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Resan till Skottland
2016-08-22 -- 09-05

15 dagar i Skottland
Vi for till Skottland i augusti för att få njuta av den blommande ljungen på de skotska hedarna - och det fick vi, och vi såg
många vackra landskap, som vi förevigade med våra kameror. Vi fick en avkopplande semesterresa utan större äventyr.

Det vi inte tänkte på var att det är många andra turister, som
vill uppleva samma sak - och att det därför var väldigt svårt
att spontant hitta lämpliga övernattningsplatser. Detta innebar att vi inte kunde genomföra rundresan enligt plan, utan
fick t ex slopa besöken på Isle of Skye och vid Loch Ness.
Under augusti genomförs Edinburgh Military Tattoo, flera
Highland Games och andra festivaler runt om i Skottland och det lockar många besökare.
Överallt mötte vi synnerligen trevliga människor - och våra
vänliga Bed & Breakfast-värdar gjorde allt för att vi skulle
trivas!

Vi exponerade totalt 2 033 bilder med våra kameror, och
några hundra med våra mobiler.
Vi körde 134 mil med vår onödigt stora bil och förbrukade
68 liter diesel, vilket ger en milförbrukning om ringa 0,5 liter.

Resan kostade oss totalt 35 612 kronor, varav transporter
med tåg, flyg och hyrbil kostade 10 640 kronor, Bed&Breakfast 12 285 kronor och övriga aktiviter jämte måltider kostade 12 687 kronor. Detta ger ett nyckeltal/en kostnad per
person och dag om 1 187 kronor, vilket ofta är normalt för en
rundresa på egen hand i Europa.
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Skottland
Skottland (engelska och lågskotska: Scotland; skotsk
gäliska: Alba) är en självstyrande riksdel (eller
constituent country) inom Storbritannien. Skottland
upptar den norra tredjedelen av ön Storbritannien
och delar gräns med England i söder och avgränsas av
Nordsjön i öster, Atlanten i norr och väster samt Nordkanalen och Irländska sjön i sydväst. Förutom fastlandet omfattas Skottland av över 790 öar, inklusive Orkneyöarna, Shetlandsöarna och Hebriderna.

Edinburgh, landets huvudstad och näst största stad,
är ett av Europas största finansiella centrum. Edinburgh var navet i den skotska upplysningen under
1700-talet, och omvandlade Skottland till en av de
kommersiella, intellektuella och industriella kraftcentrumen i Europa. Glasgow, Skottlands största stad, var
en gång en av världens ledande industristäder och ligger nu i centrum av Glasgows storstadsregion. Skottlands territorialvatten som består av ett stort område

i Nordatlanten och Nordsjön, innehåller de största oljereserverna inom Europeiska unionen. Detta har gett
Aberdeen, den tredje största staden i Skottland, titeln
Europas oljehuvudstad.

Kungariket Skottland var en självständig suverän stat
till 1707, trots att det hade varit i en personalunion
med kungarikena England och Irland sedan Jakob VI
av Skottland efterträdde de engelska och irländska
tronerna år 1603. Den 1 maj 1707 trädde Skottland
in i en realunion med England för att skapa det förenade Kungariket Storbritannien. Denna union var ett
resultat av unionsavtalet 1706 och som antogs genom
Unionsakterna och godkändes av parlamenten i båda
länderna, trots omfattande protester över hela Skottland. Skottlands rättssystem fortsätter att vara åtskilt
från England, Wales och Nordirland och Skottland
konstituerar fortfarande en särskild jurisdiktion i folkrätt och privaträtt.

Den fortsatta existensen av juridiska, utbildningsmässiga och religiösa institutioner skiljer sig från dem i
resten av Storbritannien och har alla bidragit till den
fortsatta skotska kulturen och sin nationella identitet
sedan unionen. Trots att Skottland inte längre är en
separat suverän stat, diskuteras fortfarande frågor
kring decentralisering och självständighet. Efter
skapandet av det decentraliserade skotska parlamentet 1999, valdes den första pro-självständiga skotska
regeringen 2007 när Scottish National Party bildade
en minoritetsregering.
					
(Ur Wikipedia)

Loch Awe öster om staden Oban
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Måndagen den 22 augusti

Vi lämnar Hässleholm i vackert sensommarväder och
far med tåget klockan 09:22 till Kastrups flygplats.
Flyget till Edinburgh går inte förrän kl 13:40, så vi hinner i lugn och ro ta oss till flygplatsen i ”kristlig tid”,
checka in vårt bagage och ta en ”Elephantöl” i baren.
Annat är det med de tidiga ”morgonflygen”, då vi ofta
måste resa hemifrån mitt i natten för att säkert vara på
plats i tid!

Klockan 14:55 (lokal tid) landar vi i Edinburgh och
får vrida tillbaka våra klockor en timma. Vi meddelar
vår biluthyrare att vi inte avser att hämta ut vår bil nu,
utan istället vänta tills vi lämnar Edinburgh om två
dygn. Därefter tar vi ”The Tram” - det speciella flygtåget - in till centrum av stan. Det tar knappt femtio
minuter.

Väl inne i den gamla delen av stan noterar vi många
monumentalhus, ofta med samma byggnadsmaterial;
sandsten som smutsats av avgaser. Det ser enhetligt
och vackert ut. Vi går av tåget vid ändstationen (York
Place) och vandrar ner till vårt hotell, Destiny Student
- Shrubhill. Vi tar in på en pizzeria och äter varsin pizza Margarithe, innan vi når vår ”bostad”. Hotellet, som
egentligen är studentbostäder, nyttjas under sommaren som just hotell. Rummet är pyttelitet, liksom
sängen. Det är dock rent och snyggt. Vi installerar oss,
handlar något att dricka. Whisky, naturligtvis! Ser solen gå ner över hustaken och hör grå- och silltrutarnas
hesa läten.

