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Yamaha på Bakken

Hej Alle sammen

Forsidebillede: Maja og Bent på tur i
Skotland
Fra Redaktionen.
Endnu en gang har produktionen af bladet blevet udskudt til sidste øjeblik. Man kunne spørge sig om redaktøren har meget om ørene eller bare er lidt tung i optrækket. Begge dele er sandsynligvis rigtigt, men denne gang
er jeg nu ganske uden skyld i den overskredne deadline.
Efter mange års brug og fremstillingen af mange blade
måtte vi med skam konstatere at den gamle computer nu
havde aftjent sin værnepligt, hvorfor der blev investeret
i en ny af slagsen. Glæden var da også stor, da den nye
PC’er skulle tages i brug. En glæde, der desværre kun
varede til jeg skulle til at producere det nye blad. Efter
fire forsøg og tilsvarende fire reparationer, måtte vi med
skam erkende, at den nye computer var en sand mandagsmaskine, så hvis bladet overhovedet skulle blive færdigt i år, var vi nødt til at transportere den gamle PC’er
tilbage til matriklen, fjerne støv og spindelvæv, for så at
tage den i brug igen. Derfor sidder jeg i skrivende stund
og arbejder med et gammelt hakkebræt, der ligesom som
os andre, for længst burde være gået på pension.
Med venlig hilsen Redaktøren

Jeg har haft møde med Morten Brondbjerg og Helle Olsen
Yamaha angående Yamaha på Bakken 2015.
Der vil blive 3 møde steder et i Holstebro hos Bank`s Mc og
hos K.S i Vejle samt på Kildebjerg på Fyn. Hvis der er nogen
af jer som har lyst og mod til at give en hånd ved opsamlings stederne vil jeg meget gerne høre fra jer, der vil være
et stort behov for et par hjælpende hænder.
Alle jer som kommer fra Jylland og Fyn vil på dagen få et
gavekort på 200,00 til en Yamaha forhandler som dækning
af jeres broafgift.
Succesen fra de foregående år med en mini crossbane til de
yngste vil blive gentaget.
Som noget nyt i 2015 vil vi genoptage succesen med at kåre
Danmarks flotteste Yamaha custom motorcykel, konkurrencen vil blive sat i gang i starten af 2015. Dommerkomite
bestående af Lars Bike-Shoppen Viborg,
Rene MC-X Næstved, Fisker København, Helle Yamaha,
Birger Virago Danmark.
Dommerne udvælger de 5 motorcykler som skal deltage,
det bliver så de besøgende på Bakken der kan stemme på 1
af de 5 deltagende motorcykler som skal kåres som Danmarks flotteste, der vil være en præmie til de 5 deltagende
motorcykler, for at deltage skal man være tilstede på Bak
ken på dagen.
Der vil komme mere info i begyndelsen af 2015.
Med venlig hilsen
Birger 3101

Koordinator: birger@kontaktmarianne.dk
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Formanden har ordet
Så er det sidste træf 2014 i Virago Danmark regi overstået, fantastisk vejr og dejligt, at se så mange, støtte op om træffet,
CMC Esbjerg havde lavet et super arrangement.
Bestyrelsen har besluttet at sætte kontingentet ned, desværre ingen stor nedsættelse i første omgang, vi håber at kunne
sætte kontingentet yderligere ned i 2016, det vil kunne lade sig gøre hvis vi får noget mere gang i OK aftalen.
2015 vil starte med, Virago Midtsjælland afholder det første træf i Virago Danmark regi, det bliver lørdag den 7. marts
2015 kl.12.00 til søndag den 8. marts 2015 kl.12.00 på Høve Hjemmeværnsgård, så kom og støt op omkring deres træf de
glæder sig til at se jer alle sammen igen efter en meget lang vinter.
Yamaha på Bakken vil blive lørdag den 25. april, der vil være prøvekørsler fra kl. 9.00 - kl. 12.30 indkørsel på Bakken vil
være kl.13.00 og udkørslen vil være kl.16.00
Så sæt et kryds i jeres kalender det er en rigtig god oplevelse, Virago Danmark har igen lejet Spejderhytten på Råbrovej,
der er plads til 30 - 35 personer indendørs, men masser af mulighed for at slå telt op, der vil igen være en bus, som henter os og kører os til Bakken, samt tilbage til spejderhytten. I vil få mange flere informationer når tiden nærmer sig.
Spisningen vil blive på Perlen kl. ca. 18.30 - 19.00 tidspunktet er endnu ikke fastlagt, så vi kan blive fri for den larm, så vi
kan tale sammen i et fornuftigt niveau.
Fotokonkurrencen Danmarks flotteste Yamaha Custom motorcykel vil blive genoptaget i 2015 på Bakken, på Yamaha
dagen, der vil være 5 dommere, som skal finde de 5 motorcykler der skal deltage, for at kunne deltage skal de udtrukne
motorcykler være til stede på Bakken. Yamaha vil prøve at lave et opsamlingssted hos K.S. i Vejle samt et på Fyn, kunne
godt forestille mig at det vil blive Kildebjerg man vil vælge, alle jyder og fynboer, der kører med til Yamaha på Bakken
vil få et gavekort til en Yamaha forhandler som vil dække udgiften til Storebæltsbroen.
Birger (3101)

Brug hjemmesiden: http://viragomcclub.dk/
Nu indfører Virago MC Club Danmark et medlemslogin, så du selv kan
logge på hjemmesiden. Når du logger
på kan du se (og rette) dine egne informationer såsom navn, adresse, mc
osv.
Du vil også få adgang til den elektroniske udgave af Virago News, samt
diverse interne meddelelser, som nye
rabat ordninger og anden information
kun for medlemmer.
Hvis du vil bruge denne mulighed
skal du skrive til klubbens webmaster
(wm@viragomcclub.dk ) og bede
om et kodeord (husk navn og medlemsnr.).
Første gang du logger på, bliver du
tvunget til at skifte adgangskode.
Adgangskoden bliver krypteret, så
ingen kan læse den.
Så er du på og kan se dine registreringer og foldere i menuen i venstre side
.
God fornøjelse !



Når du har modtaget kodeordet, logger du ind på følgende måde :

Find logoet i venstre
side og klik på M i
Virago MC
Så kommer der et login vindue.
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Fra Kalundborg til Skotland

af Maja Buur 2848
I år skulle turen gå til Skotland på
egne motorcykler. En tur over 15
dage, hvor vi skulle sejle fra Esbjerg
til Harwich og videre ind i det
engelske/skotske land. Da vi var i
USA og køre Arizona rundt i 2011,
mødte vi Kåre og Anette fra Fraugde
på Fyn. Vi faldt så godt i hak, at vi
også begyndte at ses efter hjemkomsten. Vi har været på to ”kulturelle”
ture herhjemme. Den første gik til
Ribe, og sidste år var vi i Tønder. Da
vi var i Ribe i 2012, begyndte Kåre og
Anette at fortælle om, at de for ca. ti år
siden var i Skotland i bil, og de
dengang havde snakket om, at den
tur ville de gerne gøre igen, men
denne gang på motorcykler. Det
syntes Bent og jeg var en fantastisk
ide, så vi spurgte, om ikke vi kunne
komme med. Anette sagde straks ja,
helt uden forbehold eller betænkningstid. Kåre lagde hovedet lidt på
skrå og tænkte lidt…. Johh, selv om vi
kender jer, så lyder det som en god
ide, kom det på klingende fynsk. Så
var det en aftale, og vi skulle så
mødes og planlægge. Bent surfede
efter hjemkomsten på overnatnings-

muligheder, da vi alle 4 var enige om,
vi havde været unge for længe, og
derfor alle gerne ville sove minimum
40 cm. over jordhøjde. Her fandt han
ud af, at i sommeren 2012, var rigtig
mange hoteller og B&B allerede
booket for 2013, så der blev mailet
frem og tilbage mellem Kalundborg
og Fraugde. Der måtte handles, så en
efterårsdag i oktober 2013, efter en
god kop tår te og lidt brød her hos os,
gik vi i gang. Vi sad med to computere og en Ipad, og så blev der ellers
ledt efter overnatninger både i
England og Skotland denne søndag.
Det blev til både hoteller, B&B og en
enkelt campingplads. Alt blev booket
og nogle af stederne betalt samme
dag. Anette ville booke færgen dagen
efter, og ferien skulle bestilles på de
respektive arbejdspladser.Men for
silvan da, der blev panik mandag
formiddag, da Anette kontaktede
DFDS og ville bestille færgebillet til 4
personer og 4 motorcykler… ikke at
der ikke var plads, men færgen sejlede
ikke mandage men søndage uha….
Den var ikke god. Nu er Anette en
gæv kvinde med ben i næsen og ikke
sådan lige at slå ud af kurs (her er det,
at snart 40 års ægteskab med den
gode Kåre kommer til stor nytte), så
Anette bredte alle bookinger ud på
gulvet og tog dem fra en ende af. Med
bævende hjerte og sved på panden
lykkedes det hende at få alle bookinger lavet om, så de passede med
færgen. Her skal det lige siges, at Kåre
vist kom hjem og fik hjulpet Anette,
så det hele faldt på plads.Derfor

