
GODA LIVET

Ombord på ett av världens lyxigaste tåg färdas man inte bara 
genom betagande vacker natur utan även tillbaka till en tid då 

flärd och elegans var en del av resan. Här följer vi med John 
Werich på en tågresa med The Royal Scotsman, som erbjuder  

ett lustfyllt sätt att lära känna de skotska högländerna. 
Text & foto J O H N  W E R I C H

På räls över  
skotska hedar 
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Från Edinburgh till  
hjärtat av högländerna  
och sedan åter via  
Aberdeenshire, Angus  
och Dundee, så går den 
rälsburna färden under 
denna resas två dagar.

Dukat med nyputsat silver och 
gnistrande kristall, porslinet har 
The Royal Scotsmans eget vapen.

Smala korridorer leder 
gästerna till kupéerna, 
I varje sovvagn finns 
fyra kupéer.

I utsiktsvagnen bjuds  
på nationaldrycken 

whisky, att njuta  
till förbipasserande  

storslagna vyer.

En bok av författaren 
Alexander McCall Smith, 

sedan länge bosatt  
i Skottland, 

 är perfekt  
reselektyr.
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Jag har sedan barndomens dagar varit 
mycket intresserad av tågresor. Efter 
långa turer över Rysslands stäpper på 
Transsibiriska järnvägen och efter att 

ha upplevt soluppgången över Karroo-slätten 
i Sydafrika ombord på Rovos Rail, så kändes 
det helt naturligt att upptäcka Skottland med 
tåg på vår första resa dit. 

The Royal Scotsman tillhör den kategori av 
luxuösa tåg som sedan länge är synonyma med 
det flärdfulla resandet, då kanske främst re-
presenterade av Rovos Rail, Le Train Bleu och 
av Orientexpressen. Det är faktiskt företaget 
bakom Orientexpressen, Belmond, som sedan 
ett antal år även driver The Royal Scotsman.

Vår resa, som under att antal dagar ska ta 
oss runt i de skotska högländerna, börjar vid 
incheckningen på Edinburghs mest klassiska 
hotell, The Balmoral. Likt ett enormt kråk- 
slott tornar det upp sig över Waverley Station, 
varifrån vårt tåg ska avgå följande morgon. 

I typiskt skotskt sommarväder, 13 grader 
varmt och gråmulet, går vi dagen därpå ner 

till perrongen där vi möts av en välkomst-
kommitté med säckpipor, champagne och 
snittar innan vi blir visade till våra kupéer i 
tågsättet. Med ett ryck sätts tåget i rörelse 
och i maklig takt rullar vi ut ur Edinburghs 
eleganta stadskärna medan vi i sällskap med 
de andra gästerna tar oss bakåt i tåget, mot 
baren och observationsvagnen. Här, i om- 
bonad miljö med bekväma sittgrupper i skot-
ska rutmönster, samlas vi medan ett rikligt 
afternoon tea dukas upp med rykande hett te, 
nybakade scones och clotted cream. Utanför 
fönstret har stadsbebyggelsen bytts ut mot 
landsbygd som snart övergår till vidsträckta 
hedar med blommande ljung i hundratals 
nyanser av skärt och violett. Resans mål för 
dagen är den charmiga lilla byn Boat of Gar-
ten, där tåget ska stanna för natten. 

Efter afternoon tea beger vi oss tillbaka till 
vår eleganta kupé för att klä om inför kväll-
en. I kupén finns allt man kan begära, den är 
utsmyckad likt ett rum på ett lyxhotell, men 
i miniformat. Vackra väggboaseringar i ädla 

» Väggboaseringar i ädla träslag och 
påkostade tyger ramar in utsikten«
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Tåget stannar för natten i den lilla 
byn Boat of Garten nästan 20 mil 

nordnordväst om Edinburgh.

Både glas och silver är  
specialtillverkade, med tunga  

fötter så att de står stadigt  
när tåget är i rörelse.

Längst bak finns en liten 
plattform där man med  
fri sikt kan njuta av  
landskapets vidsträckta 
hedar med ljungens  
blommande prakt och 
upptornande berg.

En av tågets två  
vackra matsalar  
dukad för middag.

Varje morgon är tågvagnarna  
skinande nyputsade.



99gods & gårdar 3.2020

träslag och påkostade tyger ramar in den 
enastående utsikten genom kupéfönstret. 
Vårt privata badrum är välutrustat med stor 
dusch och alla bekvämligheter. 

Tåget består av fem sovvagnar med fyra 
kupéer i varje, två vackra restaurangvagnar 
och sist – en ombonad och luftig utsiktsvagn 
med en bar och öppen observationsplattform.

The Royal Scotsman grundades 1985 då ett 
antal historiska tågvagnar köptes av Great 
Scottish and Western Railway Co och renove-
rades upp till ett lyxtåg. Dagens tåg är det an-
dra i ordningen och består av Pullmanvagnar 
från 1960 som byggdes om under 1990-talet. 

Omklädda för middag tar vi oss bakåt i 
tågsättet till utsiktsvagnen. Över drinkar 
samspråkar vi med de andra gästerna som 
kommer från hela världen. Det är nygifta 
par från Kina på smekmånad, amerikanska 
turister och sydafrikanska pensionärer i en 
intressant blandning. Drycken i glasen är 
förutom någon enstaka Gin & Tonic nästan 
genomgående Skottlands stolthet, whiskyn! 

Baren har ett imponerande sortiment om 
över 200 sorter som tagits fram i samarbe-
te med the Scottish Malt Whisky Society i 
Edinburgh. 

När servitören slår på gonggongen och 
glatt meddelar att middagen är serverad, går 
vi in till de utsökt dukade borden som glittrar 
av nyputsat silver och slipade kristallglas på 
välstärkta dukar. 