Tisdagen den 23 augusti

Vi äter frukost på en liten bar - ”Word of Mouth” - mittemot hotellet. Det är trångt i lokalen och det blir ”Full
Traditional Scottish Breakfast” med ägg, bacon, blodkorv, vanlig korv, vita bönor, potatisplättar och rostade toasts samt välsmakande ”English Breakfast Tea”. Vi
blir ”storkmätta”!
Vi ägnar hela dagen åt intressanta staden Edinburgh,
vandrar upp till de centrala delarna av den gamla staden, tittar på det nästan överdrivet ståtliga monumentet över den omtyckte författaren Sir Walter Scott (han
som bl a skrev ”Ivanhoe”) och åker en tur med det stora Pariserhjulet. Här uppe har vi fina fotomöjligheter
över Nationalmuseum, parlamentet och Edinburgh
Castle. Därefter vandrar vi upp mot slottet. Staden är
rejält kuperad, så det blir många uppförsbackar att ta
sig uppför! Vi stannar för att titta på artister som roar
gatornas publik; En som blåser jättesåpbubblor, en
som rullar i ett stålhjul, en som vrider sin kropp såsom
ingen ryggrad fanns och som säljer ballonger.
Naturligtvis stöter vi samman med vackert utstyrda
säckpipeblåsare, som underhåller oss med sin (inte
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Jola njuter en stadig, skotsk frukost
alltför vackra) musik. Deras klädedräkt är dock väldigt
vacker - och synnerligen traditionell. Vi tar en öl på
en pub och njuter av det lämpliga, skotska vädret; lätt
mulet, vindstilla och 20 grader C. Grå- och silltrutarna
är inte det minsta skygga, utan tigger oblygt mat av oss
turister.
Dagens viktigaste besök förlägger vi till mäktiga Edinburgh Castle, som ligger på en ”vulkantopp” mitt i staden - och med en vid utsikt runtomkring.

Edinburgh Castle står på klippan Castle Rock högt över
staden Edinburgh i Skottland. Slottets äldsta byggnad
är Sankta Margarets kapell, från 1100-talet. Slottet är
en blandning av fästning och renässanspalats. Många
av 1500-talsinteriörerna i kungsvåningen är rekonstruktioner. Där födde drottning Maria Stuart sonen
Jakob VI. Slottet fungerade som garnison och fängelse
in på 1900-talet.
I dag finns en del av stadens garnison kvar i vissa byggnader. Därutöver finns en rad museer. Skottlands kronjuveler (The ancient Honours of Scotland) visas i slottet
sedan 1818 och sedan 1996 visas även Stone of Scone.
The National War Memorial är en minnesbyggnad där
man samlat namnen på alla skottar som omkom i första
och andra världskrigen.
Klockan 13 varje dag, utom söndagar, avfyras the One

Den gamla delen av Edinburgh
O’Clock Gun från slottets norra del. Edinburgh Military
Tattoo hålls varje sommar utanför slottsmurarna.
(ur Wikipedia)
Vi avnjuter slottet, dess renässanspalats, de höga stenfundamenten och de mörka, fruktade fängelsehålorna
medan det faller en och annan regndroppe. Vi är ju i
Skottland!

I avvaktan på att kvällens arrangemang ska börja
klockan 21, vandrar vi genom stadens gamla stadsdel,
njuter av gatuartister (trollkarlar, eldslukare och ”stela
figurer”) samt slinker in på en pub för ännu en härlig
skotsk öl (St Giles Scotch Ale).

Redan klocka 20 är vi på plats vid Edinburgh Military
Tattoo, tar plats - väl påpälsade med kläder - på rad 15
och med god utsikt över arenan.
Exakt klockan 21 börjar föreställningen och exakt
klockan 23 slutar den. Där emellan ett under av perfektionism med väl drillade soldater, dansare och musikkårer. Ett alldeles fantastiskt uppträdande, som
nästan ”tog andan ur oss”! Aldrig har vi sett något liknande. Biljettpriset - 800 kronor för oss två - var värt
varenda krona!
Mycket nöjda vandrar vi hem genom staden till vårt
hotell. Idag har vi gått 15 km!

Sir Walter Scott-monumentet
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Ballonger till barnen

Utsikt från stadens pariserhjul
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Var hittar man en riktig skotte om inte i Edinburgh

Eldkonstnären på gatan

De vänliga poliserna

Utsikt åt norr från Edinburgh Castle

Edinburgh Military Tattoo
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Edinburgh
Military
TattoO
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Onsdagen den 24 augusti

Idag lämnar vi vårt ytterst trånga ”studentrum” på
Destiny Student och går för att äta frukost på samma
ställe som igår (Word of Mouth). Vi har fått smak på
de stabila, skotska frukostarna, och väljer även idag en
sådan!
Vid halvelva tar vi ånyo lokaltåget ”The Tram” ut till
flygplatsen. Vädret är vackert och temperaturen når
upp över 20 grader C.
Väl framme hämtar vi ut vår hyrbil. Noterar med
skräckblandad förtjusning att vi beställt en liten Hundai I30 men fått en stor SUV, en Renault Kadjan Eco2
med automatväxel och avancerad GPS. Skulle vi hyrt
den från början skulle det kostat oss tre gånger så
mycket som nu. Nu får vi den till samma pris därför
man har ingen annan automatväxlad bil inne för närvarande.