kunne vi den 10. august 2014 kl. 9.20,
køre fra Kalundborg mod Fraugde
med to pakkede motorcykler og store
forventninger til en oplevelsesrig tur.
Vi landede i Fraugde ca. kl. 11, hvor
vore fynske følgesvende stod klar til
afgang. På billedet er vi alle fire på en
rasteplads i Jylland, hvor vi lige fik en
tår at drikke, inden vi kørte det sidste
stykke mod Esbjerg. Det var lidt
pudsigt, at den dame, vi spurgte, om
hun ville tage et billede af os alle 4
kom fra England. Efter denne lille
pause, gik turen videre mod Esbjerg.
Det var fantastisk godt vejr at køre i,
og humøret var højt. Når vi er sammen med de to herlige fynboere,
bliver der altid grinet rigtig meget, og
det er godt både for sjæl og krop. Vi
landede i Esbjerg lige omkring kl. 14,
og spiste vores medbragte klemmer
på havnen. Vi kunne først tjekke ind
kl. 15, og færgen skulle sejle kl. 17.45.
Turen til Harwich tog 18 timer, og da
der var efterdønninger fra orkanen
Berta, var det en blandet fornøjelse at
sejle over. Det blev ikke til så vældig
meget søvn, men en søsygepille,
venligt udleveret af personalet på
færgen, gjorde at ingen af os måtte ud
og tale i den store telefon i løbet af
natten. Aftenen forløb godt, og her
indtager vi aftenbuffèen, som var
rigtig lækker. Alle ombord på færgen
på denne tur, kunne uden problemer
helt sikkert være kommet med i
foreningen af mærkelige gangarter,
for det var ikke den nemmeste sag at
gå bare nogenlunde lige. Vi fik lige
vores meget søde jyske tjener til at
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tage et billede af os mens vi nyder
lækkerierne.Det var helt sikkert ikke
rugbrød vi ville få mest af de næste 15
dage, så det var med at få lagt en god
bund, så savnet ikke ville blive for
voldsomt. Næste morgen mandag den
11.8, landede vi til middag engelsk tid
i Harwich, og nu skulle vi ud på den
engelske landeveje i den forkerte side
af vejen – men alle de andre kørte jo
også i den gale side, så det gik vel
nok. Uha, det skulle vil lige vænne os
til. Det må unægtelig være nemmere
at køre i venstre side på en motorcykel, end i en bil tænker jeg. For uanset
hvilken side af vejen du kører i, så
ændrer det ikke noget på, hvor du
sidder på din mc. At køre i venstre
side, at køre venstre om i rundkørsler,
at skulle orientere sig modsat af hvad
man har gjort i ustyrligt mange år (ja,
Kåre er snart 60, selv om det ikke ses),
er det ikke noget, vores ellers så
velfungerende hjerner lige omstiller
sig til, så her priste vi os lykkelige for
danske nummerplader og flag på
motorcyklerne, så de venlige engelske
og skotske bilister kunne se, vi ikke
var lokale og hjalp os ud, ind, frem og
tilbage på rette spor, når vi var lidt på
herrens mark. Nå, men hvorom alting
er, så gik det af sti afsted mod Nottingham. I Nottingham havde vi
booket os ind på The Britannia Hotel,
der ligger kun et stenkast fra Nottingham Castle, hvis altså tilløbet er langt



nok. Her er udsigten fra værelset over
til slottet. Vi ankom først omkring kl.
17, så der var lukket for publikum, så
det måtte blive et kik gennem lågen.
Først skulle vi lige have pakket ud,
bade og ha en morfar – ja, nogen
skulle ha en morfar. Derefter var det
ud for at spise første gang i det
engelske land. Ikke så langt fra
hotellet fandt vi en pub, hvilket jo er
et helt almindeligt sted at indtage sin
aftensmad, ja – i det hele taget at spise
over there. Nu er det sådan, at de i
England og Skotland, ja, altså de
steder vi spiste, skal have ros for ikke
at fylde tallerkenen til randen med
fritter, men lige denne aften ville en
stor bakke have gjort glæde. Her
havde de to retter af samme slags til
en rets pris, så vi bestilte Steak and
Kidneypie med ærter og fritter. Altså
den ret var både første, sidste og
eneste gang Anette og jeg forsøgte os
med den, for i helvada hvor var det en
grimmer omgang. Godt vi havde lidt
depoter på sidebenene, vi kunne tære
på til næste dag. Bent og Kåre gik
glade og mætte fra bordet.Efter dette
første måltid, gik vi en aftentur i
byen. Selvfølgelig op for at se Nottingham Castle. Nottingham Castle er
beliggende på et naturligt klippeforbjerg kendt som ”Castle Rock”. Der er
en vis usikkerhed på om slottet
fandtes på stedet før den normanniske erobring i 1100 tallet. Den første

normanniske borg blev bygget i 1067,
året efter slaget ved Hastings på ordre
fra William Erobreren. Træborgen
blev senere erstattet af et langt mere
forsvarligt slot af sten under Henry II.
I århundreder var slottet et af de
vigtigste i England for adlen og de
kongeliges både, da det lå strategisk i
forhold til floden Trent. Det var også
tæt på de kongelige jagtområder ved
Tideswell. Mens Richard Løvehjerte
og en stor del af de engelske adelsmænd var på deres tredje korstog,
blev der sagt Nottingham slot var
forladt, og det blev besat af sheriffen
af Nottingham. I legenderne om
Robin Hood er Nottingham slot
skueplads for opgør mellem sheriffen
og de fredløse i mange fortællinger vi
alle kender fra bøger og film. I dag
bruges slottet som museum og
kunstgalleri.Her er vi på vej op mod
indgangen til slottet, men da det var
efter lukketid, måtte vi se hvad der
var mulighed for gennem gitret. Uden
for slottet stod der denne statue af
Robin Hood. Robin Hood er en
berømt skikkelse fra de gamle engelske sagn. Hans eksistens har aldrig
kunnet bevises, selv om det har været
forsøgt mange gange. Det fortælles,
han levede i skovene sammen med
sine venner efter han blev dømt
fredløs. Der findes utallige fortællinger om hans bedrifter, at han støttede
de undertrykte, og at han fortsatte sin
modstand mod øvrigheden efter sin
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dom. Det siges også, at han ’’stjal fra
de rige og gav til de fattige’’. Han var
dygtig i brugen af bue og andre
våben, og hans lige som bueskytte
aldrig er set hverken før eller siden.
Fortællingerne om ham har dermed
bedre appelleret til folket, og han har
været anset som en mand som dem
selv, der kæmpede mod uretfærdighed og hjalp de svage. Inden vi gik
hjem denne første aften på færden,
kom vi forbi denne forretning, Danish
Homestore – en forretning med gamle
danske møbler fra Poeten og Lillemors tid, og de vidste godt, hvad de
skulle have for det…Prøv bare at
tjekke dem ud på deres hjemmeside,
og se så om du selv har en mindre
formue stående i gemmerne. www.
danish-homestore.com Tirsdag den
12. 8 gik det videre efter en god solid
engelsk morgenmad og en optankning af alle maskinerne. Nu gik det
videre mod Kendal. Vi kørte gennem
det smukke naturområde Peak
Districkt, hvor der var mange af de
typiske stengærder og uanede mængder af får. Vi kom på et godt tidspunkt, hvor lyngen stod i fuldt flor og
bød os velkommen. Der er en fantastisk natur i det område, og her holdt
vi en pause lige ved siden af dette
senarie. Smukt så langt øjet rakte, et
syn man kun kan blive i godt humør

af at se på og være i. Inden vi skulle
videre mod Kendal, ville jeg lige have
et billede af Bent og Kåre, men nu er
Bent ikke den helt store ”linselus”, så
der måtte lidt fastholdelse til – ikke at
han på nogen måder led eller fik
skrammer af det. Allerede her på
anden dagen begyndte der at tegne
sig et billede af, hvordan vores
dagsrytme skulle være. Morgenmad,
tankning, kørsel ca. en times tid – så
skulle vi lige strække ben, ja, og Bent
skulle lige botanisere i diverse hegn
og grupper af træer – med andre ord,
skulle han lige træde af på naturens
vegne. Så kørte vi igen en times tid til
vi fandt et hyggeligt sted, hvor
formiddags teen/kaffen/colaen kunne
indtages og et måske et enkelt stykke
kage kunne indhaleres samtidig – en
rytme, det lå lige til højrebenet. Ikke
nok med der blev grinet rigtig meget
på denne tur, så blev der også fjollet
en del fra andres side, og her nævnes
ingen navne, men mon ikke det er de,
der er gået i fælden her. Pubben vi var
på vej hen til hed The Anglers Rest,
og lå i udkanten af den lille by
Bamford i hjertet af Peak District
Nationalpark. Dette hyggelige lille
sted ejes af 300 af omegnens indbyggere. Stedet huser den lokale pub, café
og posthuset. Der er faste arrangementer på stedet hver uge og hver
måned er der optræden af live bands.

