Skottland – en fräsch
cykeldestination

SCS och en grupp cykeläventyrare gästade nyligen Skottland med en händelserik
agenda. SCS har varit i Storbritannien flera gånger tidigare och även i södra Skottland för mycket länge sedan. Men nu var målet de norra delarna – de skotska högländerna och Orkney-öarna. Och vad som då hände och om det skotska riket som
lämpligt färdmål – det får du här veta lite mer om i ett omfattande reportage.
Text / Foto : LASSE BRYNOLF • NISSE ENGNELL • SVANTE HEDBERG
l Det blir allt svårare i framtiden att ta sig till
Storbritannien om du vill ha med dig cykeln. Att
hyra på plats är nog knappast att rekommendera.
Och ännu svårare blir det förstås om målet är de
mer avlägsna delarna – ön är ju faktiskt rejält stor,
kuperad och hårt trafikerad. Alla färjelinjer från
Norden är nedlagda utom den från Esbjerg på Jylland, men då hamnar du i syd-England. Till Skottland finns nu heller inget billighetsflyg och inte
ens något reguljärflyg direkt från Sverige, utan vi
fick välja att mellanlanda i Amsterdam, för att nå
den skotska huvudstaden Edinburgh.
Och cyklarna fraktades i SCS-buss + släp med
containerfartyg från Göteborg. Detta blev ett
äventyr i sig (se nedan). Planeringsinsatsen för en
utrikes äventyrsresa börjar ca ett år innan. Redan
tidigt på hösten undersöks förutsättningarna och
då har vi förstås ingen aning om vad vi möter för
”konkurrens” inom t ex fritidssektorn. Denna
gång blev det maximal utdelning, då vi råkade
pricka in HELA London-OS.
När man kommit fram till ett rimligt upplägg,
som man tror är realistiskt, gäller det att undersöka om detta går att genomföra. Först och
främst vad gäller transporter, ekonomi och logi
på rimliga avstånd – vilket kan vara väl så knepigt ibland och leda till många omläggningar.
Alla utomnordiska läger planeras med hjälp av
bästa möjliga befintliga kartmaterial och här
kan ju uppstå en del oväntat – men vi har nu
erfarenhet av ett 100-tal arrangemang och det
blir sällan några negativa överraskningar.
Denna gång verkade utgångsläget idealiskt
med lämplig logi och dagsetapper runt 5-6 mil.
Det var nästan så vi befarade sysselsättningsproblem och klagomål från dem som gillar att
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trampa lite längre. Men vi hade missat på några
avsnitt och inte noterat att vissa kartangivelser,
som passade just vår färdväg, hade avstånd angivna i ”miles” i s f kilometer och detta ställde
nu till det rejält på tre av etapperna, som blev
alldeles för långa. Detta upptäcktes förstås under finplaneringen som dock gjordes väldigt
sent, men det hela hade knappast gått att justera
ens med någon månads marginal. Sådant får ju
bara inte hända, men det skedde nu – för första
gången – men det är ju knappast någon ursäkt.
Inledningsetappen blev kämpig
Lägg därtill att dagsetapperna alltid justeras något
under finplaneringen, då färdvägarna oftast läggs
in på de minsta stråken, för att undgå befarad biltrafik – att mäta avstånd på kartor alltid är en fråga
om uppskattningar – att vi tvingades flytta en
övernattning till en grannby uppe i bergen och att
vi vid logibokningen inte trodde att läget inom tätorterna skulle ha någon större betydelse – allt detta
samverkade denna gång åt ”fel” håll. Cykelgrupperna har ju också frihet att välja egna vägar, när
de upptäcker något intressant och det gjordes även
nu vid några tillfällen.
Inledningssträckan brukar vi också försöka få
så kort som möjligt, för att alla skall få möjlighet att komma igång och att cyklar och packning skall kunna trimmas in i lugn och ro.Inga
av dessa intensioner blev denna gång verklighet
– utan färden började med en 12-mila-etapp upp
till Skottlands alpina centrum med ett pass på
dryga 600 m, dock i medvind och solsken. Följebussen, som är tänkt att mildra allt annat oförutsett som kan inträffa under en äventyrsresa
(dessa skall ju ingalunda vara några uthållig-

OVAN – Gränspassage i Cheviot Hills. I
söder konungariket England.
NEDAN – Krigsmonument i Lairg.
OVAN TH – Enfilig väg med mötesplatser
över fjällhedarna söder om Tongue.
MELLAN TH – Världsarvet Skara Brae på
Orkneyöarna – ett välorganiserat samhälle från stenåldern.
NEDAN TH – Här slutade cykelfärden –
här packade vi åter in våra cyklar i SCSsläpet – vid Caledoniakanalens utlopp i
Loch Ness vid Fort Augustus.

hetsprov, utan upplevelser där man kopplar av
helt från vardagen), fick nu rycka in direkt.
Några åkte med fram till lunch och sedan bytte
vi – och några friskusar cyklade hela vägen.
