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

I. RANNAROOTSLASED EESTIS:

1.1. Rannarootslased (harvem: eestirootslased; rootsi keeles estlandssvenskar,
ka saarerahvas ehk aibofolket ) ol id Eestis alates keskajast, 13.-14. sajandist kuni 1944.
aastani elanud rootsi keele eesti murret kdnelev rahvusrtihm.

Viihemal mfleiral tarvitatakse s6na,,rannarootslased" l<a tiinapzieval Eestis ja Rootsis
e I avate rannaroots laste j iireltu I ij ate ko hta.

1920-1930. aastatel erines nende keeljuba olul iselt emamaal l<6neldavast nn ri igirootsi
keelest.
Niiiteks keelemees Paul Ariste hinnangul iuba rohl<em kui niiiteks setu murre eesti
keelest.

Lahkusid okupeeritud Eestist organiseeritult novembris-detsembris 1943. ja 1944. aastal
neutraalsesse Rootsi, aktsioon toimus enamasti Saksa sdjavZiev6imude loal.

1940-1949 saabus Rootsi 7920 rannarootslast. sh need. kes tulid teiste maade l<audu.

Ule pikkade aastakiimnete said Rootsi rannarootslased vOimaluste kiilastada oma
ajaloolist kodumaad 1989. aastal, eri t i  rohkelt kais 1990. ja 199l.aasta suvel.

JareltLrlijaid elas viihesel miiiiral ka Eesti NSV-s ja praegu ka EV-s (alates l99l).

1.2. Traditsioonilised asustusalad: rannarootslaste k6nepruugis Aiboland,

peamiselt paiknesid need 20. sajandi algul L,ZiZine-Eesti rannikualadelja saarlel.

Ainult rootsikeelsed saared ol id Ruhnu (11,9 krn2), vormsi (93 km2) ja osmussaar
(4,9 km2) ning Liiiinemal Noarootsi poolsaar.

Noarootsi oli algselt samuti saar (rootsi keeles Nucko,6 niiitab saart), veel 1800. aastate
algul oli maismaa ja Noarootsi vahel viiin, millest ka viiiksemad laevad lZibi sditsid.

Viihemal miiliral elasid rannarootslased veel Harjumaal Paldiski poolsaarel ning Pakri
saartel, Hiiumaa p6hjaosas, Haapsalu i imbruses, Pdhja-Eesti rannikualadel, Naissaarel
j m .



II. RANNAROOTSLASTE TULEK JA ARVUKUS:

2.1. Tulnud Eestisse mitme lainena:

600. aasta paiku s6jakiiik Eestisse - siin langes kuningas Ingvar, tema hauakohta on
otsitud Liiiine-Eestist ja ka Saaremaalt.

13. sajandi algul, eeskiitt lda-Rootsist ja Lduna-Soomest rootsi asustusega aladelt,
1220. aastal sdjaline retk LZiiinem aale ja Vormsile. Seda iuhtis kuninsas Johan
Sverkersson koos jarl  Karl Diive ning Linl<opingi pi isl<op. SaarlaseJ ri lndasid neid,
rootslased l6odi tagasi.

Rootslaste hi l isem kolonisatsioon ol i  enamasti rahulik, sest tul id inimtt ihjadele v6i
viiheasustatud aladele (v2iikesaared, agakaHiiumaa oli sel ajal asustamata) ning elasid
oma asualadel kompaktselt.

Olid p6lisrahva eesti talupoegadega vdrreldes privi legeeritud 6igusli l<us olukorras
(maksid maahiirrale makse, olid aga vabad piirisorjursest, vOisid vabalt oma asustusalal
r ingi l i ikuda).

Miks - sest Rootsi 6igus, nn ius suecium rakendus Rootsist kaasa toodud
6 i gusdeklaratsiooni alusel automaatselt ka vZilj ariindaj atele.
Paljudel olid kaasas nn vabaduskirjad, mida piirandati p6lvest-p6lve.

15.-16. sajandil elas rannarootslasi ca l0 000 inimest, see oli 2-3oh Eesti
rahvastikust. Palju tuli Gotlandilt (ojamaa), jiitkuvart Soomest.
Sel ajal oli ka rootslastega asustatud Eesti rannikuala(Eilend ehk saarele kuuluv maa)
kdige suurem.
Kiilade eestikeelsete nimede jiirgi otsustades toimus ka eestlaste viiljat6rjumist.