Stirling Castle

Med denna stora bil ska vi nu köra vänstertrafik och
det visar sig knepigare än vi tänkt oss. Inte så mycket för att vi ska komma ihåg att hålla till vänster på
vägen eller att köra genom rondeller, utan för att man
som förare sitter på bilens högra sida och att det inledningsvis är svårt att ha koll på bilens placering på vår
väghalva. Och att det känns rysligt ovant att ha mötande trafik till höger om en!

Vi ställer in GPS:en på staden Stirling - och kör vid
tolvtiden iväg med ”stor ovana i bagaget”. Första delen
av sträckan går på motorväg, innan vi kommer fram
till mäktiga ”Stirling Castle” uppe på sin höga klippa. Vi
beslutar oss dock för att besöka slottet först på hemvägen och far därför vidare mot Callander i södra delen
av de skotska Högländerna. Väl framme i den lilla trevliga byn börjar vi leta efter ett Bed&Breakfast, och har
turen att ganska snart hitta ett i centrum av samhället
(70 pund per natt).

Bed & Breakfast, Callander

När väl detta är klart fikar vi vid ett café och kör därefter norrut upp mot Loch Katrine och den berömda
ångbåten ”Sir Walter Scott”. Landskapet runt sjön är
kuperat och väldigt vackert. Ljungen blommar med
några olika arter och vi exponerar en hel del bilder. Det
vackra vädret håller i sig hela dagen.

Vi återvänder till Callander och letar upp en restaurang vid namn ”Mhor Fish”, som erbjuder en mycket
välsmakande ”fish and chip” och en kall öl (Ladeback;
mörk öl). Det smakar förträffligt! Mitt ryggskott gör sig
tyvärr alltför mycket påmint, och det tillsammans med
ovanan att köra vänstertrafik, gör att man inte mår
som en prins denna kväll!
Fish and chips på ”Mhor Fish”
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Ångfartyget ”Sir Walter Scott” på Loch Katrine
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Hamnen i staden Oban

Högländerna
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Torsdag den 25 augusti

Vi bjuds en härlig frukost på vårt B&B, och som bonus
spelar ägaren på säckpipa (så att inte gästerna försover sig) och ”Du gamla du fria” på flöjt (för att vi är
svenskar). Vid tiotiden lämnar vi Callander. Det är mulet och 14 grader varmt.
Vi styr nu kosan längs riksvägarna A82 och A85 mot
Skottlands klippiga västkust och hamnstaden Oban.

Efter bara en kvart gör vi ett första fotostopp vid den
vackra sjön Loch Lubnaige - och så blir det ett flertal
gånger under färden. Bland annat fotograferar vi vackert blommande ljunghedar, forsande strömmar, gamla kyrkor (St Conan´s Kirk) och landets ”Black-faced
Sheep”.

Vid 14-tiden kommer vi fram till det lilla samhället
Connel, strax hitom staden Oban. De allra flesta B&B
har skylten ”no vacanses” uppsatta vid vägen. Det är
således just nu i augusti rysligt svårt att så där spontant hitta lämpliga övernattningar i Skottland. Vi frågar efter övernattning på Oysters Inn. Där är dock också fullbelagt men bakom hotellet blir vi hänvisade till
ett trevligt B&B - och med en mycket tillmötesgående
värd. Här stannar vi två nätter för 80 pund natten.

ry”. Ett av Skottlands mer kända destillerier och med
en god whisky (säger de som kan; och det är inte vi!).

På hemvägen till Connel besökte vi Dunstaffnage Castle, som ligger i ruiner på en halvö. Vädret är det bästa tänkbara, sol och vindstilla. Vi är åter ”hemma” vid
19-tiden; en whisky på rummet och en öl på puben
(Export McEwans Scottish Ale, vår favorit för tillfället).
I säng före kl 22.

Havsviken vid Connel

Vi äter lunch på Oysters Inn och provar en hamburgare med skotsk ”haggis” (d v s inälvor från får, kokt i
fårmage). Det smakar riktigt gott! Till det dricker vi en
mörk ”McEwan´s Scottish Ale”.

En smartphone är ett bra hjälpmedel på resan. Telia
erbjuder nu samma priser som i Sverige om man tecknar avtalet ”Vecka Europa” för 199 kr/vecka. Därmed
kan man nyttja apparna ”Check My Trip” och ”booking.
com” för flyg och att söka logi. Med ”Google Maps” får
man möjlighet att kolla in bensinstationer, matställen,
mataffärer etc på den plats man besöker. Och i vår hyrbil har vi ju en mycket effektiv GPS, som hjälper oss att
hitta rätt längs vägarna. Nu gäller det bara att börja
nyttja dem optimalt!
Vid Connel finns en stor bro över ett sund. I detta sund
rusar tidvattnet fram med stor kraft och bildar en brusande fors. Det är stora mängder vatten som passerar
igenom här varje dygn när ebb och flod växlar.
Vid 15:30 far vi in till hamnstaden Oban. Det är mycket livligt i staden, mängder med turister och bilar. Och
svårt att hitta en parkeringsplats! Anledningen är att
det just nu genomförs s k ”Scottish Highland Games”.
Hade vi vetat det skulle vi varit här tidigare och deltagit som åskådare.
Vi promenerar en stund i hamnen, läskar oss med en
glass och besöker stadens fina ”Oban Whisky Distille-

Puben i Oysters Inn

Hamburgare med haggis
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Fredagen den 26 augusti

Idag vaknar vi klockan 7, äter en stadig frukost klockan 8:30 och kommer iväg söderut strax efter klockan
10. Det är växlande molnighet, ökande vind från väster och cirka 15 grader C. Och det faller en och annan
regndroppe under dagen. Alltså ett ganska traditionellt skotsk väder.

