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Aeg on läinud kiiresti ja tänu kella keera-
misele saabusid pikad ja pimedad õhtud 

ootamatult. Arusaamatu, miks peab igal aas-
tal kella kruttima ja inimeste unerütmi sega-
mini ajama.

Käes on sügisene rahulik aeg, hingedeaeg, 
mil austati ja oodati koju surnud esivanemate 
hingi. Tänapäeval on levinud tava süüdata hin-
gedepäeval koduakendel ja kalmistul sugulaste 
haudadel lahkunute mälestuseks küünlad. 
Meenutagem neid, kes on meie kõrvalt lahku-
nud ning nüüd on paras aeg pisut mõtiskleda 
selle üle, kust me tuleme ja kuhu läheme ning 
meenutada. 

Eestil ei ole aga sugugi rahulik aeg. Põleta-
vad päevateemad on haldusreform, pagulased, 
korruptsiooniskandaalid Tallinna sadamas ja 
pealinnas. Me ei tohi kaotada oma väärikust ja 
lugupidamist endi ning meist erinevate vastu. 
Ei olnud seni kuulnud sellist keeleterminit na-
gu vihakõne. Tuntuks on saanud lause: «Kui on 
must, näita ust».  Arvan, et me tegelikult ei taha 
sellised olla, hirm on see, mis ei luba asju sel-
gelt näha, aga hirm ja hirmutamine ei ole head 
kaaslased. 

Ka meil siin Vormsil tuleb oma tee valida, 
kas liitume haldusreformi tuhinas või jätkame 
iseseisva vallana. Milliseid otsuseid langetame, 
milline saab olema meie tulevik, mida päranda-
me oma lastele, kuidas suhtume meie pagulas-
tesse, millise arengusuuna valime, kas koos-
tootmisjaam saab olema meie kindel suund tu-
levikku, kas meie energiasõltumatus on unistus 
või võimalus. Kindel on, et kiirustamine ja ru-
takad otsused siin kasuks ei tule. Vormsi on 
hästi hakkama saanud, tõsi. Kuid kas meil on 
ikka kõik korras oma kogukonnaliikmetest lu-
gupidamise ja hoolimisega, kas suudame olla 
üle igapäevastest nagistamistest ja hoida kokku 
nagu tuulepargi vastu astudes. Kui tahame jät-
kata iseseisva vallana on tugev kogukond selle 
eelduseks. Ja kogukond – see oleme meie kõik 
koos. Need, kes meile meeldivad ja need, kes 
mitte. 

Rahulikku hingedeaega kuulub ka isade-
päev, mis on alguse saanud Ameerikas ja 

mida tähistati esmakordselt 1910. aastal. 
Traditsiooni algatas naine, kelle sõjavetera-
nist isa oli pärast abikaasa surma üksinda 
kuus last üles kasvatanud. Ameerika Ühend-
riikides on isadepäev juunikuu kolmandal 
pühapäeval.

Isadepäev on püha, millega avaldatakse tä-
nu ja tunnustust isadele ja vanaisadele ja mida 
meil tähistatakse novembrikuu teisel pühapäe-
val. Paljud õppeasutused ongi selle kuulutanud 
isaga sportimise päevaks. Seekord ootab Vorm-
si koolipere kõiki isadepäeva tähistama reedel 
6. novembril.

Tasub rõõmu tunda oma pere, sõprade ja 
lähedastega koosolemisest. Kui see on võima-
lik, siis tehkem seda, või vähemalt helistage 
oma pereliikmetele, sõpradele. Tundkem rõõ-
mu selle üle mis meil olemas on! Kui see pole 
enam võimalik, siis süüdakem küünlad ja mõel-
gem nende lähedaste peale, kes on juba läinud.

Rahulikku aega meile kõigile!

Volikogu
esimehe
veerg
IVO SARAPUU

Volikogu ja vallavalitsuse tegemistest  
• Volikogu 
kinnitas 14. 

oktoobri is-
tungil Vormsi val-

la eelarve strateegia aastateks 
2016–2019. 
• Käimas on Vormsi valla üldpla-
neeringu põhisuundade ja juht-
otstarbe ning ehitustingimuste 
täpsustamise teemaplaneeringu 
koostamine, mis on Vormsi jaoks 
oluline.
• Vallavalitsus andis välja RMK 
Rumpo matkaraja vaateplatvor-
mide projekteerimistingimused.
• Vaadati läbi maakasutustoetus-
te saamiseks laekunud avaldu-
sed. Seekord esitati 13 avaldust 
ja toetust maksti välja kokku 
1125 eurot ja 25 senti.
• Vallavalitsus eraldas Vormsi 
käsitööseltsile 2015. aasta viima-

sest projektitoetuste voorust 325 
eurot Mardilaadal osalemiseks. 
Kokku laekus üks taotlus. Järg-
mine taotlusvoor on juba järgmi-
sel aastal.
• Volikogule otsustati esitada 
eelnõud Hullo külas asuva Mäe-
otsa maaüksuse ja Borrby kar-
jääri maa-ala munitsipaaloman-
disse taotlemiseks. Vallavalitsus 
arutas jäätmeveo teenustasude 
maksmist ja võlgade sissenõud-
mist. Maksekäsu kiirmenetlus on 
alustatud 5 võlgniku vastu. Kahe 
vastu on esitatud hagi kohtus-
se. Vallavalitsus on seisukohal, 
et kõik jäätmevaldajad peavad 
täitma oma seadusest tulenevat 
kohustust ning jäätmeveo eest ta-
suma. Seni on tehtud omalt poolt 
kõik, et hoida jäätmeveo teenus-
tasu võimalikult madal ja seda 

ei ole tõstetud juba rohkem kui 
viis aastat.
• Palume oma arved üle vaadata 
ja tasuda. Kui te ei tea, kas teil 
on tasumata arveid, siis küsige 
julgesti meie raamatupidajalt aad-
ressil: raamatupidamine@vormsi.
ee. Vormsi elanike jäätmeveo tee-
nustasu maksmist toetatakse 2/3 
ulatuses valla eelarvest, kuid seda 
ainult juhul, kui arve saaja ei ole 
vallavalitsusele võlgu. Võlgnikud 
seda soodustust ei saa ja neile 
esitatakse arve täies ulatuses. 
• Vallaelanike soovile vastu tulles 
muudetakse alates 1. novembrist 
praamigraafikut ja ajavahemikul 
1. novembrist kuni märtsi lõpuni 
asendatakse pühapäevased välju-
mised Svibyst 19.05 ja Rohukü-
last 20.15 väljumistega Svibyst 
15.05 ja Rohukülast 16.15. Pü-

hapäeval saab 17.05 Vormsilt väl-
juvale praamile minekuks bussi 
tellida, helistades eelmisel päeval 
bussiinfo telefonil 5638 9666. 
Oluline on esitada tellimus vara-
kult, et bussijuht saaks vajaliku 
bussireisi planeerida, sest püha-
päeva õhtuti on käigus ka otseliin 
Hullost sadamasse väljumisega 
16.45. Buss toob Rohukülast 
16.15 väljuvalt praamilt reisijad 
ainult otse Hullosse ja on vastas 
Rohukülast 18.15 väljuval praa-
mil, siis saavad soovijad sõita ka 
teistesse küladesse.

