
Takaisin Skotlannin nummille 

Minä ja sisarukseni saivat 

kunnian kuulua niihin onnellisiin 

jotka, löydettiin sukukirjan teon 

yhteydessä ja sen projektin 

vetäjältä Ingegerd Ekstrand.  

Sen johdosta saimme sisarusteni 

kanssa enemmän tietoa suvun 

juurista Pederörestä 

Pohjanmaalta sekä Skotlannista, 

mikä oli kyllä suuri yllätys. 

Pelkkä ajatus että, olimme Skotlannissa olevan Ross klaanin jälkeläisiä, tuntui          

ihan koomiselta. Pisti kuitenkin miettimään koska, olen aina pitänyt säkkipillin 

äänestä ja kaipaus meren ja järven ääreen on aina ollut olemassa. 

 

Vuonna 2009 lähti iso joukko toisilleen tuntemattomia sukulaisia Skotlantiin Tainin 

kaupunkiin sukukokoukseen. Se oli matka jota en ikinä unohda. Skotlanti on täynnä 

uskomatonta raakaa ja käsittämätöntä historiaa jonka voi aistia joka paikassa. 

Jo vuonna 2009 kun ajelimme isolla joukolla ympäri Skotlantia, ihastuin maan 

samettimaisiin vihreisiin nummiin ja välillä karuihinkin maisemiin. 

Suku ja sukututkimus on aina ollut asia joka jakaa ihmiset. Jotkut eivät ole 

olleenkaan kiinnostuneita suvustaan saatikka juuristaan. Jotkut ovat hyvin aktiivisia 

ja tapaavat sukunsa säännöllisesti ja käyvät sukukokouksissa. 

 

Vuoden 2009 matkan jälkeen pidin yhteyttä Morag Ross Bremneriin Tainista ,       

joka silloin oli töissä Rossin klaanin museossa ja toimi meidän yhteyshenkilönä. 

Kuvasin silloin matkaamme ja välitin hänelle kuvia sukukokouksesta. Meillä säilyi 

kaikkina näinä vuosina yhteydenpito. 

Unelma palata Skotlantiin on elänyt kaikki nämä vuodet. Yritin houkutella isäntää 

lähtemään moottoripyörällä mutta, elämä jatkui ja se jäi aina haaveeksi. 

Vihdoin tuli se mahdollisuus toteuttaa se haave ja lensimme lokakuussa Edinburgiin. 



Olin yhteydessä Moragiin ja saimme häneltä hyviä vihjeitä ja neuvoja, kun teimme 

reitti suunnitelmia ja mietimme mitä ehdimme nähdä. Meitä odotti Skotlannin ruska 

sekä uhkana oleva Ophelia myrsky. Saavuttuamme Edinburgiin, lähdimme vuokra-

autolla kohti entiseen pääkaupunkiin nimeltä Stirling. 

Kaupunki tunnetaan parhaiten Sir William Wallacesta,j oka oli skottilainen 

vapaustaistelija 1200-1300 lukujen vaiheessa. 

Tämän herran muistolle on pystytetty, mahtava Wallace Monument joka kohoaa 67 

metriä ylös kukkulalta. Rakennus on goottilaistyylinen ja se pystytettiin vuonna 

1869.Tornista on hienot näköalat Stirlingin kaupunkiin ja sen linnaan. Kun ajat kohti 

kaupunkia on näky suorastaan häkellyttävä.  

Stirling linna sijaitsee jyrkällä kukkulalla ja se näkyy kauas, varsinkin iltavalais-

tuksessa. Linnan alueella on iso vanha hautausmaa, sekä kukkula josta on myös 

hienot näkymät kaupungin yli. 

Kun kiersimme aluetta, löysimme vahingossa, hautakiven jossa luki Ross. Otin 

valokuvan kivestä ja lähetin sen Moragille. 

Skotlanti on myös tunnettu siitä että, joka kaupungissa melkein löytyy viski 

tislaamoja sekä olut panimoita. 

Matkamme jatkui Perth ja Pitlochryn kautta Invernessin kaupunkiin, joka on ainoa 

Skotlannin Ylämailla oleva kaupunki. Kaupunki sijaitsee Nessjoen suulla Moray Firth 

lahdessa.  

Ylämaat on yhteinen nimitys 

Skotlannin pohjoisille alueille. 

Monet Skotlannin symbolit, kuten 

klaanit, tartaani kankaat, 

säkkipillit ja viski  

yhdistetään erityisesti Ylämaihin. 

Inverness toimii Ylämaan 

pääkaupunkina. 

Inverness tunnetaan myös 

sarjasta Outlander, jonka osa kohtauksista on kuvattu siellä. Vuonna 2009 kävimme 

Culloden Moor taistelukentällä. Taistelu jakobitti kapinallisten ja Ison -Britanian 

hallituksen välillä käytiin 16.4.1746. 