Det var en mega hyggelig café, og den
havde et fornuftigt udvalg af lækre
kager. Herefter kørte vi endnu et par
hundrede kilometer mod Kendal, og
på trods af diverse historier om det
engelske vejr, så havde vi været meget
heldige til nu, for det havde kun
regnet, når vi var inde for at spise. Vi
øvede os også stadig på at køre i
venstre side. Det gik okay, så længe
der var anden trafik, vi kunne følge i
f. eks. rundkørslerne, og når der
skulle drejes til højre. Der var lige
nogle gange, hvor der ingen trafik var
ude på landet, og her smuttede det
lige, så i stedet for at dreje til højre og
over i venstre vejbane, ja- så svingede
tre af os nok så fint til højre og i højre
vejbane. Den eneste der havde totoalt
styr på det var Anette. Hun var en haj
til det nummer. Nær Halifax ved
A629 lå den landlige kro The Moorlands Inn i byen Ogden, og her blev
frokosten indtaget med kolde colaer
til. Det smagte himmelsk skulle jeg
hilse og sige. De lækreste flutes med
kylling og salat. Sidst på eftermiddagen ankom vi til The County Hotel i
Kendal, hvor vi blev modtaget af
værten. Han ryddede straks den
meget lille garage, og her blev alle 4
motorcykler ”staldet” op for natten.
En fantastisk service vi ikke skulle
betale så meget som et pund for.
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Vores værelse var stort, lyst og rent.
Det samme var badeværelset. Det
kunne godt trænge til en kærlig hånd,
men der var hyggeligt og rustikt og vi
var glade for at være her. Jeg har læst
flere anmeldelser fra nogle af de
steder, vi har boet. Rigtig mange
skriver om manglende vedligehold og
rengøringen på værelserne......... men,
vi får jo hvad vi betaler for, og vi
behøver ikke vild luksus, for at have
en god ferie, og så længe man ikke er
støvforskrækket, så kan det ikke gå
helt galt. Personalet var søde, maden
god og servicen i top, så om der
manglede at blive malet en væg, eller
der lå lidt støv i et hjørne, det ødelagde ikke vores oplevelse af stederne.
Efter der var slæbt op, pakket ud,
badet, den obligatoriske morfar for de
der havde behov for det, gik vi i byen
og fandt en hyggelig italiensk restaurant. Her vi fik velfortjent måltid mad
inden vi skulle en lille tur rundt i
byen. Det var nu blevet lidt mørkt, og
der var en stille vind og det støvregnede. Det skulle nu ikke forhindre os i
lige at tjekke de nærliggende omgivelser. Kendal ligger ved floden Kent, så
selvfølgelig var der også denne gamle
bro over floden. Og her i skumringen,
mens ænder snadrer i vandet og
lysene tændes i byen, står Gammelnok (læs Kåre) og beretter endnu en af
sine mange historier om dette og hint.
Ja – visdommen flød i stride strømme
og der blev tegnet, fortalt og gjort
fagter, så hans hjertens kære Anette
(som han på skammelig vis også
kalder Knaller-ten) og jeg morede os
kosteligt. Det var så hyggeligt hver
aften efter dagens strabadser, et bad,
en lille “morfar” og et godt måltid
aftensmad, at sidde sammen. Anette
med knitrende strikkepinde, og så
snakkede vi om dagens oplevelser,
turen, livet og hvad der ellers faldt for.
Denne aften her kom Kåre og jeg til at
snakke om, hvem der havde været
med i Traveling Wilburys. Jeg var
overbevist om Roy Orbison havde
været med, men deri var den gode
fynbo ikke enig…. Og da jeg ikke
kunne google det, sådan lige på
stående fod, så røg der en sms hjem til
Casper. Han sov heldigvis ikke og



kort efter kom navnene på hele
gruppen. Kåre måtte her (og utallige
gange efterfølgende på turen) sande
at fru Buur havde ret. Onsdag den 13.
august var det afsted igen, og denne
dag ville vi nå Skotland, som jo var
rejsens mål. Dagens endemål var
Alloa og The Clairmont Lodge Hotel.
Alloa lå ca. 8 km. fra Stirling. Det er
en fantastisk natur at køre igennem.
Deres veje, både på den engelske del
og den skotske del af landet, er ikke af
bedste kvalitet. Der er ofte huller og
stærkt slid på affalten – eller måske er
det bare fordi de trænger til nogle
bedre asfaltarbejdere over there.
Naturen er fantastisk grøn og frodig
pga. al den regn de får på det meste af
det engelske kontinent. Så er vi
kommet til Skotland - Alba på gælisk.
Skotland har en fantastisk historie,
hvor kampene står i kø for løsrivelse
fra det engelske herredømme over
mange tusind år. Den skrevne historie
om Skotland begynder ifølge Wikipedia, da romerriget kom til Britannien
efter år nul. Skotternes stride med
England er utallige og spændende
læsning. Det første og sidste hus i
Skotland står der på The Old Toll Bar.
Huset ligger ved Gretna og der er
foretaget over 10.000 vielser på stedet
siden 1830. Vi fik fortalt historien om,
hvordan man dengang ikke kunne
blive gift med det samme, men skulle
vente 21 dage. Mange løb hjemmefra
op til Gretna og den gamle smedje.
Det krævede kun at man var på
skotsk jord for at kunne blive gift, og
det foregik hurtigt, inden der kom
slægtninge, der var imod ægteskabet.
En meget spændende historie, der er
at finde på nettet i historien om
Gretna Green og The Old Toll BarEfter den gode historie om stedet, fik vi
en meget lækker scone med frugt,
smør og marmelade og en kop te
inden turen gik videre. Vi holdt fast i
den gode rytme med kagepausen ca.
hver formiddag. Sidst på eftermiddagen ankom vi til Alloa og hotellet. Vi
skulle have to overnatninger i Alloa,
så vi skulle være turister om torsdagen og se Stirling.The Clairmont
Lodge Hotel er et pænt hotel, og det
kan som (næsten) alle de steder, vi har

overnattet på turen, varmt anbefales.
Alloa er den største by i Clackmannanshire amt, det mindste amt i det
skotske lavland, og den ligger ved
bredden af floden Forth. Der er ca.
20.000 indbyggere. Efter vi havde
spist, gik vi en tur i byen, og her på
vores tur, stødte vi på og gik på den
gamle Alloa Waggonway. Den første
jernbane i Clackmannanshireamt, og
den var kun ca. 1.000 m. lang. Den
blev bygget i 1766 og gik fra kulminen
til havnen. Jeg tror, den sidste vogn
kørte på sporet i 1940, men er ikke
helt sikker. Efter vores tur i byen var
der tid til aftenhygge, te, cola eller
lokal øl og snak om dagens oplevelser.
Bent og Kåre fik også den hyggelige
vane på turen, at de hver aften delte
to lokale øl. Vi havde hørt hjemme fra
Kalundborg og det lokale vinhus, at
der ikke var meget lokalt øl i Skotland, men det skulle vise sig at være
en ”and” idet der er rigtig mange
lokale bryggerier i Skotland. Deres
produktion er måske ”bare” ikke stor
nok til, den kommer uden for landets
grænser. Her er Bent og jeg inviteret
ind på Kåre og Anettes “hummer”,
hvor snakken igen går der ud af. Kåre
fik også den geniale ide, at han hver
aften følte, han måtte berige os med
visdom og tanker fra dagen og de
oplevelser/prøvelser vi havde haft.
Dette valgte han, på fornemste vis at
fremføre i mere eller mindre kloge,
sjove og skøre vendinger. Et ordvalgt
var op til flere gange, at det er jo en
dejlig tur, og ja, jeg må sige Bent og
Maja, at på trods af vi kender jer, så er
I dejlige at være sammen med… Det
kan man da kun smile højt af, og jeg
må sige, at på trods af vi nu kender
Kåre og Anette rigtig godt, så er de
fantastiske mennesker at være
sammen med… uanset Kåres taler.
(fortsættes side 10)
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Landbocamping

Som medlem af Virago MC Club Danmark kan du kombinere turene på motorcykel eller i bil med stor rabat på
overnatning hos mange af vore samarbejdspartnere.
Her er forskellige tilbud på:
•
Landbocamping
•
Bed & Breakfast
•
Landboferie
•
Hytter

Mange steder får du stillet gratis garageplads til rådighed
for motorcyklen og 10 % på overnatningspriserne.
På www.landbocamping.dk/virago kan du finde oplysninger om, hvor du finder vore samarbejdspartnere, og
om faciliteter og priser.

