Ko-klapper-Laugets Skotlandstur
Den 20. – 25. oktober 2011.
Den 20. oktober mødtes vi, i alt 18 personer, i Billund Lufthavn, hvor vi skulle med
RyanAir til Edinburgh. Vi ankom kl. 10.55. Her var der lejet 2 9-personers busser,
som vi fortsatte rejsen i. Vi kørte via Forth Road Bridge og Perth mod Comrie Croft,
hvor vi overnattede på vandrehjem.
2. dag startede tidligt, for vi havde
en hård dag foran os. Vi skulle ende
i Cannich, hvor vi skulle bo i 3
hytter. Vi kørte gennem et
fantastisk flot landskab med bjerge
på begge sider (som perler på snor),
små vandløb som fossede ned af
bjergsiderne og bjergsider beklædte
med afblomstret lyng. Vi kørte langs
Loch Earn og Loch Tulla, forbi det
smukke bjerg Glen Coe og langs Loch
Linnhe til Fort William. Her steg vi
på Harry Potter toget.
Et damptog som tog os gennem et ubeskriveligt smukt og varieret landskab med
bjerge, søer, vandløb, træer og bare klipper, gennem tuneler og over broer. Dette tog
blev brugt til optagelser til Harry Potter filmene.
Vi ankom til Mallaig, hvor vi tog
færgen til Armadale på Isle of Sky
og kørte videre til Plokcton, en lille
flække med palmer og en lille havn.
Her skulle vi sejle ud at se sæler,
som kun lader sig se under visse
betingelser. Det lykkedes at se 8-10
stykker, som lå og dovnede på
klipperne.
Turen fortsatte nu gennem et
fantastisk landskab forbi Loch
Duich, langs River Five Sisters,

Loch Cluanie til Invermoriston langs Loch Ness, gennem Drumnadrochit og til slut
Cannich. Det var en god og begivenhedsrig dag.
3. dag besøgte vi en kvægfarm i Kilmorack med skotsk højlands kvæg. Det var
Lillian Gordon, gift med ambassadøren for Ko-klapper-Lauget, som viste os vej. Der
gik ca. 16 dyr, voksne og små legesyge kalve i næsten hvid pels. Ellers var de brune
og sorte i pelsen. Det var en velholdt gård og flot anlagt have.

Herfra kørte vi til Inverness, hvor vi havde nogle fritimer. Vi endte alle i
Hoodenanny, hvor der var skotsk musik. Vi nåede at vende hjem til hytterne, inden
vi skulle ud at spise med Lillian Gordon og den nye ambassadør for Ko-klapperLauget, Ian Thomsson og hans kone Jean Bullock. De havde valgt en restaurant nær
Inverness, Brockie’s Lodge Hotel. Her forærede Ian Thomsson Ko-klapper-Lauget en
bog, som han havde skrevet.
4. dag skulle vi på
”Nessiehunting”. Efter
engelsk morgenmad gik turen
til Drumnadrochit, hvor vi
gik ombord i ”Nessie Hunter
2” og sejlede ud på Loch Ness.
Loch Ness er 37 km lang, 1,5
km bred og 248 meter dyb. Vi
sejlede forbi Urquhart Castle,
en ruin af et kongeslot.

Her kunne vi også købe smykker, lavet af lyng. Lyngstænglerne bliver farvet og
presset, og så laver man forskellige ”sten”, som bruges i halssmykker og øreringe.
Om eftermiddagen kørte vi en tur lands River Affric og Loch Affric til et
naturreservat. Det var utrolig flot. Floden buldrede afsted, fordi den var så
vandfyldt. Der ligger stor kraft i disse vandmasser. Det udnytter de også i et
kraftværk. I naturreservatet vokser de store flotte caledonian fyr. Naturen i
Skotland virker så uspoleret og ren.
5. dag var afrejsedag fra Cannich. Efter endnu en engelsk morgenmad gik turen
mod Edinburgh. Vi kørte mod Drumnadrochit og Invermoriston ved River
Moriston. Her ligger nogle gamle broer fra 1700-tallet. Det er ubeskrivelig flot med
vandet der fosser på klipperne omkranset af skov klædt i efterårsfarver. Det skal
ses.
Dagen sluttede på et indisk hotel i Edinburgh.
Vi nåede dog at gå en tur i Edinburgh, inden det
blev helt mørkt. Det er en flot by med slottet på
toppen, men desværre nåede vi først op til
slottet, da det var mørkt. Dagen sluttede med et
dejligt måltid på et listigt sted ved Edinburgh
Castle.
6. dag skulle vi være i Edinburgh lufthavn kl. 5.30.
Vi har været både i vest ved Atlanterhavet og i
øst ved Nordsøen. Tænk, hvad man kan opleve på
5 dage. Skotland er absolut et besøg værd.
Vi siger tak til arrangørerne Connie Skovbjerg og Tage Brøgger for en fantastisk
flot, smuk og oplevelsesrig tur.

