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RANNAROOTSLASED EESTIS.
RANNAROOTSLASTE EESTVoITTNTA HANS POHL (1876- I93O).

I. RANNAROOTSLASED EESTIS:

1.1.Rannarootslased
(harvem:eestirootslased;
rootsikeelesestlandssvenskar,
ka saarerahvas
ehkaibofolket) olid Eestisalateskeskajast,
13.-14.
sajandist
kuni 1944.
aastanielanudrootsikeeleeestimurretkdnelevrahvusrtihm.
Viihemal mfleiraltarvitatakse
s6na,,rannarootslased"
l<atiinapzieval
Eestisja Rootsis
j
eIavaterannaroots
laste iireltuIij ate kohta.
1920-1930.
aastatel
erinesnendekeeljubaoluliseltemamaal
l<6neldavast
nn riigirootsi
keelest.
Niiitekskeelemees
PaulAristehinnanguliubarohl<em
kui niiitekssetumurreeesti
keelest.
LahkusidokupeeritudEestistorganiseeritult
novembris-detsembris
1943.ja 1944.aastal
neutraalsesse
Rootsi,aktsioontoimusenamastiSaksasdjavZiev6imude
loal.
1940-1949
saabusRootsi7920 rannarootslast.
sh need.kestulid teistemaadel<audu.
Ule pikkadeaastakiimnete
saidRootsirannarootslased
vOimaluste
kiilastadaoma
ajaloolist
kodumaad1989.aastal,
eriti rohkeltkais 1990.ja 199l.aasta
suvel.
JareltLrlijaid
elasviiheselmiiiiralka EestiNSV-sja praeguka EV-s (alatesl99l).

1.2.Traditsioonilisedasustusalad:rannarootslaste
k6nepruugis
Aiboland,
peamiselt
paiknesid
need20. sajandialgulL,ZiZine-Eesti
rannikualadelja
saarlel.
Ainult rootsikeelsed
saaredolid Ruhnu(11,9krn2), vormsi (93 km2)ja osmussaar
(4,9km2) ning LiiiinemalNoarootsipoolsaar.
Noarootsioli algseltsamutisaar(rootsikeelesNucko,6niiitabsaart),veel 1800.aastate
alguloli maismaaja Noarootsivahelviiin,millestka viiiksemadlaevadlZibisditsid.
Viihemalmiiliralelasidrannarootslased
veelHarjumaalPaldiskipoolsaarel
ning Pakri
saartel,Hiiumaap6hjaosas,
Haapsalu
iimbruses,
Pdhja-Eesti
rannikualadel,
Naissaarel
jm.