www.landbocamping.dk/virago
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Kåre roser også altid sit hjertes udkårne,
for hendes kloge milde
væsen og søde smil. Torsdag den 14.
august var så vores første dag som
turister på turen - altså en dag, hvor
vi ikke skulle køre mc, men rundt og
se en lille del af den skotske kultur
omkring Stirling.
Vi tog med toget fra Alloa til Stirling, og ved Stirling station kunne vi
komme med en Hop on-Hop of bus
ganske gratis. Den kørte rundt til
forskellige attraktioner i Stirling.
Vi startede turen ud til Stirling Castle.
Udenfor var det første, der mødte os
ved parkeringspladsen denne statue
af Robert The Bruce. Der fortælles om
Robert The Bruce blev født den 11. juli
1274 og døde som 54 årig den 7. juni
1329. Robert var konge af Skotland
fra 1306 til sin død i 1329. Han var en
af de mest berømte krigere i hans generation. Han ledede krigene for den
skotske uafhængighed mod England,
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og han kæmpede med succes i løbet
af hans regeringstid for at genvinde
Skotlands plads som en selv-stændig
nation, og er i dag husket i Skotland
som en national helt.Her er et lille udsnit af Stirling Castle. Stirling Castle
ligger på toppen af Castle Hill, og
er en af de største og vigtigste historiske borge i Skotland. Den lodrette
klippevæg, som borgen er bygget på,
viser hvorfor borgen gennem tiderne
har været en af de mest uindtagelige
borge. På det stejleste sted går klippen
næsten 80 m. lodret ned. De første
registreringer af Stirling Castle er
tilbage i 12 hundrede-tallet. De fleste
af de vigtigste bygninger i slottet kan
dateres tilbage fra det 15 og 16 århundrede. De nuværende bygninger
stammer tilbage fra det 14, 15 og 18
århundrede. Adskillige skotske konger og dronninger er blevet kronet på
Stirling Castle bl.a. dronning Mary af
Skotland i 1542. Her er et lille udsnit
af køkkenet og den aktivitet der var
på stedet.
Der lå beskrivelse af, hvordan det
havde fungeret. De kongelige/adelige
huse havde alle to køkkener. Et der
kokkererede for de kongelige/adlen
og officerer og et, der kokkererede for
alle andre på slottet. Det menes, at
medmindre der var fest eller fornemt
besøg på slottet, lavede de to køkkener næsten samme mad. Næsten alle
ansatte i køkkenet var mænd, da man

mente at kvinders plads bestemt ikke
var i køkkenet (modsat i dag) og der
er ikke optegnelser af kvinder i køkkenet i Skotland før 1620. Dog menes
det, at der var nogle få kvinder, der
tog sig af rengøringen af fisk og høns.
Da denne tekst er skrevet og bliver
læst højt for husbonden min, er hans
totalt grineren kommentar: Jamen,
så er det jo os mænd, der har lært jer
kvinder at være i et køkken...... igen er
det fra os mænd, I har jeres viden ......
Amen for silvan da noget vås
På Stirling Castle er der rigtig meget at se. Kun få af rummene var så
smukke som dronningens sovekammer. Her tog hun imod betydningsfulde gæster, men hendes sovekammer
var, ganske som kongens symbolsk,
idet de begge havde kamre tæt på,
hvor de sov fortælles der. Tronsalen
skal lige med, med de store tronstole
her. Anette og jeg ville lige prøve
dem, og nej, det er ikke en tro væbner,
der står bag os… Det er såmænd Kåre
der bare ville med. Da vi var færdige
med at gå rundt på slottet, var bussen
lige kørt ud mod Wallace monumentet, så vi gik ned i byen og fik lidt at
spise. Det er en meget spændende del
af byen slottet ligger i.
Der er mange gamle bygninger med
hver deres historie. Vi gik ind i kirken
Church of the Holy Rude.
Kirken af The Holy Rude er den
næstældste bygning i Stirling efter
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slottet. Grundlagt i 1129 under David
I’s regeringstid, som sognekirke for
Stirling. Under Robert II regeringstid
(1371-1390), blev der grundlagt et alter
for Holy Rude og derefter blev kirken
i Stirling kendt som Parish Church of
the Holy Rude for Burgh of Stirling.
“Holy Rude” betyder Hellig Kors.
Historier fortæller, at kong James IV
kan have hjulpet med til at bygge
murene i den østlige ende i begyndelsen af det 16. århundrede. I 1567 blev
spædbarnet King James VI kronet her.
Skudhuller på tårnet kan dateres til
en belejring af Stirling Castle af
Cromwells tropper i 1651. På grund af
sine tætte forbindelser med slottet,
havde kirken altid støtte og beskyttelse af Stuart kongerne, især i
begyndelsen af det 15., 16. og 17.
århundrede, og har ry for at være den
eneste kirke i Det Forenede Kongerige, bortset fra Westminster Abbey,
der har afholdt en kroning og stadig
er en levende kirke i dag. Stirling er
en by med ca. 42.000 indbyggere.
Byen ligger på en flodslette, der
strækker sig fra vest mod øst ved
floden Forth, ca. 60 km. nord vest for
Edinburgh. På en 75 m. høj vulkansk
klippe ligger byens gamle kongeborg
Stirling Castle og forsvarsværk. Op ad
klippesiderne ligger den gamle bydel
med mange velbevarede beboelser fra
1500 og 1600 tallet. Gamle dele af den
gamle bymur er bevaret. Siden 1800
tallet har jernbanen, kullejre (der nu
er lukket) industrialisering med
fremstilling af bl.a. tekstiler og
tæpper og handel med landbrugsprodukter udviklet byen, som nu har
bredt sig på den plane slette neden for
klipperne. Et universitet blev grundlagt i 1967 og har studerende fra over
100 lande. Stirling var i 1400 og 1500
tallet residens for kongeslægten

Stuart. Beliggenheden ved indfaldsvejene til højlandet har gjort byen til
et omstridt punkt i de engelsk-skotske
krige. Stirling bliver også betegnet
som kongernes og dronningernes by.
Hele 7 af de største og vigtigste slag i
den skotske historie er udkæmpet
omkring Stirling. Da House of
Stewart kom til magten blev Stirling
kongeby, og den legendariske Mary,
Dronning af Skotland blev kronet her
i 1543. I næsten 150 år var Stirling
hjemsted for skotske konger og
dronninger. Efter besøget i kirken og
et gammelt hospital, der lå over for
kirken gik vi over for at komme med
bussen ud til Wallace monumentet
uden for Stirling. Monumentet er et
tårn og der er 264 trin op til toppen,
hvor der er en fantastisk udsigt over
Stirling og Stirling Bridge. Monumentet er et 67 m. højt sandstenstårn
stående på toppen af Abbey Craig.
Det anslås, at der gik over 30.000 tons
sten til at bygge tårnet. Der er 4
værelser forbundet med vindeltrappen til toppen. I de værelser er der
souvenirbutik og cafeteria, et værelse
hvor der er videopræsentation af
William Wallace og hans resultater, et
værelse hvor generationer af skotske
helte bliver mindet. Der er buster af 16
kendte skotter bl. a. Robert the Bruce
og David Livingstone. Det, der nok
gør mest indtryk på de fleste, er det
700 år gamle Wallace sværd, der med
sine 163 cm. og knapt 3 kg. er ret
imponerende. Fra toppen af tårnet er
der en storslået udsigt over Forth
dalen til Stirling. Skotske Sir William
Wallace var en patriot, en martyr og
en vogter af Skotland. Han kæmpede
for frihed fra England i kamp og
sejrede ved slaget ved Stirling Bridge i
1297. Tårnet står på Abbey Craig,