Under den fortsatta färden låg vi mer än en natt
på fem olika ställen och här kunde man i princip
vila upp sig helt om man så ville. Men det var
det nästan ingen som gjorde, när man väl kommit in i andra andningen – utom någon enstaka,
som ville ha tillfälle att se någon särskild plats,
som inte hamnat just invid färdvägen.
Ja, så rullade dagar, vyer och miljöer förbi. Man
tappar lätt grepp om tid och rum, när det ena sceneriet är vackrare än det andra och det hela utmynnade slutligen i en grandios final på slottet i Edinburgh. Skottland visade sig verkligen från sin
bästa sida och att cykelsemestra på detta sätt ger
faktiskt en mycket god bild av ett land.
Färden dit och hem
Cyklarna packades fyra dagar innan och kom
hem tre dagar senare än flygresenärerna. Detta p
g a att fraktbåten från Göteborg bara gick vissa
dagar i veckan och att storindustrierna (främst
Volvo), som bestämde fraktfärjans sommarturlista, var ute mycket sent i år. Flygbolaget drämde också till med ett rejält bränsletillägg i sista
stund och valutan var inte till kronans fördel.
Vi plockade upp några cyklar i Vårgårda, där
Klas och Eva bjöd på god lunch, men själva
valde de att flyga eget från Landvetter, för att
spara några dagar. Vårgårda har cykeltraditioner och ett stegkast ifrån på samma villagata
bodde Erik Fåglum. Gösta bor också kvar i
samhället, Tomas har flyttat till Halland och
Sture är död sedan länge.
När vi närmade oss Göteborg kom skyfallet,
som snabbt korkar igen stadens dräneringssystem.
Vi plöjde genom den ena vattensamlingen efter
den andra i sänkor och tunnlar och var livrädda för
att bli stående. Men med hjälp av diverse trottoarbesök, tog vi oss sakta genom stan ut till de norra
hamnområdena. Skandiahamnen hade angivits,
men vi provade även Frihamnen för säkerhets
skull. Vi var ute i god tid och hittade slutligen
DFDS:s kontor långt ute i periferin. Adressen
stämde med färdhandlingarna och viss verksamhet rådde innanför grindarna på kaj 2. Efter någon
timme utan aktivitet ringde vi bolaget, men det var
lördag kväll och vi hänvisades till måndagen. Utanför kontoret var det helt dött.
Många hamnar att välja på i Göteborg
Det här kändes inte riktigt bra och efter ytterligare en halvtimme dök en vaktbil med saftblandare på taket upp – kanske för att kolla vad vi
gjorde där. Och vi störtade förstås fram och frågade. Nej, vi var helt fel ute. Först skall ni hämta biljetter i en ”blå” kåk 1 km inåt stan och sedan skall ni ut till kaj 6 – 3 km åt andra hållet. Vi
hade svårigheter att hitta någon blå kåk, men
efter en kvarts letande fann vi en öppen grind
bakom mängder av avspärrningar och här satt
en ensam tjänsteman.
Efter passkontroll fick vi så våra biljetter och
begav oss ut mot kaj 6, där vi hade order att
”hålla oss undan” tills vi blev hämtade. Detta
dröjde ytterligare en timme – en och annan
truck körde förbi innanför nätstaket med
20-dubbla elslingor till ett fartyg längre bort,
som inte såg så stort ut från vårt håll. Sedan blev
vi då äntligen hämtade och i kolonn tillsammans med några andra bilar och bussar gick färden nu över en bergsrygg till en helt annan del
av hamnen. Här rådde febril aktivitet. Vi skulle
in sist för att komma av först och före oss skulle
då 200 containrar lastas på två däck. 10 jättetruckar med svängbara förarsäten gick i skytteltrafik och det var ganska intressant att studera
med vilken precision lastningen skedde.
Så kom vi då äntligen ombord och fick våra
hytter. Passagerarna (man tog 4-10 civila, beroNya CYKELtidningen 3/2012
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OVAN – Längs den gamla militärvägen
upp till Skottlands alpina centrum – ett
pass beläget 665 möh.
OVAN TH – Både hamnen och citykärnan
i Aberdeen var mycket trånga. Vi bodde
nära tornet i bakgrunden.
MELLAN TH – Bebyggelsen var tight i
alla byar och städer – välskyddad mot
vinden och självklart gick allt i brungrått. Här mitt inne i huvudstaden Kirkwall på Orkneyöarna.
NEDAN TH – Underbar väg med mildsvid
utsikt på hög höjd ner mot Fort Augustus vid Loch Ness.
ende på hur många chaufförer som skulle med)
hade halva hyttdäcket, personalen den andra
halvan. Däremellan låg köket och vi hade även
tillgång till matrum, stort TV-rum och ett soldäck. Man hade svensk TV ombord, det var
OS:ets första dag, och vi såg Emma Johansson
komma sexa. Men det var också de enda svenska idrottare vi sedan såg på två veckor – brittisk
TV bevakade förstås främst sina egna.
