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Målet för resan var en konsert med Ry Cooder. Vi hade till slut att välja på Turin och Edinburgh, men sedan 

Lasse, Bengts bror, hoppat av, hade vi en entydig majoritet för Edinburgh.

Vi reste med RyanAir från Göteborg (gamla militärfältet Säve) till Glasgow. RyanAir fungerade alldeles utmärkt, 

även om det var tilläggspriser för nästan allt.

På kartan har jag rödmarkerat de ställen som nämns senare.



Glasgow har två flygplatser, Pre-

stwick och Glasgow International 

Airport. Det visade sig att RyanAir 

flög till Prestwick, medan hyrbilen 

stod på den andra flygplatsen....

Så vi fick ta tåget in mot Glasgow, 

stiga av vid  Gilmour Street och 

byta till buss där; vi förlorade inte 

mer än en timme på manövern, vi 

hade tur med förbindelserna.

En av Bengts arbetskamrater, som 

bott några år i Edinburgh, hade gett 

oss en massa matnyttiga (skulle det 

visa sig) tips om sevärdheter, speci-

ellt intressanta för ingenjörer.

Den första, som ligger på vägen 

mellan Glasgow och Edinburgh var 

Falkirk Wheel.

Från Wikipedia: 

The Falkirk Wheel is a rotating boat 

lift connecting the Forth and Clyde 

Canal with the Union Canal. The two 

canals were previously connected by 

a series of 11 locks, but by the 1930s 

these had fallen into disuse, were filled 

in and the land built upon.

The plan to regenerate the canals of 

central Scotland to reconnect Glasgow 

with Edinburgh was part of the Millen-

nium celebration. It was decided early 

on to create a dramatic 21st century 

landmark structure to reconnect the 

canals, instead of simply recreating the 

historic lock flight.

The difference in the levels of the 

two canals at the wheel is 24 metres.

On 24 May 2002, Queen Elizabeth 

II opened the Falkirk Wheel as part of 

her Golden Jubilee celebrations. The 

opening had been delayed by a month 

due to flooding caused by vandals who 

forced open the Wheel’s gates.



På kvällen gjorde vi en rundtur i 

Edinburgh medan solen gick ner. 

Bilderna är från Old Town.



Hotellet låg vid Murrayfield 

Stadium, med kinesiska konsulatet 

tvärs över gatan

Skotsk frukost - missa inte hag-

gisen, den smakar som isterband Säckpipa på slottet

De två bilderna överst är tagna 

inne på slottet. Bilden till vänster 

visar tattooplatsen, som också nytt-

jas för konserter. Crosby, Stills och 

Nash spelade på kvällen.

Den gamla bron över Firth of 

Forth är ett ingenjörsverk som är 

över hundra år gammalt.



Bilder från Dysart, Anstruther, Crail och Culross. Fåglarna överst till höger är stormfåglar.



Andra kvällen var det konsert med Ry Cooder, som hade med sig Nick 

Lowe på bas och sonen Joachim på trummor. En kanonkonsert, över för-

väntan!

I Falkland finns de skotska kung-

arnas sommarslott, och minst en 

pub.... 

 Här spelade Mary, Queen of Scots, tennis redan för 450 år sedan på värl-

dens första, i bruk varande tennisbana.



Fler bilder från Dysart, Anstruth-

er, Crail och Culross

St Andrews är inte bara golfens vagga och Mekka, här finns också en 

borgruin, och intressantare, en klosterruin med många spännande gravar.





För sista natten hade vi inget förbokat. Vi sökte B&B i Culross, men där 

var fullt. Den vänliga damen där ringde sin kollega i Inverkeithing, som 

gärna tog emot oss, hon skulle bara städa upp efter makens hjärtinfarkt. På 

kvällen körde vi den lilla biten till den gamla brons norra brofäste i North 

Queensferry för att titta närmre på ingenjörsundret. Vår värdinna hade 

varit en av de 100 personer som varit speciellt inbjudna att promenera över 

bron vid dess hundraårsjubileum häromåret. Bron är nu under en omfattan-

de renovering, och på nära håll måste man förundras över ingenjörsarbetet, 

och de som utfört arbetet; ca 50 lär ha fått sätta livet till under byggtiden.

North Quensferry kändes som en gudsförgäten håla, men på värdshuset 

var det bröllop. Till sin samling av brudar försökte Peter fotografera bruden 

när hon klev in i bilen, men chauffören ställde sig i vägen och skymde, och 

ville inte flytta sig. På långt avstånd kunde Bengt dock med tele ta en bild 

av brudparet när de steg ur bilen för att ta bröllopsfotot. Som ni kan se på 

bilen, så tillhörde den en fotograf. Senare har Peter haft mejlkontakt med 

fotografen, Barry Moir, som mycket väl mindes händelsen. Han var själv 

undrande till varför bruden inte ville bli fotograferad, och berättade att 

brudgummen varit riktigt förbannad på oss, oskyldiga turister.

På Prestwick finns en minnestavla över Elvis enda besök i Storbrittanien, 

han mellanlandade där på väg till militärförläggningen utanför Frankfurt.

Souvenirförsäljarna på Prestwick var ett dansant par, som helt spontant 

tog sig en jigg (eller var det reel?)
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