
Hymerklubbens Skotlandstur fra den 16. juli til den 8. august 2010.  
 

Dette er selvfølgelig en subjektiv beskrivelse af turen. Det meste af det skrevne er dog ganske rigtigt, og jeg 

er sikker på, at hovedparten af deltagerne giver os ret, når vi betegner turen som værende en stor succes. 

For vores vedkommende var det første gang, at vi camperede i et sådant fællesskab. Det viste sig at være 

rigtigt hyggeligt og givende, så det bliver bestemt ikke sidste gang. 

 

 

Søndag den 18. juli kl. 1700 var holdet samlet. Stedet 

Drum Mohr  Caravan og Campingpark i Edinburgh 

www.drummohr.org/. 

Kl. 1700 er fremhævet fordi, det dagligt blev et vigtigt 

klokkeslæt. Lis og Vagn gav nemlig allerede her på 

førstedagen ideen til, at holdet kunne samles over et glas 

rødvin til hyggeligt samvær og drøftelse af dagens 

hændelser. Det regner jo altid i Skotland, men det var 

kun et par enkelte dage, hvor regnen var så heftig, at 

vores ”FIVE O´CLOCK REDWINE” måtte aflyses.    

 

Holdet bestod af 11 par fordelt i 11 enheder. Det var en 

skøn samling af autocampere samt små og store 

campingvogne – alle af det ædle Hymer fabrikat. 

 

Da flere af deltagerne er kendte og nogle endda agtede medlemmer af Hymerklubben, er der her en 

deltagerfortegnelse på fornavneniveau. Først og fremmest skal naturligvis nævnes turens arrangørpar 

Dorthe og Leo. Så var der også lige, nævnt i meget tilfældig rækkefølge: Lis og Vagn. Ingrid og Per. Jette og 

Jørgen. Eva og John. Bodil og Søren. Beth og Henning. Ellen og George. Grethe og Ove. Anne og Hans Jørgen 

og Vivian og Leif. 

 

Turen var startet et par dage forinden. Fredag den 16. juli 

var den officielle afrejsedag fra Esbjerg. Det var et smukt 

syn at se 9 Hymer køretøjer linet op på kajen i Esbjerg. 

Den opmærksomme læser vil så sige, hvor er de 2 sidste. 

Ganske enkelt – de fandt andre veje til UK.    

Vores arrangør, der er en ung og fremgangsrig mand 

regnede med, at vi skulle køre de 680 km fra Harwich til 

Edinburgh i et træk. Men flere, pensionister og andet 

godtfolk, mente at det var for lang en distance. 

Campingpladsen, Orchard Park Camping og Caravan Park 

i Tuxford, blev derfor udset som første overnatningssted. 

(www.ukcampsite.co.uk/sites/details.asp?revid=2310 ).  

 

 

Campingfatter troede vi var mere end skøre: ankomme 9 

enheder til en campingplads i England i juli måned uden 

reservation. Alt optaget.  

Men, han gjorde det umulige muligt. 2 km fra stedet lå 

en kro med udearealer, der kunne bruges til camping. Og 

WUPTI – det var da lige der vi overnattede. 

På billedet ser der lidt dødt ud ved kroen, men den var 

faktisk livligt besøgt af lokale beboere.  99%  af de danske 

campister spiste en velsmagende omgang  fish and chips 

på kroen denne aften. 

Toiletforhold og hygiejne på stedet vil jeg senere skrive 

en bog om. 



Allerede nu var vores erfaring, at det ser vældigt godt ud, 

når vi kommer kørende en lang række Hymerkøretøjer 

efter hinanden.  

Men, det er pokkers upraktisk, når vi skal gøre holdt på 

en lille engelsk rasteplads. Og, så taler vi slet ikke om den 

dag, hvor forreste vogn kørte forkert, så alle herefter 

skulle vende på en lille blind vej i et ellers så fredeligt og 

roligt villakvarter. 

Kortegekørslen blev derfor hurtigt opgivet, og vi 

dryssede af sted fra campingpladserne, som vi nu blev 

færdige til. 

 

Mandag den 19. juli. Vi kørte med den offentlige buslinje 

til Edinburgh centrum, hvor vi foretog omstigning til en af 

de fra storbyer så kendte sightseeing busser.  

I Edinburgh findes busser både i en rød, en gul og en grøn 

udgave. Vi nåede den røde og den grønne, inden sult og 

tørst påbød os at gå på PUB, så mad og drikke kunne 

indtages.  

Eftermiddagen var ”fri”, og nogen nåede sikkert også en 

tur med den gule bus. Der er masser at se på i Edinburgh, 

så kondien blev også holdt ved lige med traveture rundt i 

de hyggelige gader.  

Men, de fleste nåede, så vidt jeg husker, hjem på 

campingpladsen til FIVE O´Clock. 

 

20. – 22. juli – Blair Drummond Caravan Park ved Stirling 

( www.blairdrummondcaravanpark.co.uk/ ) . 

Også her landede vi på en rigtig dejlig campingplads, som 

absolut kan anbefales. Gode og pæne toiletforhold og 

store standpladser. 

