
Dag1_mondag_denmark_21-07-2014 

 Meget stille om morgenen, okay tur til stationen/ lufthavnen, flyet var overaskende fedt, mistede 

Olivias taske + telt i Edinburgh, bus nr1 = fin, bus nr2 =nær dødsoplevelse pga. lastbil og smal vej, 

hvor vi stod af bussen var der et toilet hvor vi fyldte vand, gik 3km og slog lejr, det var hyggeligt men 

varmt i teltet da vi skulle sove 6 man i teltet. 

Dag2_tirsdag_scotland_22-07-2014 

 Vågnede før lederne (ha ha), JAKOB SNORKER (råbt fra Olivia), morgenmaden var fin, gik meget, 

Thomas fik bjergtrøjen og Olivia fik skotter tørklædet, vågnede op til fantastisk landskab, 

LORTESKRALDDEPOSE (sagt af Nicolei), LORTEFUCKINGRØV insekter, meget meget varmt, 50/50 

hårdt, god frokost med flod til venstre hvor vi fik vand, svært at finde sovested, sover i en mørk 

baghave, O.K aftensmad, Godnat. VI SÅ ET JETFLY!!!!!! 

Dag3_onsdag_scotland_23-07-2014 

 Fucking mange fluer, Ditte L fik skotlandstørklædet og Eva fik bjergtrøjen, svær start på vandringen, 

føltes ikke så lang tid da vi først var kommet i gang, laaaaang frokostpause hvor nogen badede, gik 6 

kilometer – føltes ikke så langt men det gik meget op og ned, fandt et sovested bag ved et hotel der 

hed… der hed… øhh…, det var fint i ca. 2 timer og SÅ kom flue/ gnorterne, VI FIK NUDLER (jubel fra 

Ditte B), spillede varulv alle sammen, folk gik ture for at komme væk fra pesten, VARMT telt dog kun 

5 mennesker, Nanna brændte sin hånd og måtte sidde nede ved floden 

Dag4_torsdag_scotland_24-07-2014 

 Stod op klokken 8, stadig knorter over alt!, pakkede tingene men det gik langsomt fordi vi ikke kunne 

være ved teltene i lang tid af gangen, gik 5 km på ca. 1 time med 3 pauser på 40 min… DET gav ingen 

mening, mega varmt, Olivias taske (som havde været i Oslo) og teltet (Som havde været i Dublin) var 

kommet hen til os… eller også var det omvendt, Freja fik tørklædet og Bangsborg fik bjergtrøjen, halv 

hviledag, ret fedt, badede i en flod der lå lige ved siden af, vi har set 4-5 mænd i kilt, drengene 

byggede et ”vandsystem”, spillede varulv, knorterne kom igen om aftenen… 

Dag5_fredag_scotland_25-07-2014 

 Besteg ”Devil’s Staircase”, Olivia og Ditte L havde en ”nærdødsoplevelse” (det var hårdt og varmt), 

gik op og ned og op og ned, pause ved en flod, 2 snackpauser den sidste var ved siden af en masse 

stort rør hvor der løb koldt vand igennem (dejlig kolde) men sad vi på = fik sort farve på hænderne, 

gik MEGET ned ad, vejen var nedern, meget varmt til sidst, vi ankom til en skov… hvor vi IKKE ville 

sove pga. der allerede VAR knorter, Nanna og Jakob fandt en lille ”platform” lige ved siden af en stor 

sø hvor alle teltene lige præcis kunne være, da vi havde slået teltene op gik drengene % Emil og 

Maja, Thea og Eva ned til den lille by for at købe snack, dem der var tilbage tog et dejligt koldt langt 

bad i Loch hvad den nu hed, derefter spillede vi SYGT meget varulv = teltet blev varmt! 

Dag6_lørdag_scotland_26-07-2014 

 Godt vejr ingen knorter til stat, lidt grå skyer, Tv-køkken med risengrød LAVET på Trangia, gik stort 

set hele dagen, op ad bakke en hel del, gik ca. 11 km., pludselig begyndte det at styrtregne, spiste 

frokost ved ruin imens det regnede meget, Maja fandt et fantastisk sovested, højt græs, slog telt op i 

regnvejr, lå og snakkede i teltet i lang tid, lederne kogte vand til os , spiste aftensmad i teltet, 



spillede varulv i vores telt, nogen glemte at lukke den yderste dør = Knorterne erobrede vores 

tasker!, (krig mellem knorter og mennesker), pludselig forlod Thomas os men han kom heldigvis 

tilbage, vores telt lugter. 

Dag7_søndag_scotland_27-07-2014 

 Vådt telt om morgenen, Laura fik tørklædet og Maja fik trøjen, pakkede hurtigt vores ting og lagde 

dem til vejning, havde morgeninformationtuderunde i ledernes telt, lidt klemt, det regnede fra 

starten af gåturen, nogenlunde humør hele vejen, lavede vores egen sang, gik op og ned en hel del, 

mudder over alt, kunne ikke se Ben Nevis pga. overskyet, regnen stoppede da vi ankom til 

campingpladsen, havde først teltpladser fra d. 28 = i morgen så Jakob bestilte nogen i dag også, 

drengene gik ned og ”shoppede2 i den lille shop der var på campingpladsen, Thomas købte mælk, 

Olivia købte en hel del tomater, VI GIK I BAD!!! 

