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”Gul advarsel - sne og is!” proklamerer store, 
blinkende elektroniske vejskilte langs den 
nordgående skotske M90-motorvej ildevars-
lende. Det er minus to grader, og snefnug på 
størrelse med femkroner vælter uophørligt 
ned over os med en tæthed som knuder i et 
ryatæppe.

I vores udlejningsbil er vi på vej mod det 
skotske højland. Sammen med min kæreste 
og vores to børn befi nder vi os her i den nord-
lige del af Storbritannien midt i den mørke, 
kolde vinter. På denne tid af året har de lav-
prisselskaber, der fl yver til Skotland, svært 
ved at fylde deres fl y. Derfor har vi kunnet fl y-
ve direkte her til kiltenes og whiskyens hjem-
land for nogenlunde samme pris som en lav-
pris-togbillet mellem København og Aarhus.

Nu er vi havnet midt i en heft ig snestorm. 
Ganske ubelejligt kan vi i det samme konsta-
tere, at vores bil - årstiden og vores udtalte 
behov til trods - hverken indeholder en sne-
skraber eller mere sprinklervæske. Vejen til 
Isle of Skye føles pludselig meget lang.

Vores forlængede weekend i det skotske 
begynder et par dage forinden, da vores fl y 
med en times forsinkelse først på natten lan-
der i Edinburghs luft havn. Snart eft er sætter 
vi, med den forkerte hånd famlende eft er 
gearstangen og i den absolut unaturlige si-
de af vejen, kursen mod Edinburghs første 
rundkørsel. En rundkørsel, der får navigering 
i selv de vanskeligste danske rundkørsler til 
at fremstå nogenlunde lige så let, som det er 
at bestå køreprøven i Legoland.

Vores lejebil har vi kun lige nøjagtig nået at 
få udleveret få øjeblikke før udlejningskonto-
rets lukketid. Nu sejler vi ud og ind af baner-
ne som fulde svenskere i et svømmestævne. 
Om det er venstrekørslen, trætheden, fordi vi 
er landet sent om aft enen, eller de op til tre 
baner inde i rundkørslerne, der forvirrer mig, 

ved jeg ikke. Men jeg præsterer fl ere gange at 
køre over for rødt i de lysreguleringer, som 
det skotske bystyre af uransagelige årsager 
har valgt at sætte op inde i selve rundkørs-
lerne. 

Heldigvis byder den skotske nat ikke på 
megen trafi k, og med nedsat hastighed og 
hakkende gearskift  ankommer vi trætte, 
men uskadte til vores hyggelige, lille private 
lejlighed i gaden Albion Terrace i det centrale 
Edinburgh.

Mod Isle of Skye i snestorm
Eft er en dags sightseeing i den charmeren-
de, gamle skotske hovedstad har vi nu tid-
ligt fra morgenstunden sat kursen mod Isle 
of Skye i det skotske højland. Uden at være 
helt klar over graden af den gule fare, de blin-
kende motorvejsskilte advarer om, sætter vi 
hastigheden ned til det halve og spekulerer 
på, om vores forventede otte timers kørsel til 
Isle of Skye dermed lige er blevet fordoblet.

I vores jagt på sneskraber og sprinklervæ-
ske forlader vi snart eft er motorvejen og en-
der med at køre en halv times omvej i høj sne 
på smalle veje for at købe begge dele. Det er 
kun med det yderste af neglene, at jeg - da 
vi skal returnere til motorvejen - får tvunget 
vores franske vidunderlejebil og dens tæt 
på blankslebne sommerdæk op over en lil-
le bakke. Fra bakkens top går det kun én vej 
med lige så meget friktion, som Bambi har på 
frosne, fi nske skovsøer.

Besøg på whisky-destillerier
En nær-kollision og en artistisk udført brem-
se-undvigemanøvre senere er vi snart eft er 
tilbage på motorvejen, der til vores store 
overraskelse snart eft er afl øses af en uhyg-
geligt smal og tilsneet vej, der gør det ud for 
Skotlands øst-vestgående hovedvej. Indimel-
lem må vejen sågar deles mellem begge kør-
selsretninger, og mens vi i de næste timer 

som besatte spuler litervis af livsnødvendig 
sprinklervæske op på forruden, priser vi os 
lykkelige for vores forudgående omvej, for på 
denne lange strækning ser vi ikke en eneste 
tankstation.

Undervejs gør vi holdt ved en gammel borg 
og ved to af Skotlands mest berømte whisky-
destillerier. Midt i landet ligger Dalwhinnie. 
Der lugter af maltet byg og gær, da vi skrid-
ter over gårdspladsen. Med miniaturefl asker 
med 15 år gammel whisky i lommerne kører 
vi eft er et hurtigt stop snart eft er videre og 
når sidst på dagen ad en islagsbelagt etspo-
ret vej endelig frem til Talisker-destilleriet på 
Isle of Skye. ”Made By The Sea” lyder Taliskers 
slogan, og det lever til fulde op til stedets for-
revne, isolerede og pittoreske beliggenhed på 
klipperne over det stormombruste hav.