Maten ombord var sådär – vi hade väntat oss
bättre, men vi svalt ju ingalunda. Man kunde vila
ut, vi passerade några oljeplattformar ute på Nordsjön och efter ett dygn var vi framme i Immingham på Englands västkust – en av Englands stora
godsterminaler. Framåt kl 24 kom vi iland – ingen
tätortskarta gick att få ombord – fråga vid passkontrollen uppmanades vi. Ingen karta där heller
och ingen skäl i sikte att hjälpa oss så sent. Vi frågade kontrollpersonalen var hotellet låg och det
var tydligen en bra bit ut. Man förstod snart att dit
skulle vi inte hitta före gryningen, så vi fick poliseskort med varningsljus hela vägen. Och hotellet
hörde till de finaste på hela färden, men vi skulle ju
bara stanna några timmar.
Hem åt andra hållet blev sedan inte så dramatiskt. Vi försökte få tillstånd att lämna släpet inn18
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anför grindarna i hamnområdet, men det gick ju
inte. Utanför grindarna då? – nobben där också. Så
vi ställde det några kilometer bort, för att våga oss
in till byn och äta. När vi kom tillbaka efter några
timmar, stod en ny vaktbil där och meddela att
även här var det förbjudet. Men var skall vi stå då,
undrade vi och spelade ”dumma” svenskar. Vi
skulle ju bara in till byn och äta och åker hem sent
i natt – incheck kl 02, avgång kl 05. Officeren
tyckte väl att vi såg så blåögda ut, att det inte var
lönt att bötfälla – så vi blev frisläppta. Hemma på
svensk mark i Göteborg var vi efter ytterligare ett
dygn på mer normala kl 07.
Vägar och trafik
På de brittiska öarna åker man bil – mycket bil
– överallt, både i städer och på landsbygd.
Mängder av motorvägar slukar merparten av
trafiken, även inne i tätorterna. De största trafikflödena regleras planskilt – annars är Storbritannien föregångare på området ”round-abouts”
med otaliga fantasifulla konstruktioner. Ibland
är vägalternativen så många att man kopplat
samman två rondeller och informationstavlorna
blir då så omfattande, att du nästan måste stanna
för att hinna läsa.
Vilket förstås är praktiskt omöjligt och dessutom kompletterar texter i vägbanan, där det ibland
är 4-filigt och du blir omkörd på båda sidor. Här
gäller det att inte bli stressad – allt flyter på bra
bara man tar det lugnt och skulle du bli osäker på
ett vägval, är det bara att ta ett ”ärevarv” och läsa
extra. Och inte glömma att titta åt rätt håll, för det
är vänstertrafik som gäller.
Det lönar sig föga att köra om eller försöka
hålla någon högre fart på de brittiska vägarna.
Det är så mycket fordon överallt på de större
vägarna. Du kan lätt sitta i samma ”bilkö” i 10
mil, men det hela rullar av någon konstig anledning på i jämnt tempo. Inte ens inne i tätorterna
hamnade vi i något som vi här hemma skulle
klassa som bilkö – inte ens i huvudstaden Edinburghs centrala delar. Man har på en skickligt

sätt tydligen lyckats att sprida ut trafiken, så att
man hela tiden kommer fram.
De stora vägarna är dock mera slitna än våra
egna och alla småvägar är asfalterade. Och du
måste ha en någorlunda modern vägkarta med
vägnummer för att hitta rätt. Man skyltar visserligen också med ortsnamn, men det finns så
många vägval, att du utan nummer inte vet exakt var du befinner dig. Och det gäller att hela
tiden ligga rätt på vägen – annars smäller det
ganska snart. Runt kurvor med skymmande
växtlighet förutsätter nämligen mötande trafik
att alla håller sin plats. Om du ligger fel, får du
ofta en varning genom små metallkoppar i vägmitt, som slår mot däcken.
Det var svårt att få tag på bra tätortskartor under
färden. Turistbyråerna hade bara över sina egna
centrala delar och i Sverige fanns nästan ingenting
att köpa. Vi hade en över Edinburgh från tidigare
resa och den användes flitigt. Men det var många
vägombyggnader och enkelriktningar med ingen
eller dåligt skyltade alternativ – och kom det sedan
en ombyggnad även här + en enkelrikning när
man försökte korrigera denna, så visste man snart
inte var man befann sig. Det var också svårt att
stanna för att läsa kartan – man hade ständigt trafik
bakom och hade man släpet efter såg man ingenting bakåt och måste koncentrera sig på att inte
hamna i någon återvändsgränd – för att backa var
ju inte att tänka på.
Stor hänsyn bland bilister
Att nå hotellen i tätorterna blev därför ofta ett
elände. Det var svårt att parkera generellt och
att bara ställa ifrån sig ett släp någonstans, för
att bli någorlunda mobil, var förbjudet. Efter två
timmars rundkörning i t ex Aberdeen gav man
då till slut upp – ställde sig någonstans någorlunda olagligt – vandrade till hotellet och begärde assistans.