Färden går längs rysligt smala vägar ner till Easdale
vid den taggiga kusten. Under färden stannar vi vid
ett flertal platser för att fotografera, bl a en vacker
ebbstrand med strandad tång, betande får på kulliga
ängar, klippig kust med fräsande bränningar och ”The
Atlantic Bridge”. Den sistnämnda bron är byggd 1792,
och var nog ett - på den tiden - mycket avancerat byggnadsverk.

Sundet vid The Atlantic Bridge

Vid lunchtid kommer vi fram till den lilla hamnen i
Easdale. Noterar ett flertal små, vita stenhus med grå
skiffertak och att det ligger en bebodd ö just utanför
hamninloppet. Mysfaktorn är hög. Vi fikar med en
kopp kaffe och en nybakad, ytterst smulig, scones med
marmelad.

Vi återvänder till staden Oban, dit vi kommer strax efter klockan 15:30. Vi handlar vin, whisky och mackor
på varuhuset Tesco samt besöker turistbyrån för att få
hjälp med att boka tre ytterligare övernattningar i området. De hittar ett B&B åt oss strax söder om Oban, i
en bondgård. Vi har dock ytterligare en natt i Connel,
dit vi återvänder klockan 18:30. Vi inmundigar våra
goda mackor, sallader, nötter och Brieost tillsammans
med ett vitt vin. Senare på kvällen tar vi en mörk öl
nere på Oysters Inn - och njuter av vår semester.

Hamnen i Easdale
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En klippig kust

Kusten vid Easdale

Ebb i havsviken

The Atlantic Bridge
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Ballonger

Jola i hamnen vid Crinan

Slussarna vid Crinan Canal
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Lördagen den 27 augusti

Även idag vaknar vi klockan 7 och äter en stadig frukost. Vi samtalar med ett par från Kanada och en
man från Wien i Österrike. Alltd lika roligt att träffa
människor från andra delar av världen - och utbyta
tankar och idéer!
För att betala vårt B&B behöver vi kontanter men i
vare sig Connel eller näraliggande by funkar deras
ATM-maskiner, så vi får ge oss av in till Oban för att ta
ut pengar.

Idag drar vi - liksom igår - söderut men väljer - på rekommendation av vår vänlige B&B-värd - en smal väg
genom ett kuperat hed- och jordbruksområde. Vi ser
gott om kor och får ute på fälten och vi gör ett flertal
fotostopp. Det är mulet till halvklart och temperaturen
arbetar sig upp till 17 grader C. Ingen vind att tala om.

Frukostmatsalen

Vi fikar på ett café i den lilla byn Kilmerford och hör
rödhaken sjunga intensivt.

Vid lunchtid kommer vi ner till Crinan och det första vi
noterar är Urinan Canal med tillhörande slussar. Kanalen byggdes i början av 1800-talet mellan havet och
havsviken Loch Gilp.
Så här skriver Wikipedia: ”The canal was built to provide a short cut for commercial sailing and fishing vessels
and later Clyde puffers to travel between the industrialised region around Glasgow to the West Highland villages and islands. It was designed by civil engineer John
Rennie and work started in 1794, but was not completed
r till barnen
until 1801, two years later than planned.”
I väster börjar kanalen vid Crinans hamn. En trevlig
plats med slussar, många båtar och turister, ett hotell
och ett café. Vi läskar oss med en cider från Kopparberg (just det; från Sverige!).

Vårt mysiga rum

Vi vänder åter mot Oban och når fram till vårt nya B&B
strax före klockan 17 (Ariogan Farmhouse). Vi möter
en förtjusande värdinna och får ett mycket smakfullt
inrett rum, dekorerat med fräscha blommor.
Därefter kör vi in till Oban för att handla på Tesco och
Aldi. Vi äter vår inhandlade middag på rummet (kycklingsallad, nötter, Brieost och vin). Senare på kvällen
blir det ett glas av vår nya favoritöl, Innis&Gunn och en
liten whisky (vi är ju i Skottland!).

Innis&Gunn - vår favoritöl
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Söndagen den 28 augusti

Idag är vi uppe lite tidigare än vanligt. Vi äter en superb frukost, som inleds med en fräsch fruktmåltid
och därefter övergår i en robust, traditionell skotsk
frukost med te. Nu på morgonen är det lite mulet med
en svag vind och 12 grader varmt men uppåt dagen
blir det en skönt varm sommardag.

Vi tar bilen in till Oban, parkerar den på stadens avgiftsfria parkering och vandrar ner till hamnkajen
och färjan som ska ta oss ut till den stora ön Isle of
Mull i Inre Hebriderna. Vi köper ett ”färdpaket”, som
innehåller färja t o r till Isle of Mull, bussfärd över ön
och besök med båt på två öar i väster; Isle of Staffa och
Iona.
När färjan lämnar hamnen strax efter klockan 10
värmer solen skönt och havet ligger nästintill spegelblankt. Med kikarens hjälp hittar jag ett flertal intressanta fågelarter. Sillgrisslor i övergångsdräkt till vinter är vanliga och förekommer i små flockar, liksom
tretåiga måsar. Jag ser även enstaka stormfåglar och
stora havssulor som hastigt drar förbi. På några låga
skär står en liten flock toppskarvar och några trutar.
Lunnefåglarna, som häckar på öarna här, har redan
dragit ut till havs.