Jälgige valla kodulehte aadressil 
www.vormsi.ee, kus avaldatakse 
teated ja uudised. 

Surströmming – amps seiklusteotsijatele
Interneti materjali alusel
koostanud Elle Palmpuu

Vormsi saarel tähistatakse su-
vehooaja lõppu traditsioonilise 
Surströmmingsfesti ehk hapusil-
gu õhtusöögiga, kus tutvustatak-
se Rootsi tavasid rahvusliku köögi 
ning rootslaslike tegevuste kaudu. 
Eksklusiivsel õhtusöögil pakutak-
se peokülalistele erilisi maitseela-
musi Rootsi köögist. 

Hapusilk ehk surström-
ming on hapendatud räim, mida 
valmistatakse eelkõige Rootsi 
kõrgrannikul. Puhastatud kalad 
soolatakse, pannakse avatud anu-
masse ning lastakse räimel hapne-
da tänu nende endi ensüümidele, 
mis koos bakteritega moodusta-
vad kala sahhariididest tugeva-
lõhnalise happe, nagu äädikhape, 
võihape või propaanhape. Moo-
dustuvad ka väävliühendid. See-
järel pannakse räimed konservi-
purkidesse edasi hapnema. 

Ajaloost
Mädandatud räimekonserv Surst-
römming on pärit Põhja-Rootsist 
ja usutavasti 16. sajandist.

Levinud müüt jutustab, et 
rootsi meremeestel polnud kala 
säilitamiseks piisavalt soola ning 
püütu roiskus kiiresti. Üritanud 
kala vaid poolega vajalikust soola-
kogusest säilitada, oli varsti selge, 
et süüa see kraam ei kõlba. 

Kohtudes Soome rannarah-
vaga, püüdsid kavalad rootslased 
riknenud kraamist siiski lahti saa-
da ning neil õnnestuski jälk ollus 
soomlastele maha müüa. Aas-
ta pärast naastes olnud Soome 
randlased juba aegsasti rootslastel 
veepiiril vastas, nõudes veel seda 
head kala, mida eelmisel aastal oli 
proovitud.

Rootslased maitsnud viimaks 
ka ise veidrat rooga ja otsusta-

nud, et pole sel häda midagi. Nii 
sai soomlasi tögada armastavate 
rootslaste arvates alguse Surst-
römmingu lugu.

Teine versioon pajatab, et noil 
vanadel aegadel oli sool väga kal-
lis, aga toidusäilitajana Põhjalas 
peaaegu ainuvõimalik valik, ning 
fermentatsioonimeetodil säilita-
tava toidu puhul kulus seda olu-
liselt vähem. Vanade roomlaste ja 
kreeklastegi juurest on leitud kala 
fermenteerimise tõendeid.

Söömine
Rootslased peavad Surströmmin-
gut üheks oma rahvustoiduks ja 
söövad ise ning annavad lahkesti 
ka teistele. Tänapäeval söövad nad 
seda pidulikel puhkudel lameda 
valge leiva, kartuli ja sibulaga. Li-
sada võib tomatit, tilli, hapukoort, 
nagu meil ikka kombeks.

Surströmming tuleb avada 
vett täis anuma põhjas, sest kui 

rõhu all olev roiskunud kraam 
õhuga kokku puutub, võib toimu-
da plahvatus, millest enam toibu-
da pole võimalik. 

See roog on tõesti delikatess. 
Väljakutse, aga huvitava ja rikka 
maitsekombinatsiooniga. Niisa-
muti kui väärikas vakladega kae-
tud vana Prantsuse juust või näi-
teks raipesööjaist silmud.

Kalakesed näevad küll lima-
sed, hallid ja pundunud välja, kuid 
nende maitse on märksa meeldi-
vam kui lõhn. Väga tugev, läbi-
tungivalt terav ja ülimalt pikant-
ne, tugevalt hapukas ja soolane. 
Elukad on konserveeritud koos 
peade-luude ja sisikonnaga, mille 
võib kalu puhastades ära visata. 
Kalu võiks enne tarvitamist pesta.

Huvitav teada
Kuigi surströmmingil on täna-
päeval kõrgem dioksiini- ja PCB-
sisaldus kui on Euroopa Liidus 

lubatud piirmäär, on Rootsile teh-
tud nende reeglite suhtes erand. 

Air France ja British Airways 
on keelanud oma lendudel Surst-
römmingu konserve transporti-
da – olevat plahvatusohtlik.

Populaarse Rootsi laulu «Helan Går» ühislaulmine.
Autor Marii Jürna

Vormsi peo jaoks tuuakse 
konserve Rootsist ning 
avamissteremoonia toimub 
rahvamaja hoovis. Ikka 
põhjusega, et avamisel õhku 
paiskuvad aroomid ei ajaks 
inimesi iiveldama.
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Eestirootslaste tegevus Kaitseliidus ja Kaitseliidu Vormsi Üksikrühmas
IX osa

TANEL VIKS

Noored Kotkad ja 
Kodutütred

Kaitseliidu noorte eriorgani-
satsioon Noored Kotkad asu-
tati 27.05.1930. Sellel päeval 
kinnitas Kaitseliidu vanema-
tekogu Noorte Kotkaste põhi-
määruse ja valis Noorte Kot-
kaste peavanema.

Organisatsiooniliselt sarna-
nesid Noored Kotkad Kaitse-
liiduga, jagunedes malevateks. 
Malevad omakorda malevkon-
dadeks ja viimased rühmadeks 
ning peredeks. Eriorganisat-
siooni eesmärgiks on kasvata-
da noori «vaimselt ja kehaliselt 
mehisteks meesteks, tublideks 
ja tulisteks isamaalasteks ja ka-
sulikkudeks Eesti kodanikku-
deks ning istutada noorte süda-
messe vankumatut rahvusluse 
ja kodumaa armastuse aadet, et 
neist võrsuksid ausad kodumaa 
pojad ja tema vabaduse ning 
rippumatuse kaitsjad».

1. augustil 1930. aastal 
kinnitas peavanem Lääne ma-
leva vanemaks Ühisgümnaa-
siumi direktori Üksti ja 28. 
augustil 1930. aastal pealikuks 
Herbert Rosenbergi.  1934.a. 
koosnes malev 37 rühmast 634 
noorkotkaga78.

