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Tag på set-jetting i
Efter tv-serien “Game of
Thrones”’ enorme succes
valfarter tusinder af fans til
Nordirland for at træde ind
i den filmiske verden og føle
sig som en af karaktererne.
Set-jetting er blevet en
guldmine for gudesmukke
Nordirland

Hvad der i “Game of Thrones”-universet er kendt som King’s Road er i dag en af Storbritanniens mest fotograferede veje takket være de tusinder af ivrige filmturister. Foto: Michael Duelund

Ballintoy Harbour lagde i tv-serien havn til karakteren Theon Greyjoys hjemkomst, og det er her, han møder en
kvinde, der senere viser sig at være hans søster.

Af Michael Duelund Foto:
Tourism Ireland og HBO

D

a vi træder ind på den støvede gårdsplads, bliver vi
med det samme råbt an af en
mand, der med selvsikre skridt
går os i møde. Fra
top til tå er han
klædt som en
soldat fra Night’s
Watch.
Uden på sin
lædervest bærer han en sort
kåbe med lys pelskrave, som
man kender det fra karakteren
Jon Snow i tv-serien “Game of
Thrones”.
Og det er da også derfor, vi
er rejst til Nordirland. Ligesom
tusinder af andre turister er vi
her for at få en lille, ekstra bid

af den populære tv-serie. For
det er ikke længere kun pubber og grønne bakkevidder, der
trækker turisterne hertil. Også
tv-serien har formået at få fat i
et helt særligt klientel.
Det oplever vi allerede nær
Castle Ward, som i tv-serien
lægger kulisse til den fiktive
familie Starks hjem, Winterfell. Castle Ward ligger,
ligesom resten af, hvad der
i “Game of Thrones”-serien
udgør provinsen The North, i
selve Nordirland.
Og det har gjort regionen til
en af verdens mest besøgte destinationer for folk, der dyrker
den relativt nye rejseform setjetting, som går ud på at opleve
steder, hvor berømte film og
tv-serier er optaget.
En undersøgelse, som HBO

Entertainment – der står bag
“Game of Thrones” – har lavet,
viser, at de nordirske borge,
bakkevidder og kyster, der har
lagt billeder til tv-serien, er
på tredjepladsen over de mest

To af “Game of Thrones”’ andre optagelsessteder, Island
og Malta, ligger på henholdsvis niende- og tiendepladsen i
undersøgelsen.
Noget tyder på, at der er god

“Nogle turister booker endda deres
rundtur, før de har fået flybilletter og
hotel. Så bygger de hele deres rejse op
omkring tv-serien “Game of Thrones”
Turguiden Andrew Porter
populære filmsettings at besøge – kun slået af scenerne
fra “Ringenes Herre” i New
Zealand og New Yorks gader,
der alle lægger ramme til tvserien “Sex and the City.”

forretning i at tiltrække netop
denne type turister. Den samme undersøgelse viser også, at
hver fjerde voksen vil vælge sit
næste rejsemål baseret på favoritfilm eller tv-serier.

I New Zealand mener man
endda, at en fjerdedel af alle
turister primært kommer til
landet for at se, hvor “Ringenes Herre” blev optaget.

Turister i hobetal
Castle Ward i Nordirland fik
sidste år 15.000 besøgende. Et
tal, der ser ud til at blive meget højere i år. Og det alene på
grund af tv-serien. Men nord
irerne er ikke kommet sovende
til successen. Tværtimod.
Ifølge Northern Ireland
Screen, der har til opgave at
tiltrække filmsettings til landet, har man investeret omkring 40 mio. kr. til f.eks. at få
“Game of Thrones” til Nordirland, mens man har fået over
halvdelen tilbage i direkte og
indirekte indtægter. Herunder

I det allerførste afsnit af den populæ

ikke mindst turistindtægter.
Den øgede turistinteresse har
da også været tiltrængt i det
nordirske, efter man i mange
år skræmte de fleste væk på
grund af den konflikt, der i
flere årtier har hersket i især
Belfast. Siden fredsaftalen fra
1998 har der dog været forholdsvis roligt og sikkert i det
naturskønne land.
På Castle Ward får vi udleveret kåber og skindveste, så
vi for alvor kan føle os som
en del af “Game of Thrones”universet, inden vi får fremvist
en film om, hvordan man med
hjælp af computerteknologi
har gjort slottet, som vi sidder
på, til det Winterfell, som millioner af fans verden over nu i
fem sæsoner har set på tv’et.
Andrew Porter står i spidsen
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ære tv-serie “Game of Thrones” finder familien Stark deres direwolfs ude i skoven. Scenen med de specielle dyr er optaget her i skoven Tollymore.

for Winterfell Tours, der arrangerer guidede ture for turister til de over 60 lokationer
i Nordirland, hvor der er optaget scener til tv-serien. Blandt

andet ture ud til skoven Tollymore, hvor seriens allerførste
scene er optaget.
“Det er oplevelser og ture,
der desuden byder på mulig-

heden for at klappe netop de
hunde, der agerer direwolfs i
tv-serien. Interessen er stor,”
forklarer Andrew Porter.
“Nogle turister booker endda

deres rundtur, før de har fået
flybilletter og hotel. Så bygger
de hele deres rejse op omkring
tv-serien,” siger Andrew Porter og fortæller, at Winterfell

Tours har mellem 100 og 150
gæster om dagen.
Selvfølgelig kan man også
få lov til at spise som Starkfamilien, når man nu er kommet hele vejen til The North.
På hotellet The Cuan, der
ikke ligger langt fra Castle
Ward, arrangerer man f.eks.
temamiddage med mad, der er
kokkereret efter den officielle
“Game of Thrones”-kogebog,
mens tjenerne er klædt som
taget direkte ud af tv-serien.

Bo som de kendte

Castle Ward blev i tv-serien lavet om til familien Starks hjem, Winterfell, ved hjælp af moderne computerteknologi. Foto: Scanpix

På The Cuan kan man desuden
få lov til at se den suite, som
skuespilleren Sean Bean –
bedre kendt som Ned Stark i
tv-serien – boede i, da han optog scener til serien på Castle
Ward. Noget, der bestemt har

været meget godt for forretningen.
“Antallet af gæster er eksploderet, siden “Game of Thrones” kom hertil. Alene siden
januar er antal gæster på hotellet steget med 12 pct.,”sige
Caroline McErlean, der driver
The Cuan.
På Castle Ward bliver vi efter en let frokost i en tipi ført
ud på en skydebane, hvor der
ligger buer og pile klar til os.
Under kyndig vejledning får vi
lov til at sende pilene afsted
mod skiverne.
“Relax your bow-arm,” lyder
det fra instruktørerne.
Man får virkelig lov til at føle
sig som en Stark her på stedet.
Børsen var inviteret til Nordirland af Tourism Ireland