Man tar annars stor hänsyn i trafiken. Ingen
tränger sig före, man håller rimligt låg hastighet
i förhållande till omgivningen och hjälper alltid

till vid filbyten och utkörningar i vägbanan från
P-platser och annat. Parkeringsvakt var dock ett
viktigt yrke i tätorterna. Dessa var många och
uppträdde med pondus. Men frågade man hövligt, så hjälpte de alltid till. Efter kl 18.30 vardagar och på helger var det fritt att parkera – om
man kunde hitta någon plats. På de kommersiella parkeringarna, som var små och många och
försörjde ytterligare några, fick man alltid betala. Edinburghs flygplats var särskilt komplicerad och här fordrades rekognosering för att hitta
rätt. Och utbildning för att komma både in och
ut. Vid ett besök blev vi av med 120 kr och hamnade högst upp på femte våningen i ett P-hus
med sjöutsikt, vilket vi inte alls hade planerat.
Cykelvägarna var sparsamma inom tätort –
ibland fanns inga alls. Några cykelboxar här
och var, för att få överblick över pedaltramparna, men dessa syntes inte till. Uppenbarligen
cyklar man inte till vardags i Skottland – på
landsbygden mötte vi dock långfärdscyklister
då och då, men nationaliteten på dessa hann vi
aldrig få grepp om.
Väder och vind
Skottland har väl ett tveksamt rykte som väderland. Men vi hade tur mest hela tiden, för vilken
gång i ordningen har vi tappat räkningen på.
Det blev en eftermiddag med duggregn på Orkney-öarna + en rejäl regnskur dagen efter, men
det var också allt under hela resan.
T o m på Nordsjön kunde man sitta ute och sola
under överfarten i båda riktningarna. Och blåsten
hade vi heller inget besvär av – var det inte medvind, så var det vindstilla och temperaturen var
klart cykelvänlig, mellan 20-25 grader.
Ett enda väderinslag påverkade resan negativt.
Det var efter en fin dag i Aberdeen, när vi gått ombord på färjan till Kirkwall på Orkney-öarna. Färjan skulle lämna hamnen vid 17-tiden, då dimman
svepte in från havet och hamnen stängde under 2.5
timmar. Inget fartyg tilläts gå ut eller in. Beräknad
ankomst kl 23 till ögruppens huvudstad blev nu
mitt i natten kl 01.30.
Innan vi kom av båten och låtit bilkön passera
var klockan 02.30 och sedan vidtog en tyst färd
i nattmörkret med SCS-bussen i täten. Som tur
var hade vi här en vettig tätortskarta, men vi var
uppdelade på två småhotell och väckte förstås
andra hotellgäster vid ankomsten. Det blev lite
stökigt och innan SCS-buss och släp var parkerade på någorlunda lagliga platser, så hann
klockan bli 04.
Djur och natur
Skottland är ett kuperat rike och vi hade valt
den mest kuperade delen – de skotska högländerna med toppar på upp till 1.300 m. Mestadels
höll vi dock till i dalgångar, längs floder och här
kunde det åtminstone bitvis vara ganska lättcyklat. Avbrutet då och då av en större stigning,
som förstås alltid följdes av lika mycket utför.
Jobbigast var en etapp längs kusten i norr, där
man måste korsa ett antal åmynningar. Här blev
det rena berg- och dalbanan utan längre pauser.
Men miljöupplevelsen var förstås enastående, när man kom upp en bit och kunde uppleva
rymden i det mestadels trädlösa landskapet.
Allra mest fascinerande var kanske etappen
över högfjällsplatån söder om Tongue på nordkusten, längs en enfilig väg med mötesplatser.
Här kunde man tala om milsvid utsikt.
Orkney-öarna visade ett mer låglänt, böljande jordbrukslandskap med många betesdjur.
Kusterna kunde dock vara branta och steniga,
men här fanns även fina sandstränder i skyddade vikar. Någon högre badtemperatur uppnås
dock sällan i Atlanten och någon badresa hade
väl knappast förväntats denna gång. Fina sandstränder fanns även på ”fastlandet”, men britterna verkar knappt ens nyttja dessa för solbad
– man har visst inte de rätta hudpigmenten.
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Ett mycket påtagligt naturfenomen runt de brittiska kusterna, som vi dock såg ganska lite av,
var tidvattnet. Som kan uppgå till flera meter på
sina ställen och lämna fartygen torrlagda på
havsbotten. Men vi rörde oss som sagt mest ”på
land” och sällan alldeles utmed havet. Vägarna
gick oftast något längre in. I dalgångarna kunde
lövskogen bitvis vara tät, högre upp var det
mest trädlöst eller med mindre barrskogsplanteringar – vilka avverkades som böndernas energigrödor – dvs långt innan vuxen ålder. Bergen
dominerades av ljungväxter. Den sena våren
hade gjort att årets blomning var något sen – annars hade vi säkert fått njuta av ett flertal bergssidor helt i rosa – ungefär som under Englandsresan år 2008.