Noorte Kotkaste tegevust 
on kirjeldanud Ühisgümnaa-
siumi vilistlane Heino Noor 
oma mälestustes: «Oluline oli 
ka tegevus Noorte Kotkaste 
mererühmas «Urmas» Kait-
seliidu meredivisjoni juures. 
Õppisime navigatsiooni, tund-
sime merekaarti, meil oli õp-
pelaev «Urmas» (6 br.tonni). 
21 «Urmase» poisi seas oli /.../ 
kaks rootslast»79.   

Kahjuks ei maini Noor 
nimeliselt, kes olid need tema 
rannarootslastest kaks kam-
raadi. Noorest aasta hiljem 
lõpetanud rootsi klassis on 
üheksa eestirootslasest noor-
meest, kuid kes neist täpselt 
Noorte Kotkaste rühma kuu-
lus on olemasolevate andmete 
põhjal võimatu väita80. Arves-
tades Noorte Kotkaste rühma-
de komplekteerimispõhimõt-
teid, võib siiski kindlalt väita, 
et tegemist oli Haapsalu Rootsi 
Gümnaasiumi õpilastega. 

Vormsile ei tekkinud Noor-
te Kotkaste rühma pikka aega. 
Ühest küljest oli kindlasti põh-
juseks sobiva juhendaja puu-
dumine, kuid peamiseks põh-
juseks pigem taas rahvusluse 
toonitamine organisatsiooni 
eesmärkides, mis ei haakunud 
aga kuidagi rannarootslusega. 
See, et üksikud rannarootslased 

olid Noorte Kotkaste Ühisgüm-
naasiumi rühmas, näitab pigem 
tolleagse direktori Üksti tubli 
tööd ning oskust leida rootslas-
te suhtes õige lähenemisnurk, 
rahvuslust liigselt toonitamata. 

Noorte Kotkaste merirühm 
tekib Vormsile alles 1939. aas-
tal Peastaabi registrinumbriga 
913. Kasutatud materjalides 
on see suurima registreerimis-
numbriga Noorte Kotkaste 
rühm ja kuna numbreid anti 
registreerimise järjekorras üle-
riigiliselt on täiesti tõenäoline, 
et Vormsi rühm oli kui mitte 
kõige viimane, siis kindlasti 
üks viimaseid terves Eestis. 
Mererühma kotkaks (juhiks) 
kinnitati alates 19.05.1939 
Kaitseliidu Üksikmererühma 
pealik Hugo Mickelin ning 6 
poissi jõudsid teha ka katsed.

Käskkiri nr. 6 (104) 4. 
mail 1939.a. §2 ütleb: «Kinni-
tan pesakotka katses Vormsi 
merirühmast – algajad Algot 
Lindström, Aksel Arvik, Ha-
rald Ilme, Edvin Selin, Viktor 
Grauberg ja Anders Ahlkvist 
arv. 19.05.1939 a.81. Nimed 
näitavad, et osaliselt on tege-
mist Kaitseliidu Üksikmerirüh-
ma liikmete poegadega. 

Ka Kaitseliidu puhul oli 
näha sama pere erinevaid põlv-
kondi, nii et Noorte Kotkaste 
rühma loomisega tekkis juur-
de täiendav põlvkondade kiht. 
Selliselt oli selle organisatsioo-
ni loomine mõeldud ju ka alg-
selt – isad Kaitseliidus, emad 
Naiskodukaitses, pojad Noorte 
Kotkaste organisatsioonis ning 
tütred Kodutütarde liikmena. 

Paraku ei toetanud ranna-
rootslastest poiste puhul or-
ganisatsiooni teket ja sellega 
liitumist rootsikeelne haridus-
süsteem, sobivate noortejuhti-
de puudumine ning rahvuslust 
toonitav retoorika. Tütarlaste 
puhul lisandus veel naise ja 
tütarlapse roll ning positsioon 
kogukonnas, mis surus nad 
väga kindlatesse raamidesse. 

Kuigi Naiskodukaitse lii-
kumine Vormsil siiski tekkis, 
ei olnud Kodutütarde organi-
satsiooni loomiseks aeg küps 
ning tütarlastele suunatud or-
ganisatsioon jäi loomata. Või-
malus, et Ühisgümnaasiumis 
õppivad rannarootsi tüdrukud 
olid Kodutütarde organisat-
siooni liikmed kooli juures 
tegutsevas rühmas, on täiesti 
olemas. Eriti arvestades juba 
eelnevalt märgitud koolidirek-
tori tarka tegutsemist.

Eestirootslaste tegevus 
naiskodukaitses

Esimesi Lääne maleva malev-
kondade naisorganisatsioone 

hakati looma juba 1925. aas-
tal. Peale ajutiste põhimäärus-
te kehtimahakkamist 1927.a. 
hakkas Naiskodukaitse for-
meeruma sarnaselt tema hilise-
ma mudeliga.

1928. aastal oli Lääne ring-
konnas 17 jaoskonda 212 liik-
mega. Naiskodukaitse Lääne 
ringkonna juhatuse pöördu-
mine 1928. aasta septembris 
iseloomustas väga ülevaatli-
kult organisatsiooni hetkeseisu 
ning probleeme: «/.../ Meeste 
taktikalistel õppustel ja las-
kevõistlustel on naised ikka 
toitlustamist korraldanud/.../ 
Isamaalise kasvatuse alal on 
Läänemaal väga palju tööd. 
Maapinna vähese viljakuse 
tõttu on läänlased vaesed ja 
vähese haridusega. Selle tõt-
tu ei anna nad endile ka veel 
rahvustundest ja omariiklusest 
aru. Läänlaste hinges ei ole 
veel juurdunud arusaamine et 
nüüd rahvas ise valitseb en-
nast. Ei ole veel kohusetunnet 
ühiskonna vastu. Ei tunta ka 
küllalt eesti rahva minevik-
ku./.../ Sellepärast on Lääne 
naiskodukaitse ringkond ka 
oma tähtsamaks ülesandeks 
säädnud tutvustamise rah-
va minevikuga, rahvustunde 
tärkamise, kohusetunde kas-
vatamise ühiskonna vastu ja 
omariikluse idee kasvatami-
se... NKK Lääne ringkonna 
juhatus»82.

Taas rõhuti rahvustundele 
ja eestlusele, kuid arvestades 
naise positsiooni rannaroots-
laste kogukonnas ei omanud 
see isegi tähtsust. Vormsi nai-
sed olid rõhutatult traditsiooni-
des kinni, näiteks rahvarõivaid 
kanti massiliselt kuni Eestist 
lahkumiseni 1943.–1944. Seda 
mitte ainult pidupäevadel, vaid 
igapäevaselt – ennesõjaaegse-
tel fotodel on kaasaegses rõi-
vastuses tütarlapsi näha alles 
kolmekümnendate lõpus. 