Stirling er jo et historisk interessant område. Vores 

rejseleder guide os en del af vejen, Stirling Bridge skulle 

vi se. Men, ellers måtte vi selv gå på opdagelse, og mon 

ikke de fleste af os var på Stirling Castle, der er 

hovedattraktionen. 

Læs mere her:  http://en.wikipedia.org/wiki/Stirling 

 

 

   

22. – 24. juli – The Invercauld Caravan Club Site, 

Braemar.  

Igen en rigtig fin campingplads. Bemærk denne plads er 

tilknyttet organisationen Caravan Club UK.  Hvis du er 

medlem, kan der opnås rabat på overnatninger – for et 

ægtepar vil der være penge at spare efter 6 

overnatninger. Du kan indmelde dig i klubben hjemmefra 

– eller på den første campingplads du besøger. 

På billedet er der fuld gang i snakken og klokken 5-

rødvinen.  

http://www.caravanclub.co.uk/caravanclubapps/applications/uk%20sites/Site%20Details.aspx?csid=21994 

 



Opholdet i Braemar gav først og fremmest mulighed for en udflugt til Lizzy´s lysthus:  

http://www.balmoralcastle.com/ 

Det var heldigt, at der var adgang til Balmoral Castle, idet der blev lukket for publikumsadgang nogle få 

dage senere - sidst i juli. 

I august er det sædvane at Dronning Elizabeth bebor slottet – og så er pøblen forment adgang til området. I 

det hele taget er det lidt af en tilsnigelse at sige, at der er adgang til slottet. Der er adgang til park og haver 

omkring slottet og til udstillinger i nogle staldbygninger. På selve slottet er der kun adgang til ”The 

Ballroom” – resten er privat. 

 

Et andet kulturelt indslag var besøg og rundvisning på 

The Glenlivet Whisky Destilleri. Fint besøg, hvor vi rigtigt 

blev whiskykloge. Smagsprøverne var begrænsede, så vi 

roligt kunne føre bil fra stedet. 

http://www.theglenlivet.com/  

 

Det bedste ved denne udflugt var faktisk køreturen frem 

og tilbage. Vi kørte ad smalle og stejle skotske landeveje i 

et fantastisk skønt naturområde. 

Heldigvis var campingvognene ikke på slæb. Stigningerne 

var visse steder på 20 %, så motorerne blev luftet godt 

igennem – selv uden påhæng.  

 

 

24. – 27. juli. Loch Ness Caravanpark, Invermorriston.  

http://www.lochnesscaravanpark.co.uk/  

 

Den korteste vej til stedet var ad de småveje, som vi 

kørte på i går. Men, de fleste havde fået nok og 

benyttede en mere sikker omvej.  Også en meget smuk 

tur, så vi gik kun glip af lidt spænding. 

Søen Loch Ness behøver vel ingen nærmere 

præsentation. Om man skal tro på den historie med et 

søuhyre eller ej – det ved jeg ikke. Et par af deltagerne 

fandt fiskestængerne frem, men fangede hverken 

søuhyre eller andet.  

Campingpladsen er 1 mil lang og er beliggende langs søen. Vi lå derfor alle i 1. række.  

 



Søndag var madpakken smurt. Vi kørte søen rundt i 

samlet flok, og fandt halvvejs en god rasteplads, hvor 

madpakken kunne indtages. 

 

Mandag var vi ved Urquhart Castle  

http://www.aboutscotland.co.uk/ness/urquhart.html 

Herfra kørte de fleste så videre til byen Inverness, der er 

beliggende i toppen af søen. http://www.inverness-

scotland.com/ Selv om det var lidt småt med søuhyrer, så 

var Loch Ness området absolut et dejligt område at 

besøge. 

 

 

27. – 31. juli. Kyle of Lochals. 

  

Advarsel! Her var det så lige ved at gå galt. Der var bestilt 

plads her: 

http://www.ardelvecaravanandcampingpark.co.uk/ 

Det er en ganske rædselsfuld plads, ubeskrivelige 

toiletforhold, og kun et par strømstandere.  Et godt 

eksempel på, at man ikke skal stole blindt på pladsernes 

hjemmesider. 

 

Situation blev reddet. Inden for en afstand af få kilometer 

lå en rigtig fin Caravan Club plads: Morvick   

 

Så var der dømt pandekagefest. Et par kreative 

pandekagedamer eller fire gik i gang med at bage.  

Som det kan ses på ovenstående billede fra 

campingpladsen, var vejret var ikke just til 

udendørsaktiviteter, så vi krøb sammen i en lille 

opholdsstue på campingpladsen og hyggespiste. 

 

Nej, nedenstående link er ikke pandekagedamernes 

hjemmeside – men er campingpladsens. 

 

 

http://www.caravanclub.co.uk/caravanclubapps/applications/uk%20sites/Site%20Details.aspx?csid=21944 

 

 

Isle Of Skye. Rundturen på denne ø havde vi alle set frem 

til, og nu var dagen oprunden. 

Vi kørte stort set parvis i vores egne biler, og hvilken 

fantastisk tur. Vejene er smalle og snoede. På lange 

strækninger må man vige for modkørende. 