hvorfra det fortælles Wallace blev set
samle hæren lige før slaget. Statuen af
Wallace på ydersiden af tårnet er af
massiv bronze og placeret ca. 9 meter
over jorden og statuen er ca. 4,5 meter
høj. Her er en lille del af udsigten
oppe fra monumentet over mod det
sted, hvor William Wallace skulle
have kæmpet og vundet over englænderne den 11. september 1297. Fredag
den 15. august kører vi så mod Isle of
Skye. Naturen på denne del af turen
er helt fantastisk. Vi kommer ikke
forbi Loch Lomond men kun ind i
Lomond County, vi kører forbi den
mindre sø Loch Lubraigh og op i
bjerge med smukke udsigter. Selv om
der den dag var regn ind imellem,
kunne det ikke ødelægge naturoplevelsen for os. Den nordlige side af
denne bjergryg kaldes de 5 søstre.
Nedstigningen af Glen Shiel, på vejen
til Skye, tager dig gennem en af
Skotlands mest spektakulære bjergpas. Her i Glen Shiel blev der også
udkæmpet slag mellem den engelske
regering, og en alliance af jakobitter
og spanier. Det var den 10. juni 1719,
og her vandt englænderne.The Eilean
Donan Castel er et af de mest ikoniske
billeder af Skotland og kendt over
hele verden. Beliggende på en ø, hvor
tre store fjorde mødes, og omgivet af
majestætiske landskab, er det lidt
underligt, at slottet nu er et af de mest
besøgte og vigtige attraktioner i det
skotske højland. Det første befæstede
slot blev bygget i midten af det 13.
århundrede og stod vagt over landet.
Siden da er mindst fire forskellige
versioner af slottet blevet bygget og
ombygget, som den feudale historie
udfoldede sig i Skotland gennem
århundreder. Det kan godt være,
nogen vil synes dette her er kedelig
læsning, men jeg synes, at tager man
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til et land som f. eks. Skotland, ja- så
skylder man sig selv at læse om de
ting, man oplever for at gøre oplevelserne så levende som muligt. Og så er
det jo ingen skade til at blive lidt
klogere på verden omkring sig. Da vi
nåede over broen til Isle of Skye,
tjekkede vi ind på The Kings Arms
hotel i Kyleakin. Hotellet lå en lille
km. fra broen i en hyggelig bugt med
en lille havn. Her var der selvfølgelig
også en lille borg. Det gamle Castle i
baggrunden er Moil Castle, og det
kan dateres tilbage til det 15. århundrede, men menes at være ældre.
Planen her var to overnatninger, da vi
så på dag to ville køre den lille ø
rundt. Vi skulle bl. a. se et whisky
destilleri i Tallisker, og et lokalt øl
bryggeri. Nu er det bare lige sådan, at
det går ikke altid efter planerne…
Noget der gik helt efter planen var
aftensmaden, og den blev begge
aftener indtaget på den lokale Moil
Restaurant,. Det er en seriøst stor skål
lavet af tortillas, fyldt med Chili Con
Carne, fritter og salat til. Se det var et
måltid, der sagde spar to til hele
flokken. Et stemningsbillede ca. ved
20 tiden i bugten i Kyleakin. Vandstanden falder med mellem 2 og 4
meter 4 gange i døgnet, og her er den
så småt ved at komme op igen. Der
gik en far rundt med sin søn ved en
lille bro, og her gik de og samlede de
smukkeste kæmpe muslingeskaller
sammen. De var ca. 15 cm. brede og
meget smukke i farverne. De lå
mellem stenene og var lige til at samle
op. Så blev det lørdag morgen og efter
morgenmaden havde vi planlagt en
tur rundt på Skye. Vi ville køre
sydover på øen først og besøge et
lokalt whisky destilleri ved Tallisker.
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Vi kom godt af sted og der var, på
trods af regnen, et smukt landskab.
Den sidste bid af vejen mod Tallisker
var meget smal. To biler kunne ikke
passere hinanden, så der var små
vigepladser for hver ca. 200 meter. Det
regnede og blæste også en del. For
enden af vejen var der intet destilleri,
så vi vendte om for at finde det. På
tilbagevejen kom vi til dette sted. Her
er et blødt venstresving. Det ville
under normale omstændigheder ikke
have haft en indvirkning på kørslen,
men da der samtidig var vådt, og der
lå småsten midt på vejen, kom jeg i
skred i stenene, gled ud i den bløde
rabat og ramte det rør, der førte vand
fra bjergene. Jeg blev kastet af op ad
røret og min motorcykel slog en
kolbøtte og landede i klipperne. Bent
kørte bagved og denne dag optog han
video, så styrtet blev optaget. Jeg var
helt utroligt heldig. At blive kastet af

før klipperne og lande op ad røret....
Den dag var alle mine guder og
afguder med mig og holdt deres hånd
under eller over mig. Bent råbte op og
dyttede til Kåre og Anette, der kørte
forrest, men de så eller hørte intet.
Han fik sat sin mc og kom over til
mig. Da var jeg allerede på benene,
temmelig rystet men okay. Motorcyklen lå i klipperne og vi kunne ikke få
den op uden hjælp. Der kom 3 unge
franskmænd, Kåre kom retur og
sammen fik vi 6 motorcyklen op på
vejen. Den så ud, som på billedet her.
Koplingsgrebet knækket, venstre
håndtag røget af, styrtbøjlen i venstre
side bøjet så den fulgte næsten
motoren rundt. En revne i vindskærmen, der kunne skubbes på plads, og
en mindre bule i en lygte. Beslaget til
venstre sidetaske bøjet så tasken så
totalt misdannet ud. Kåre og Anette
fandt det lokale postbud, der kunne
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fortælle om den lokale mekanikker,
og på den måde kom vi i kontakt med
hjælp. SOS blev kontaktet, og det hele
løste sig på bedste vis. Jeg blev tjekket
på hospitalet i Portree, mc’en ville
blive kørt til Inverness om mandagen,
og vi fandt to andre overnatninger i
og omkring Inverness. Kåre og Anette
er jo to fantastiske mennesker, så de
blev sammen med os i stedet for at
fortsætte som planlagt til Ullapool og
Talmine længere nordpå. Bent og de
to fulgtes derfor søndag til Inverness
på mc, og jeg blev kørt med taxa
samme sted hen. Søndag den 17.
august skulle vi så videre mod Ord
House i byen Muir of Ord ca. 13 km..
før Inverness. Bent, Anette og Kåre
kørte lidt i ni, og jeg havde en aftale
med taxaen om at blive hentet kl. 9.
Dagen før var jeg blevet kørt fra Portree til Kyleakin af en gammel mand.
Han var far til ejeren af Gus’s taxa, og
i dag skulle jeg så køre med Gus. En
fin tur, hvor jeg fik snakket en masse
om Skye og fik lidt af familiens historie. Kl. 11 ankom jeg til Ord House
B&B, og blev godt modtaget. Jeg fik
lov at komme op på værelset før tid,
hvor jeg ventede på de andre 3 skulle
ankomme. De kom ca. en halv time
senere.
Ord House er ganske charmerende og
fra 1637. Der er 12 værelser, der alle er
forskellige i indretning og farver. Der
er en meget stor urtehave tilknyttet,
der leverer de fleste friske frugter og
grønsager til den hjemmelavede mad.
Kokken, der er fruen i huset, har fået

pris for sin madkunst de sidste mange
år, og det smagte dejligt. Her på Ord
House havde man afskaffet numre
på værelserne og givet dem navne
fra området, personer eller farver.
Vores hed Jura. Kåre og Anettes hed
Mackenzie suiten. Det skulle senere
vise sig, at Ord House havde været
hovedsæde for Mackenzie klanen,
der startede Glen Ord destilleriet,
der ligger kun et stenkast fra Ord
House. Herefter var det Mr. and Mrs.
Mackenzie, der var med på tur…
ret sjovt. Da vi havde spist frokost i
jagtstuen, gik vi de ca. 500 meter over
til Glen Ord destilleriet. Deres varemærke er: The Singleton of Glen Ord.
Vi kom over og betalte 6 pund hver

