke en rigtig pubcrawl
uden en konkurrence. Hvis du
svarer rigtigt på spørgsmålene undervejs, vinder du en Tshirt.
• www.dublinpubcrawl.com
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Vietnams Vandveje
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Rovdyrenes Paradis

Kiwiernes Smukke Hjemland

2TCIVHWNFMQODKPCVKQPCHFGDGFUVMGPFVG
UCHCTKQOTÁFGTK-GP[CQI6CP\CPKC5ÔUC
XCPPGQIJÔLNCPFIÔTFGPPGUCHCTKVKNPQIGV
JGNVUÂTNKIVOGFICTCPVKHQTFGVDGFUVGHTC
JXGTVCHFGVQUCHCTKNCPFG
FCIG
HTCMT

(TCJXCNUCHCTKVKNTGIPUMQXFGNƂPGT
IGKUGTGQIINGVULGTGGPQTOGDLGTINCPF
UMCDGTQIGPVQITGLUGFGTDGVGIPGU
UQOGPCHXGTFGPUUOWMMGUVG0GY
<GCNCPFIKXGTFKIFGVJGNG

26.750

8GNMQOOGPVKN6CTCPIKTG0IQTQP
IQTQMTCVGTGVQI5GTGPIGVKRÁGPHCP
VCUVKUMUCHCTKKGVDGJCIGNKIVVGORQ
(QTNÂPIGXVOGF<CP\KDCT

FCIG
HTCMT

22.450

FCIG

Afrejse 8/2 2011

MT

1RNGXDNCDÁFVWTRÁ)TGCV$CTTKGT
4GGHTGIPUMQXGPIQFVKFK5[FPG[
OGFKPMNWFGTGVWFƃWIVURTQITCO
-KPIU%CP[QP6JG1NICUQIPCVWT
NKIXKU#[GTU4QEM

FCIG

Afrejse 8/1

MT

Cambodja

MT

31.550

41.950

- Det Gamle Khemer-rige
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Landet Down Under

FÅ
E
LEDIG R
E
S
D
A
PL

Det Autentiske Botswana

Afrejse 2/9 2011
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Grand Blixens Kenya

Masaiernes Tanzania
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Bravo Tours tilbyder special- og rundrejser i Afrika og resten af verden året rundt.
Se mere på www.bravotours.dk/safari, www.bravotours.dk/rundrejse og www.bravotours.dk/specialrejser.

FANTASTISKE BADEFERIER I THAILAND
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Dalgas Plads 16, 7400 Herning r Farvergade 4, 1463 København K r bravo@bravotours.dk r

www.bravosafari.dk

Tlf. 96 27 38 45

www.bravotours.dk
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… og i resten af verden

Rundrejser i Afrika