II. RANNAROOTSLASTE TULEK JA ARVUKUS:
2.1.TulnudEestisse
mitmelainena:
- siin langeskuningasIngvar, temahauakohta
600.aastapaikus6jakiiikEestisse
on
otsitudLiiiine-Eestist
ja ka Saaremaalt.
13.sajandialgul, eeskiittlda-Rootsist
ja Lduna-Soomest
rootsiasustusega
aladelt,
1220.aastalsdjalineretk LZiiinem
ja
aale Vormsile.SedaiuhtiskuninsasJohan
Sverkersson
koosjarl Karl DiiveningLinl<opingi
piisl<op.
SaarlaseJ
rilndasidneid,
rootslased
l6oditagasi.
Rootslaste
hilisemkolonisatsioon
oli enamasti
rahulik,sesttulid inimttihjadele
v6i
viiheasustatud
aladele(v2iikesaared,
agakaHiiumaaoli sel ajal asustamata)
ning elasid
omaasualadel
kompaktselt.
Olid p6lisrahva
eestitalupoegadega
vdrreldes
privilegeeritud
6iguslil<us
olukorras
(maksidmaahiirrale
makse,olid agavabadpiirisorjursest,
vOisidvabaltomaasustusalal
ringi liikuda).
Miks - sestRootsi6igus,nn ius sueciumrakendusRootsistkaasatoodud
6i gusdeklaratsiooni
aluselautomaatselt
ka vZiljariindaj
atele.
Paljudelolid kaasasnn vabaduskirjad,
midapiirandatip6lvest-p6lve.
15.-16.sajandil elasrannarootslasica l0 000 inimest,seeoli 2-3oh Eesti
rahvastikust.Paljutuli Gotlandilt(ojamaa),jiitkuvartSoomest.
Selajal oli ka rootslastega
asustatud
Eestirannikuala(Eilend
ehk saarelekuuluvmaa)
kdigesuurem.
Kiiladeeestikeelsete
nimedejiirgi otsustades
toimuska eestlaste
viiljat6rjumist.
1600.sajandatealgul, p:irast n:iljahiida,on nZiha
jzillegirootslaste
tulekut,kesiiiid
piisivaltelama.
Niiljahiidalaastaska rootslaste
alasid,ca pooledktiladjaid tiihjal<s.
1685.aastalanti StockholmisvZiljakuningaresolutsioon:
Noarootsi,Vormsija Egelancli
(Noarootsikihelkonnamandriosa)senisedtalupojadon vabadtalupojad,kesv6ivadoma
ja neiltei v6i etteniihtust
talustvabaltlahkuda
rohkemn6udarn6isategu.
Uuteltelanikelt
vdismdisnikn6udajuba rohkemteopZievija
naturaalrnaksu
kui senised
normid.
2.2.P6hjas6jaajal, 1710piirastTallinnaalistumist
Veneviigedele,
lahkusRootsi
ametnikkondja sdjaviigi.
1721. aastalUusikaupunki (Nystad)rahuleping :
jm kapitulatsioonid,
kehtimajiiid 1710.aasta
mis siitestas
ka rannarootsi
talupoegade
eri6igused.

Veneajal algaspiirisorjusetugevnemine:
-alates1750.aastatest
algavadrannarootslaste
kohtudprotsessid
baltisaksa
rn6isnike
vastu.
- 1755.aastalVenesenatiukaas:kinnitadaVormsi
elanikele,
et kehtivadRootsiajal
kuninganna
Kristiinaja kuningasKarl XI poolttagatud6igusedja vabadused.
Veneajal, kiiisidrannarootslased
veelka Rootsiskorduvaltkuningaltoma 6igustotsimas
- p6hjuseks
tiilid baltisaksa
m6isnikega.
1770.aastateloli Hiiumaalrannarootslaste
kohtuttilibaltisaksa
m6isnikuganing neil
tekkisoht langeda
mdisav6imualla.
- Kohtusaaga
jZiisilmavi.irstPodomkinile,kesvastutas
tiirklasteltvallutatudL6unaUkraina aladekoloniseerimise
eest.
- Hiiumaarootslased
- liihemeuutelealadeleelama,kus saameolla edasi
vabad
talupojad.
20. augustil1781saadetikeisrinnaKatariinaII korraldusel
* vastavaltpotjornkini
- HiiumaaltK6rgessaare
ettepanekule
m6isaReigikiila rootslased
vZilia.L6unaUkrainasse
Hiiumaaltlahkusca 1200- 1320inimest,sh ca 350 last.
Pikalteekonnal
suridca pooled,Dneprialamjooksr-rle
j6uti kevadel17g2.

Rajasidsealasunduse
Gammalsvenskby
(VanaRootsiki.ila,
seeasusca 100krn Musta
mererannikust).
1785.aastaloli elusvaid 30 perekonda,
ca 135inirrest.
juurdeelamasakslasi,
1804'aastaltoodiki.ilasse
entsealsed
rootslased
siiilitasid
oma
Hiiumaadialekti.
1920.aastate
l6pul algasUkrainaskolhoosideloomine,loodi ka kolhoos,,Punane
Rootsi".
1929.aastasuvel lahkusRootsiPunaseRisti vahendusel
ca 800 Hiiumaarootslasre
jiireltulijatNSV Liidustomaajaloolisele
kodumaale
Rootsi,kuskohanesid
uueeluga
viigaraskelt.
CaT0liikssealtedasiKanadasse,
sealoli ka sugulasi,
ca240poordustagasiUkraina
NSV-sse,neistsuurosalanges1937.aastalterroriohvriks.
1988.aastaveebruarisasutatiEestisEestirootslaste
Kultuuri Selts* kohaloli ka kaks
Vana-Rootsiktila
elanikku.NendeandmeilelasUkrainasveel ca200jiireltulijat,
neistpooledenamrootsikeeltei oska.
Rootslaste
killa siianiUkrainasalles,1990.aastate
algulkandisnimeStarosvedskoje.