Dag8_mandag_scotland_28-07-2014 

 I dag er Ben Nevis dag, vi stod op klokken tidligt, Linea fik tørklædet og Nicolei fik trøjen, havde et 

kort informationsmøde, begyndte at gå mod Ben Nevis, hård start, havde to snackpauser op og to 

ned, legede i sne på vejen men det var MEGA dårlig sne!, spiste frokost på toppen, mega sød hund, 

tog et fantastisk gruppebillede, delte os i to grupper på vej ned, dem der ville gå stille og roligt og 

bjerggederne som hoppede/ gik hurtigt hele vejen ned (Jakob, Maja, Thea, Linea, Nicolei og Ditte L), 

tog endnu et bad da vi kom tilbage til campingpladsen, god aftensmad, ret smadrede efter 

bjergklatringen, have meget tid indtil vi skulle sove, lavede alt muligt, Thomas drak kaffe der var også 

te og kakao, snakkede med nogen englændere der snakkede tysk??  

Dag9_tirsdag_scotland_29-07-2014 

 Stod op klokken 8:30, spiste havregrød til morgenmad, info omkring i dag, Thea fik både trøje og 

tørklæde (Awesome), nogen ville til Ford Williams og andre ville bare blive og slappe af, Thomas, 

Victor og lederne tog til Ford Williams, vi mødte klanen på campingpladsen, klanen gik også til Ford 

Williams, spiste random frokost = spiste noget af det mad vi havde tilbage, spillede normalt kort og 

varulv, lavede ikke rigtigt noget indtil klokken 5, begyndte at gøre klar til i morgen, gjorde telt rent og 

pakkede tasker, fordelte mad der var til overs, sad og snakkede, spillede varulv igen, tog på en 

restaurant der ikke lå så langt fra campingpladsen, snakkede med klanen, KNORTER IGEN, gik i seng.            

(var det i dag eller i går vi fik vasket tøj??) 

Dag10_onsdag_scotland_30-07-2014 

 Vi stod vist op klokken 7:30 (ingen idé), pakkede vores tasker færdige og satte dem over til 

vaskerumsvægen, spiste morgenmad, Ditte L pakkede inder teltet, hele sjakket pakkede teltet 

sammen, vi vejede tasker og gik derefter mod Ford Williams, klanen var taget til Ben Nevis, på vejen 

besøgte vi Ben Nevis souvenir shop, gik det sidste stykke til stationen, hentede ”West Highland” 

certifikater, tog et tog til Glasgow i 4 timer, derefter tog vi et tog til Edinburgh i ca. 1 time, fandt 

vores Hostel på Cowsgate, spillede varulv & uno + normale kort, der lugtede i begge værelser, fik 

mexicanske pandekager til aftensmad (lækkert med noget andet end adventurefood), gik i seng 

(SENGENE KNIRKER!). 

 

 



Dag11_torsdag_scotland_30-07-2014 

 I dag har vi lavet lidt af vært, var på Edinburghcastle hvilket var pænt awesome, spiste frokost 

hjemme på hostellet, gik i byen, nogen shoppede tøj og sæbetingting, andre gik bare og kiggede, fed 

musikbutik, Thomas købte glas i en genbrugsbutik, spiste aftensmad på en pizzaretsaurent på 

Grassmarket, fik meget forskelligt til forret og nogen gode pizzaer til hovedret. 

Dag12_fredag_scotland_31-07-2014 

 Stod op klokken ca. 8, spiste morgenmad og pakkede sammen, brugte resten af tiden på at spille 

varulv og uno, tiden gik meget langsomt, smurte madpakker, vejede tasker, vi havde ca. 11 kilo i 

gennemsnit, gik hen til en bus som kørte os (meget langsomt) til the Airport, da vi ventede på at få 

tingene tjekket ind brugte vi tiden på at binde alle rygsækremmene ind og snakkede med klanen, da 

v skulle gennem security blev Laura Linea Jakob og Nanna stoppet, men ellers kom vi hen på de 

anden side uden problemer, brugte… ca. 1,5 time efter security på at snakke og kigge og spise 

frokost, så gik vi til gaten og ventede der i ca.20 min., kom ind på flyet, fløj med Norwegian, 

laaaaaang flyvetur, ankom til Copenhagen Airport, alle vores ting var heldigvis kommet med det 

rigtige fly, det var nogen lidt udmattede med glade tropsspejdere + ledere m. 18 rygsække og 5 telte 

(og en klan) der kom ud og sagde hej til en masse glade kendte ansigter  

 

Hilsen Blå sjak 


