i bare
gjorde det!

I åtte dager red vi fra vertshus til vertshus i Irland,
		
i sol og regn. Bli med på vårt livs drømmeferie.
Tekst og foto Julie C. Knarvik

Kolleger på tur!

De gode venninnene og journalistkollegene Julie C. Knarvik og
Hege Løvstad Toverud levde ut
drømmen om å ri Irland rundt.
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En gang hestejenter – alltid
hestejenter! Jeg (t.v)og Hege
sammen med våre nye
bestevenner Rover og Trooper.

«Frihetsfølelsen og
adrenalinet bruser i 		
oss i timesvis etterpå.»

Det å kjenne voldsomme
hestekrefter under deg og
nærmest fly bortover stranden,
mens Atlanterhavet bruser mot
land … Ja, det er til å grine av.

f

– Fy fader, nå angrer jeg på at jeg ikke tok med
de kongeblå rideleggingsene med frynser, hviner
Hege når hun ser mine brune i helskinn.
Spenningen sitrer i kroppen. Ingenting er
overlatt til tilfeldighetene når Hege og jeg står
på startstreken for en ti dagers ridetur langs
nordvestkysten av Irland, fra vertshus til
vertshus. Bare vi to, to hester og et kart.
Alt vi har tenkt på de siste ukene, er hest.
Utallige mailer har gått fram og tilbake om
silikonputer i rumpa mot stølhet, varmetepper i
tilfelle skader og rideklær for ekstremvær. Nå
står vi altså her, i stallen på Horse Holiday
Farm i Sligo, Irland, Hege i bruntoner à la
country style og jeg i svart som Zorro, og
venter på å få tildelt hesten som skal være vår
beste venn for en god uke.
– Vil dere ha en rolig hest eller en skikkelig
Irish Hunter? spør Tilman Anhold, som eier og
driver stallen sammen med kona Colette.
– IRISH HUNTER! glipper det ut av meg.
Hege får hakeslepp og ser irettesettende på
meg. I neste øyeblikk møter hun Trooper, og
det er kjærlighet ved første blikk. Han er
vakker og diger, brun med lys man og store,
kloke øyne. Trooper dytter mulen mot kinnet
hennes. De hører sammen nå.
Så er det min tur. Jeg ser ned på noen
enorme hover. Så ser jeg opp. Gud bedre, Rover
er større enn alt jeg har sett. Hvordan i huleste
skal jeg komme opp? Stallgutten gliser: «Very

young. But good gallop on the beach!»
– Hvordan skal vi få plass til alt vi trenger i
saltaskene? Tar du champagnen, tar jeg
striglebørstene, sier Hege.
– Tøffe saltasker, sier jeg.
– Hm. Ser ut som Mulberry-vesker, sier Hege.

Mens vi strigler og sadler opp, husker vi den
tiden da hestene var våre bestevenner, de vi
kunne fortelle alt og kysse på den myke mulen.
Da vi lå oppe til langt på natt og leste hestebøker om ridning på den grønne øya. Nå er vi
her. Jeg ser på Hege, og ser ren lykke.
Sammen med hestene blir vi kjørt nordover i
lastebil, og satt av i skogkanten.
«God tur», roper Tilman etter oss. Ikke lenge
etter er vi i et landskap i Donegal som minner
om Hardangervidda ganger ti. Det er irrgrønt
og tepper av lilla lyng brer seg over det
grønne. Her ER det virkelig grønnere på den
andre siden! Frihetsfølelsen er total. Jentetur
på sitt aller beste!
– Du ser ut sånn som jeg føler meg, sier Hege.
Etter fem timer er vi framme hos enken
Mary i et lite hus ved Gauguin Mountain.
Hestene får sitt, og settes på beite rett utenfor
soveromsvinduet. Vi får nybakte scones med
hjemmerørt rabarbrasyltetøy og te. Ute regner
det katter og bikkjer. Når kvelden kommer,
viser Irlands ødemark seg å bli et rent
shoppingmekka. Mary strikker nemlig flotte