Efter femtio minuter når vi fram till hamnen i Craignure. Här väntar oss en buss som tar oss under en dryg
timme över ön, genom djupa dalar och längs grunda
stränder till hamnen i Fionnphort. Här stiger vi ombord på en mindre båt som i hög hastighet tar oss ut
på öppet hav - och med riktning mot Isle of Staffa. En
liten ö uppbyggd av mäktig pelarbasalt i form av svarta polygoner. Knappt 40 minuter senare är vi framme
och stiger iland på dess sydöstra sida. Havet är kav
lugnt, så vi kan vandra förbi pelarbasalten och bort till
Fingal´s Cave. En grotta i basalt som sträcker sig så där
en 20 meter in i berget. Hade vi varit här för en månad
sedan hade vattnen runt ön varit fyllda av lunnefåglar
och dess ungar. Nu har de alltså dragit till havs!

Efter en dryg timme lämnar vi ön och far tillbaka till ön
Iona. På långt håll ser vi Skottlands första kristna byggnad, klostret Abbey Iona. Vi stiger iland och vandrar
upp till det vackra klostret och de många kungagravarna invid byggnaden. Det är vackert sensommarväder
och det förstärker upplevelsen av öns skönhet. Så här
beskriver Wikipedia platsen:
”The serene Isle of Iona is home to the oldest and most
sacred religious places in all of western Europe.
Iona Abbey is one of Scotland’s most historic and sacred sites. Located on the Isle of Iona, just off the Isle
of Mull, it was founded by St Columba and his Irish
followers in AD 563. As a celebrated focus for Christian pilgrimage, Iona retains its spiritual atmosphere
and remains an enduring symbol of worship. The abSidan 18

bey church was restored at the beginning of the 20th
century, whilst work on restoring the living accommodation began in 1938, following the foundation of
the Iona Community. Today, the Iona Community continues the tradition of worship first established by St
Columba 1,450 years ago.”

Vi släcker törsten med en mörk öl - det lokala ”Red
Monk of Iona” - och knaprar på några nötter. Vi ser
även när några barn badar vid de vita, fina sandstränderna strax invid hamnen. Det är fortfarande högsommar på ön.
Strax efter klockan 17 lämnar vi ön och far med färja
den korta biten in till den större ön, Isle of Mull. Där
står bussen och väntar. Vi stiger ombord och far samma väg tillbaka som vi kom. Vägen är kusligt smal för
den breda bussen - tur att trafiken inte är så tät!

Från den stora ön tar vi så färjan åter till hamnen i
Oban. Passar på att äta middag ombord; fisch and
chips och en öl av märket Tobermory Special Ale. Vi är
åter i hamn klockan 20:20 efter en härlig dag till sjöss!

Iona Abbey

Basaltklippor vid Staffa

Isle of Staffa

Ön Iona med sitt gamla kloster
Sidan 19

Jola utanför whiskyaffären

Inveraray från klocktornet
Sidan 20

Hamnen i Inveraray

Måndagen den 29 augusti

Vi vaknar idag klockan 07:30 och börjar dagen med
ytterligare en fantastisk frukost, som vår vänliga värdinna Catherine Murphy ordnar åt oss. Även idag är
vädret soligt med ringa vind och 12 grader varmt på
morgonen.
Vi börjar med att fara in till Turistbyrån för att få deras
hjälp med att boka tre nätter på B&B i Fort Williams,
dit vi reser imorgon. De hittar ett ställe strax söder om
staden för 90 pund per natt och vi bokar det.

Därefter far vi iväg till Inveraray som ligger vid en
djup havsvik (Loch Fyne) en bit inåt land. Vägen dit
går fram längs bl a Loch Awe och över kuperade ljunghedar. Klockan 12:45 är vi framme och blir positivt
överraskade av en livfull och vacker liten by med vita
stenhus och stora mängder turister. Vi köper en caffe
latte och en hemmagjord glass i ett café invid hamnen.
Vi går även en promenad längs huvudgatan och besöker en av världens mest välsorterade whiskyaffär, där
man säljer drycker från Skottlands alla 122 destillerier. Den lokala whiskyn heter ”Loch Fyne” (efter havsviken med samma namn). Har sällan sett så många
whiskymärken som just här!
Nere vid viken finns ett vackert minnesmärke över
”den okände soldatens grav” med en staty av en skotsk
soldat uppe på en hög pedistal.
Vi gör även ett besök vid det imponerande Inveraray
Castle - det slott som är förebild till TV-serien ”Downtown Abbey”. Det stora slottsköket är väl värt ett besök, liksom den vackra trädgården.

Inveraray Castle

Downtown Abbey

När vi återvänder till själva samhället gör jag ett besök
uppe i klocktornet och får därmed en fin utsikt över
byn och Loch Fyne. Det tar på krafterna att vandra
alla trappstegen upp till toppen men det är värt alla
besvär!
Strax efter klockan 16 vänder vi åter mot Oban, tankar 28,25 liter diesel för 31,89 pund (d v s 1,13 pund
per liter) och äter middag (Chicken Tikka Masala) och
handlar på Tesco. Vi är åter på Ariogan B&B klockan 18:30. Vi hanterar lite bilder på Facebook, tar en
whisky och njuter av en kall öl.
Vi har nu varit halva tiden i Skottland och kan notera att
om det inte varit så svårt att hitta övernattningar skulle vi
även besöka Isle of Skye och Inverness. Nu får vi dra ner
på ambitionerna med resan ganska väsentligt!