Blommor såg man mest i trädgårdar och parker, naturmiljön gick oftast i grönt med lite andra färginslag här och var. Djurlivet var glest,
åtminstone såg vi inte många. Och då räknar vi
förstås inte in tamboskapen, som återvänt sedan
den totala utslaktningen i samband med galna
kosjukan för ett antal år sedan. Kraftiga köttdjur
och får betade nu flitigt överallt och fick troligtvis gå ute året runt, för några större djurstallar
syntes ej. Säkert ett uppskattat liv bland djuren,
som då levererar sunt kött utan hormontillsatser.
Det vilda djurlivsnoteringarna inskränkte sig till
en vessla och några ekorrar. Men enligt varningsskyltarna längs vägarna skulle det finnas
hjort (kronhjort) och rävjakterna är ju välkända,
även här uppe i norr. Den nordiska viltstammen
saknades helt.
Insektsätande fåglar förekom heller inte, då
föda saknades. Inga flugor, bin, getingar och
bromsar. Det enda vi mötte var en del knott uppe
på en fjällhed. Någon rovfågel avtecknade sig mot
himlen och längs kusterna förekom sjöfågel, men
inte i några uppseendeväckande mängder.
Hotell och bebyggelse
Alla byggnader, nästan alla, var i brungrått tegel
liksom i övriga Storbritannien. Radhusen hänger samman i 100-meterslängor, såväl i städer
som småbyar. Kvaliteten på innandömet var
svår att avgöra från utsidan, men mycket få boningar gav något lyxigt intryck. Höghus – näs20
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tan inga alls, vilket gjorde att bebyggelsen bredde ut sig. I de större städernas centrala delar
dominerade invandrarnas småbutiker, vilket åtminstone i delar av Edinburgh gav ett slumartat
intryck. Ute på ”landet” i några kustmiljöer
kunde man hitta enstaka vitmenade villafasader,
men de var inte många.
Våra hotell pendlade mellan lyx och helt OK.
En del skulle knappast få godkänt av svenska
brandmyndigheter med alla trappor och prång
– medan andra, som IBIS i Aberdeen, var toppmoderna. Skottland är ett mycket konservativt
land, så givetvis hade man olika kranar för
varmt och kallt vatten och egen ålderdomlig
standard på alla eluttag. Duschar utan blandare
hade man dock insett det opraktiska med, men
här förekom i stället en salig ”blandning” av
konstruktioner, som alla fordrade utbildning.
Hotellen gick också alla i brungrått, men fasaderna var ofta uppiffade med vackra hängade
blomsteramplar, vilka fordrar daglig omsorg.
Gatorna var rena och städade och alla parker
och friytor var helt fria från skräp. Papperkorgar
fanns lite överallt och uppenbarligen har invånarna här bättre diciplin än hemma i Svedala.
Men vi såg få invånare på stan - här var ofta lika
ödligt som en sommarhelg i Stockholm. Man
var kanske bortresta eller satt hemma och såg på
OS – för pubarna var lika öde. De enda citykärnorna med lite kvällsliv var faktiskt Kirkwall
och så förstås slottsområdet i Edinburgh – där
var ALLA – här rådde en sagolik trängsel.
Hotellen kunde alltid ordna för cyklarna inomhus nattetid i uthus och källarutrymmen. Ibland
gick det också bra med hotellentréer – man var
mycket tillmötesgående. Uppenbarligen ställde
cyklister sällan till besvär. På rummen fanns alltid
bricka med te, kaffe och kakor, som regelbundet
länsades till en samling, som man sedan tog med
hem till Sverige tillsammans med ett antal minisyltburkar från morgonbuffén.
Maten – riklig och god
På hotellen serverades varje morgon skotsk frukost, vilken är som den engelska – dvs mycket
riklig. Det är prinskorv och bacon, ibland lax,
skramlade eller oskramlade ägg, stekt svamp,

OVAN – Vår kartläsare Henrik 1 plåtar
den underbara utsikten från hotellverandan i Tongue.
OVAN TH – Paus vid fjord nära lunchplatsen i Invergordon. Med ett oljeborrtorn under reparation i bakgrunden.
MELLAN TH – 1/12-del av picknickmenyn som serverades varje cykeldag. Ingen gick hungrig från ”matbordet”.
NEDAN TH – Samhällena i Skottland har
mycket tät bebyggelse med smala gränder till skydd mot vinden. Här Stromness färjehamn på Orkneyöarna.
fruktkompotter + en del annat. Förutom då det
”kontinentala” med te och kaffe, mjölk och
flingor, rostad eller orostad toast samt sylt och
honung. En inte särskilt näringsriktig start på
dagen, men som cykelkost helt OK. Britterna,
som inte cyklar, såg inte ut att må så bra av denna diet – tillsammans med högar av andra onyttigheter från pubar och butiker.
Varje samhälle över viss storlek hade minst
en välsorterad supermarket, ofta med ett mycket
brett sortiment av icke minst frukt, bär och
grönsaker av högsta kvalitet – högre än i Sverige. Priserna var också något högre, men det var
motiverat. En stor del av butikerna sålde även
läsk, sprit, kakor och konfektyrer i jätteexponat
samt allehanda energirika maträtter avsedda för
våra grovarbetande förfäder. Brödkulturen var
ganska låg – fullkorn, hårt bröd, kaviar och fiskkonserver förekom inte alls. En del sådant hade
vi med från Sverige.