 

Vi var heldige med vejret. Det var overskyet. Men med 

lette skyer, så der var meget lys og dermed udsyn over 

denne skønne, til tider barske og i hvert fald enestående 

natur. 

 

Det blev en i tid lang tur. Dels kunne der ikke køres 

særligt stærkt, og dels skulle vi jo hele tiden stoppe op og 



nyde udsigten. Jeg har mange fotos fra denne tur, men sådanne fotos giver aldrig et retvisende billede af, 

hvor smukt der i virkeligheden var. Og slet ikke, når de skal koges ned i størrelse som her. 

Den følgende dag var en fridag, så flere vendte tilbage til øen – bl.a. var nogen stærkt tiltrukket af 

destilleriet Talisker.  

 

 

Glasgow den 31. juli til 3. august. 

Køreturen fra Kyle Of Lochals er 288 km. Faktisk er det 

lidt ærgerligt, at der ikke var overnatninger under vejs. 

Også her passerer man gennem noget helt unikt skotsk 

natur. Blandt andet køres langs Loch Lomond´s vestlige 

bred. Den tur er ikke for tøsedrenge (eller piger). Vejen 

er meget smal og snoet, og så er der tæt trafik, også af 

store køretøjer. 

 

I Glasgow var vi igen på Sightseeing. Vi startede med at 

køre en runde. På turen kørte vi så forbi et stort marked. 

Og pudsigt nok skulle alle så med til dette marked, da 

runde 2 startede. 

 

Som det kan ses her, så kunne en almindelig lille 

regnbyge ikke stoppe vores FIVE O`CLOCK komsammen. 

I det hele taget var der en rigtig god stemning alle 

deltagere imellem. 

Pudsigt er det også, når så mange er sammen, hvad der 

findes af talenter. Ingen skal særligt fremhæves, men jeg 

kan nu ikke lade være med at tænke på Henning, der dag 

efter dag bagte brød og gavmildt delte ud til alle.  Så må 

jeg også lige nævne John. Han livede helt op, når der 

opstod et teknisk problem af den ene eller anden art. Så 

kunne han komme i aktivitet. Per var ikke meget bedre, 

og så havde de begge ekstraudstyr med, så alt, der bare 

var mindre end en totalskade på et af køretøjerne, ville kunne klares på stedet. 

 

I Glasgow boede vi på Craigendmuir Park. Pladsen er sikkert ok, hvis man ikke er særlig vanskelig. Vi delte 

plads sammen med 20 andre campister og hertil en bus med 40 spejdere. Toilet og bad (2 til herrer og 2 til 

damer) kan godt komme til at se lidt slidt ud, når alle har været gennem sit morgentoilette. 

www.craigendmuir.co.uk  

 

Sviptur til England , den 3. – 6. august. 

 

 

Hadrians Wall blev påbegyndt opført i år 123 for at holde 

skotterne ude af England. Hymerklubben kunne den ikke 

holde tilbage. Vi vendte for en kort stund tilbage til 

England. Netop for at se nærmere på den berømte mur. 

Imponerende har det været. En forsvarsmur på tværs af 

hele øen – fra kyst til kyst. 

Vi boede på Causey Hill Caravan Park i Hexham. Pladsen 

er rigtig flot beliggende på toppen af bakken, så der er 

udsigt milevidt omkring.  Flot natur og Hexham er også 

en rigtig hyggelig og idyllisk lille by. 

 

http://dalyparks.co.uk/Daly/DalyParks/causeyhill.html 

 



 

 

Tilbage til Edinburgh 6. august. 

 

 
 

Tattoo i Edinburgh var et andet af turens højdepunkter. Og det må have været godt. Selv min frue, der 

ellers ikke sådan lader sig rive med, var meget begejstret.  

Det var bare en rigtig skøn aften i Edinburgh. Vores Leo havde arrangeret det, så vi blev transporteret i bus 

fra- og tilbage til campingpladsen.  Byen nærmest kogte af mennesker. Det var en dejlig lun sommeraften. 

Ganske kortvarigt faldt list støvregn, men det kunne ikke ødelægge den gode stemning. 

Aftenen var den perfekte afslutning på 3 dejlige ugers ferie. 

 

Nu var der kun hårdt arbejde på landevejen tilbage. 680 

km til Harwich. Enkelte blev tilbage og ferierede videre. 

Men hovedparten spiste igen fish and chips på kroen The 

Brownlow Arms, inden vi efter en overnatning fortsatte 

til færgen. 

 

Som det kan ses på billedet var alle emner endnu ikke 

helt uddebatterede, da vi den 8. august holdt i række og 

ventede på ombordkørsel. 

 

En herlig tur, hvor vi i høj grad nød at være i selskab med 

en flok dejlige mennesker. Tak til alle for positiv 

medvirken til en god tur. 

 

 

Til sidst stor ros til Leo og Dorthe (der står en kvinde bag alt) for et perfekt og vellykket arrangement. 

 

 

Hilsen til alle deltagere 

Vivian og Leif. 

 

 