Tolv kilo väger säckpipeblåsarens utrustning
Sidan 21

Tisdagen den 30 augusti

Vi vaknar som vanligt kl 7:30, äter en härlig, mer än
mättande, frukost och säger farväl till Catherine på
Ariogan B&B. Växlande molnighet och 16 grader C. Vi
far norrut längs västkusten, passerar över bron i Connel och kommer efter en halvtimme till en djurpark
med marina djur. Vi gör ett kort stopp här och ser
när man matar en smidig utter och några knubbsälar.
Man har även ett flertal akvarier med både tropiska
fiskarter och sådana som lever i havsviken utanför anläggningen.
Vid halvtvåtiden kommer vi till samhället Glencoe, där
vi besöker ”Visitor Center” på väg upp i dalgången med
samma namn. Vi avnjuter en caffe latte och en glass i
solskenet utanför byggnaden, innan vi tar riksväg A82
upp genom själva dalgången. Vi möter ett mycket storslaget och vackert landskap med kulliga fjäll, sluttande
ljunghedar i full blom, små vattenfall och spegelblanka småsjöar. Vi fokuserar med våra kameror på vackra
landskapsbilder och njuter att det vackra vädret!
Vi återvänder ner till samhället Glencoe och fortsätter
norrut till Fort William. Strax före själva Fort William
tar vi av till höger, till B&B Morvich. Vi får ett fint rum
under tre nätter (90 pund per natt) med utsikt över
en havsvik och möter ännu en ytterst trevlig värdinna.
När vi väl installerat oss fortsätter vi upp till staden.
Gör ett hastigt besök vid Ben Nevis Whisky Distillery
med tillhörande, långhorniga highland cattle. Vi äter
middag på den välrenommerade restaurangen ”The
Grog and Gruel”. Det blir en hamburgare respektive
en Tex Mex-måltid. Det smakar alldeles utmärk! Talet
om att maten i Storbritannien inte är god har hittills
kommit på skam, dock ska sägas att vi saknar oftast
grönsaker till måltiderna. Och lite för mycket av maten
dryper av olja från fritösen!

Uttern

Rödhaken i sliten dräkt

När vi återvänder till vår bil ser vi en skylt, som meddelar att det inom en timme ska vara en uppvisning
med en säckpipeorkester på torget i stan. Det vill vi
inte missa, så i avvaktan på att det ska börja, slinker
vi in på en pub och tar två Innis&Gunn-öl. Musiktillställningen börjar klockan 19:30 och vi får se en ungdomsorkester med säckpipor komma marscherande
längs bygatan och sedan hålla en konsert på torget.
Festligt är liksom bara förnamnet på denna trevliga
upplevelse.

Vi kommer i säng vid 22-tiden efter en liten whisky. Vi
gillar inte drycken men man sover gott på den - och är
man i Skottland får man ju ”offra sig”!!
Orkestern i Fort William
Sidan 22

Kyrkogården i Glencoe
Sidan 23

Onsdagen den 31 augusti

Vi vaknar vid halvsjutiden - och konstaterar att det
idag är eländigt väder; mulet, regn, hård vid och 14
plusgrader. Hittills har vi ju varit relativt lyckligt lottade då det gäller vädret. Vi är dock medvetna om att
vädret växlar ständigt i dessa trakter, så vi ger oss av
mot Glenfinnan vid tiotiden, trots allt. Skall kanske
nämnas att vi åt haggis till frukost idag!
Vi kommer fram till Glenfinnan vid elvatiden, vilket visar sig vara vältajmat, då det berömda ångloket något
senare passerar över den välkända järnvägsviadukten.
Tyvärr regnar det just när tåget kommer så bilderna
blir inte så tekniskt bra.

Så här skriver Wikipedia om viadukten: ”Sir Robert
McAlpine had the Glenfinnan Viaduct constructed
between 1897 and 1898. The structure, which is built
entirely out of concrete, has 21 arches with spans of
15 m (49 ft) and reaches a height of 30 m (100 ft) above the valley. To commemorate the viaduct’s centenary
in 1997, a plaque was unveiled at the base of one of its
arches.
The landscape in which the viaduct is located has made
it popular with film producers. In 1969, it was used in
Ring of Bright Water, starring Bill Travers and Virginia
McKenna. It has since come to prominence in the cinematic releases of the Harry Potter series. The Hogwarts
Express, which is the Jacobite Steam Train, is filmed
crossing the viaduct in several of the films beginning
with Harry Potter and the Chamber of Secrets in 2002”.

en middag bestående av ”Chicken Tikka Masala”. Det
finns gott om indiska restauranger i Storbritannien och det är mycket bra för de serverar ofta väldigt god
mat. Och denna måltid är inget undantag!
Därefter tar vi oss till The Ben Nevis Whisky Distillery
för att följa med på en guidad tur. Vi har aldrig varit på
ett destilleri tidigare.
Wikipedia: ”Whisky (tidigare även visky), eller på Irland och i USA whiskey (i Kanada används båda stavningarna), är en spritdryck gjord på spannmål. Det
lågskotska ordet whisky är en fonetisk översättning
av iriskans uisce beatha (som på skotsk gäliska kallas
uisge-beatha). Detta betyder livets vatten (liksom franskans eau de vie, eller Nordens akvavit, från latinets
aqua vitae). Efter destillering lagras spriten på ekfat,
och whiskyn får då sin färg samt utvecklas smakmässigt.”