1782.aastahingeloenduse
andmeil elasEestialal 4g5 000 inimest.
neistrannarootslasica 6000 ehk l,2oh rahvastikust.
V6rdluseks:
baltisakslasi
elassiis 12 000 -12 500 ehk(2,5vo);
venelasi
ca 3000- (0,6yo),ilmseltrohkem,sestca 3000oli vaidtsiviilelanikkond,
toonanestatistikaei h6lmanuds6javiigeegaveneriind-viiikekaupmehi.
ja baltisaksa
Tiilid rootslaste
m6isnikevaheljiitkusidka 19.sajandialgupoolel.
1861.aastalk2iisidviis Vormi rootslased
viimatiStocl<holrnis
kuningaiKarl XV juures,
st ajal,mil piirisorjusoli Eestisjuba ammukaotatud.
oluline: Rootsikuningasndhti oma kOrgeimatesindajatkuni lgg0. aastate
venestuseni.
1881.aastarahvaloenduse
j:irgi elasEestialat 881455 inimest(ilmaNarvaia Valea
linnata,agasealrootslasika ei elanud).
neisteestlasi89,80%,
sakslasi5,3yo,venelasi3,3yo,rootslasi0,6%.

1880. aastatel hakkab sajanditepikkune kogukondlik kord aeglaselt n6rgenema:
Vormsilane Anders Nordsten kaebasoma naabriJohan Stenholmi kohtusse,kes
traditsioonivastaseltoli ilma luba ktisimatapannudja ilma kijlameesteteadmataoma
kal apiiiigipiiiin i sed tihi stessekalavetesse.
Nordstenikaebuselpolnud seaduslikkualust,aga pidi maksmaviis rubla vallavalitsuse
kassasse.
See kohtuasi niiitas kogukondliku iihiskonna individualiseerimise algust.
20. sajandi alguseksolid k6ik talud Ruhnulja Vormsil vabaksostetud.

1897.aastarahvaloendusejiirgi elasEestialal 958 351 inimest,
neisteestlasi90,60/o,
sakslasi3,5yo,venelasi4,0oA,rootslasiO,6yo.
- seoses
1914.aastalsunnititiiiestilahkumaNaissaarerootslased
saare
militariseerimisega
PeeterSuuremerekindluse
iiheksosaks,poordusid
hiljemtagasi.
2.3.1922,aastarahvaloendusej:irgi elasEesti Vabariigis I 107 000 inimest,
neisteestlasi87,7o/o,
sakslasiT,TYo,venelasi
8,2oh,rootslasi0,7o/o
ehk7859.
1934.aastarahvaloendusejArgi elasEestiVabariigis I 126 000 inimest,
neisteestlasi
88,1o%,
sakslasiI,57o,venelasi8,870,
rootslasi
0,7o/o
ehk764l.