Äta ute kunde man göra på pubar (fram till kl
21) och restauranger. Här fanns även som överallt annars många småställen med inflytande
från Indien, Italien, Ungern och Nepal – det var
bara att välja. Varje hotell hade också inom väggarna en pub och en restaurang. Och dessa var
ofta helt OK – flertalet uteställen höll nästan
samma prisnivå och man sparade ofta timmar
på att bara gå en trappa ner från bostaden. Priserna var låga – ungefär som här hemma och
man kunde ibland komma undan med 150 kr för
en skaplig måltid inkl dryck.

Men inget gick förstås upp mot SCS:s picknickluncher, som var dagens kulinariska höjdpunkt. Här kunde man utan att skämmas äta så
mycket man ville av flera brödsorter, cheddarost (lyx i Sverige men mera vardag här), Philadelphia och olika pastejer, slajsad kyckling och
rökt korv, allahanda frukter och många bär
(jordgubbar, blåbär, hallon och björnbär), olika
bakverk, yoghurt, jordnötter, godis och vatten/
läsk/juice Lättöl brukar vi servera i Sverige –
här fanns dock bara starkare sorter, inte särskilt
lämpade ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det är inte
många matbord i landet som når upp till denna
standard. Och all kost dessutom lämpad för utomhusbruk. Vi har ju kylväskor och kylanläggning i SCS-bussen, så allt håller sig fräscht
inom rimliga gränser.
Och själva resan då ?
Ja, det var en komplicerad färd, som förstås inte
underlättades av felräkningen på distanserna.
Det ingick många transporter med färjor, tåg
och buss – som måste klaffa tidsmässigt. Under
ett tvåveckorsäventyr kan förstås mycket gå
snett, men det gör det faktiskt sällan.
Delvis pga noggrann planering, men det är ju
mycket som vi inte styr över. Olyckor kan inträffa, man kan bli magsjuk, strejker eller förseningar inom transportsektorn, dåligt väder kan
påverka flygtrafiken etc etc. Allt detta skall
kunna matchas av följebil + släp, som givetvis
alltid måste fungera. Och även om vi kör försiktigt och ”håller oss undan”, så kan ju någon
annan köra på oss.
Men det hela rullade alltså på tämligen problemfritt – delvis tack vare suverän kartläsare
(Henrik 1). Vi hade två henrikar med oss – Henrik
2 utsågs efter ett tag till kökarl och ibland befann
han sig så långt efter att han höll på att tappa bort
sig själv. Alla kämpade på efter bästa förmåga och
bör vara ganska stolta över sin prestation. Det blev
väl mycket cyklande men ingen stress. Och en del
annat hanns även med vid sidan av huvudattraktionen – att glida fram genom det vackra, ständigt
varierande skotska naturlandskapet.
Cykelresan startade alltså från Perth (50.000
inv), belägen sju mil norr om Edinburgh, bl a
för att undvika huvudstadens skyhöga hotellpriser under Tattoo-veckorna. Första cykeldagen
passerades Skottlands alpina centrum vid
Cairnwell längs den gamla militärvägen. Efter
passet på 665 m blev det en skön utförsbacke på
några mil ner mot Breamer – här låg färdens
första sagoslott. Resten av dagen gick längs River Dee fram mot Drottning Elisabeths sommarresidens Balmoral. Drottningen hade dock
överansträngt sig under fallskärmshoppningen i
samband med OS-invigningen och stängt hela
parken för att kunna ta igen sig. Normalt är
denna annars öppen för besök varje dag. Logi i
närheten på trevligt ställe nära floden – Deeside
Hotel i Ballater.
Nästa dag en etapp fortfarande längs River
Dee ut till Atlantkusten, där vi kopplade på en
av Sustrans skyltade cykelturistleder upp mot
Aberdeen. Sustrans med säte i Bristol i sydEngland är vår motsvarighet i Storbritannien,
som vi har viss kontakt med. De har skyltat upp
leder över hela ön av ungefär samma omfattning och upplägg, som vi här hemma. Skillnaden är bara att Sustrans är en stiftelse med stora
ekonomiska resurser och mycket personal. Man
bygger t o m vissa cykelvägsavsnitt där sådana
saknas. Vi har kollat dragning och underhåll på
dessa leder vid några tillfällen tidigare och hade
väl vissa synpunkter. Skyltningen är inte så tydlig som här hemma, då man jobbar i en mycket
trängre miljö. Men lederna är klart attraktiva
och att väva in dem i vårt arrangemang när det
funkade, kändes helt naturligt.
I Aberdeen bodde vi mitt i smeten, med stadshuset och Maritima muséet rakt över gatan och
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hamnen med färjan till Orkney alldeles bakom.
Jättetrevligt för deltagarna, komplicerat för
SCS-bussen. Vi valde en dagsutflykt norrut
längs en nedlagd järnvägsbank innan färjan
skulle gå vid 17-tiden. Och vad som sedan hände läste du ovan.