Vi ser hur drycken mäskas, jäses, destilleras och lagras
på ekfat för att få ett optimalt resultat. Nu är väl inte
Ben Nevis känd som den bästa whiskyn i Skottland
men vi köper en liten flaska (33 cl) för att ta med oss
hem.
Vi har därefter en lugn kväll i vårt mysiga - och varma rum. Elementet är på och det råder ruskväder utanför
fönstret. Det har också sin tjusning!

Vid stranden av Loch Shiel - en havsvik som går djup
in i landet - finner vi monumentet över den plats där
prins Charles Edward Stuart startade sitt uppror. Så
här skriver Wikipedia: ”Glenfinnan (Scottish Gaelic:
Gleann Fhionghain) is a village in Lochaber area of the
Highlands of Scotland. In 1745 the Jacobite Rising began here when Prince Charles Edward Stuart (”Bonnie
Prince Charlie”) raised his standard on the shores of
Loch Shiel. Seventy years later, the 18 m (60 ft) Glenfinnan Monument, at the head of the loch, was erected to
commemorate the historic event.”
Vädret blir lite bättre så vi fortsätter ut mot ön Isle of
Skye, till hamnstaden Malaig. När vi kommer hit ut finner vi att detta är ändstationen för tåget med ångloket,
som passerade Glenfinnan. Tåget trafikerar sträckan
Fort William - Malaig och är en frekventerad turistattraktion.
Vi slår oss ner på ett café vid hamnen och beställer
caffe latte och en kaloristinn kaka vid namn Victoria
Sponge Cake. Därefter gör vi en kortare promenad i
hamnen, ser stora fiskebåtar, färjan till Isle of Skye och
mängder med grå- och silltrutar. Det är många turister
i rörelse.
Vi återvänder till Fort William och äter vid 15-tiden
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Whisky från Ben Nevis Whisky Distillery

Whisky tillverkning

”Harry Potter-viadukten” i Glenfinnan

Monumentet i Glenfinnan
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Dalwhinnie Whisky Distillery
Sidan 26

Torsdag den 1 september

Idag byter vi månad och träder in i årets första höstmånad. Även vädret är höstlikt; mulet, regn, 11 grader
varmt. Efter ännu en härlig frukost beslutar vi oss för
att dra upp i Högländerna, till whiskydestilleriet i
Dalwhinnie.
Jag är nu betydligt mer van vid vänstertrafiken och
vår stora SUV, så den drygt nittio minuter långa resan
blir enbart njutbar. Vi kommer in i de centrala delarna
av de skotska högländerna - och just området runt
Dalwhinnie lär vara den plats i Skottland som har lägst
årsmedeltemperatur (endast 6 grader C).

Själva destilleriet ligger nere i en dalgång, omgiven av
ljungklädda sluttningar med betande får. Byggnaderna
är vitkalkade ovh innehåller två stora skorstenar och
en stor trätank, där spriten kyls ner. Det här destilleriet är betydligt finare än det i Fort William med en
vacker besöksanläggning. Hela stället andas hög kvalitet!

På sluttningen av Ben Nevis

Vi går med på en mycket trevlig guidning med en
skämtsam och mycket pedagogisk guide. Överallt
är det rent och prydligt. Efter själva visningen, som
innehåller samma delar som den i Ben Nevis Distillery,
får vi smaka deras singel malt-whisky. Synd att man
inte är duktig på whisky - tycker allt smakar likadant!
Vi får behålla det speciella whiskyglaset!
Vi återvänder ner mot kusten, stannar till för att fotografera betande får på en ljunghed och tar en fika på
”The Stronlossit Inn” - ett mycket traditionellt värdshus.

Eftersom vädret stabiliserats under dagen kör vi upp
till foten av Skottlands högsta berg, Ben Nevis (1 344
möh) och besökscentrat med samma namn. Vi gör en
tur med bilen in i dalgången söder om berget och möter ett vackert och vilt område med betande highland
cattle och får, branta hedar och forsande åar samt ett
och annat vattenfall. Det är storslaget på alla sätt. Tyvärr ligger själva berget Ben Nevis hela tiden insvept i
mörka moln.

Highland Cattle

Vi avslutar dagen med en middag på ”The Crofter” hamburgare med ölen Belhaven Best. Vi är åter hemma på rummet strax efter klocka 18. Regnet smattrar
på rutan och vi myser i värmen.

Sidan 27

Fredagen den 2 september

Vi vaknar vid sjutiden, äter frukost vid halvnio, säger
farväl till vårt trevliga värdpar och kommer iväg vid
tiotiden. Idag avser vi att återvända till området runt
Callander, då vår resa nu närmar sig sitt slut med hemfärd från Edinburgh på måndag.
Vi kör över höglandet och passerar genom bl a Glencoes storslagna dalgång och ett mycket vackert sjölandskap. Den ena regnskuren avlöser den andra. Efter tre
och en halv timme kommer vi fram till Callander. Vi
tar en välförtjänt fika på trevliga Café Deli Ecosse och
beslutar oss för att hitta en övernattning just här i byn.
Det visar sig inte vara helt lätt; två alternativ finns: Ett
dyrt B&B och så det sunkiga hotellet Dreadnought Hotel. På B&B är det ingen som svarar så det får bli hotellet. Efter att ha bytt rum en gång får vi slutligen ett
hyfsat acceptabelt rum.
Under sen eftermiddag blir vädret bättre, så vi går en
promenad i den trevliga lilla byn, äter middag på en
indisk-nepalesisk restaurang och handlar på Tesco Express. Det är gott om turister i byn.