for en fantastisk oplevelse. Vi blev vist
rundt af en herlig ældre herre, Gordon. Han fortalte, da vi som danskere
var med, at hans stedfar havde været
dansker. Han var utroligt god, sjov og
levende til at fortælle (og nem at
forstå) historien om Glen Ord og
deres fremstilling af whiskyen. Her
har vi hr. og fru Mackenzie og så
BentGlen Ord Distillery blev grundlagt i 1838 af Thomas Mackenzie,
hvilket gør det til et af de ældste i
Skotland. Stedet ligger på kanten af
Black Isle vest for Inverness. Glen Ord
malter sin egen byg, og anvender den
lange gæring og langsomme destillationsmetode, som der er gjort gennem
generationer. Kornet kommer fra de
lokale bønder og vandet fra de lokale
floder. Det er det, der er med til at
gøre denne whisky speciel i sin smag.
Dette sammen med den længere
gæringsproces og egetræsfadene, whiskyen ligger i. Da vi ikke måtte
fotografere deres fremstilling af
whiskyen, er her et billede fra deres
udstilling. Whisky fra Glen Ord kan
kun købes på stedet og i Fjernøsten.
Man kan ikke engang købe det på
nettet, fortalte Gordon.Søndag var det
videre mod næste overnatning, og
Inverness blev for mit vedkommende
indtaget i taxa, og de 3 andre kom
selvfølgelig på mc. Min mc ville
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ankomme til Mitchells motorcyckles
omkring middag, hvor de så ville se,
hvor lang tid det ville tage at reparere
den, så den kunne køre igen. Vi havde
fået overnatning på Inverness City
Suites lige på gågaden. En lejlighed
med to værelser med eget badeværelse, fælles stue og køkken. Et
fantastisk flot sted, hvor vi også fik
lov at komme ind før tid. Dette sted
kan varmt anbefales til en familie på
5, eller to par der rejser sammen. Her i
den store stue med køkken, er Bent og
Kåre lige ved at tjekke ud, hvor langt
uden for byen min mc er til reparation, for så er det planen vi går en tur
derud for at se, hvornår de forventer
at være klar med den. Hr. Gammelnok tjekker på sin TomTom og de to
kommer frem til, der er ca. 2 km. ud
til værkstedet. En rask lille tur vi
friske unge mennesker nok skulle
kunne klare. Nu er det så bare lige det
med de dersens navigationsting, at
det de viser og virkeligheden ikke
altid stemmer overens (eller kan det
tænkes det i dette tilfælde kunne være
en fejl 40-60 stykker) for der var i
virkeligheden samlet 9 km.. og det ad
en smal vej med en del trafik… det
var vist ikke ofte, der var fodgængere
på det stykke, og når der endelig var –
mon så ikke det var turister… Mens
de to klogeåger gjorde sig kloge på
afstande i Inverness og omegn, tog
Anette og jeg tid til at tjekke udsigten
fra vinduet.Der er desværre ingen
billeder fra turen derud for mit
kamera havde også fået et slag under
styrtet, og jeg fandt først senere ud af,
at et lille stykke papir ved batteriet
gjorde det virkede igen. Så blev det
tirsdag morgen den 19. august, og da
vi selv skulle sørge for morgenmaden
og samtidig skulle videre samme dag
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mod Ardersier, besluttede vi at prøve
noget ganske nyt for os alle 4. Vi
havde spottet, Den Gyldne Måge (læs.
Mac Donald) lå lige over for hotellet,
så vi listede lige over gaden og ind og
bestilte. Ikke at vi ikke kunne få
morgenmad andre steder, men der
hvor vi havde spist aftenen før…. lige
ved siden af lejlighederne, lukkede de
først op for morgenmad kl. 10 - og
med Bent og Kåres indre ur, så ville
det bringe totalt uorden i deres
system. Såh... i stedet for at handle ind
og smide det, det var for meget ud,
gik vi på Mac Donald og fik morgenmad... Det kan spises og det er så det,
men det var sjovt. Vi kunne hente min
mc omkring middagstid, så vi brugte
formiddagen til at se på det lokale
Castle og kirken. Her er Inverness
Castle, der i dag fungerer som politi
og retsbygning. Borgen er bygget på
en klippe med udsigt over floden
Ness. Den røde sandstensborg, der
ses i dag, blev bygget i 1836 af arkitekt
William Burn. Borgen er bygget der,
hvor der i det 11. århundrede lå en
borg bygget i træ. Der har været en
borg på dette sted i mange århundreder. Selve slottet er i øjeblikket ikke
åbent for offentligheden, men oprettelsen af en arbejdsgruppe, skal
undersøge muligheden for at gøre det
i fremtiden. På nuværende tidspunkt
er kun slotsparken åben for offentlig-

heden. Fra slotspladsen er der en
fantastisk udsigt ud over Inverness.
Inverness er den største by i det
skotske højland. Byen er administrativ centrum i regionen Highland, og
har ca. 50.000 indbyggere. På den
anden side af floden Ness ligge St.
Andrew’s Cathedral. Her er den
fotograferet oppe fra slottet.Efter
besøget i kirken skulle vi pakke og ud
at hente min mc, så vi kunne komme
videre til Ardersier ca. 15 km.. øst for
Inverness. Efter styrtet havde jeg kun
fået et kæmpe blåt mærke på højre
underarm og et mindre på venstre
underarm og ellers ingen skrammer kun sår på sjælen og frygt for at
komme ud på små veje og skarpe
sving igen…. Godt råd er jo - hurtigt
op på hesten igen, ellers bliver det
bare meget værre... Oppe på motorcyklen igen og stadig med styrtet i
kroppen, ankom vi til et utroligt
hyggeligt bed and breakfast i Ardersier. Ardersier er en lille by, der
tidligere fungerede som fiskerby ved
Moray Firth øst for Inverness nær Fort
George og byen Nairn. I dag er
landsbyen et populært turistområde
på grund af den smukke natur,
kysten, og det nærliggende Fort
George, som stadig er en aktiv base
for den britiske hær. Postkontoret
lukkede i landsbyen for et par år
siden, og den gamle kirke, er ikke
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længere i brug. Der er en ny kirke,
Ardersier Parish Church, hvor
skuespilleren Hellen Mirren og Taylor
Hackford blev gift i 1997. Det var
familiens private stuer og værelser,
der blev brugt til gæsterne. Her er det
vores værelse og Kåre og Anette
havde denne stue med. Næste morgen
var vi tidligt oppe for at køre videre
mod Edinburgh, men inden vi kørte
fik vi turens bedste morgenmad. Vi
kunne hente havregryn eller anden
slags morgenmad med mælk på.
Herefter kom den unge kvinde, der
ejede stedet ind fra sit køkken med en
tallerken til hver af os. På den lå der 3
slags ost (vi savnede ost på hele turen)
marmelade, scone, smør, jordbær,
vindruer, toast og en lille croissant.
Der kom kaffe og te - det var så
lækkert, og lige det der skulle til for at
komme i gang og videre.Onsdag den
20. august skal vi videre mod Edinburgh, men inden kørte vi lige forbi
det engelske Fort George lige udenfor
Ardersier. Jeg fandt lige et oversigtsbillede af fortet. Det er jo mega stort.
Fort George er den største artillerifæstning i Storbritannien. Efter
nederlaget i 1746 ved Culloden,
byggede George ll fortet som den
ultimative beskyttelse mod yderligere
uro fra Jacobitterne. Garnisonens
bygninger, forsvarsartilleriet er
spækket med kanoner og den fantastiske samling af våben - herunder
bajonetter, musket-ter, sværd og
ammunition - giver et fascinerende
indblik i det 18. århundredes militære
liv. Da vi forlod Fort George og
Ardersier, fortsatte vi til Loch Ness
som vi fulgte hele vejen ned på den
højre side. Her ved bredden af Loch
Ness ligger Urquhart Castle. De
nuværende ruiner stammer fra

mellem det 13 og 16. århundrede, selv
om slottet er bygget oven på en tidlig
middelalderlig befæstning. Urquhart
blev grundlagt i det 1200-tallet og
spillede en rolle i Den skotske frihedskrig i 1300-tallet. Det blev efterfølgende brugt som kongeligt slot, og
angrebet flere gange af Jarlerne af
Ross fra MacDonaldsklanen. Slottet
blev givet til Grantklanen i 1509,
selvom konflikten med MacDonaldsklanen fortsatte. På trods af en række
yderligere plyndringer blev slottet
forstærket, blot for at blive forladt i
midten af 1600-tallet. Urquhart blev
delvist ødelagt i 1692 for at forhindre
Jacobstyrkerne i at bruge det, og
efterfølgende forfaldt det. I 1900-tallet
overgik det til statens eje, og det blev
åbnet for offentligheden. Det er i dag
et af de meste besøgte slottet i Skotland Slottet ligger på en landtange
med udsigt over Loch Ness, og er et af
de største slotte i Skotland baseret på
areal. Adgangen foregik fra vest og
forsvaret med en grøft og en vindebro. Bygningerne på slottet blev
placeret omkring to kabinetter. Det
nordlige kabinet, også kaldet Nether
Bailey, har de fleste af de intakte
murværker, heriblandt port bygning
og det femetagers Grant Tower i den
nordlige ende af slottet. Det sydlige
kabinet, også kaldet Upper Bailey, er
placeret højere end Nether Bailey og
har sparsomme rester af tidligere