Maten är genomgående tillagad ombord 
med lokala råvaror och av skickliga kockar. 
Här bjuds på skotsk lax och hjortfilé ackomp- 
anjerade av utsökta viner. Stämningen vid 
borden är god, och efter middagen samlas folk 
åter vid baren där det bjuds på kaffe, avec och 
traditionell musikunderhållning.

EFTER EN GOD NATTS sömn i svala kupéer möts 
vi äntligen av sol över de skotska hedarna 
när tåget tar oss längre norrut mot godset 
Rothiemurchus i de skotska högländerna. 
Frukosten ombord är en lika elegant affär som 
gårdagens middag, och allt önskvärt finns 

på menyn – från klassisk engelsk (eller som 
det här heter, skotsk) frukost till gröt, ome-
letter, kippers och färskpressade juicer. 

Efter frukost anländer tåget till godset 
Rothiemurchus i hjärtat av Cairngorms  
nationalpark. Här finns flera valmöjligheter 
att utforska de vackra omgivningarna, vissa 
gäster väljer lerduveskytte medan vi går på 
en vandring över hedarna tillsammans med 
godsets jägmästare. Landskapet är verkligen 
vackert i solen med blommande ljung så långt 
ögat når och här och var skymtar både hjort 
och fasan. Besöket avslutas med förmiddags-
kaffe hemma hos godsfrun Philippa i godsets 
storslagna jaktstuga. Familjen Grant har ägt 
det 10 000 hektar stora godset sedan det år 
1574 gavs i förläning till familjen av James VI.

Tillbaka på tåget avnjuts en trerätters 
lunch innan vi gör ett besök på Cullodens 
slagfält. Här får vi en intressant och levande 
beskrivning av slaget då de jakobitska styr-
korna under Bonnie Prince Charles slutgil-
tigt besegrades av lojalistiska styrkor ledda 

» Vi går på en vandring över hedarna tillsammans  
med godset Rothiemurchus jägmästare«
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Skotsk lax står 
naturligtvis  

på menyn.  

Middagen är en 
elegant affär och 
många av gästerna 
har klätt upp sig  
till tänderna.

All mat under resan lagas ombord av tågets två kockar.

Godsfru Philippa Grant med barnbarn 
och anställda hälsar välkomna.

Till frukost finns en uppsjö av 
alternativ att välja mellan – från 
traditionell skotsk gröt till grekisk 
yoghurt och smoothies.

I Rothiemurchus eleganta jaktstuga, 
i nationalparken Cairngorm,  
bjuds vi på förmiddagskaffe.

Godsets vackra marker fick vi uppleva 
under en förmiddagspromenad.  
Jakob VI av Skottland förlänade  

familjen Grant ägorna på 1570-talet.
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under prins Vilhelm, hertig av Cumberland, 
den 16 april 1746. 

Innan middagen hinner vi med dagens 
sista besök, på Skottlands högst belägna 
whiskydestilleri. Här på Dalwhinnie får vi 
en intressant genomgång och rundvandring 
av hela destilleriet och naturligtvis en expert- 
provning av de ädla dropparna. 

Stärkta av whiskyn tar vi oss tillbaka om-
bord på tåget och medan solen går ner drar sig 
gästerna tillbaka till sina kupéer för att klä upp 
sig inför kvällens middag. Eftersom det är vår 
sista middag tillsammans bjuds det på ”formal 
dinner” och alla är mycket elegant uppklädda, 
många av männen bär smoking och de flesta 
damerna är klädda i vackra klänningar och 
glittrande juveler. Vi bjuds på ännu en utsökt 
middag med lokala råvaror. Nu när alla om-
bord känner varandra lite bättre är stämning-
en mer uppslupen runt borden och efter mid-
dagen byts visitkort och adresser över whisky 
och kortspel i utsiktsvagnen. 

Resans sista dag bjuder även den på vack-

ert väder. Frukosten avnjuts medan tåget tar 
oss tillbaka mot Edinburgh. På väg söderut 
åker vi över Firth of Forth, floden Forths 
mynningsvik i Nordsjön. Vi åker över den 
majestätiska Forthbron, ett ingenjörsunder-
verk som stod klart 1890, ritat av Sir John 
Fowler. Bron var den första helt i stål byggda 
bron i Storbritannien och den är sedan 2015 
upptagen på Unescos världsarvslista. Den har  
kommit att ses som en symbol för Skottland, 
en passande avslutning på en fantastisk resa 
som visat det bästa av vad de skotska höglän-
derna har att erbjuda. 

» Medan solen går ner drar sig  
gästerna tillbaka till sina kupéer«

TÅGLYX I SKOTTLAND
BELMOND organiserar tågresor med  
utgångspunkt från Edinburgh. Resan som  
vi åkte heter ”Taste of the Highlands”, omfattar 
två övernattningar inklusive all mat och dryck 
samt utflykter och kostar från 3 600 pund per 
person. Belmond ordnar resor med olika teman, 
till exempel whisky samt slott och trädgårdar. 
Mer information på www.belmond.com.
RESA HIT: Direktflyg till Edinburgh finns från 
Stockholm, Göteborg och Köpenhamn.
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På eftermiddagarna dukas 
det upp till afternoon tea 
i utsiktsvagnen.

Färden ger naturligtvis utrymme för en  
avslappnad stund med morgontidningarna.

Den pittoreska tågstationen 
i Boat of Garten där tåget 
stannar över natten.

Vår tidlöst eleganta kupé rymmer 
alla bekvämligheter vi önskar oss.

Det karga landskapet uppe på hedarna  
i Cairngorms nationalpark är betagande. 

Whiskydestilleriet Dalwhinnie ligger högt 
upp i nationalparken, en plats känd som de 
brittiska öarnas kallaste.


