
1

Del 2 
De första åren i Sverige
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Familjen Österbloms hem i Spånga

Del 2 
Här följer bilder och kommentarer till estlandssvenskarnas första tid i Sverige 

Bildtexterna är alla exakt avskrivna från albumet.
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Sommaren 1939 måste jag avstå från en ny planerad färd till Wormsö. Det hade 
börjat blioroligt litet varstädes ute i världen och på hösten samma år bröt andra 
världskriget ut. Estland annekterades åter av Ryssland.

Genom överenskommelse mellan svenska och ryska staten överfördes emeller-
tid de flesta estlandssvenskar - endast några få Wormsöbor stannade kvar - till 
moderlandet Sverige. 
De första kommo redan 1939, men överskeppningarna pågingo i hela fem år. De 
sista anlände första 1944. Här nedan några få av dessa svenskättlingar.
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Om denna händelse skriver Kyrkoherde Ivar Pöhl 
några år senare vid en återblick i Kustbon
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För de gamla
som svårast kände förlusten av ett älskat hem bereddes en ny tillvaro på olika 
håll i landet, bland annat på 

”Guldbröllopshemmet”

i Stockholm
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Där vi återfinner denna 
trevliga interiör...

...där förutom andra, veteranen 
Johan Hörnström och makan 
Gertrud fått sitt hemvist
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”Kustbohemmet” på Ramsö bortom Waxholm...

... blev en annan tillflyktsort
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Manngrant bevista de alltid regelbundet återkommande gudstjänster.
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Eget hem och uppehälle ha många skaffat sig själva bland våra vänner från 
Tallinn.

Till vänster ses majorskan Frida Lind-
qvist som på ett 20-tal år ej kuunnat 
få vetskap om var hennes ”bortförda” 
make befinner sig.

Här hennes syster, 
Fröken Olga Hallberg
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Och här ses anletsdragen av Fru Emmy 
Wesman och dottern konstnärinnan 
Tatjana Tamvelius med dotterdottern, 
Christa, lycklig över att ha återförenats 
med sin far - arkitekt Arthur Tamve-
lius - efter hans 15-åriga fångenskap i 
Ryssland
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Många vänner från Wormsö ha 
också ”börjat på nytt”

På bilden här ovan, Hans Lindström, 
och här intill hans maka.

Johan Lindqvist på sin 80-års-
dag med makan Kate.
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Anders Lindblom med dotterson och 
maka Agneta med liten dotterdotter

Maria Pihlman
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Maria Landman och hennes son Johan med maka Katarina 
och två av sina tre döttrar, Inga och Ulla.

Johan Lindström och brorsonen Hans med andra släktingar och 
vänner på 100-årsdagen.
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För de unga gavs tillfälle till fortsatta av-
brutna studier och många äro de som icke 
blott avlagt vackra examina och erhållit 
goda möjligheter till skiftande förvärvsar-
bete utan också satt eget bo.

Här se vi Kaptenen ”Jokko” 
Lindqvist med familj

Tjänsteman 
Ehrling Lindqvist

Maria Lindqvist med 
make, montör Mårtens-
son och lilla dottern Siv.

Banktjänstemannen 
Runar Lindqvist med 
maka och lilla dottern
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Folkskollärare Gunnar 
Hörnström med maka och 
barn
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Föga anade jag , då vi vandrade 
omkring i svenskbygderna, att 
jag också hemma i Sverige skulle 
komma att bereda våra vänner från 
österled stor glädje med ”Estlands-
minnen” den filmen jag samlade 
materialet till under några korta 
sommarlovssemesterar där borta.
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För en trängre krets drog jag  filmen 1949 i vårt hem i Spånga

Andra gången samlades en större skara till ”gardenparty” också i ”Back-
gårds”. Det  var midsommarafton 1951. Då mötte de upp tillsammans med 
sin själasörjare... 
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... detta evenemang ”gav eko” 
i Kustbon där en av deltagarna 
skrev:

Prosten 
Hjalmar Pöhl
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Det blev tradition, ty sedan dess ha kommit wormsöbor och andra svenskättling-
ar varje midsommarafton, den dag då de i sitt forna  hemland alltid träffades för 
att hålla sitt ”sommarting”, samlats i ”Backgårds” för att återuppliva minnet 
av gamla oförgätliga platser på andra sidan Östersjön och få njuta i trädgården 
med sina minnen efter Far och Mor.
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Föreståndaren för Nordiska Missionen - 
Pastor Albert Ollert Weger - som här ses till-
sammans med sin maka, gladde med sin närvaro 
1952 och 1953
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Äkta hemlandstoner blir det 
först när någon av deras 
egna kan leda dessa ”ting” 
som1954, då Ivar Pöhl häl-
sade sina landsmän med 
ungefär följande ord... (se 
nästa sida)
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Spånga missionskyrka
Av utrymmesskäl visas filmen i en sal 
tillhörande av ovannämnda kyrka, som 
ligger strax intill vårt hem och dess 
nuvarnade föreståndare Pastor Folke 
Palmqvist - har i likhet med sina före-
trädare ställt sig synnerligen välvillig 
till denna vår hjärteangelägenhet.

Pastor Palmqvist i kretsen av 
sin familj
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Denna och följande bilder äro tagna vid 1955 års besök i ”Backgårds”
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