Ka Kaitse Kodus ning Lää-
ne Maleva Teatajates on mit-
meid olukirjeldusi kokkupuu-
detest rannarootsi naistega. 
Üks kirjeldab kinobussi väl-
jasõitu Pürksi Põllutöökooli: 
«Kooli sisekord oma traditsioo-
niliste kommetega ja äärmise 
distsiplineeritud tagasihoidlik-
kuse ja korrektsusega tuletas 
meelde teatavas mõttes sõja-
kooli korda. /.../ Kõik naisõ-
pilased peaaegu eranditult 
kannavad rahvariideid. Musti 
pikki pliseeritud kleite, jalas 
paksi villaseid sukke tingimata 
eredates värvides, pastlataoli-
sed kingad jalas, kõigil pikad 
patsid, käivad nagu nunnad»83. 

Sarnane olukirjeldus on 
olemas ka hilisemast ajast ko-

dutütarde juhtide väljasõidust 
Vormsi saarele, kus noored 
on siiralt hämmingus vanade 
kommete rohkuse ja rahvarõi-
vaste kandmise üle84. 

Kõigest hoolimata Naisko-
dukaitse Vormsil siiski tekkis. 
Maleva pealiku käskkirjaga
nr. 24 15.05.1934 kinnitati 
Naiskodukaitse Vormsi jaos-
konna esinaiseks Louise Väe-
den85. Samas ühtegi märki 
sellest, et kinnitamisele oleks 
järgnenud ka mingi sisuline 
tegevus, ei ole pikemat aega. 
Järgmine märk Vormsi rühma 
tegevusest on alles septemb-
ris 1937, kui Naiskodukaitse 
Vormsi jaoskonda võetakse 
liikmeks Milja Källe, Agnetha 
Lindström, Marta Appelblom, 
ja Ragnhild Nyman86. Võima-
lik, et Lindström ja Appelblom 
olid ühed esimesed rootslan-
nad, kes organisatsiooni liik-
meks astusid. 1938. aastal 
astus organisatsiooni veel 11 
naist, neist 4 rootslannat87 
ning 1939. aastal 3 naist, kel-
ledest 2 olid rootslannad88. 
Taas torkab silma, et peamiselt 
olid naiskodukaitsesse astujad 
kaitseliitlaste abikaasad või 
hõimlased nagu näiteks Katari-
na Friberg, Katarina Berggren, 
Maria Appelblom jt. Käesolev 
loetelu ei ole kindlasti ammen-
dav ning võimalik, et tegeli-
kult oli naiskodukaitse rühm 
suurem. Näiteks on olemas 
teade, et Vormsi jaoskonnas 
on Koidu Eugaste nime muut-
nud Väedeniks89 (läbi abielu 
Villem Väedeni venna Leoga) 
ning samuti pealik Mickelini 
pöördumine Ida Kalffi poole, 
kellest oli vahepeal saanud 
Vormsi jaoskonna esinaine90. 
Viimase kahe puhul on aga 
liikmeks arvamise käskkirjad 
puudu, mis annab võimaluse 
arvata, et puuduvaid käskkirju 
võib olla veel enam. 

Ida Kalffi asemel sai jaos-
konna esinaiseks eestlanna 
Milja Källe, kes oli kaitseliit-
lase August Källe abikaasa. 
Sellega seoses avaldas Vorm-
si Üksikrühma pealik Hugo
Mickelin Lääne Maleva Tea-
tajas pöördumise: «Tervitan 
pr. Milja Källe’t tema asumi-
sel naiskodukaitse Vormsi 
jaoskonna esinaise kohale. 
Loodan, et kestab edasi meie 
kodukaitsjate ühine sõbralik 
ja ülesehitav koostöö, mis leid-
nud hääd suhtumist ja mõist-
mist paremalt. Samuti loodan, 
et alles teotsemisele ärganud 
Vormsi naiskodukaitse pere, 
leiab teie asjalikul juhtimisel 
õige intensiivse tegevuse ja 
töösuuna. Seniks jõudu tööle! 
H.Mickelin»91.

Tundub, et hoolimata oma 
väiksusest ja rahvuslikust 
kooslusest sai Naiskodukaitse 
jaoskond oma töö lõpuks ka 
käima ning vahetult ennem 
organisatsiooni likvideerimist 
suudeti näidata Lääne Maleva 
teiste üksuste foonil ühe üritu-
se raames koguni silmapaistvat 
tulemust. Nimelt viidi 01.01-
01.03.1940 läbi Naiskodukait-
se Lääne Ringkonna sanitaar-
korjandus.

Vormsi naised suutsid 
korjata 101,05 Kr, mis oli 37 
jaoskonna seas 6. tulemus, 
suurim summa tuleb Haap-
salust 237,10, väiksemad on 
Kärdla 0 Kr ja Haimre 1,50 kr). 
Ringkonna abiesinaise pöör-
dumises tehti Vormsi naistele 
kaudselt ka kummardus, kuid 
pöördumise toonis oli juba 
märgata peatse lõpu aimdust: 
«Eriti agarad olid korjamises 
mõned vähemad jaoskonnad, 
kuna ainult Kärdla jaoskond 
nähtavasti asja tõsidusest täiel 
määral aru ei suutnud saada, 
korjanduslehti tühjalt tagasi 
saates, vabandades erakordse 
ajaga. Selle juures unustas aga, 
et just erakordne aeg meilt kõi-
gilt nõuab erakordset üksmeelt 
ja ohvreid»92. 

Paraku ei ole rannaroots-
lannade tegevusest Naiskodu-
kaitses rohkem teada. On veel 
olemas 1938. aasta statistika 
NKK Lääne Ringkonna kohta, 
mis ütleb, et 1938. a. oli  ring-
konnnas 40 jaoskonda 1085 
liikmega. Rahvuselt oli liikmes-
konnas: eestlasi 1064, rootslasi 
10, sakslasi 4, poolakaid 4 ja ve-
nelasi 393. Isegi, kui 1939.–1940. 
rootslannade arv kahekordistus 
oli neid organisatsioonis siiski 
ebaproportsionaalselt vähe. 

Kokkuvõtteks võib öelda, 
et eestirootslaste traditsiooni-
line kogukonnakeskne elukor-
raldus aga ilmselt ka ebapiisav 
eesti keele oskus ei soodusta-
nud eestirootsi naiste integree-

rumist ühiskondlikku ellu ning 
kuigi see kolmekümnendate 
lõpus selgelt kasvas, jäi see 
siiski võimalikust väiksemaks.

Kokkuvõte
Käesolevas töös tulid välja ees-
tirootslaste erinevused meelsu-
ses ja suhtumises Eesti Vabarii-
ki ning riigikaitsesse esimesel 
iseseisvusperioodil. Vaadates 
aga veel hilisemaid ehk 1941. 
aasta sündmusi, ei olnud ees-
tirootslaste käitumisel eestlas-
tega võrreldes enam mingeid 
erinevusi.