bygninger. Sidst på eftermiddagen og
i regnvejr ankom vi til Hotel Twenty
midt i Edinburgh. Kåre var inde for at
høre, hvor vi kunne parkere vores
motorcykler, og fik at vide vi bare
kunne parkere nede ad en sidevej. Der
var plads til mc’ere. Det var der så
ikke, men ejeren af hotellet fortalte, at
han havde holdt der i flere måneder
med en scooter, uden der var nogen,
der havde sagt noget til det. Derfor
gjorde vi da det samme - med det
resultat, at vi dagen efter fik 2 parkeringsbøder hver a’ 60 pund med ca. 6
timers interval......fuk noget høns. Nu
afventer vi så, om det skotske færdselspoliti står og banker på døren en
dag… og i skrivende stund har vi
endnu ikke hørt noget, så mon ikke
det går... Da planen er vi skal være her
på hotellet i to dage, er det jo fantastisk det ligger i centrum af byen,
men for hulan da oss…. Værelset var
langt og smalt, så sengene stod i hver
sin ende af værelset. Det kunne så
være, hvad det var, men madrasserne
havde være nye for længe, så de var
taget til de evige madrasmarker for
længe siden. Bent forsøgte ellers at
vende dem, men det var lige fedt - så
det hotel her kan vi, som det eneste på
turen, ikke anbefale. Det eneste
positive var vist, at vi fik ost på
morgenbordet. Det er torsdag den 21.
august og er der dømt turist hele
dagen i den skotske hovedstad, og vi
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lægger ud i fin stil efter morgenmaden. Det regner, men vi er da fra
landet, hvor det også regner en pæn
del, så det skræmmer ikke. Her er
Bent, Anette og Kåre - alle iført det til
lejligheden mest passende dress
REGNTØJ - og er ved at REGNE ud
hvilken vej vi skal gå, for at komme
op til Edinburgh Castle. jeg tror
Anette bare ser til… klog Quinde Her
kommer lige lidt god viden om
Edinburgh og en lille del af historien
om byen. Edinburgh (Skotsk gælisk:
Dùn Èideann) er hovedstaden i
Skotland og hovedsædet for det
skotske parlament. Det er den anden
største by i Skotland og den syvende
mest befolkede by i Storbritannien.
Byens indbyggertal på 495.360 (2011)
og det overgås kun af Glasgow. Byen
har været hovedstad siden1437 og
kom i 1995 på UNESCO’s Verdensarvsliste. Byen er med ca. 13 mio.
besøgende om året den næststørste
turistby i Storbritannien efter London.
The City of Edinburgh Council leder
denne, én af Skotlands 32 lokale
statsområder. Byen var en af de
største historiske midtpunkter i
Oplysningstiden, ledet af Edinburgh
Universitetet. Dette var medvirkende
til at give byen dets øgenavn Athens
of the North (Nordens Athen). Distrikterne i Edinburghs gamle og nye
bydel (Old Town og New Town) kom
på UNESCO’s Verdensarvsliste i 1995
som en anerkendelse af Medieval Old
Towns unikke karakteristika og den
planlagte Georgian New Town. Dette
dækker foruden den gamle og nye
bydel også områderne Dean Village
og Calton Hill.Her har vi et flot
billede mod Edinburgh Castle fra
North Bridge, der krydser fjorden
Firth of Forth. Der var tattoo, da vi var
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der, derfor tilskuerpladserne omkring
pladsen.Bylandskabet består af syv
klipper og højdedrag, hvoraf flere er
udslukte vulkaner, bl.a. det centrale
Castle Hill (135 m) med Edinburgh
Castle. Klart afgrænsede bydele
afspejler kontrasterne mellem byens
mange etniske og sociale grupper. Det
gamle Edinburgh er bygget tæt og højt
omkring gaden Royal Mile på strækningen mellem Edinburgh Castle og
kongeslottet Holyroodhouse. Her
ligger bl.a. den nu presbyterianske,
gotiske Saint Giles’ Cathedral, domhuset Parliament House (brugt som
parlament 1632-1707) samt The City
Chambers (1761) med bystyret. I den
gamle bydel findes også Royal Scottish
Museum, Royal Scottish Academy
(1832) og National Gallery of Scotland
(åbnet 1859) med en fremragende
samling af europæiske kunstværker.
Monumentet for digteren og forfatteren
Walter Scott er et 60 m højt tårn i gotisk
stil fra 1877. I bydelen Holyrood ligger
den nye skotske parlamentsbygning,
som blev åbnet i 2004.Det er en fantastisk historie, der er på stedet og i
byen. Dette mest berømte skotske slot
har en kompleks bygningshistorie. Den
ældste del, St. Margarets Chapel,
stammer fra det 12. århundrede.
Riddersalen blev rejst af James IV
omkring 1510. Batteriet Regent Morton
i slutningen af det 16. århundrede. First

World War og Scottish National War
Memorial efter Første Verdenskrig.
Slottet huser de Honours (kronjuveler) i Skotland, Stone of Destiny, den
berømte 15. århundrede pistol Mons
Meg.Her var der endnu en sød
skotte, der lige tog et fællesbillede af
de 4 musketerer ved indgangen til
Edinburgh Castle. Efter besøget på
Edinburgh Castle og op og ned ad
the Royal Mile, gik turen over til
Carlton Hill, hvor vi gik de 143 trin
op i tårnet på The Nelson Monument.Den panoramiske udsigt fra
Calton Hill har forbavset og inspireret besøgende i århundreder. Store
vartegn kan ses fra et fugleperspektiv: Arthurs sæde med Crags bag
Holyrood Palace og Parlamentet,
Leith og Firth of Forth, Princes Street
i sin nye by gitter og Royal Mile
klatre op mod slottet. Carlton Hill er
også berømt for sin samling af
historiske monumenter, som udgør
nogle af de vigtigste vartegn i byen.
Et af de mest slående er det National
Monument, inspireret af Parthenon i
Athen. Beregnet til at mindes de
skotske soldater, der døde i Napoleonskrigene. Det blev aldrig færdiggjort, så kun de tolv søjler ses i dag.
Læg også mærke til Nelson Monumentet, formet som et omvendt
teleskop. Det blev færdigt i 1816 til
(fortsættes side 18)
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Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

Sælges: Dragstar 650 classic.
Årgang 2006 kørt 12.226 km alle service overholdt,
farve: Champagnemetal.
Af udstyr kan nævnes: Vindskærm, effektudstødning, motorbøjle med ekstra fodhvilere, saddeltasker, sissybar med bagagebærer, ekstra lygter, bøjle
på forskærm.
Står flot og skinnende i Kolding
Pris 68.000 kr.
Tlf.: 75507784 / 40502792
E-mail: h.truelsen@newmail.dk
Helge Truelsen ( 362 )

Sælges: Yamaha Virago XV1100

Årgang 1999 (sidste årgang) kørt 52.000 km
I Rødovre står denne flotte motorcykel til salg.
Altid stået i opvarmet garage med affugter, pudset og plejet
Vindskærm, lædertasker, fremrykkersæt, Sissy Bar, speciel
saddel, bagagebære, ur følger med.
Pris kr.68.000
Henvendelse: Strit (944)
Tlf.: 20639193
Asger Gudmandsen (944)
Otto Møllers Vænge 7
2610 Rødovre

Sælges : Yamaha Virago XV 535.
Midt på Fyn står denne flotte motorcykel til
salg.
Sissy Bar, fremrykkersæt, vindskærm, lædertasker, ekstra udstødning medfølger.
Årgang 1999 har kørt 35.600 km.
Altid stået i opvarmet garage, pudset og
plejet.
Pris 48.000.
Henvendelse : Frank og Kirsten (2253)
Tlf. 40921827
Mail : bonso-vov@hotmail.com
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minde om admiral Lord Nelsons død
ved Slaget ved Trafalgar i 1805.
Endnu engang har fruen stukket sin
muskuløse højre arm ind gennem
tremmerne, for at snuppe et billede og
her er det af The Hollyrood Palace. Ja,
dronningen var ikke hjemme, da vi
kom, så der blev ikke inviteret på Five
O’Clock tee denne dag. The Palace of
Holyroodhouse, i daglig tale Hollyrood Palace, er den officielle residens
for den britiske monark i Skotland.
Paladset har fungeret som bopæl for
konger og dronninger siden det 16.
århundrede, og er stedet hvor der
afholdes officielle arrange-menter af
statslig karakter. Stedet blev grundlagt i 1128 af David I af Skotland som
Hollyrood Abbey, og var i starten
kloster.The Royal Mile var fyldt med
diverse gøglere, skotter der spillede
på sækkepiber, forskellige events og
som her, hvor selveste Jack Sparrow
stod og lavede ansigter for en skilling.
En herlig gut, der til forveksling godt
kunne være den ægte sørøver fra The
Black Pearl.Der er blevet fredag den
22. august og nu er det turen til den
sidste overnatning, før færgen hjemad
i morgen lørdag. Vi er kommet til den
lille by Jedburg, og her fik vi formiddagskaffe/te - og kagen - på det sidste
skotske cafeteria kaldet Simply
Scottish.Omkring middagstid kom vi
til grænsen mellem England og
Skotland..Frokost i det grønne eller
hvad med at kalde det frokost på
Tingstedet. Hyggeligt var det i hvert
fald. Jeg kan ikke huske, om Kåre,
inspireret af omgivelserne, kom med
en lille tale før vi kørte videre mod
den sidste overnatning før færgen.
Efter frokosten kørte vi videre, og
landskabet vi kørte igennem var helt
fantastisk. Vi skulle nu mod den
sidste overnatning inden færgen
lørdag i Harwich. The Little Hide, en
campingplads med de mest charmerende campinghytter, jeg til dato har
set. Det lignede halve whisky tønder,
og var så hyggelige.Se, nu var det jo
sådan, at vi mente at have styr på
planlægningen hjemmefra. Hvor
meget tøj vi skulle have med for at
klare 15 dage, ekstra olie og diverse
værktøj til motorcyklerne, plaster i
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tilfælde af... osv. - men ingen af os
havde lige tænkt, at The Little Hide
var en campingplads, hvor man har
alt med sig.... Ja, her var der selvfølgelig senge med dyner og det hele... men
håndklæder, kopper, glas og andre
fornødenheder for at klare campinglivet…. Det havde vi ikke skænket en
ærlig tanke. Nu var vores redning så
her i dette lille feltkøkken bestående
af et køleskab, en mikroovn og en
minifryser. Her havde andre tidligere
campister efterladt diverse paptallerkener og plastikbestik, til andre i
nød...... for i den ellers så velassorterede, lille forretning der hørte til,
kunne man ikke købe disse ting. Vi
kunne købe små tærtestykker og
noget pie. Det gjorde vi så, og vi købte
en pose havregryn og to halve liter
mælk til morgenmaden. Næste
problem dukkede nu op af disen...
hvad skal vi spise den af??? Jo, nu
stod der så to store rødvinsglas i
feltkøkkenet, så dem tog vi med. Det
måtte kunne virke. Mikroopvarmet
tærte og pie, kolde colaer og kolde
Ness pilsnere,
Kåres aftentale
og hyggen var som aldrig før Kunne
man ønske sig mere, nej vel… Det
blev så lørdag morgen og vi skulle op
før en vis herre fik sko på, da der var
ca. 400 km. til Harwich. Der var også
en ret kold morgen, så der måtte et solidt morgenmåltid til, for at klare den
truende dags strabadser. Nåhhh nej,
sådan var det jo ikke historien var så
Bent står op kl. 5.30 lørdag morgen og
spiser havregryn med mælk af et rødvinsglas… og fruen ti minutter senere.
Efter en tur i et koldt familierum, hvor
der laves en trucker vask, indhalere
fruen samme menu og der kan pakkes sammen til det sidste træk. Vi på

