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Toimus Stockholmi Eesti Maja
aastakoosolek Lk 3

Hain Rebas – 
Rootsi Eestlaste 
Liidu
Kultuuri-
auhinna
laureaat 2018

Liina Pulges
esineb oma  
etendusega 

“#aastaema”
Lundi

Eesti Majas
30. mail

kell 19.00

1944. aasta suvel, kui Nõukogude Liit oli juba 
jälle Eesti pinnale tunginud ja Sinimägedes 
peeti ajaloo verisemaid lahinguid, tegi laev 
Juhan rannarootslaste päästmiseks lausa 
üheksa reisi, kokku jõudis teisele poole merd 
umbes 7000 eesti rootslast.

Filmikaadrid on unikaalsed. Need on 
üles võtnud tööstur Artur Aleksander Linari- 
Linholm ja suures plaanis on näha tema pere-
konda. Filmirull liigub mitukümmend aastat 
käest kätte ja põlvest põlve. Selle täpset tra-

jektoori on võimatu tuvastada, aga arvata-
vasti liikus jupike Eesti ajalugu ka Aafrika ja 
Ameerika mandri vahet, kuni Triinal põgene-
nud Eesti rootslased aasta tagasi okupatsioo-
nide Muuseumi töötajatega ühendust võtsid ja 
rariteetne ajaloofilmike ühtäkki pinnale ujus. 

Triina filmi saab näha Tallinnas Oku-
patsioonide Muuseumi püsiekspositsioonis 
alates juulist.
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Aprilli lõpus toimus Stockholmi
Sofia kirikus võimas kontsert
“Hoia, Jumal, Eestit” – 
Eesti Naislaulu Seltsi sünnipäeva-
kingitus Eesti Vabariigi
100. sünnipäevaks.
Loe lähemalt lk 9!
(Foto: Jan Lakspere)

Ajaloolised ja seni nägemata värvilised filmi-
kaadrid 1944. a. eestlaste paadipõgenemisest
Teine maailmasõda, eriti aasta 1944 oli Eesti jaoks traagiline, kui kümned 
tuhanded eestlased pagesid üle mere. See oli aasta, kui sisuliselt sündis 
välis- ja kodueesti nii, nagu me tundsime seda Nõukogude ajal. Alles hilju-
ti leiti Läänest varem nägemata kaadrid paadipõgenikest, kelle seas oli ka 
hulk tuntud eesti kultuuritegelasi nagu Gailit, Under ja Adson. 

Ungari valimistulemuste ootuspärasusest Lk 4

Sisseränne viis Eesti rahvaarvu
jälle kasvule Lk 5

Persoon: moedisainer Lilli Jahilo Lk 6
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