2.4.LAHKUMINE:
1939.augustMRP, sept.baasideleping
EV ja NSV Liidu vahel.
Seoses
baasivligede
tulekugasunnitirootslased
I 940.aasta
kevad-suvel
IahkumaPaldiskist,Pakrisaartelt,Osmussaarelt,
Naissaarelt.
Siirdusidteistelerootsiasualadele,
lahkumisel
saidEestivalitsuselt
toetustia
kompensatsioone.
1940.esitasidrootslased
EestiNSV v6imudelei.ihistaotluse
viiljasdiduviisa
saamiseks
seejiii vastuseta.
Esimesedpaadipdgenikud
lahl<usid
Naissaarert.
1941.okupeerisidSaksaviiedEesti- uuestitiritatilubasaadalahkumiseks,
ei antud.
Alates1943.aastakevadest
algaspaatidega
massilisem
lahkurnine:
osaSoomekaudu.
o s as d i t i so t s eR o o t s i .
1943.aastanovembris-detsembris
sakslaste
heakskiidul
toimuslaeval,,Odin"mitu
transporti",nii evakueeriti738 inimest.
,,haigete
Kokku pdgenes1943.aastal1708inimest.
1944.juunist-septembrini
viidi kahelaevaiiheksareisigaRootsi3335rannarootslast,
lisakska paadip6genikke.
ViimasedlaevadlahkusidTallinnastseptembrikeskel.
1940-1949
saabusRootsitihtekokku7920 rannarootslast,
sh need.kestulid teistemaade
kaudu.
2.5. RANNA-ROOTSLUS EESTIS alates1988.aastast:
EestiNSVajalolid rootslaste
piiritsoonis,
asualad
kuhuvrilismaalasi
lildseei lastudja
osaltka Eestiinimesteloli vaia luba.
Rootslaste
eneseteadvuse
kasvalgas1980.aastate
teiselpoolel.Veebruaris
1988.asutati
EestirootslasteKultuuri Selts(Samfundet
Kultur), et iihendada
fAr Estlandssvensk
Eestiselavadrootslased
ning eestirootsi
kultuuristhuvitatud.Seltsieestvedamisel
toimus
ja alustatirootsikeeletaasSpetamist
1988.aastalNoarootsisesimenekodukandipiiev
generatsiooni
nooremale
le.
1990.aastal
NoarootsiGiimnaasium.1992alustas
avatirootsikeelesiivaOppega
Paslepa
tegevustRannarootsiMuuseum (AibolandsMuseum),1993.taasasutati
ja
(alates
2001.aastast
Rahvatilikoolinime all endinePiirksi P6lluttiii- Rahvaiilikool
RootsiRahvaiilikoolEestis).
KultuuriSeltsiajakiriRONOR.
1988-1996ilmuseestija rootsikeelesEestirootslaste
keskuseks
on kujunenudTallinna Rootsi-Mihkli kogudus.l996.
Uheksrootslaste
TallinnaRootsi-MihklikoguduselehtFdrsamlingsbladet.
aastastilmub kakskeelsena
Keilasja Haapsalus.
Tallinnas,
elavadpraegupeamiselt
Jareltulijad

III.

TUNTUMAD ROOTSLASED:

3.1.Lars Johan osterblom ( 1s37 -1932\,,Rootsisttulnud misjondr vormsil.
Rootsir-rsulise
iirkamisliikumise
ajal(19.sa.iandi
keskel)tulid Eestisse
rnisionito6d
tegemaRootsiEvangeelse
Isamaaseltsi
viis misjoniiri.
Neistnimekaimon Lars Johan Osterblom,keselasalates1873.aastast
Vormsi saarel
iile l4 aasta.
Algustal raske- saarlastele
oli ennustatud,
et 1873.aastaltulebsaareleAntikristus.
jooksulasutas
l4 aasta
ta saarele
kolm kooli, l3 palvemaja
ja karskusseltse,
samassuleti
l3 kdrtsi,st k6ik Vormsi kdrtsid.
Ta j?ittistugevajiilje rahvaharimisse,
kasvatusse
ning ellu - muutisVorrnsirahvariideid
ja isegiarhitektuuri(algashoonetelekorstnate
ehitamine).
Osterblomilaiaulatusliku
tegevuse
t6ttuvaadeldakse
mdnikordVormsi uuemataialugu
kahesperioodis:nii-oeldaOsterblomieelneja -jiirgneaeg.
1887.aastalsaadetita saareltv6lja(algulTallinna,sealtRootsi),
pdhjuseks
kirikumeeste
(luteripastorid,venepreestrid)pikaajalinerahulolematus.
Viiljasaatmise
p6hjuseks
tooditemategevuse
ohtlikusvene-6igeusu
kirikule.
Kiiis veel 1920.aastatealgul 82-aastavanusenaVormsil, vaimustatudvastuv6tt.
3.2.Thure Emmanuel Thordn - misjoniir Noarootsis.
AsutasPaslepas1873.aastalesimesedpetajate
seminari,et ettevalmistada
rootsikeelseid
kooliOpetajaid.
Seminarsuletivenestuse
ajal,1881lahkusNoarootsist.
Thure-EmmanuelThorini miilestustahvel
on Noarootsikirikus(altaristparemalpool).
3.3.Seal6ppisJohanNymann (1859-1933),kesoli Thordni jiireltulijaseminari
juhatajaametikohal.
Johan Nymann oli dpetajaOsmussaarel,
Noarootsikogudusekosterja 6petaja,rannarootslaste
tiihtsaimadkultuuriteselasi.
Ta oli 1909.aastalPaslepasRootsiHariduseSdpradeSeltsiiiks rajajaid,
1903.andisviiljarootsikeelse
ehkAlmanahhEestimaa
rootslastele"
,,Kalender
, mis levis
ja
tile kdikideeestirootsi
alade(tiraaZoli 1000sh 100liiksUppsalasse 20 Ukrainasse).
Kalenderilmusregulaarselt
1903-1940,
iildjuhul48 lehekiilge.
Pidaspiievikutaastatel1887- 1906,siianisiiilinud,heaiilevaaderannarootslastest.
3.4.Manfred Stenberg- koolidpetaja.