1600. sajandate algul, p:irast n:iljahiida, on nZiha jzillegi rootslaste tulekut, kes iiiid
pi isivalt elama.
Niiljahiida laastas ka rootslaste alasid, ca pooled ktilad jaid tiihjal<s.

1685. aastal anti Stockholmis vZilja kuninga resolutsioon: Noarootsi, Vormsi ja Egelancli
(Noarootsi kihelkonna mandriosa) senised talupojad on vabad talupojad, kes v6ivad oma
talust vabalt lahkuda ja neil t  ei v6i etteni ihtust rohkem n6uda rn6isategu. Uutelt elanikelt
vdis mdisnik n6uda juba rohkem teopZievi ja naturaalrnaksu kui senised normid.

2.2. P6hjas6ja ajal, 1710 pi irast Tall inna al istumist Vene vi igedele, lahkus Rootsi
ametn ikkond ja sdjaviigi.

17 21. aastal Uusikaupunki (Nystad) rahulepin g :
kehtima jiiid 1710.aasta jm kapitulatsioonid, mis siitestas ka rannarootsi talupoegade
eri6igused.



Vene ajal algas piirisorjuse tugevnemine:

-alates 1750. aastatest algavad rannarootslaste kohtud protsessid baltisaksa rn6isnike
vastu.
- 1755. aastal Vene senati ukaas: kinnitada Vormsi elanikele, et kehtivad Rootsi ajal
kuninganna Kristiina ja kuningas Karl XI poolt tagatud 6igused ja vabadused.
Vene ajal, kiiisid rannarootslased veel ka Rootsis korduvalt kuningalt oma 6igust otsimas- p6hjuseks tiilid baltisaksa m6isnikega.

1770. aastatel oli Hiiumaal rannarootslaste kohtuttili baltisaksa m6isnikuga ning neil
tekkis oht langeda mdisa v6imu al la.

- Kohtusaaga jZii silma vi.irst Podomkinile, kes vastutas tiirklastelt vallutatud L6una-
Ukraina alade koloniseerimise eest.
- Hiiumaa rootslased - liiheme uutele aladele elama, kus saame olla edasi vabad
talupojad.

20. augustil 1781 saadeti keisrinna Katariina II korraldusel * vastavalt potjornkini
ettepanekule - Hiiumaalt K6rgessaare m6isa Reigi kiila rootslased vZilia. L6una-
Ukrainasse
Hiiumaalt lahkus ca 1200 - 1320 inimest, sh ca 350 last.

Pikal teekonnal surid ca pooled, Dnepri alamjooksr-r le j6uti  kevadel 17g2.

Rajasid seal asunduse Gammalsvenskby (Vana Rootsiki.ila, see asus ca 100 krn Musta
mere rannikust).
1785. aastal ol i  elus vaid 30 perekonda, ca 135 inirrest.
1804' aastaltoodiki. i lasse juurde elama sakslasi, ent sealsed rootslased si i i l i tasid oma
Hiiumaa dialekti .

1920. aastate l6pul algas Ukrainas kolhooside loomine, loodi ka kolhoos ,,Punane
Rootsi".
1929. aasta suvel lahkus Rootsi Punase Risti vahendusel ca 800 Hiiumaa rootslasre
j i ireltul i jat NSV Liidust oma ajaloolisele kodumaale Rootsi, kus kohanesid uue eluga
viiga raskelt.
CaT0li iks sealt edasi Kanadasse, seal ol i  ka sugulasi, ca240 poordus tagasi Ukraina
NSV-sse, neist suur osa langes 1937. aastal terrori ohvriks.

1988. aasta veebruaris asutati Eestis Eestirootslaste Kultuuri Selts * kohal oli ka kaks
Vana-Rootsiktila elanikku. Nende andmeil elas Ukrainas veel ca200jiireltulijat,
neist pooled enam rootsi keelt ei oska.
Rootslaste killa siiani Ukrainas alles, 1990. aastate algul kandis nime Starosvedskoje.



1782. aasta hingeloenduse andmeil elas Eesti alal 4g5 000 inimest.
neist rannarootslasi ca 6000 ehk l,2oh rahvastikust.