På glatis
Lige inden solnedgang - knap ni timer eft er 
afgang fra Edinburgh - er vi endelig næsten 
helt fremme ved Neist Point Lighthouse - 
fyrtårnet på Isle of Skyes østligste punkt. 700 
meter før ankomst må Peugeoten dog opgi-
ve ævred. Den knap 20 kilometer lange bug-

På glatis i 
højlandet
Vintrene i Skotlands højland er normalt mørke og våde, og ikke 
mange besøgende lægger vejen forbi på denne tid af året. Men 
er man forberedt på udfordrende kørsel på smalle, glatte veje, 
kan man belønnes med eventyrlige snelandskaber og hyggelig 
herregårdsferie med maltwhisky foran en knitrende pejs.
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Hele tre lavprisselskaber - 
Ryanair, Easyjet og Norwegian 
- tilbyder direkte fl y mellem 
København og Edinburgh. 
Priser fås helt ned til 400 
kroner retur, hvis du kan nøjes 
med håndbagage. Vi købte 
vores fi re fl ybilletter på Black 
Friday-udsalg hos Ryanair og 
gav kun 250 kroner pr. person 
inklusive gebyrer. Billeje i fi re 
døgn fås fra i alt 600 kroner.

Der er hyggelige hoteller i 
alle prisklasser i Edinburgh 
og på Isle of Skye. I Edinburgh 
boede vi to voksne og to børn 
i en privat lejlighed booket via 
Booking.com til 500 kroner pr. 
nat. På Isle of Skye boede vi på 
hyggelige Greshornish House 
Hotel, som i lavsæsonen fås 
ned til 550 kroner pr. nat for et 
dobbeltværelse.

Samlede udgift er:  For en 
familie på to voksne og to 
børn gav vi i alt 6000 kroner 
inklusive fl y, fi re overnatninger, 
mad, billeje, benzin og øvrige 
udgift er. En forlænget weekend 
med masser af eventyr i 
Skotland kan altså gøres for 
helt ned til 1500 kroner pr. 
person alt inklusive.

Klimaet i Skotland minder 
temperaturmæssigt om det 
danske, dog regner det lidt 
mere. Langt de fl este turister 
kommer i sommerhalvåret, 
men er man heldig med klart 
vejr og sne, kan et vinterbesøg 
være en meget eventyrlig 
oplevelse.

VEJEN DERTIL

Et kig op under kilten i den berømte, buede og stejle Victoria Street i centrum af Edinburgh.
Foto: Jacob Øster
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tende, stejle og stærkt hullede etsporede vej, 
der leder ud mod fyrtårnet, ender nemlig i 
en stejl stigning, som vores sommerdækud-
rustede bil simpelthen ikke er i stand til at 
forcere. 

Hjulene pisker hjælpeløst rundt som en 
stavblender i en kop vand, og min kæreste 
må ud at skubbe. Ved fruens hjælp får dæk-
kene heldigvis igen fat, men desværre er her 
så stejlt, at jeg ikke tør stoppe. Så min kære-
ste må - til sin ikke udelte tilfredshed - på det 
spejlglatte underlag selv halse eter os den 
sidste halve kilometer.

I den kolde, hårde vind føles det, som om 
det er 10 frostgrader, da vi på gå-ben til sidst 
forcerer den våde marsk og endelig når frem 
til fyrtårnet, netop som solen går ned. Skum-
sprøjt slår ind mod klipperne, og udsigten 
ligner fuldstændig etiketten på Taliskers be-
rømte Neist Point Whisky, som selvfølgelig 
er opkaldt eter stedet her.

Skotsk højlandshygge
Den sidste halve times kørsel frem mod den 
lille by Edinbane og vores natlogi, der lyder 
navnet Greshornish House Hotel og ligger 

idyllisk ved bredden af Loch Snizort Beag, er 
den måske vanskeligste køretur, jeg har kørt 
på mine mange rejser rundt i verden. Det 
er mørkt, jeg er træt, vejen er ensporet, stejl 
og bugtende - og en sjælden gang dukker en 
modkørende op rundt i et smalt sving, hvor 
det kan være tæt på umuligt at nå at brem-
se, og hvor der ikke er plads til at undvige. Et 
hjulspor i den høje sne leder til sidst de sid-
ste 500 meter ned mod herregården, hvor vi 
skal bo.