Rannarootslane,
ldpetas1943Tallinnasalgkoolidpetajate
seminari,p6genesEestist
stigisel1943Rootsi,sesttedaiihvardasmotrilisatsioon
Saksas6javiikke.
Tiiiendasend Uppsalatilikoolis,todtasRootsis6petajana
ja kirjastuses
korrektorina.
1983.aastalki.ilastas
esmakordselt
EestiNSV-d,uuesti1985.aastal,mil siirdusRootsis
pensionile,
1988.aastalosalesNoarootsipZievadel/innustus
neistAlustas1989.aastal(ptirast45-aastast
vaheaega)
Piirksi kooli 6pilastele6petamarootsi
keelt,Opetas
sedaka dpetajatele
ning timbruskonna
huvilistele,alatessellestajastelas
alaliseltEestis,6ppevahendite
puudumiseldpetaska mandoliinigalauldesrootsikeelt
I klassi6pilastele.
1990.aastatel
kujunesNoarootsigtimnaasiumist
kaalukas
Rootsikeeleleia kultuurile
orienteeritud
6ppeasutus.
3.5. Ervin-Johan Sedman(1929-1996),arhitekt,
1990.aastatelEestirootslaste
Kultr.ruriSeltsieestvedajaid.
Si.indis
1929Paslepa
vallasEnbykiilas,6ppis1949-1950
TallinnaRiiklikusTarbekunsti
juulis 1950.sestkavatses
Instituudis,
arreteeriti
p6geneda
viilismaale.
O l i 1 9 5 0 - 1 9 5V6e n e m a a l v a n g i s t u sveasb,a n ej u
u
l
i
s
s
1956.
L6petas1962EestiNSV RiiklikuKunstiinstituudi.
T66tasTallinnas,,Eesti
Ehitusmiilestised",
koostasEestilinnadeaialooliste
keskuste
detailplaane.
alates1990.
aastast
Haapsalus
rootsikeeledpetaja.
1989.dastaltoimusHaapsalus
kohtr-rmine
Rootsiliberaalsete
poliitikutega,arutatika
Eestiajalugu,sh Staliniaega.
RootsiRahvapartei
esimeesBengtWesterberg
ktisisrahvatiritusel
moodaminnes,
kas
kohalvii bivatesteestirootslastest
keIlegi on ka tiibarastiliiinud?
Sedmanivastus,kesjuhuslikultise istuska Westerbergi
kdrval:
Ega mul niji.idkiill kdigetiibaraminiei liiinud,agaigatahesm6istsid
,,Nojah,t?ibarasti?
nad mulle 25 aastat.'"
Tegelikultsai25+5.
3.6.Anders Lindstriim - kooli6petaja,Vormsi ajaloo uurija ja avaldanudRootsis
mitu raamatut,oli Eestirootslaste
Kultuuri Seltsiauliige.
3.7.Maria Murman (snd 191l, neiunaAppelbom)- iiks viimaseidVormsi rootslasi
(5 inimest), oli Rootsisviiga tuntud - 1988.siigiselRootsiTV-s temastsaade,
mIngis tsitrit.
Temastsaateidtehtudka EestiTV-s.