Tre dagar vistades vi på Orkney-öarna och
gjorde utflykter från fast förläggning i olika väderstreck. Den första dagen ner mot sydspetsen
och ett akvarium, som vi hade haft svårt att få
information om. Och varför man inte haft råd
med någon reklam, förstod man när man kom
dit. Men det blev inte mindre intressant för det
och vi kunde bl a beundra en 60 år gammal
hummer, som förväntades överleva de flesta av
oss. Några hann med ett besök på en whiskeyfabrik utanför Kirkwall, vilken skulle vara en av
de finaste. Whiskey är en viktig exportvara för
landet – det framgick flera gånger under resan
– inte minst under det avslutande Tattoot.
Nästa dag gick åt NV upp till Brough Head
– en utsiktspunkt och färdmål typ Lands End i
Cornwall. Klippan stupade brant i havet och ön
utanför försvann tidvis i dimman. Därefter söderut ner till världsarvet Skara Brae med en utgrävd stenåldersby (4.500 år gammal) och en
borganläggning av något yngre datum. En fantastiskt intressant anläggning med påkostad pedagogisk information. På hemvägen passerades
några ännu äldre fornminnen (5.000 år gamla)
– de ståtliga stenpelarna vid Stenness – ganska
lika monumenten vid Stonehenge om man vill
jämföra med något.
Tredje dagen stack några i förväg till ett lokalt
museum i färjehamnen Stromness, som man gärna ville besöka. Färjan åter till ”fastlandet” var helt
ny och tog 1.5 tim. Sedan följde den jobbiga etappen utmed nordkusten fram till Tongue, där vi
dock belönades med ett hotell – suveränt vackert
beläget och med ett utmärkt kök.
Sjöodjuret på bild ?
Därefter en lättcyklad etapp över det obebodda
högfjället ner till Lairg, ett naturskönt beläget
samhälle med sevärda parker och krigsmonument. Nästa dag ett vattenfall vid Shin Falls, en
lång bit längs stranden av en djup fjord och sedan en bergspassage söderut. Picknick vid ytterligare en fjordstrand vid Invergordon med
utsikt över ett oljeborrtorn på översyn. Annars
är det Aberdeen som är landets oljecentrum och
motsvarighet till norska Stavanger. Sedan slätåkning ner till färjan vid Nigg – cyklist fem
pund, SCS-bussen gick inte att få ombord – den
fick åka runt. Förläggningen i Inverness låg sedan något åt ”fel håll” och tog lite tid att hitta.
Och nästa dag skulle det alltså ske – det utlovade. Vi skulle fånga odjuret på bild. Många
trodde givetvis att vi skämtade och eftersom vi
inte ville ha några åskådare, lät vi bli att argumentera. Vi hade lagt upp en rutt alldeles utmed
sjöstranden, på den lilla väg som löper längs
den östra sidan av Loch Ness. Här fanns buskar
som fotoskydd på flera ställen och vi färdades
fram tyst och stilla. Men vi lyckades först efter
att vi avslutat själva cykelfärden vid Fort Augustus vid Caledonia-kanalens mynning. Här

OVAN TV – Fantastisk vy över Loch Ness
från Fort Augustus i söder.
MELLAN TV – Slussarna i Caledoniakanalen, sjövägen genom norra Skottland.
NEDAN TV – Här kommer dom – ”The Pipes and Drums of the Royal Scots Dragoon Guards”.
OVAN TH – Ett 20-tal militärorkestrar
uppvisade en fantastisk precision och
vackra formationer.
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packades alltså cyklarna för återfärden. Bildbeviset ser du på tidningens omslagssida. Och att
det skulle bli en amatörfotograf från Hedemora,
som kom att stå för bedriften, är ju smått fantastiskt. Det som skottar och andra försökt med i
flera hundra år.
På eftermiddagen bjöds ytterligare en höjdpunkt på färden – besöket vid Urquhart Castle,
en påkostad borgruin-anläggning med ett suveränt läge vid stranden av Loch Ness. Här tillbringade vi flera timmar, här fanns café och
souvernir-shop och en bioanläggning, som visade film om borgen och skottarnas historia. Missa
inte ett besök här om du har vägarna förbi. Därefter buss åter till förläggningen i Inverness.
Edinburgh och Tattoot
Nu återstod finalen på äventyret. Tågresan genom alpvärlden mellan Inverness och Edinburgh, en halv fridag i huvudstaden (450.000
inv, ungefär som Göteborg) och besöket vid det
världsberömda The Royal Edinburgh Military
Tattoo-t. Järnvägsresan tog 3.5 tim och gick i
tunnlar och över broar, delvis genom de trakter
vi tidigare cyklat. Man tillämpade samma biljettpolitik här som i Sverige – ju tidigare du köper desto billigare. Eftersom vi inhandlade dan
före, blev biljetter dyra och inte ens någon
grupprabatt kunde erhållas. Deltagarna verkade
dock nöjda med resan och nu var vi alltså tillbaka vid utgångspunkten.