Taistelu päättyi brittihallituksen voittoon. Taistelun jälkeen kiellettiin tartaanit ja 

säkkipillit. Käynti kentällä vuonna 2009 oli jotenkin tunteita herättävä kun, pitkät 

rivit muistokiviä missä oli eri klaanien ja kaatuneitten nimiä.  

 

Saavuttuamme Tainin kaupunkiin tapasimme Moragin ja hänen miehensä David. 

Vastaanotto näiden vuosien jälkeen oli erittäin lämmin. 

Seuraavana päivänä kävimme vanhalla hautausmaalla, minne on haudattu 

ensimmäinen Ross klaanin jäsen.  

Tämän jälkeen kävimme Rossin museossa, Tain & District Museum.                            

Saimme hienon kierroksen kirkossa ja sen ympäristössä sekä museossa. Tarinoita 

riitti. 

Morg sai meiltä muistoksi, tänä vuonna ilmestyneen kirjan joka kertoo Suomen 

kaikista kansallispuistoista kuvineen. Toivotaan että heille syntyy kipinä vierailla 

Suomessa. 

Matkamme jatkoi kohti Loch Ness ja Uruguarth linnan raunioita. 

Linnan alueella oli niin paljon turisteja että, päädyimme vaan katsomaan aluetta. 

Yritimme saada näköyhteyden Nessiin, mutta haaveeksi jäi tälläkin kerralla. 

Sieltä jatkoimme kohti Dornie, jossa sijaitsee kuuluisa Eilean Donan linna. Linna on 

saanut nimensä, kelttiläisen pyhimyksestä nimeltä Donnán of Eigg joka kuoli 

marttyyrina vuonna 617. 

Linna sijaitsee saarella josta, on silta mantereelta. Vuonna 2009 ajoimme linnan ohi. 

Silloin jo päätin että, tuo pitää vielä nähdä joskus. Linna on kyllä kaikessa 

yksinkertaisuudessaan todella häkellyttävä näky ennen kuin lähtee kävelemään 

siltaa pitkin linnaan. 

Linna on rakennettu 1200-luvulla. Se oli Mackenzien suvun tukikohta aina siihen asti, 

kunnes Englannin laivasto tuhosi sen jakobiittikapinan yhteydessä 1719.  Nykyinen 

rakennus on peräisin 1900-luvun alusta, ja kuuluu Macrae -klaanille. 

Valitettavasti linnan sisältä ei saanut ottaa kuvia. 

Matkamme jatkui mahtavien nummialueiden läpi kohti Oban ja Nort Connel. 

Nummien mahtavat värit lampaineen, lehmineen ym. muun karjan oli loputon näky. 

Värein vaihtelut keltaista punaiseen ja välinen harmonia oli aivan uskomatonta. 



Oabn kaupungin suurin nähtävyys on Mc Caig's Tower.  Muistuttaa hieman 

muodoltaan Colosseum Roomassa. Arkitekti John Stuart McCaig rakennutti sen 

perheensä muistoksi 1800 luvun lopussa. 

Rakennuksesta on hienot näköalat mm. Isle of Mull, Isle of Kerrera, Isle of  Lismore  

saariin. Koska oli kaunis aurinkoinen päivä, näimme tosi pitkälle. 

Kaupunki itsessään oli tosi viehättävä. Kaupunki on myös tunnettu Oban viskistään. 

Keskustassa kasvoi palmuja. Laskuveden vaikutus näkyi hyvin rannassa. 

 

Mutta kuten aina, lomakin loppuu ja kotimatka koitti. 

Stirlingin kautta ajoimme taas Edinburgiin ja kohti lentokenttää.  

Olimme ajaneet yli 1000 km mahtavien kylien ja maisemien halki kauniiden ruskan 

värjäämien nummien halki. Tiet olivat hyvässä kunnossa. Vasemmanpuoleinen 

liikenne oli välillä haastava, Ihmettelimme myös paikallisten aikajoin kovaakin 

vauhtia kapeilla teillä. 

Matka oli tosi antoisa, vaikka emme ihan kaikkea nähneet mitä olimme 

suunnitelleet. Skye saarelle emme tällä matkalla ehtineet, mutta uskon että 

palaamme vielä Skotlantiin elämämme varrella. Matkan jälkeen on ollut työläistä 

käydä läpi kaikkia kuvia, koska niitä on niin paljon ja aina löytyy niitä huonoja. 



Jos haluatte tutustua Skotlantiin, vuokratkaa auto, varatkaa runsaasti aikaa ja tehkää 

hyvät reittisuunnitelmat. 
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