Abiellus1940Martes-Johan
Murmaniga,
kesl94l mobiliseeriti
Punaarmeesse,
viimane
oli viiheseid,
kes s6jajiirel Vormsiletagasipoordus.ElasidVormsilterveEestiNSVaja,
Martes-John
suri 1979.aastal.

IV. RANNAROOTSLASTB ESINDAJAD EBSTI VABARIIGI

vOrrrusUsrEEMrs
(191s-t
e4o).

I. Alusdokumendid:
1. Manifest Eestimaarahvastele,veebruar 1918:
EestiAjutise valitsusejuhtmdtted:
p.2 '.,,... Vabariigipiirideselavatele
rahvuslistele
viihemustele
venelastele,
sakslastele,
juutideleja teistelekindlustatakse
rootslastele,
nenderahvuskulturilised
autunomia
6igused"

2. EestimaaPri[stekomiteeprievakriskEestiAjutise Valitsusemoodustamisest,
24.veebruar1918.
1.
2.
3.
4.
5.

- KonstantinPiits
ja siseminister
Ministritendukoguesimees
minister- ajutiseltvaba.
Saksarahvusasjade
Rootsirahvusasjade
minister- ajutiseltvaba.
minister- ajutiseltvaba.
Venerahvusasjade

3. EestiVabariigi valitsemiseajutine kord, vastu v6etud EestiAsutavasKogus
4 .j u u n i l 1 9 1 9 .
kulturhuvidekaitseksluuakseharidusministeeriumi
$ 18.Kohalikkudeviihemusrahvuste
juure kulturosakonnad,
viihemusrahvuste
kellejuhatajad(rahvussekretiirid)
poolt
miiiiratakse.
ametisse
valitsuse
vabariigi
ettepanekul
organisatsioonide
juhatajad(rahvussekretiirid)
otsusega
haridusministri
millesosakondade
Kijsimustes,
valitsuses.
vabariigi
referentidena
esineda
neil
6igus
ndusei ole,on

II. RANNAROOTSLASTE ESINDAJA MINISTEERIUMIS:
Nikolaus(Nikolai) Blees,stind1883LiiiinemaalRiguldivallas,oli koolidpetaja.
Nikolaus(Nikolai)Blees- alates12.mai 1919kuni 12.august1919oli
juuresviihemusrahvuste
Siseministeeriumi
administratiivasjade
Peavalitsuse
toimkonna
juhiks,alates12.augustistkuni suvi 1940oli ta Haridusministeeriumi
Rahvuskultuuriosakonnas
tool Rootsirahvussekretiiri
ametikohal.
juunis19l 9 kiiiskoosesmakordselt
Oli 1918 Eestimaa
RootsiLiidu esimees,
Eesti
Vabariigiesindusega
Ruhnusaarel- ruhnlased
ei teadnudkiveelEestiVabariigi
jm., veenisruhnlasijadmaEestiVabariigikoosseisu,
viiljakuulutamisest
1920aitasavadaNaissaarelja
Vihterpalusrootsialgkoolid,1920aitasPtirksisavada
RootsiP6llutoo-ja Rahvaiilikooli,1920. aastate
keskeltegeles
Ruhnupuukiriku
(ehitatud1644,vanimpuuehitisBaltirnaades,
restaureerimisega
kirikut taheti1920.
aastate
keskelvedadaka Rootsi),l93l. avatitemakaasabilHaapsaluRootsi
Eragi.imnaasium,
1933toimusHaapsalus
rannarootslaste
I laulupidujms.
Arreteeriti14.juuni 1941,ktiiiditatiVenemaale,
suriSverdlovski
oblastisSevurallagis
25.oktoobril1941.