Tegutsemisjooned ei jooks-
nud rahvuste järgi, näiteks 
Vormsil toimunut võib võrrel-
da suvalise teise piirkonnaga 
Eestis. Ka Vormsil oli inimesi, 
kes läksid Nõukogude võimu-
ga koostööle ja olid ka inime-
sed, kes nad hiljem sakslastele 
välja andsid. Ka Vormsilt küü-
ditati 1941. aasta suvel kogu-
konna juhtfiguurid ning mo-
biliseeriti mehi Punaarmeesse. 
Ka rootslaste seas oli mehi, kes 
jäid Punaarmeesse, aga enam 
oli neid, kes poolt vahetasid 
ning sakslaste poole üle läksid.

Omamoodi isegi rahvus-
vahelist vastukaja põhjustas 
Vormsilt pärit Anders Ahlber-
gi tegevus, kes ühines Soo-
mepoistega, kuid keda peeti 
venelaste salakuulajaks ning 
kes hiljem õppelaagris olles 
ühel ööl ka venelaste poole üle 
jooksis. 

Oli inimesi, kes üritasid 
olukorda ära kasutada ning 
kaaskodanike, isegi hõimlaste 
vara endale saada. Oli mehi, 
kes liitusid omakaitsega ning 
kes enda kätte vangi sattunud 
punaarmeelased pikema jututa 
likvideerisid. Erinevusi enam 
ei olnud  ning kolmekümnen-
date teisel poolel alanud integ-
reerumise viisid lõpliku nivel-
latsioonini 1940.–1941. aasta 
sündmused Eestis.
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Teemaplaneering – väga tähtis dokument 
VALVI SARAPUU
kinnisvaraspetsialist

Eelmises valla ajalehenumbris 
oli kolmes artiklis kajastatud, 
kui oluline on teemaplanee-
ring iga Vormsi valla elaniku 

ja maaomaniku jaoks. Kordan 
siin eelmises lehes ilmunud 
vallavanema sõnu juhtkirjast: 
See on ülioluline protsess, mis 
määrab tulevikuks ära nii mit-
medki arengud Vormsi saarel.

Selleks, et dokument saaks 

maksimaalselt erinevaid huve 
arvestav, on viimane aeg teha 
ettepanekuid. Kogu protsess 
on avalik ning jälgitav ka val-
la kodulehel rubriigis http://
vormsi.ee/demokraatia/teema-
planeering 

Sooviks veel kord toonitada 
ja kõikidele südamele panna: 
kui on mingeid mõtteid, siis 
JUST NÜÜD ON ÕIGE AEG 
oma ettepanekud vallavalitsuse-
le esitada. Paraku on tihti nii, et 
inimesed «ärkavad» pisut hilja. 

Püüaks seda «tudengi sündroo-
mi» seekord vältida- mida varem 
laekuvad ettepanekud, seda 
kvaliteetsem lõpptulemus saab.

Kahjuks on peale seda lae-
kunud ainult 1 ettepanek ühe 
eramaa kohta. Planeerijad kü-

sivad iga nädal, kas on tulnud 
ettepanekuid. Kahjuks pean 
vastama eitavalt. 

Elanikud, maaomanikud, 
külakogukonnad, seltsid – oo-
tame teie kirjalikke ettepane-
kuid ja mõtteid!



Noorte Hääl 25.03.1986

MAIRE LAOS
MATI LAOS

Vormsi on alla saja ruutki-
lomeetri tilluke saar keset 
Väinamerd. Mandriga ühen-
dab teda vaid talvine jäätee 
ja muul ajal paar-kolm korda 
päevas popsuv saarenimeli-
ne praam, mis Rohuküla või 
Vormsi sadamas kõigile oma 
olemasolust suure jorinaga 
teada annab.

Suuruselt Eestimaa kol-
mandast saarest – jääb Vormsi 
maha poole võrra, see-eest 
edestab viiendat – Kassarit 
– viis korda. Justkui viljakas 
ema on Vormsi oma tiiva alla 
kogunud rohkem kui neli-
kümmend ümbruses asuvat 
väiksemat saart, millest nii 
mõnigi pakuks hädapära-
seid robinsonielu nautimise 
võimalusi priitahtlikele, sest 
looduse stiihia tõttu robinso-
niks muutumist tänapäeval 
vaevalt sageli ette tuleb, vä-
hemalt Eestimaa rannikuvete 
saartel mitte. Aga kui oma 
kujutlusvõimet kõvasti tur-
gutada, võib ka Vormsil, kus 
keskmiselt ühel ruutkilomeet-
ril tavaliselt rohkem kui nelja 
inimest ei trehva, end peaaegu 
robinsonina tunda. Põline lin-
naasukas vähemalt.

Meie tundsime end küll 
niiviisi, kui eelmise aasta ma-
levaaja algul Vormsil maabu-
sime.

27 puna-mustas EÕM-i 
vormis malevlast tuli Vormsi 
suvistesse töödesse oma and-
ma. Mitmeaastased malevako-
gemused varuks, läks suvele 
vastu uudishimust elevile aetud 
kaheliikmeline komandörkoos-
seis: teadsime, millised olid 
malev ja malevlased 70-ndate 
aastate keskpaiku, teadsime, 
millised 80-ndatel, küsimärk oli 
MALEVLANE ’85.

Töötahteline?
Lõbuhimuline?
Ennast või teisi arvestav?
Kümneid küsimusi oli 

veel varuks.
Suvi pidi kõigile vastu-

sed andma. Oma silmade 
läbi tahtsime malevas selgust 
saada, sest turujutt on ikkagi 
turujutt ja nurgatagustes võib 
teinekord maleva kohta ka 
igasugust lora kuulda.

Mida annab malev maale 
ja maa malevale? Selle oma-
pärase suvise maleva-majandi 
sümbioosi perspektiivikust ei 
kavatsenud me kahtluse alla 
seada. Vaidlused õpilasmaleva 

kasulikkusest või kahjulikku-
sest on ammu lõpuni vaieldud 
ja maleva eksisteerimise eest  
sõdijaile õigus jäetud. Aga et 
too poolteisekuine kooselu 
eneses veel mitmeid arutle-
misvõimalusi kätkeb, oli ka 
arvatav. Ehk näeb neid prob-
leeme ka EÕM-i jaoks suh-
teliselt haruldases tööpaigas 
– saarel?

Kõige selle teadasaamise 
jaoks me siis saaremalevasse 
läksimegi.

Mälu värskendamiseks, 
tuleviku tarbeks otsustasi-
me pidada rühmapäevikut, 
millesse kirjapandu osaliselt 
järgnevas loos ka lugeja ette 
toome. 

