
 

 
 

 

Irland var en drömplats för inspelningen av Star Wars: The Last Jedi, säger Rian Johnson 

Sedan Star Wars: The Last Jedi släpptes har den verkliga Ahch-To gjort starkt intryck på 

biopubliken. Scenerna från Ahch-To i succéseriens senaste film spelades nämligen in i det 

dramatiska kustlandskapet utmed Irlands Wild Atlantic Way. 

I en helt ny bakom kulisserna-film som släpps idag, lovordar Mark Hamill skönheten på 

Irland: Här är som en sagovärld; man kan knappt tro sina ögon. 

Rian Johnson, som regisserat The Last Jedi, säger om inspelningen: En stor del av filmen 

utspelas på Luke Skywalkers ö, och det är ju den lilla obebodda ön Skellig Michael. 

Men det var faktiskt bara under två dagar under 2015 som vi kunde filma för Star Wars: The 

Last Jedi ute på själva ön Skellig Michael. Sedan flyttade vi filmningen till fastlandet. Rian 

Johnson förklarar: Ön är ju upptagen på Unescos världsarvslista och är också 

fågelskyddsområde, så därute kunde vi bara få två inspelningsdagar. Det mesta av 

inspelningarna på Lukes ö gjorde vi i själva verket på södra Irlands västkust. Miljön där 

liknar den på Skellig Michael och ger också samma känsla. 

För att kunna fortsätta att filma på plats i Irland byggde man under 2016 upp repliker av 

Skellig Michaels ”stenigloor”, de gamla munkcellerna. Location-scouterna blev så tjusade av 

Irlands Wild Atlantic Way att de också valde ut inspelningsplatser i grevskapen Cork, Kerry, 

Clare och Donegal för att gestalta planeten Ahch-To i The Last Jedi. 

Mer bakgrundsmaterial och fakta om inspelningen av Star Wars vid Wild Atlantic Way på 

Irland finns på www.ireland.com/starwars 

Sedan 1977 har de kända filmerna rest genom många galaxer och spelats in på många olika 

ställen. Irlands Star Wars-resa, som började i Portmagee i grevskapet Kerry 2014, har nu 

kommit till att omfatta över 2 000 km av Wild Atlantic Way – från Skellig-öarna i sydväst till 

Malin Head längst upp i norr, Irlands nordligaste punkt. 

Så här sade Rian om Irland: En underbar plats på jorden. Jag känner mig väldigt, väldigt 

lycklig över att kunna fånga den på film. 

Mer information lämnas av Edel Eglington, Tourism Ireland Publicity Assistant, telefon +45 33 17 72 

32, mejl eeglington@tourismireland.com 
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