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Hele verden går for grønt – hva med deg? 

17. mars er det St. Patrick’s Day; Irlands nasjonaldag og en god unnskyldning for resten av verden til 

å hygge seg og å være irsk for en dag! Denne spesielle dagen markeres med feiringer over hele 

verden, og flere av verdens mest kjente landemerker skal prydes i grønt. Med Operahuset i Sydney 

som første sted ut, vil den grønne bølge bevege seg fra vest mot Burj Al Arab i Dubai og Table 

Mountain i Cape Town. I Europa er det ikke bare Dublin som vil undergå en grønn forvandling. Også i 

Madrid, London, Paris og Stockholm vil kjente severdigheter ”forgrønnes”, før den grønne bølge 

inntar Empire State Building og Niagara Falls. 

I tillegg til kjente landemerker, vil grønnfargen også sette sitt preg på byer flest, i form av St. Patricks 

Day-parader. I Oslo starter St.Patricks Day-festivitetene kl. 12:00, og finner sted mellom 

Jernbanetorget og Universitetsplassen. Det vil være massevis av aktivitet rundt Universitetsplassen, 

og de mange irske barene vil gi deg en følelse av hvordan feiringen foregår i Irland.  

 

 

Hvem er St. Patrick? 

St. Patrick er kjent for å ha brakt kristendommen til Irland ved å bruke et trekløver til å forklare den 

hellige treenighet til de hedenske kelterne. St. Patrick var opprinnelig fra Wales, men ble tatt til 

fange og ført til Irland som slave. Etter han ble frigitt dro han hjem til Wales, men kunne ikke fri seg 

fra det inntrykket Irland og dets mennesker hadde gjort på ham. Han vendte derfor tilbake til Irland 

(slik folk flest gjør) og ble både Irlands skytshelgen og mest berømte turist. 

Hva er St. Patrick’s Day? 

Ingen annen nasjonaldag feires i flere land enn St. Patrick’s Day. Dette er dagen da hundre tusener 

av mennesker over hele verden marsjerer i fargerike karnevalparader, som flere millioner møter opp 

for å se på. 

I Irland og i land med en sterk irsk kulturarv, som USA, Canada og Storbritannia, er det tradisjon å 

bruke grønne klær 17. mars. Ser man noen uten grønne klær eller grønt tilbehør, har man ifølge 

tradisjonen lov til å klype dem.  
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St Patrick’s Festival i Dublin 

Selv om det er en rekke St. Patrick’s Day fester, parader og arrangementer over hele kloden som er 

verdt et besøk, forblir begivenhetens episenter i moderlandet og dets hovedstad. Ta turen til 

Emerald Isle i anledning St Patrick’s Festival og vær forberedt på å ende opp på steder du aldri kunne 

forestilt deg og å få se severdigheter du muligens aldri får se igjen. I Dublin feires St Patrick’s Festival 

over flere dager i stedet for bare på selve St Patricks Day. 2012-festivitetene i Dublin åpner med stil 

den 16. mars med et stort, irsk céilí-dans arrangement i St Stephen’s Green. Neste dag forvandles 

Dublins gater om til ett stort karneval idet den spektakulære paraden bukter seg gjennom hjertet av 

Dublin og trollbinder tilskuerne langs en 2,6 km lang rute. Siden Dublin er den europeiske 

kunnskapshovedstaden for 2012, er temaet for årets parade ”Hvordan? Hva? Hvorfor?” 

Søndag 18. mars byr på mer familieunderholdning med festivalens Big Day Out – en feiring av irsk 

gatekunst – mens St Patrick-skattejakten på mandag vil la deltakerne oppdage noe av Dublins rike 

historie ved å løse gåter rundt flere av byens kulturelle arenaer og institusjoner. 

 

Til redaktøren:  

 Tourism Ireland er organisasjonen ansvarlig for markedsføringen av Irland som en ledende 

feriedestinasjon i utlandet. 

 Turisme er Irlands største hjemmebaserte industri med fire prosent av landets BNP og 

200 000 ansatte.  

 I 2011 besøkte nærmere 7,4 millioner utenlandske gjester Irland, en økning på 7% fra 2010. 

De besøkende bidro til en omsetning på nærmere 3,4 milliarder euro. 

 Tourism Irelands internasjonale webside er www.discoverireland.com. Her finnes du 42 

forskjellige undersider med informasjon på 14 språk, som dekker hvert kontinent. I 2011 

hadde discoverireland.com nærmere tolv millioner unike besøkende.  

 Press Trips: http://www.tourismirelandmediaportal.com/Upload/index.php 

 

For mer informasjon, se følgende linker:  

 

Tourism Irelands presserom (informasjon & foto): http://www.discoverirelandmedia.com/nordics  & 

http://www.tourismirelandmediaportal.com/Upload/index.php 

St. Patrick's Day i Dublin: http://www.stpatricksfestival.ie/index.php/events/greening 

St. Patrick’s Day i København: http://www.stpatricksdayparade.dk/ 
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