Sjölandskapet sydöst om Glencoe
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Café Deli Ecosse

Vattenfall vid Ben Nevis
Sidan 29

Lördagen den 3 september

Vi vaknar vid sjutiden i ett kylslaget rum. Det är mulet
och 13 grader varmt. Vi äter frukost i en stor matsal
och bjuds på en bra frukostbuffé.

Det regnar när vi ger oss av vid halvtiotiden. Vi ställer
färden mot Stirling och det mäktiga ”Stirling Castle”.
Vi såg ju slottet uppe på sin kulle, när vi passerade här
under dag tre av vår resa. Nu ska vi göra ett seriöst
besök inne på slottet. När vi kommer fram klockan
10:15 har det - som tur är - slutat att regna. Vår GPS
har på ett säkert sätt visat oss vägen ända fram till parkeringsplatsen.

Stirling Castle

Under tre timmar vandrar vi fram genom slottets alla
irrgångar; den smyckade kyrkan, den stora audienshallen, de kungligas sovrum, de mäktiga köksutrymmena, rummet med kronjuvelerna, militärmuseet och
de höga stenpallisaderna. Uppe i från slottsmurarna
har man en vidunderlig utsikt över omgivningarna.
Det är faktiskt mycket intressant och vi delar denna
trevliga upplevelse med mängder av turister. Besöket
avslutas med en fika i slottskaféet.
Wikipedia: ”Stirling Castle är en historisk fästning i
Stirling, Skottland. Slottet är ett av de största och viktigaste - både historiskt och arkitektoniskt - i Skottland.
Flera skotska kungar och drottningar har krönts på
Stirling Castle, bland dem Maria Stuart år 1543. Slottet
ligger på toppen av berget Castle Hill som tidigare var
en vulkan. Fästningen är på tre sidor omgiven av branta klippor, vilket gjorde det lätt att försvara. Stirling
Castle är ett nationalmonument, som idag förvaltas av
föreningen Historic Scotland”.

Efter besöket hade vi tänkt att besöka själva samhället Stirling men det visar sig vara nästintill omöjligt att
hitta en parkeringsplats och stan kryllar av turister.
Vi tankar istället (30,24 liter för 33,24 pund, ger 1,10
pund per liter) och återvänder till det betydligt lugnare Callander.
Väl i Callander går vi en promenad i byn och äter en
god middag på puben McNab´s invid vårt hotell. En
kall öl släcker törsten.

Sidan 30

Kyrkogården vid slottet

Skottlands fana

Porten till Stirling Castle

Köket i Stirling Castle
Sidan 31

En kungatron
Sidan 32

Söndagen den 4 september

Vi vaknar i vårt sunkiga hotellrum. Denna morgon
utan att frysa, då vi hittat kranen till elementet. Egentligen skulle vi helst vilja resa hem idag. Det är mulet
och 12 grader varmt. Efter ytterligare en god frukost
får vi dock tillbak livsandarna och bestämmer oss för
att besöka vattenfallen ”Bracklinn Falls” en liten bit
från Callander.
Vattenfallen ligger i en vacker och kuperad natur och
faller i flera etager genom en klippravin. Vägen dit går
genom en frisk bokskog som har ett utseende som är
starkt påverkat av människan, s k skottskog. Kan väl
passa bra i Skottland, som någon sa!
Resten av dagen besöker vi trakten runt samhället
Aberfoyle, några mil sydväst om Callander. Vi passerar
genom ett mycket vacker område vid bl a sjön ”Lake
of Menteith”. Vädret skiftar snabbt i Skottland, så när
vi kommer fram till den trevliga byn Aberfoyle skiner
solen och det blir riktigt varmt. Vi sätter oss på en uteservering och tar en kaffe och hemgjord glass, innan vi
besöker några av byns trevliga affärer. Som vanligt får
vi samsas med många turister.
Vi gör en tur med bilen in i Loch Lemonds vackra naturreservat men återvänder till Aberfoyle och äter en
panini med kyckling och bacon på en lokal pub. Det
är mycket folk på puben och stämningen är god. Som
alltid på brittiska pubar!

Black-faced Sheep

Vi återvänder till Callander vid halvfem, handlar vin,
ost och nötter på Tesco Express och får en myskväll i
vårt sunkiga hotellrum. Det är bättre än det låter, får vi
nog tillstå!

Måndagen den 5 september

Vi vaknar som vanligt vid sjutiden, äter frukost och
packar det lilla vi har. Det regnar och är 13 grader när
vi lämnar hotellet och ställer kosan mot Edinburgh
Airport. Vi kommer fram redan vid 11-tiden, tankar
vår bil (9,19 liter för 10,19 pund) och lämnar den åter
en halvtimma senare. Lika skeptiska som vi var till
SUV:en när vi hämtade ut den, lika nöjda är vi nu med
den när vi lämnar den åter. Vi har kört 845 miles eller
134 mil.

Vi checkar in vid ettiden, tar en sista skotsk öl och
planet från Norwegian lämnar flygplatsen strax efter
klockan 15. Vi förlorar den timme vi vann för 15 dagar
sedan och landar i Köpenhamn klockan 17:40.
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Skottskogen (bok) vid Bracklinn Falls

Bracklinn Falls
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Man måste börja öva redan som barn för att orka blåsa säckpipa
Sidan 35

Resan till Skottland
22 augusti - 5 september 2016
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