
 

 

 

Rian Johnson viser Irland frem som drømme-lokation under optagelserne til Star Wars: 

The Last Jedi 

De dramatiske kystlandskaber ud for Irlands Wild Atlantic Way har begejstret biografgængere siden 

udgivelsen af Star Wars: The Last Jedi. Dette er den virkelige verdens Ahch-To, hvor den seneste 

episode af blockbuster-filmene er blevet optaget. 

I en helt ny dokumentarfilm, der udgives i dag, priser Mark Hamill Irlands skønhed: “Det er som en 

eventyrverden… du tror simpelthen ikke dine egne øjne.” 

Instruktør på The Last Jedi, Rian Johnson, mindes fra optagelserne: “Der er en stor del af filmen der 

foregår på Lukes ø, der altså er den her lille, ubeboede ø i Irland kaldet Skellig Michael.” 

Optagelserne på Skellig Michael til Star Wars: The Last Jedi fandt sted over blot to dage i 2015, inden 

de flyttede over på fastlandet. Rian forklarer: “Det er et UNESCO Verdensarvsområde, og et 

vildtfuglereservat, så vi kunne kun få lov til at optage dér to dage – så størstedelen af optagelserne 

fandt rent faktisk sted på Irlands sydvestkyst, der i sagens natur havde meget af den samme 

atmosfære og vilde natur som Skellig.” 

Holdet vendte tilbage til Irland i 2016 for at fortsætte filmoptagelserne, og på lokationen ved 

sydvestkysten af Irland byggede man kopier af de ”bikubeagtige” munkehytter fra det 6. århundrede 

der findes på Skellig Michael. Lokation-spejderne var så betagede af Irlands Wild Atlantic Way, at 

andre nøgle-lokationer i Cork, Kerry, Clare og Donegal blev udvalgt til at repræsentere planeten 

Ahch-To i Star Wars: The Last Jedi. 

Mere baggrund og flere historier om Star Wars-optagelserne langs the Wild Atlantic Way på: 

www.ireland.com/starwars  

Siden 1977 har den berømte film-franchise rejst gennem mange galakser. Irlands rejse i Star Wars-

universet, der begyndte i Portmagee, Country Kerry i 2014, strækker sig omkring 2.000 km langs 

Wild Atlantic Way – fra de sydvestlige Skellig-øer til Irlands nordligste spids, Malin Head. 

I sin beskrivelse af Irland sagde Rian: “Det er et pragtfuld sted. Jeg er meget, meget heldig at have 

fået mulighed for at få det med i filmen.”  

For flere informationer, kontakt venligst: Edel Eglington, Tourism Ireland Publicity Assistant; Tel: +45 

33 17 72 32; E-mail: eeglington@tourismireland.com 
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