Indenfor er der ild i pejsene, bakelittelefo-
ner og gamle møbler på værelserne. Her er 
snooker-rum og chesterield-sofaer, et stort 
udvalg af lokale maltwhiskyer i baren og 
skotsk gourmetmad på menuen. Udenfor 
daler sneen ned i den oplyste have og over 
den mørke sø, og det hele føles lidt, som om 
vi er med i en Harry Potter-ilm.

Eter et solidt morgenmåltid bestående af 
bacon, æg, bagte bønner, blodpølse og hag-
gis sætter vi dagen eter atter kursen ud i den 

Skotland

Familien i det skotske højland. Der var hul i min datters gummistøvle, så den er foret med en plasticpose. Foto: Jakob Øster

Kørsel på skotske vinterveje kan være ganske udfordrende. Her har snestormen endelig lagt sig 
og har eterladt dette smukt snedækkede eventyrlandskab. Foto: Jakob Øster

fortsættes 
på næste side 
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Neist Point Lighthouse udgør skotske Isle of Skyes østligste punkt. Det er et vindblæst sted, som har fået en Talisker-whisky opkaldt efter sig. Foto: Jakob Øster

Fortsat Fra  
Foregående side 

skotske vinter. Endnu en gang har vi - med 
otte timers kørsel og to vandreture af hver 
halvanden times varighed - ganske meget 
på programmet. Den første vandretur - det 
eventyrlige Quiraing Trail, der gennemskæ-
rer et landskab, der på billeder ligner et sted, 
hvor ”Ringenes Herre” kunne have været op-
taget - må vi dog droppe, da tilkørselsvejen er 
lukket på grund af is og sne.

old Man of storr
Lidt længere nede ad vejen på Trotternish-
halvøen er vandreruten til gengæld åben ved 
Old Man of Storr, som ofte omtales som Stor-
britanniens mest fotograferede natursted. 
Med hakket skotsk fåreindmad i maverne og 
høj, løs frostsne om støvlerne sætter vi kur-
sen stejlt opad. Det er ikke nogen let vandre-
tur, men i dag skinner solen, himlen er blå, og 
vores unger er heldigvis seje og udholdende. 

Halvvejs oppe overhales vi til vores forbløf-
felse af en ubesværet udseende kondiløber, 
der - uden at gøre noget pædagogisk godt for 
børnemotivationen - spurter op ad bjerget, 
som var det det mest naturlige sted at løbe 
lørdagsløbetur. Da vi helt udkørte når top-
pen, belønnes vi heldigvis med en fænome-
nal vinterudsigt over de aparte bjergtinder, 
hvoraf den ene altså er opkaldt efter en gam-
mel mand og det omkringliggende sne- og 
isdækkede eventyrlandskab.

Ikke langt derfra forlader vi hovedvejen og 
kører på opdagelse inde i landet i en lille hyg-
gelig landsby, der ligger idyllisk i bunden af 

en dal for foden af mægtige bjerge. En mægtig 
afstikker synes vi, da vi i højt humør og med 
hukommelseskortet fyldt op med flotte vin-
terbilleder beslutter at vende snuden tilbage 
mod storbyen.

Vi kommer dog ikke ret langt, for vejen ud 
af dalen leder stejlt op, og det er - igen - mere, 
end vores franske bil kan klare. Idet vi despe-
rat forsøger at lægge fladmaste juicekartoner 
under baghjulene for igen at opnå træk, for-
bander jeg mig selv for ikke, da vi lejede bilen, 
at have tilvalgt vejhjælp.

Hverken pap under hjulene eller skub bag 
på bilen hjælper denne gang. Præcis som pa-
nikken er ved at brede sig, kommer en ældre 
mand heldigvis pludselig spankulerende ud 
fra det eneste hus i flere hundrede yards om-
kreds.

- Jeg har problemer med ryggen, siger han 
godt nok, så han kan desværre ikke hjælpe 
med at skubbe.

- Men hvorfor åbner I ikke bare porten i 
bunden af dalen og kører ud den vej? spør-
ger han meget fornuftigt.

Vi griner lidt i skægget, da vi åbner den 
gamle rustne låge. Den ligner én, der ikke har 
været åbnet i årtier - men den glider let op. 
Vi er tilbage på hovedvejen og kan igen køre 
sydpå. Sydpå gennem Skotlands store skove, 
hvor hver en gren smukt er tynget af nedfal-
den sne. Tilbage mod civilisationen i hygge-
lige Edinburgh. 

På få dage og ikke langt fra Danmark har vi 
til en billig penge fået storslåede naturople-
velser og masser af eventyr.