V6rdluseks:

baltisakslasi elas siis 12 000 -12 500 ehk(2,5vo);
venelasi ca 3000 - (0,6yo), i lmselt rohkem, sest ca 3000 ol i  vaid tsivi i lelanikkond,
toonane statistika ei h6lmanud s6javiige ega vene riind- viiikekaupmehi.

Ti i l id rootslaste ja balt isaksa m6isnike vahel j i i tkusid ka 19. sajandi algupoolel.
1861. aastal k2i isid vi is Vormi rootslased vi imati Stocl<holrnis kuningai Karl XV juures,
st ajal, mil piirisorjus oli Eestis juba ammu kaotatud.

olul ine: Rootsi kuningas ndhti oma kOrgeimat esindajat kuni lgg0. aastate
venestuseni.

1881. aasta rahvaloenduse j: irgi elas Eesti alat 881 455 inimest ( i lma Narva ia Valea
linnata, aga seal rootslasi ka ei elanud).
neist eestlasi 89,80%, sakslasi 5,3yo, venelasi 3,3yo, rootslasi 0,6%.

1880. aastatel hakkab sajanditepikkune kogukondlik kord aeglaselt n6rgenema:

Vormsilane Anders Nordsten kaebas oma naabri Johan Stenholmi kohtusse, kes
traditsiooni vastaselt oli i lma luba ktisimata pannud ja ilma kijlameeste teadmata oma
kal apiiii gipiiiin i sed tihi stesse kalavetesse.
Nordsteni kaebusel polnud seadusl ikku alust,  aga pidi  maksma vi is rubla val laval i tsuse
kassasse.

See kohtuasi niiitas kogukondliku iihiskonna individualiseerimise algust.
20. sajandi alguseks ol id k6ik talud Ruhnul ja Vormsi l  vabaks ostetud.

1897. aasta rahvaloenduse jiirgi elas Eesti alal 958 351 inimest,
neist eestlasi 90,60/o, sakslasi 3,5yo, venelasi 4,0oA, rootslasi O,6yo.

1914. aastal sunnititiiiesti lahkuma Naissaare rootslased - seoses saare
mil i tariseerimisega Peeter Suure merekindluse i iheks osaks, poordusid hi l jem tagasi.

2.3.1922, aasta rahvaloenduse j:irgi elas Eesti Vabariigis I 107 000 inimest,
neist eestlasi87,7o/o, sakslasi T,TYo,venelasi 8,2oh, rootslasi 0,7o/o ehk7859.

1934. aasta rahvaloenduse jArgi elas Eesti Vabariigis I 126 000 inimest,
neist eestlasi 88,1o%, sakslasi I ,57o, venelasi 8,870, rootslasi 0,7o/o ehk764l.



2.4. LAHKUMINE:

1939. august MRP, sept. baasideleping EV ja NSV Liidu vahel.
Seoses baasivligede tulekuga sunniti rootslased I 940.aasta kevad-suvel
Iahkuma Paldiskist, Pakri saartelt, Osmussaarelt, Naissaarelt.
Si irdusid teistele rootsi asualadele, lahkumisel said Eesti val i tsuselt toetust ia
kompensatsioone.

1940. esitasid rootslased Eesti NSV v6imudele i.ihistaotluse viiljasdiduviisa saamiseks -
see jiii vastuseta. Esimesed paadipdgenikud lahl<usid Naissaarert.
1941. okupeerisid Saksa viied Eesti- uuesti tiritati luba saada lahkumiseks, ei antud.

Alates 1943. aasta kevadest algas paatidega massil isem lahkurnine: osa Soome kaudu.
osa sd i t is  o tse Roots i .

1943. aasta novembris-detsembris sakslaste heakskiidul toimus laeval , ,Odin" mitu
,,haigete transporti", nii evakueeriti 738 inimest.
Kokku pdgenes 1943. aastal 1708 inimest.

1944. juunist-septembrini vi idi kahe laeva i iheksa reisiga Rootsi 3335 rannarootslast,
lisaks ka paadip6genikke. Viimased laevad lahkusid Tallinnast septembri keskel.

1940-1949 saabus Rootsi tihtekokku 7920 rannarootslast, sh need. kes tulid teiste maade
kaudu.

2.5. RANNA-ROOTSLUS EESTIS alates 1988. aastast:

EestiNSV ajal ol id rootslaste asualad pi ir i tsoonis, kuhu vri l ismaalasi l i ldse ei lastud ja
osalt ka Eesti inimestel oli vaia luba.