Kärbsepaber
Ei tea, mis võluvägi peitub 
saarte malevates, igatahes on 
saarerühma malevlasi hulga 
lihtsam leida kui kullakarva 
võid Nõmme turult. Raske 
polnud ka mullu Vormsi rüh-
ma koosseisu kokku saada. 
Kui oli, siis ainult ses plaa-
nis, et keda võtta, keda jätta. 
Kandidaate tõmbas väikese 
Vormsi malevarühm ligi kui 
kärbsepaber. 

See polnud ühe kooli 
rühm, vaid koosnes tollase 
Agrotööstuskoondise tööta-
jate tööhimulistest järeltulija-
test.

Meenub ühe lapsevanema 
kommentaar: «Üheski kooli-
rühmas ei saa tavaliselt luua 
nii ühte meelt kollektiivi ja 
saavutada nii head distsiplii-
ni kui taolises rühmas, kus 
hoopis laste vanemad üksteist 
tunnevad. Viimasel juhul an-
nab ju iga malevast saadud 
kiri teavet rühma käekäigu 
kohta tervele vanemate töö-
kollektiivile ning igale vane-
male eraldi. Kindel on, et just 
siin panevad vanemad lastele 
eriti südamele hästi töötada ja 
korralik olla, sest milline issi 
või emme tahaks oma lapse 

pärast töökaaslase ees häbisse 
jääda. Koolirühmal üldjuhul 
selline nö kaitseventiil puu-
dub: vanemad ei pruugi üks-
teist (hästi) tunda ja õpilaste-
le on rühmakomandörgi kui 
vaid ajutine koolmeister, keda 
on üldjuhul lihtsam ümber 
näpu keerata kui päris klassi-
juhatajat. Mina olen asutuste 
rühma poolt.»

Sellise põhjendusega oli-
me päri meiegi. Agasid on 
muidugi kõikjal, nii asutuste 
kui ka koolirühmadel. Ar-
vame aga, et ehk tulevikus 
tuleks neid agasid veel kord 
kaaluda ja kokku lugeda.

Rühmakandidaadid said 
kokku mõned kuud enne ma-
leva algust ja nende hulk võis 
ainult ehmatada. Vormsile 
tahtjaist oleks saanud moo-
dustada kaks ja pool rühma... 
Mida tihedam sõel, seda etem 
rühm – sõnastavad targad ühe 
malevareegli. Nii et koman-
döridel ei saanud nurinaks 
põhjust olla. See, et mõni 
asi vahel kõigi reeglite kiuste 
ideaalselt klappima ei hakka, 
ununes hirmsas rühmatege-
mistuhinas sootuks…

Valikut lihtsustas esialgu 
see, et kaugeltki kõigi vane-
mad ei töötanud tollases Eesti 
NSV Agrotööstuskoondises. 
Järgmisena tõmbas valitute 
ringi koomale pisike kurikaval 
ankeet, mis kõigil täita tuli. 
Seejärel jäid välja endised 
Vormsi-rühma malevlased – 
see oli targematelt peadelt tul-
nud soovitus kujundada mõ-
neski suhtes ümber eelmiste 
aastate Vormsi malevamaine. 
Muuseas, pärast saime aru, 
kui õige otsus see oli, ning ka-
hetsesime hullupööra, et seda 
joont päris lõpuni ei saanud 
pidada! Ja siis tuli veel keda-
gi jätta, kedagi võtta, kedagi 
asendada, kedagi juba välja-
jäetutest tagasi kutsuda. 

Üldiselt oleks rühma 
kokkusaamise üle kurtmine 

olnud sulaselge patt. Palju 
halvem olnuks see, kui üldse 
kedagi valida poleks olnud. 
Rühma mittepääsenuid võis 
aga lohutada vaid teadmi-
ne, et igal maleva-aastal on 
Eestimaal terve ports neid 
mossis näoga tüdrukuid, kes 
ühtegi malevarühma pole 
mahtunud, ja neid ahastavaid 
rühmakomandöre, kes ei tea, 
kuidas oma naiskonnast sega-
võistkonna saaks. 

Nagu öeldud, polnud 
Vormsi rühma kokku saada 
mingi eriline kunsttükk. Küll 
aga tuli ära öelda üsna mitme-
tele meie vabariigi keskmise ja 
suurema kaliibriga ülemuste-
le, kes oma järeltulijaid väljas-
pool moodustamispõhimõt-
teid iga hinna eest just Vormsi 
malevasse püüdsid sokutada. 
Nagu võib mõista, polnud 
need äraütlemisedki ühele 
rühmakomandörile alati just 
kergete killast. 

Ühele rühma viimasele 
malevaeelsele kokkusaamise-
le jõudis ka noormees, keda 
kumbki meist enne polnud 
näinud. «Nooh,» venitas ta 
kuidagi iseäralikult kõrgilt ja 
heitis võidutseva pilgu esmalt 
meile ja siis ümbruses ole-
vatele pea kindlalt Vormsile 
sõitjatele, «pange siis mind 
ka kirja. Kui teil vastuväiteid 
tekib, eks ma siis lasen temal 
või temal teile helistada. Või 
nendest ei aita veel?»

Nemad olid kaks vabariigi 
ministrit…

«Eks neil tuleb siis meile 
helistada,» vastasime vaikselt 
ja sulgesime nimekirja.

Päris selge, et nemad loo-
mulikult ei helistanud…

Kas Vormsile pääsuks 
mäng tõesti nii kõrgest mas-
tist käis? Käis. Arvasime, et 
ehk mõnel pool mujal ka. Ja 
ausalt öeldes on see hea – näi-
tab veel ühest küljest Eesti 
Õpilasmaleva populaarsuse 
kasvu.
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Armumine saare imekaunisse 
loodusesse ja müstilisse 

atmosfääri toimus silmapilkselt
ANNELI JA KAHRO TALL

Oleme Anneli ja Kahro koos 
Saara (21), Patricku(17) ja 
Irisega (8).

Ametilt arstid ja pärit Tallin-
nast. Saara on meil maailma-
rändur, peale keskkooli seikles 
Austraalias ja Aasias terve aas-
ta. Hingelt looduslaps, luuleta-
ja ja kirjapiiga.

Saara armus meie eeskujul 
Vormsi saarde nii ära, et terve 
selle suve elas meil tallis ja selle 
kõrvalt töötas Krogis ettekand-
jana, mis oli küll töine kuid lõ-
bus ettevõtmine.

Patrick õpib usinasti kesk-
koolis Tallinnas ja saare vahet 
käis veidi hõredamalt, kuid siis 
ikka oma käreda krossimootor-
rattaga, millega ka Vormsi tore-
datel kurvilistel teedel pisikese 
õnnetuse läbi tegi, kuid sellest 
tuli Ta õnneks vaid kriimudega 
välja.