12.veebr 1925v6eti RiigikogusvastuEestiveihemusrahvuste
kultuurautonoomia
seadus.
- elasidEesti
Rannarootslased
kultuurin6ukogu
loomisevdirnalustei kasutanud
Vabariigisliiga laiali,poliitilisedvajadused
rahuldasiihendusRootsiRahvaliit (Svenska
FolkfArbundet),
asutatud1917- oli esindatud
ka EestiAsutavasKogusja Riigikogus.
( 1918-1919), EestiAsutavas
Nendeesindaja
Eestivalitsuses
Kogus( I 9l 9- 1920)ja
mitmesRiigikogukoosseisus
oli HansPiihl.

III. HANS poHL (1876-1930),r{IMEKAIM RANNA-ROOTSLANE.
SutlepavallaSuur-Ndmrnkiila
Stindis15.augustil1876Noarootsikihelkonnas
ja
linnakooli.
popsitalus.
venekeelse
LdpetasSutlepaalgkooli Haapsalus
HansPohl,
Osterbykooli- sellekssai l6 aastane
1893.aastakevadeloli vajadpetajat
kessel ajal Haapsalulinnakooliviirnasesklassis.PohlsooritasSpetajaeksami,aga
laksJohanNymanijuurde
vastu- kokkuleppel
kohalikvaimulikoli nii nooredpetaja
ja
usudpetust.
Sppimarootsikeelt
ja Hobringis.
1893-1904
oli 6petajaOsterbys
Rootsit- kokku neli kuud,sh oli 6 niidalatNiiiisi
1902ktilastasesmakordselt
seminaris,Uppsalatilikoolisrootsikeeleja grammatikasuvekursustel
kasit666petajate
im.

Jiirgnevalt
TallinnasRootsi-Soome
Mihkli kogudusekoster,TallinnaMeremeste
Kodu
juhataja,1909osalesSuurbritannias
Oxforditilikooli suvekursustel,
kirja teel
ja 1912.sooritas
(kaugdppes)
Cambridges
Peterburi
Pedagoogilises
Instituudis
gtimnaasiumi6petaj
a eksami.
1904-1930
oli Rootsi-Mihklikogudusekosterja TallinnaMeremeeste
Kodujuhataja.
Alates1909.aastastkuni 1913juhtisNoarootsisasutatudtihendust
RootsiHariduse
S6brad(SOV, tegutsesSoomerootslaste
seltsideeeskujul,asutamiskoosolekul
oli ca 80
jms.
inimest):
p6llumajanduse
edendamine,
eraalgkoolide
asutamine,
stipendiumid
19 13. aastaltsaarivdimudkonfiskeerisid
SOV dokumentatsiooni.
I 9l 8. aastaltaaselustus
SOV tegevus.
1917.aasta15.aprillilasutatiPdhlieestv6ttel
Tallinnaspoliitilineijhendus
Rootsi
Rahvaliit Lflrinemereprovintsides,
hiljem RootsiRahvaliit (Svenska
Folkftrbundet.)
HansPdhloli RootsiRahvaliiduesimees1917-1930.
1918.aastajaanuaristhakkasseeviilja andmaajakirjaKustbon- ajaleht
Lf,dnemereprovintside
rootslastele,ltihendatult
Kustbon.
Hans Ptihl oli esimesenumbriviiljaandja,hiljem liihikestaegakatoimetaja,
alaline
palju ka pseudoniiilmiall ilmunud.
kirjasaatja,
HansPiihl oli ainusrannarootslasest
poliitikningtajuhtis 1920.aastatel
k6iki
tiihtsamaid
rannarootslaste
orsanisats
ioone.
HansPohloli 1917.-1918. aastalEestiMaandukogu(Maapiiev)liige.
11.detsembril1918kinnitasEestiAjutine Valitsustemarootsirahvusasjade
ministriks,
oli Nikolai Blees.
oli sellesametisviis kuud,temasekretZir
- Naissaare
p6hiteemad
elaniketagasipoordumine,
Ruhnukuuluvusekiisimus,Rootsist
laekunudtoetussummade
vahendamine,
kiiis 19lB detsembril6puskoosEesti
et Eestiriik saaksRootsilttoetustVabaduss6jas
viilisdelegatsiooniga
Stockholmis,
varustust.
Rootsi
valitsus
ei
saa
anda
sdjaviige
ega
Rootsiviilisministerteatas,et
valitsuse
uueja parlamentaarse
Mais 1919astusEestiAjutineValitsustagasi-seoses
kinnitamisega
AsutavasKogus.
1919-1920
oli HansPohlEesti AsutavaKogu liige (120saadikut)lvaliti sinnaRootsi
Rahvaliidu nimekirjas.
Pohlvaliti ka sellejuhatusse.
AlgastemakoostooKristliku Rahvaerakonnaga,
15.mai 1919hiiiiletatiAsutavasKogusesimesttiihtsatdokumenti- AsutavaKogu
et
Eestiriiki loovadaktidja selgitas,
mis vdttiskokkueelnevad
iseseisvusdeklaratsiooni,
tahe.
omariikluson Eestirahvaesinduse
SaksaErakond
Pohltoetasseda,VeneKodanikeKcgu esindaiaiijierapooletuks,
deklaratsiooniga.
hiljem
ktill
tihinesid
esindajadlahkusidsaalist
Eestimaal