Rootslaste eneseteadvuse kasv algas 1980. aastate teisel poolel. Veebruaris 1988. asutati
Eestirootslaste Kultuuri Selts (Samfundet fAr Estlandssvensk Kultur), et iihendada
Eestis elavad rootslased ning eestirootsi kultuurist huvitatud. Seltsi eestvedamisel toimus
1988. aastal Noarootsis esimene kodukandipiiev ja alustati rootsi keele taasSpetamist
nooremale generatsiooni le.

1990.aastal avati rootsi keele siivaOppega Noarootsi Giimnaasium.1992 alustas
tegevust Rannarootsi Muuseum (Aibolands Museum), 1993. taasasutati Paslepa
Rahvatilikooli nime all endine Piirksi P6lluttiii- ja Rahvaiilikool (alates 2001. aastast
Rootsi Rahvaiilikool Eestis).

1988 -1996 i lmus eesti ja rootsi keeles Eestirootslaste Kultuuri Seltsi ajakir i  RONOR.
Uheks rootslaste keskuseks on kujunenud Tallinna Rootsi-Mihkli kogudus.l996.
aastast ilmub kakskeelsena Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse leht Fdrsamlingsbladet.

Jareltul i jad elavad praegu peamiselt Tall innas, Keilas ja Haapsalus.



III. TUNTUMAD ROOTSLASED:

3.1. Lars Johan osterblom ( 1s37 -1932\,, Rootsist tulnud misjondr vormsil.

Rootsi r-rsul ise i irkamisl i ikumise ajal (19. sa.iandi keskel) tul id Eestisse rnisionito6d
tegema Rootsi Evangeelse Isamaaseltsi viis misjoniiri.

Neist nimekaim on Lars Johan Osterblom, kes elas alates 1873. aastast Vormsi saarel
iile l4 aasta.
Algus tal raske - saarlastele oli ennustatud, et 1873. aastal tuleb saarele Antikristus.

l4 aasta jooksul asutas ta saarele kolm kooli ,  l3 palvemaja ja karskusseltse, samas suleti
l3 kdrtsi, st k6ik Vormsi kdrtsid.
Ta j?ittis tugeva jiilje rahva harimisse, kasvatusse ning ellu - muutis Vorrnsi rahvariideid
ja isegi arhitektuuri (algas hoonetele korstnate ehitamine).

Osterblomi laiaulatusliku tegevuse t6ttu vaadeldakse mdnikord Vormsi uuemat aialugu
kahes perioodis: nii-oelda Osterblomi eelne ja -jiirgne aeg.

1887. aastal saadeti ta saarelt v6lja (algul Tallinna, sealt Rootsi),
pdhjuseks kirikumeeste (luteri pastorid, vene preestrid) pikaajaline rahulolematus.
Vii l jasaatmise p6hjuseks toodi tema tegevuse ohtl ikus vene-6igeusu kir ikule.

Kiiis veel 1920. aastate algul 82-aasta vanusena Vormsil, vaimustatud vastuv6tt.

3.2. Thure Emmanuel Thordn - misjoniir Noarootsis.

Asutas Paslepas 1873. aastal esimese dpetajate seminari, et ette valmistada
rootsikeelseid kooliOpetajaid. Seminar suletivenestuse ajal, 1881 lahkus Noarootsist.
Thure-Emmanuel Thorini miilestustahvel on Noarootsi kirikus (altarist paremal pool).

3.3. Seal 6ppis Johan Nymann (1859 -1933), kes ol i  Thordni j i i reltul i ja seminari
juhataja ametikohal.

Johan Nymann oli dpetaja Osmussaarel, Noarootsi koguduse koster ja 6petaja, ranna-
rootslaste tiihtsaimad kultuuriteselasi.

Ta oli 1909. aastal Paslepas Rootsi Hariduse Sdprade Seltsi iiks rajajaid,
1903. andis vi i l ja rootsikeelse ,,Kalender ehk Almanahh Eestimaa rootslastele" , mis levis
tile kdikide eestirootsi alade (tiraaZ oli 1000 sh 100 liiks Uppsalasse ja 20 Ukrainasse).
Kalender i lmus regulaarselt 1903-1940, i i ldjuhul 48 lehekii lge.

Pidas piievikut aastatel 1887 - 1906, siiani siiilinud, hea iilevaade rannarootslastest.