Iris meie pesamuna seikles 
meiega koos kogu suve saa-
rel ja sügisest sai Ta pandud 
Vormsi kooli õpilaseks. Esialgu 
küll koduõppe vormis. Reedeti 
katsume ka talv läbi kooli ko-
hapeale jõuda. Oleme koolist 
ja sellisest õppevormist väga 
vaimustatud. Nii individuaal-
ne lähenemine igale lapsele on 
luksus, mida harva koolisüs-
teemis kohtab. Iris on hakanud 
tublisti raamatuid lugema ja 
õppimine läheb tunduvalt en-
tusiastlikumalt kui seni. 

Meie saare leidmise lugu 
algas üle aasta tagasi. Anne-
li ema on Vormsilt pärit. Elas
õe-vendade ja vanematega 
Sviby külas ja vahepeal ka Suu-
remõisas teenijate majas. Anne-
li veetis lapsepõlves nii mõnegi 
toreda suvepuhkuse saarel. 
Kahro oli rohkem seotud Saa-
remaaga, kus õpetajatest vane-
mate suvekodus, vanas talus sai 
veedetud kõik koolivaheajad 
koos vaarema õe ja vendadega. 

Hilisem elu ja arstiamet 
tõi meid Tallinnasse, kuid üha 
enam kasvas soov muutuse 
järele. Anneli emal oli Svibys 
tagastatud väike maalapp, mida 
tulime kaema, maha müümise 
mõtetega eelmise aasta augustis. 
Armumine saare imekaunisse 
loodusesse ja müstilisse atmo-
sfääri toimus silmapilkselt. Ot-
sus alustada maaeluga ja seda 
Vormsi saarel sai vastu võetud, 
kuid asukoht polnud siiski päris 
see. Vaatasime jalgratastega saa-

rel tuuritades läbi pea kõik müü-
gis olevad kohad ja kõige viima-
ne kuhu me parajalt väsinutena 
jõudsime, oli Suuremõisa Tall.

Need müürid, heinamaad ja 
põldmarjapõõsad tervitasid nii 
nagu ei ükski teine koht,  nii saa-
rel kui hiljem ka mandril alterna-
tiive otsides ja kaaludes. Nii tu-
gevast positiivsest emotsioonist 
seotuna tegime palju esialgseid 
plaane ja mõtteid ümber (oli ju 
plaanis pisike ökonoomne ma-
jake ehitada). Peale põhjalikku 
mõttetööd ostsime ta ära. 

Vormsi saar on meid siia-
ni alati vastu võtnud imeilusa 
ilma ja päiksesäraga. Siiani ei 
suuda ära imetleda nähtusi 
taevas – loojangud, virmalised, 
pilvemustrid ja tähistaevas, ja 
maapeal. Looduskaunid kohad 
on nii lähedal, väike jalutuskäik 
ja alati on kordumatult kaunis 
kogemus jälle mällu talletatud. 
Loomi ja linde oleme palju näi-
nud ning sekka ka mõned tore-
dad roomajad, kellest üks meil 
ka valvekoera eest.

Ootamatu üllatusena tuli 
saarerahva külalislahkus ja 
tervitav suhtumine meisse. 
Niisugune abivalmidus ja sü-
damesoojus on meid sügavalt 
puudutanud. Teine üllatus oli ka 
kolleegide rohkus saare eri nur-
kades, kohati on praamil tunne 
nagu oleks kursuse kokkutuleku 
või haigla suvepäevadele mine-
kuga tegemist. Kõik need posi-
tiivsed märgid on meile näida-
nud, et oleme hea ja õige valiku 
teinud ning plaanime üha enam 
end siduda saare elu ja rahvaga.

Esialgu tegeleme Suuremõi-
sa talli (perekonna nimi on meil 
ka Tall, nii et ka see sobib hästi 
kokku) korrastamisega ja esi-
mese elamiskõlbliku nurgakese 
loomisega selles suures majas. 
Ilus on vaadata, kuidas hoo-
litsus ja vaev on vana hoone 
ja selle krundi särama löönud. 
Optimistlikuma plaani järgi loo-
dame järgmine suvi lagunenud 
krundimüüri korda teha. Vastu 
talve saab hoone ka uued vära-
vad. Muu tahab aega ja palju 
mõtlemist saada – mida ja mis 
järjekorras teha. Anneli alustas 
õpinguid mahepõllunduse val-
las ja Tema unistuseks on saarel 
luua isemajandav elupaik, koos 
integreerumisega üksteist toeta-
vasse saare kogukonda. Kahro 
on juba end saarele elanikuna 
sisse kirjutanud ja loodame, et 
ametlik seisund saab tulevikus 
ka reaalsele vastama. 

Aastatetagused meediakajastused 
Vormsi elust-olust

Oktoobrikuu ajalehest algab 30-aastata-
gune malevasuve meenutus EÕM-i rüh-
makomandöridelt Maire ja Mati Laoselt. 

Kokku ilmus 1986.a. Noorte Hääles 
üheksa osa. Põnev on lugeda Vormsi 

elust, malevlaste tegemistest, selleaeg-
setest probleemidest jne. Tore oleks, kui 
mõni 1985.a. Vormsi malevarühmas ol-
nu või ka rühmakomandörid võtaksid 

ajalehe toimetajaga kontakti ja nõustuk-
sid  jagama oma muljeid.

Talli ostu pühitsemine kogu perega 
Autor: perekond Tall erakogu

Malevasuvi keset merd
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Vaade Saxby 
majakast. 

Ülemine foto 
pärineb SOV 

arhiivist,
alumise foto

autor
Elle Palmpuu

Väljaandja: Vormsi Vallavalitsus
Hullo küla, 91301, Vormsi vald, 

Telefon 529 6318
E-posti aadress vv@vormsi.ee

Toimetaja: Elle Palmpuu
Vormsi vallavalitsuse referent

Küljendaja: Katri Henga
Trükk: AS Pajo

Vormsi valla ajaleht on saadaval
elektrooniliselt aadressil

www.vormsi.ee/elu-vormsil/vormsi-vallaleht.
Ajaleht ilmub üks kord kuus.

Tagasisidet ja kaastöid 
ootame e-posti aadressile

vv@vormsi.ee.

TEATED
JUUKSUR

Juuksur tuleb saarele 3. ja 4. novembril.

ISADEPÄEV

Põnev isadepäev 6. novembril kell 15.00 koolima-
jas. Põnevust pakub elukutseline droonilennuta-
ja Jaan Kronberg, kes räägib uudsetest lennuma-
sinatest ja tõstab mõne objekti Vormsi taeva al-
la. Lisaks droonidele korraldatakse paberlennu-
kite lennutamise võistlus ning süüakse kilupiru-
kaid.

XIX MARDILAADALE!