l0

OsalesP6hiseaduskomisj
oni tods,tegelessiin rahvusveihemustega.
- Pdhltoetas,et nadoleksotse
Rahvusministeeriumi
asendamine
rahvussekretiiriga
juures,otsustatirahvussekret?irid
valitsuse
viia Siseministeeriumi,
hiljem
Haridusministeeriumi
alla.
Rahvussekret2ir
vdis osaledavalitsuseistungilkui kilsimuspuudutasneid.
l92l - 1923oli HansPohlI Riigikoguliige.Hariduskomisjon,
algast66 esimese
kultuurautonoomia
seaduse
eeln6usa.
toetasusu6oetuse
taastamist
eestikoolides.
- RootsiRahvaliit sai3742
1923.kevadelkandideerisHans*t
,, Riigikogukoosseisu
(Ruhnu
hiiiilt,vajaoli saada4299.
hiiiiletas100%).
1926.kevadelkandideeris
HansPdhl III Riigikogukooseisu- vastavalt
koostoolepingule
Kristliku Rahvaerakonnaga
sai HansPdhlv6imaluseasuda
Riigikogusse
septembris
1928.
1929.kevadeltehti Saksa-Rootsi
vaiimisblokk,sellegarida skandaale.
juurtega
jurist WernerHasselblatt,
Valimisblokiarhitektoli rootsi
kesoli Riigikoguliige
langebkolmeltkaheleja seegaei
alates1923.aastast.
Ta kartis,et baltisakslaste
esindatus
saaosaledakomisjonidetoosjne.
ningkolm mandaati.
Saadica 300rootsija13 000 saksahliZilt
mis
HansPiihl suriTallinnas22.jaanuaril
1930,raskeangiinijiireltekkisveremiirgitus,
t6i surma.Viimne soov olla maetud..rootsimulda".
kohalka
matusetalitus,
26. jaanuaril1930toimusTallinnasRootsi-Mihklikoguduses
ja siingitatimuldaVormsi
Haapsallu
valitsuseliikmed.Kirst saadetierivaguniga
kalmistule.HauaplaatVormsi kalmistuI tiinasenisiiiIinud.
vanuselt1906,aastalTallinnasLydia Lindstriimiga
abiellus30-aasta
Oli abielus,
(snd 1878Vormsil),oli Vormsi k6stritiitar.
Neil oli viis last.
Hjalmar-Fritjof (snd 1908)- oli 1930.aastatelSpulRootsipraostikt, lahkusRootsi,
suri 1964.aastalSoomesMarieharnnis.
Ingeborg(1909),lahkusRootsi.
Rootsi,
pdgeneda
RuhnusB.augustil1940,ettahtis
arreteeriti
Olof (1910),kooli6petaja,
vangilaagrisse.
mdisteti7-aastaks
lahkus
kiriku6petaja,
TartuUlikoolisusuteadust,
Ivar-Hans(1913)- 6ppis1933-1937
tuli lg42tagasija oli kuni 1944Rootsi-Mihklikoguduse6petaja,
l94l Saksamaale,
Rootsis,suri 1984.
kijlalis6petaja
eestikoguduste
1944lahkusRootsi,1944-1984
Karin(1915)

lt

