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Royal Scotsman 
en resa med atmosfär

Vi sitter i en av de två restaurangvagnarna och njuter, inte bara av den 
utsökta lunchen utan också av den fantastiska utsikten. Tåget rör sig 
majestätiskt fram genom landskapet. Vi ser de för Skottland så typiska 
hedarna, fårflockar som springer över kullarna, ser vattenfall och vackra 
spegelblanka insjöar.
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Plötslig t kom m e r m ic hae l , vår värd ombord, och säger 
att nu närmar vi oss den gamla viadukten Bridge of Or-
chy. Den som kan sin Harry Potter vet att det var här som 
Hogwarts Express filmades. Vi rusar ut på observations-
plattformen och kan se hur Royal Scotsmans långa rad av 
vagnar slingrar sig fram över den svängda viadukten. Det 
känns nästan som om man vore med i filmen.

Vi har redan i loungen träffat en del av våra medpassa-
gerare, och efter en kort promenad ledd av en säckpipe-
blåsare har vi nu gått ombord på vårt lyxtåg. Det ska ta oss 
runt i de västra delarna av Skottland och vara vårt hem 
under ett par dagar. I avvaktan på att få ta vår kupé i be-
sittning står vi med ett glas champagne och pratar med 
några av våra blivande medpassagerare. Två ladies från 
Australien, Helen och Patricia, har varit på resande fot ett 

tag och dessutom redan hunnit med några dagar på det-
ta legendariska tåg. Ett annat par från närbelägna Wales 
firar guldbröllop och ett ungt franskt par år är på smek-
månad och håller sig lite för sig själva. Glasen fylls på och 
konversationen fortsätter medan tåget stävar vidare mot 
det skotska höglandet.

Vår kupé är härligt gammaldags med boaseringar, två 
sängar i vinkel med sköna lakan av egyptisk bomull och 
stora härliga täcken samt en egen toalett med dusch. Vi 
har alltså allt vi behöver för en skön resa i makligt tempo. 
Vi vet också att tåget står stilla på ett sidospår under nat-
ten och dessutom vaktas. Så det lär inte bli något problem 
med nattsömnen. Tåget består av vagnar med  totalt 16 
dubbel– och fyra singelhytter. Dessutom två restaurang-
vagnar samt en panoramavagn med ett observationsdäck. 
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Totalt är vi endast 36 passagerare ombord. Allting ingår, 
dvs inte bara mat och dryck utan också utflykter, under-
hållning och drinkar. Ombord finns hela 52 olika sorters 
maltwhisky. Så ska man testa allt, gäller det att vara fo-
kuserad.

Förs ta k välle n är det smokingmiddag, och vi hamnar 
vid samma bord som Henry och Jane från Massaschusetts 
på USA:s östkust. Men de bor i Palm Springs på vintern, 
har hus i Florida och dessutom ett hus i Colorado för vin-
tersport. Vid samma bord sitter också Jerry och hans ame-
rikanska fru Jenny. Han bär kilt. Visserligen är han ame-
rikan men rötterna finns i Skottland. De har nu flytt USA 
och bor på sin 60 fots Hunter, en yacht i Västindien. 

Efter den delikata trerättersmiddagen återvänder vi till 
observationsvagnen för kaffe och avec. På ett bord står 
ostar, druvor, portvin och choklad uppdukat. Två unga 
skottar i kilt står för underhållningen och snart sjunger 
vi alla med i den välkända texten ”Bonnie Banks o’ Loch 
Lomond”. Vid midnatt börjar folk troppa av. En del ska ut 
och morgonjogga, men alla ska vi ut på en utflykt nästa 
dag. Vi går till vår vagn 4 och hytten Q och somnar sött.

Frukosten är utsökt med bland annat färska hallon och 
blåbär, krämig äggröra med korvar och knaprig bacon, 
toast och frasiga croissanter. Det finns även lokala specia-
liteter som Scotish Porridge, en gröt med lite whisky i mit-
ten. Efter det är man redo att ta sig an en ny dag.

Under de kommande dagarna fortsätter tåget genom 
det vackra landskapet i Skottland. Det blir utflykter till 
pittoreska små städer och legendariska historiska platser. 
Vi serveras rosa champagne på en vit sandstrand. När vi 
besöker Glennfinnan Monument, på Skottlands västligas-
te punkt, berättar vår guide Roy Owens om Skottlands 
spännande historia. Han är en riktig highlander iklädd 
gammaldags kilt. Den består av ett långt tygstycke som 
veckas, virus runt kroppen, över axeln och hålls på plats 
av ett bälte. På så sätt kan tygstycket skydda mot kyla och 
vind eller bilda stora fickor. Efter denna demonstration 
avslutar vi eftermiddagen med afternoon tea med scones 
på tjusiga Iverlockny Castle.

Nästa dag gör vi en utflykt med färja till ön Isle of Bute. 
Här ligger pampiga Mount Stewart. Det byggdes av Herti-
gen av Bute, Englands rikaste person vid den tiden. Slot-
tet är landets mest imponerande i Viktoriansk Gotisk stil. 
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Byggnation och utsmyckning pågick under 21 år fram 
till hertigens död vid 53 års ålder. Han hann också med 
att under tiden skapa en otrolig samling av 1600-tals-
konst.

Innan middagen sista kvällen återses vi som van-
ligt i barvagnen. John från Dallas har upptäckt att vi 
är många som gillar Dry Martini. Men alla har givet-
vis en uppfattning om vad som är en perfekt Martini. 
Ombord finns alla de exklusivaste märkena av gin. Och 
plötsligt står John i baren och blandar efter gästernas 
olika önskemål iförd svart T-shirt och smoking då en 
väska aldrig kom fram i tid från USA.

så l i d e r då resan mot sitt slut. Nästa förmiddag anlän-
der vi till Edinburgh igen. Vi byter visitkort och om-
famnar varandra och vi går åt olika håll för att för-
hoppningsvis mötas igen någon annanstans.

Vi har haft en resa av högsta klass. Men det allra 
bästa är nog den unika stämningen ombord på Roy-
al Scotsman och den intressanta mixen av männis-
kor. Det är som en enda skön fest där alla trivs tillsam-
mans under några fantastiska dygn genom Skottlands 
undersköna natur.

För mer information om Royal Scotsman, kontakta 
Escape Travel i Stockholm. ■