vejen igen, og solen er stået op til en
smuk morgen, den sidste dag på det
engelske kontinent. Nu går det mod
færgen, og den hjemlige kyst - og den
rigtige side af vejen at køre i. Det var
godt, vi havde sat god tid af til kørslen, for den kære TomTom ville have
os på diverse udflugter inden vi kom
på rette vej. Turen tilbage med færgen
gik okay. Der var igen en del søgang,
så vi måtte lige have en enkelt pille til
at klare mosten. Det var dejligt igen at
spise dansk mad og ingen lod det gå
til spilde trods bølgegangen. Endelig på dansk grund, og hvor var det
fantastisk at køre på vejen igen - i den
rigtige side Her er vi på en rasteplads
lige før Odense, hvor vi tog afsked
med Kåre og Anette. På trods af de
ting, der gik galt, de ting vi ikke lige
havde tænkt på, de veje, der var blevet
flyttet i forhold til hvad fru Garmin og
Hr. Tomtom kendte til, ja - så var det
en fantastisk dejlig ferie, hvor vi fik en
masse oplevelser, en masse ny viden
om Skotland, hinanden og os selv, fik
grinet rigtig meget og fik hørt søde
sjove og alvorlige taler. Vi fik kørt
3112 km. og brugt en del penge, men
de var hele turen værd.Der er taget ca.
700 billeder på turen. De er barberet
ned til ca. 400, og der er lagt 124 billeder på vores hjemmeside på Skotland
del 1+2, og så er der 27 billeder med
musik under Skotlands natur. Tak for
du gav dig tid til at være med på vores rejse, og kunne du tænke dig at se
mere, eller læse om f. eks. vores ture
til USA, Andorra, Grønland og mange
andre steder, så er du velkommen til
at klikke ind på. www.buurnielsen.dk
Her ligger også fantastiske billeder fra
naturen i England og Skotland.

OK
altid billig benzin
og
sponsorkroner til
Virago MC Club Danmark
Husk sponsornummer
560361
Virago MC Club Danmark har indgået en sponsoraftale med OK Benzin, der indebærer
at Virago MC Club Danmark modtager 6 øre for hver liter benzin eller diesel, der tankes
med et OK Benzinkort tilknyttet aftalen.
Det betyder at du kan hjælpe Virago MC Club Danmark økonomisk hver gang du (alligevel) hælder benzin på dyret! Hvad enten det er den 2 hjulede eller den 4 hjulede....
Og aftalen gælder ikke kun for medlemmer af Virago MC Club Danmark, men for alle
med et OK Benzinkort tilknyttet aftalen, så det er bare med at få familie og venner med
på aftalen.
Så næste gang du kommer i nærheden af en OK tank så tag en af de røde foldere og
bestil et benzinkort.
Og husk - i feltet nedesrt til højre - hvor der står ”Udfyldes af OK” skal du selv udfylde
sponsornr. med 560361.
Og tag endelig ekstra foldere med til familie og venner.
Har du allerede et benzinkort hos OK kan du få dem til at ændre sponsornummeret på
de eksisterende kort ved at ringe på tlf. 70 10 20 33 - et nummer der svarer døgnet rundt.
Vil du hellere bestille kort på nettet kan det også lade sig gøre. Hvis du går ind på vores
egen hjemmeside er der links herfra.
Adressen er www.viragomcclub.dk
I venstre side vælges punktet Sponsoraftale. Inde på siden er der god vejledning i hvordan du bærer dig ad med at bestille kort og ændre sponsornummer.
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Ny klub i Virago Danmark

Ny Mc Club på Djursland

Så kom vi endelig i gang med vores nye klub.
Da vi var en flok på 13 personer der manglede et tilholdssted, blev vi hurtig enige om, at starte en ny MC klub sammen.
Efter en god weekend på Henne Strand Camping, blev der lavet lidt vedtægter som skulle tegne klubbens linje.
Det blev vedtaget at vi ønsker optagelse som en underafdeling af Virago Danmark.
Som medlemmer kan optages alle Custom Mc ’er. Der vil blive en prøve tid, hvor vi lærer hinanden at kende, da vi ønsker aktive medlemmer til ture og hyggelige arrangementer.
Kontakt til klubben kan ske til:
Formand: Ann Arent 24 43 21 19 ann.arent@hotmail.com
Kasser: Søren Peter Brøgger 21 26 80 26 spb@jubii.dk
Næstformand: Jens Schmidt 20 66 86 08 ma-je@privat.dk

Klubbens navn: Djurs Custom Mc Club
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Min motorcykel Yamaha Roadstar XV 1600
News

Min motorcykel er en Yamaha Road Star XV 1600 det er den bedste motorcykel jeg endnu har haft, jeg har ellers prøvet lidt af hvert, jeg har haft den siden august 2008..Efter min mening den bedste motorcykel Yamaha nogen sinde har
lavet, den har en fantatisk motor gang et super bundtræk og en fed lyd når den står i tomgang, man kan undres over at
Yamaha tog den ud af produktion efter kun 5 år. Da jeg købte den, fik jeg den besked fra Yamaha Danmark ,at den ikke
kunne indregistres i Danmark, da den ikke var type godkendt, men da den havde været en tur forbi Holland, løste det
mange problemmer. Det er en motorcykel, som er utrolig let at køre, uanset om det er hårnåle sving eller rundkørsler,
men man skal lige tænke sig om, hvor man parkerer den, der skal tages fat hvis man får den stillet i perlesten eller grus,
det er trods alt 332 kg, man skal flytte, hvis man ikke har tænkt sig om
Birger 3101
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Forårstræf hos Virago Midtsjælland
Ligesom de tidligere år vil Virago Midtsjælland afholde årets første træf 7.-8. marts 2015 på Høve Hjemmeværnsgård
Veddingevej 11, 4550 Asnæs. Vi er naturligvis klar over at det kan være temmelig koldt på denne årstid, så det er absolut
ikke et must at komme på motorcykel. Som altid vil der være overnatningsmuligheder i opvarmet sovesale, så oppakningen kan begrænses til en sovepose og et godt humør. De som har besøgt os tidligere vil vide at der er øl, vand,
spiritus og vin til Viragovenlige priser, musik og dans samt aftensmad og morgenmad. Beklageligvis er bygningerne
lavloftede, så det er forbundet med nogen vanskelighed at danse på bordene, hvilket Fru Knudsen fra Esbjerg fik at
erfare sidste år. Vi glæder os til at se rigtigt mange efter en lang og kedsom vinter. Indtil vi ses igen, må I alle have en
rigtig glædelig jul og et godt nytår.
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Køb/Salg/Bytte
Medlemmernes gratis markedsplads

SÆLGES
Virago XV750
Blåmetal
Årgang 1993
Kørt 45.700 km
En flot og velholdt MC Importeret
fra Tyskland i 2001, har de originale
tyske papirer. Altid vinteropbevaret i
opvarmet garage.
Pris: 42.500 kr.
Henvendelse
Tom Jakobsen (3169)
Tlf. 60 29 72 41

SÆLGES
Henvendelse
Jytte Kjeldsen (3059)
Tåsingevej 6
7000 Fredericia
Tlf nr. 29297515

Virago XV535
Årgang 2000
Kun kørt 18000 km
Er fin og velholdt
Pris: 34.900 kr.
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Returadresse:

Virago MC Club Danmark v/Helene Nielsen, Møllevej 34, 6622 Bække