En frisk kondiløber tager den for fuld damp 
op ad den stejle sti mod Old Man of Storr på en kold, 
men klar vinterdag. Foto: Jakob Øster

Old Man of Storr er et af de mest fotograferede natursteder i 
Storbritannien. Vandreturen op til udsigtspunktet er stejl til 
gengæld belønnes man med denne fine udsigt. Foto: Jakob Øster
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1 Royal Mile
Hovedgaden i Edinburghs gamle bydel 
er næsten præcis en engelsk mil lang og 

fører fra Edinburgh Castle og ender ved Ho-
lyrood Palace, som er den engelske konge-
families oicielle residens i Skotland.

2 I hælene på Harry Potter
Forfatteren J.K. Rowling skrev de før-
ste Harry Potter-bøger på forskellige 

caféer i Edinburgh - den mest kendte af dis-
se er caféen Elephant House. 

Ikke langt fra den ligger Greyfriar-kirke-
gården, hvor forfatteren ote gik tur. Flere 
af karaktererne i Harry Potter-bøgerne er 
stærkt inspireret af navne på kirkegårdens 
gravstene.

3 Pub-besøg
Et godt sted at møde de lokale, som 
ote bruger en stor del af deres fritid 

her. Pubber er desuden ote både hyggelige 
og relativt billige steder at spise. Børn er vel-
komne i de leste skotske pubber - som of-
test dog kun indtil klokken 20.00.

4 Edinburgh Castle
Historisk fæstning beliggende oven på 
Castle Rock og en af byens mest be-

søgte attraktioner. Stedet har tidligere hu-
set Skotlands kongeslot. Borgen er åben for 
besøgende året rundt. Indgangsbilletten er 

en smule billigere, hvis den købes i forvejen 
på nettet.

5 Spøjse gader
Flere af byens gader synes som taget 
ud af et eventyrunivers. Der indes ga-

der, der er så smalle, at man samtidig kan 
røre facaderne på begge sider af vejen, og 
ligesom i London inder man specielle, bu-
ede gader - især kendt er farverige Victoria 
Street, der drejer skarpt, mens den stiger 
stejlt. 

Skotland

Royal Mile. Foto: Jakob Øster

Familien på pub. Foto: Jakob Øster

Edinburgh Castle. Foto: Jakob Øster

Oplevelser i Edinburgh
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FORÅR I EUROPA
Med dansk rejseleder

Forårsblomster i Holland
BEEKBERGEN
Forårsrejse til det blomstrende
Holland. Besøg i Amsterdam og
Giethoorn, kongepaladset Het Loo
og blomsterparken i Keukenhof.
Busrejse, hotel med halvpension,
udflugter og dansk rejseleder er
inkluderet. Rejs 23/3, 30/3, 5/4,
9/4, 13/4, 20/4, 27/4, 4/5, 8/5.

5 dage. Fra kr. . . .2.495,-

BLOMSTERTOGT
Oplev fra søsiden det smukke,
blomstrende forår fra Amsterdam
over Antwerpen med besøg i den
imponerende blomsterpark Keu-
kenhof. Inkl. busrejse, krydstogt
med helpension, dansk rejseleder
og udflugter.
Rejs 4/4, 11/4, 18/4, 25/4.

6 dage. Fra kr. . . .5.695,-

Julemarkeder og Nytår
LÜBECKm.fl.
Herlig miniferie til Bad Bramstedt
i det skønne Nordtyskland med
besøg ved de kendte julemarkeder
i Lübeck og Hamburg. Buskørsel,
hotel, halvpension, udflugter og
rejseleder er inkluderet.
Rejs med 28/11, 5/12, 6/12, 7/12,
9/12, 12/12, 13/12, 14/12.

2 dage. Fra kun kr. . .995,-

NYTÅRSTOGT
Dejligt nytårskrydstogt på de hol-
landske floder og kanaler. Det bli-
ver en herlig nytårsaften med fest
og stemning om bord på det flotte
skib MS Carmen. Bus, krydstogt,
dansk rejseleder, pension, nytårs-
meny m. drikkevarer og udflugter
er inkluderet. Rejs 28/12.

6 dage. Fra kr. . . 7.195,-

Rundrejser i Alperne
SCHWEIZ
Fantastisk rundrejse i det smukke
alpeland. Glæd dig til Luzern og
Lugano, den legendariske Skt.
Gotthard tunnel og til togturen med
Bernina Expressen. Bus, rundrejse,
hoteller, halvpension og dansk
rejseleder er inkluderet. Rejs 23/5,
13/6, 11/7, 8/8, 29/8, 12/9.

8 dage. Fra kr. 7.895,-

ØSTRIG
Skøn rundrejse til Østrig med
de velkendte Alper, den stilfulde
hovedstad Wien og et nærmest
tropisk søområde. Rundrejse i bus,
dansk rejseleder, gode hoteller
med halvpension og spændende
udflugter er inkluderet.
Rejs 10/5, 5/7 el. 16/8.

10 dage. Fra kr. 7.695,-
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