Også i Norge finnes
det flust av staller som
arrangerer rideturer
i skog og fjell.
● Hjerkinn Fjellstue
ved Dovre Nasjonalpark
arrangerer rideturer med
islandshester i det flotte
terrenget rundt fjellstua.
Halv- og heldagstur eller
to- til seksdagers turer.
● Rendalen Fjellridning
og Hesteaktiviteter ved
Unset midt i Hedmark,
cirka to mil fra Koppang.
● Voss Fjellhest, ikke
langt fra Bergen. Halv- og
heldagstur, rideweekend,
eller fem dager
Stølsheimen rundt.
● Fjellrittet holder til på
Beitostølen, nordvest for
Fagernes. Her arrangeres
det helgeturer, firedagersturer og ukesturer.
● Norefjell Hestesenter
nord for Hønefoss. Her
kan du ri på weekendog ukesturer i fjellene.

gensere, luer og jakker, etter gammel keltisk
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tradisjon. Vi blir eiere av jakker og luer som
alltid kommer til å minne oss om denne turen.
Etter tre retters middag og den beste eplepaien
vi noensinne har smakt, sier vi natta til
hestene ut av vinduet.
Neste dag rir vi over fjellmassiver som er
som tatt ut av «Stormfulle høyder». Stormen
treffer oss som et vått klask i ansiktet. Vi blir
klissbløte på et blunk. Og enda er det fem
timer før vi er framme. Vi kjemper tappert for
å holde humøret oppe, og får hjelp av en
miniflaske Jameson irsk whisky fra saltaska.
Etter et par dager på hesteryggen ser vi
kysten. Havet slår inn over den milelange
stranden i Portnoo. Når hestene får hvit sand
under hovene, spisser de ørene lykkelig
framover og enorme hestekrefter eksploderer
under oss. Vi gir lange tøyler og lar dem løpe.
Vi fyker forbi folk og hunder og hviner og ler
om hverandre.
– Jeg får tårer i øynene, sier Hege.
Frihetsfølelsen og adrenalinet bruser i oss
i timesvis etterpå.

Strikkegenserne ble brukt i generasjoner av irske fiskere. Legenden sier at hver familie
hadde sine egne motiv. Hvis så en fisker forliste og ble savnet på sjøen og funnet, så
kunne familien gjenkjenne ham på genseren. Så når stormen raste som verst, følte vi
oss trygge på at Marys genser ville gjøre oss gjenkjennbare …

Det er vilt, øde, vakkert. Vi passerer grinder
og myrer og møter vinden i full galopp over
fjellet. Hest er best, rett og slett!
Åttende og siste dag kommer stallgutten
for å hente oss. Blid som en lerke. «Good
morning boys,» hilser han Trooper og Rover,
og vel plassert i lastebilen skrur han opp
stereoanlegget: «Let's rock'n'roll, girls!»
Vi er ved veis ende. Turen har vært røff, rå
og helt fantastisk.
– Vi hadde trodd at dere ville ringe for å bli
hentet i stormen, sier Colette på Horse
Holiday farm.
Men ikke ti ville hester kunne stanset oss.
Vi klarte det! Med klump i halsen kysser vi
myke muler farvel. Og hvisker inn i hesteøret
at vi sees snart igjen.
redaksjonen@kk.no
Venner for alltid: Kan man
forelske seg i en hest? Jeg tror
jeg ble det. Ikke så rart, kanskje?

Selvfølgelig er det en egen
parkeringsplass for hester
ved siden av bilene utenfor
den lokale puben.
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Bli med
du også!

Hvor: Horse Holiday
Farm kan du ri på egen
hånd fra vertshus til vertshus. For akkurat denne
turen må du være litt
erfaren. Men stallen tilbyr
turer for alle nivåer.
Pris: En firedagers tur
med B&B koster fra cirka
kr 4000 (horse-holidayfarm.com). Vår tur kostet kr
6300. Fly kommer i tillegg.
Hvordan: Vi fløy direkte
til Dublin fra Rygge og tok
tog til Sligo hvor vi ble
hentet av stallens folk.
Balsam for sjelen: Høyt til hest i
et pittoresk landskap, steingjerder rammer inn irrgrønne åkre
hvor sauer, kuer og hester
beiter. Det blir ikke bedre!
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