Tule 7. novembril Tallinna Saku Suurhalli Mar-
dilaadale! Läheme hommikuse praamiga ja õh-
tuks koju tagasi. Osavõtu soovist teata hiljemalt 
3. nov tel 5331 6317  või e-kiri h.rinnak@gmail.com. 
Oodatud on ka kooliõpilased. Seltsing Vormsi 
Pensionärid

LUULEÕHTU

Küünlavalgusõhtu «Kõik mis läinud…» 30. novemb-
ril algusega kell 18.00 raamatukogu ruumes. Tassi-
ke teed ja soe tuba ootab teid kuulama või ette 
kandma luulet, mis hellalt paitab meie hinge.

Uued raamatud raamatukogus
Augusti- ja septembrikuus ilmunud raamatud:
Eesti kirjandus
Ilves, E. «Kirju»
Lall, T. «Katki»
Laur, M. «Lahustumine»
Ruitlane, O. «Vee peal»
Saetalu, S. «Minu Uganda»
Sander, M. «Litsid: Esimene raamat»
Tigane, L. «Palun seda härrat….»
Tõlkekirjandus
Evans, N. «Kleidivaras»

Leblanc, M. «Kolmekümne sarga saar»
Luhtanen, S. «Nümfid»
Koch, H. «Õhtusöök»
Lastekirjandus
Püttsepp, J. «Gibraltari laevakoerte ühing»
Raudla, H. «Õpetaja Albert»
Tomusk, I. «Digipöörane kool»
Tuule, S. «Tagalaane valitsejad»
Muu kirjandus
Laar, M. «Maailma ajaloo tähtsündmused ja Eesti» Soo-
mere, I. «Parajuhtumid Eestimaal»
Läänemaa aastaraamat 2014, koostaja Lääne maavalitsus
Sikk, R. «Vihaga, kuid vihaga»

Igaüks saab tuleõnnetust ära hoida
LIINA REINSAAR
Päästeamet

Tänavu on tulekahjudes oma elu jät-
nud juba 36 inimest. Peamine tule-
kahjude põhjus on jätkuvalt hooletus. 
Sel aastal ligi pooled hukkusid just 
hooletu suitsetamise tagajärjel algu-
se saanud tulekahjudes. Keskmiselt 
hävib tules iga päev kaks kodu. Ligi 
pooled hukkusid suitsetamisest põh-
justatud tuleõnnetuse tagajärjel, neist 
omakorda suitsetasid tulekahju puh-
kemise ajal voodis või tugitoolis ligi-
kaudu neljast kolm. Üle poolte huk-
kunutest olid vähemalt 61-aastased. 
Alkoholijoobes oli teadaolevalt 58% 
hukkunutest. Suitsetamisest alguse 
saanud tulekahjus hukkunutest olid 
joobes 87%. Ligi kolmandik käesole-
val aasta hukkunutest hukkusid ilma 
elektrita eluruumis,  neist 73% lahtise 
tule kasutamise tõttu alguse saanud 
tulekahjus (küünla põletamisest).

Suur hulk inimesi elab oma iga-
päevaelu tuleohuriskiga. Näeme, et 
küttekolded ja elektriseadmed ei ole 
korras, inimesed kasutavad hooletult 
lahtist tuld ja mis peamine – jätku-
valt puuduvad majapidamistest töö-
korras suitsuandurid. Kahjuks tõdeb  
inimene, või halvimal juhul tema 
lähedased, et elupaik on tuleohtlik 
alles siis, kui päästjad tema kodu 
kustutavad.

«Märka, hooli ja aita – ole eesku-
juks teistele ja pea meeles, et igaüks 
meist saab anda oma panuse turvali-
se elukeskkonna loomisel. Kõik algab 
meist endist ja ka meie kodust,» rõ-
hutas Päästeameti peadirektor Kuno 
Tammearu. «Kõige lihtsam viis oma 
kodu ja lähedasi tuleohu eest kaits-
ta, on veenduda kodu tuleohutuses. 
Seda saab hõlpsasti teha testi abil 
aadressil www.kodutuleohutuks.ee. 
Selle juures pidage meeles ka neid, 
kes ise end aidata ei saa või ei oska.»

Vormsi juurtega ajaloolane ilmutas raamatu eestirootslaste asustusloost 
28. september 2015
Refereering http://online.
le.ee/2015/09/28/vormsi-juurte-
ga-ajaloolane-ilmutas-raamatu-
eestirootslaste/

KAIRE REILJAN

Vormsi juurtega Rootsi arheoloo-
gi ja ajaloolase Jonathan Lindst-
römi sulest ilmus rootsikeelne 
raamat «Biskopen och korstå-
get 1206» («Piiskop ja ristisõda 
1206»), mis tutvustab tema teoo-
riat eestirootsi asustuse algusest 
Eestis 13. sajandil.

Äsjailmunud raamatus ju-
tustab Lindström kroonikate, 
kirjade ning maha jäetud ja võs-
sa kasvanud külaasemete kaudu 
loo 13. sajandi alguse Põhjalast 
ja Taani kuninga Valdemar Sejri 
1206. aasta ristisõjast Eestisse. 
Raamatu üks keskne tegelane on 
aga tollase Euroopa üks tähtsa-

maid kirikumehi, Lundi peapiis-
kop ja hilisem Taani asehaldur 
Tallinnas Anders Sunesen, keda 
Lindström peab 1206 ristisõja 
ja rootslaste ümberasumise init-
siaatoriks.

Lindström on oma uurimus-
tes jõudnud tõdemuseni, et ees-
tirootslaste esivanemad on pärit 
Rootsi Ölandi saare põhjaosast, 
kust nad 1206 Vormsile ümber 
asustati. Ajaloolase sõnul viita-
vad nii külanimed kui ka külade 
suurus keskajal sellele, et esime-
sena asutati viis küla Vormsi lää-
neosas, kus asusid ka paremad 
põllumaad. Sealt levis asustus 
edasi Vormsi idaossa, Noarootsi 
ja Riguldi-Sutlepa kanti.

Jonathan Lindström on root-
si arheoloog ja ajaloolane, kes on 
välja andnud ligi paarkümmend 
ajaloost, arheoloogiast ja loodus-
teadusest jutustavat raamatut 
nii täiskasvanutele kui ka laste-

le. Oma tegevusega on ta välja 
teeninud Hertsog Karli pree-
mia, Rootsi suurima ajaloolase 
preemia 2013, Societas Archa-
eologica Upsaliensis teadusliku 
preemia 2012 ja 2009 nimetati ta 
Aasta rahvaharijaks.

Jonathan Lindströmi isa Olle 
Lindström on sündinud Vormsil 
kuid noorukina II maailmasõja 
ajal Rootsi põgenenud. Olle Lind-
ström, kes oli Vormsi kodukandi-
ühingu esimees, hukkus Estonia 
katastroofis.

Kurb mälestus Svibyst.
Foto SOV arhiiv

Jonathan Lindström kevadel Vormsi kultuuripäeval rääkimas Vormsi 
asustamise teooriast. Autor Meeme Veisson