Slottet reser sig majestätiskt på en hög klippa
mitt inne i centrum. Klippan har varit befäst
ända sedan 500-talet, långt innan staden var påtänkt och nära 1000 år före det att Edinburgh
blev huvudstad på 1400-talet. Edinburgh har
många sevärdheter utöver slottet, bl a ett stort
fint arboretum (trädträdgård) med caféer och
utställningshallar, men detta får ni läsa om på
annan plats. Turistmässigt överskuggas allt av
den tre veckor långa Tattoo-festivalen. Denna
äger rum på en anläggning som byggts samman
med slottet. Detta ligger i ena ändan med arenan
i en u-formad båge framför.

Det var visst något särskilt jubileum när vi
anlände (på en lördag) – man gav dubbla föreställningar och omgivningarna kokade av folk.
Vi hade beställt biljetter flera månader innan
och satt ganska högt upp på ena långsidan, med
perfekt utsikt över allt som hände. Arenan kom
att bli i stort sett fullsatt – 8.200 åskådare.
Under publikens intåg försökte speakern elda
upp stämningen. Och för att belysa arrangemangets unika dragningskraft, började han välkomna åskådarna från jordens alla hörn. Australien (ööh), Nya Zeeland (öh), Indien (tyst),
Sydafrika (nästan tyst) – vi befarade nu att han
skulle räkna upp alla jordens 230 stater – Brasilien (tyst), United States (ett jättevrål från 10 %
av publiken – detta visste han förstås om innan)
– ”Och då går vi väl över till Europa” – Spanien
och Portugal (helt tyst), Grekland och Italien
(tyst), Ireland (några spridda rop) – krisländerna
inom EU hade väl annat att tänka på – ”OK,
welcome to you anyway”. Germany (ööhhh),
the nordic countries – Norway, Denmark and
Sweden (ööhhh, vi satt ganska nära en bussgrupp norrmän och dito svenskar, som viftade
med flaggor), and our neighbours - the UK (ett
mindre vrål) and our friends from Scotland (ett
jättevrål, som fått arenataket att lyfta om det
funnits något – ”Welcome to you all”.
Sedan övergick han till att gratulera moster
Agda 86 år, lilla Ida 7 år osv, men hejdade sig
kanske något när publiken började sorla. Det
närmade sig starten på föreställningen – man
blåste revelj från slottet – skotska flaggan hissades – och plötsligt dånade ett jaktplan från
Royal Air Force in över anläggningen och orsakade hörselskador hos halva publiken. Man får
hoppas att piloten hade koll på höjdmätaren –
han kunde annars lätt ha hamnat i slottstornet.
Vaknade man inte till av detta hade man nog betalat inträdet i onödan.
Nu följde en färgsprakande show i högt tempo där musikkårerna avlöste varandra. Det började mäktigt med ett intåg från slottet av The
Pipes and Drums of The Royal Scots Dragoon

Guards. Ett 20-tal orkestrar var inbjudna från
hela världen, bl a från Australien, Kanada, USA
och Norge. Norrmännen visade olika formeringar – bl a en i ”flytande exercis” typ fallande
dominobrickor, det var mycket dekorativt. En
norrman stötte geväret i backen så hårt att det
gick sönder. Då böjer man sig inte ner och
plockar upp, utan fortsätter med ”luftexercis”
som om ingenting hänt.
Den ena orkestern efter den andra tågade in från
slottet och ut i andra änden – och däremellan ett
antal vändningar och formationer. Ett tag var alla
orkestrar inne samtidigt – säkert 2-300 musiker,
som fyllde hela arenan – och med en tamburmajor
som fått en låda att stå på, för att synas i uniformshavet. Så här eldar man massorna i strid – det är
kanske overkligt för oss svenskar, men Storbritannien symboliserar ju fortfarande det brittiska samväldet och har väl deltagit i de flesta krig i världen
under hundratals år.
Top Secret Drum Corps från Schweiz exercerade med flaggor och plymer – mycket effektfullt. Unga skotska folkdansare avlöste de militäriska, också i vackra formationer. Några
mycket unga BMX-cyklister gjorde några enkla
hopp – för att barnen i publiken skulle ha något
att minnas och därför kanske återvända senare
vid vuxen ålder?
Efter drygt två timmars musikunderhållning,
som innehöll både kanonsalut och fyrverkerier,
tågade orkestrarna ut och flaggan på slottet halades till tonerna av en ensam säckpipa. Hela borggården upplystes av en halvcirkel facklor mot augustinatten – det var vackert – musiken, särskilt
säckpiporna, skapade fin stämning – och paraderna var imponerande – en föreställning som man
nog kommer att minnas ganska länge.
Slutet
Efter detta blev det transport åter till Perth med
SCS-buss + pendeltåg. Och nästa dag ytterligare några timmar i huvudstaden, innan planet till
Amsterdam lyfte vid 18-tiden. Ett synnerligen
aktivt semesteräventyr var till ända. 
q
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