3.4. Manfred Stenberg - koolidpetaja.



Rannarootslane, ldpetas 1943 Tallinnas algkoolidpetajate seminari, p6genes Eestist
stigisel 1943 Rootsi, sest teda iihvardas motrilisatsioon Saksa s6javiikke.

Tiiiendas end Uppsala tilikoolis, todtas Rootsis 6petajana ja kirjastuses korrektorina.
1983. aastal ki. i lastas esmakordselt EestiNSV-d, uuesti 1985. aastal, mil si irdus Rootsis
pensionile, 1988. aastal osales Noarootsi pZievadel/ innustus neist -

Alustas 1989. aastal (ptirast 45-aastast vaheaega) Piirksi kooli 6pilastele 6petama rootsi
keelt, Opetas seda ka dpetajatele ning timbruskonna huvilistele, alates sellest ajast elas
alaliselt Eestis, 6ppevahendite puudumisel dpetas ka mandoliiniga lauldes rootsi keelt
I  klassi 6pi lastele.

1990. aastatel kujunes Noarootsi gt imnaasiumist kaalukas Rootsi keelele ia kultuuri le
orienteeritud 6ppeasutus.

3.5. Ervin-Johan Sedman (1929-1996), arhitekt,
1990. aastatel Eestirootslaste Kultr.ruri Seltsi eestvedajaid.

Si. indis 1929 Paslepa vallas Enby ki i las, 6ppis 1949-1950 Tall inna Riikl ikus Tarbekunsti
Insti tuudis, arreteerit i  juul is 1950. sest kavatses p6geneda vi i l ismaale.
Ol i  1950-1956 Venemaalvangis tuses,  vabanes juu l is  1956.

L6petas 1962 Eesti NSV Riikl iku Kunsti insti tuudi. T66tas Tall innas ,,Eesti
Ehitusmii lestised", koostas Eesti l innade aialooliste keskuste detai lplaane. alates 1990.
aastast Haapsalus rootsi keele dpetaja.

1989. dastal toimus Haapsalus kohtr-rmine Rootsi liberaalsete poliitikutega, arutati ka
Eesti ajalugu, sh Stalini aega.
Rootsi Rahvapartei esimees Bengt Westerberg ktisis rahvatiritusel moodaminnes, kas
kohalvi i b ivatest eestirootslastest ke I legi on ka tiibarasti liiinud?

Sedmani vastus, kes juhuslikult ise istus ka Westerbergi kdrval:

,,Nojah, t?ibarasti? Ega mul niji.id kiill kdige tiibaramini ei liiinud, aga igatahes m6istsid
nad mulle 25 aastat.'"
Tegelikult sai 25+5.

3.6. Anders Lindstriim - kooli6petaja, Vormsi ajaloo uurija ja avaldanud Rootsis
mitu raamatut, oli Eestirootslaste Kultuuri Seltsi auliige.

3.7. Maria Murman (snd 191 l,  neiuna Appelbom) - i iks vi imaseid Vormsi rootslasi
(5 inimest), oli Rootsis viiga tuntud - 1988. siigisel Rootsi TV-s temast saade,
mIngis tsitrit.
Temast saateid tehtud ka Eesti TV-s.



Abiel lus 1940 Martes-Johan Murmaniga, kes l94l mobil iseerit i  Punaarmeesse, vi imane
oli viiheseid, kes s6ja jiirel Vormsile tagasi poordus. Elasid Vormsil terve EestiNSV aja,
Martes-John suri 1979. aastal.

IV. RANNAROOTSLASTB ESINDAJAD EBSTI VABARIIGI
vOrrrusUsrEEMrs (191s-t e4o).

I .  Alusdokumendid:

1. Manifest Eestimaa rahvastele, veebruar 1918:

Eesti Ajutise valitsuse juhtmdtted:

p.2 ' .  , , . . .  Vabari igi pi ir ides elavatele rahvuslistele vi ihemustele venelastele, sakslastele,
rootslastele, juutidele ja teistele kindlustatakse nende rahvuskulturilised autunomia
6igused"

2. Eestimaa Pri[stekomitee prievakrisk Eesti Ajutise Valitsuse moodustamisest,
24. veebruar 1918.

1 . Ministrite ndukogu esimees ja siseminister - Konstantin Piits
2 .
3. Saksa rahvusasjade minister - ajutiselt vaba.
4. Rootsi rahvusasjade minister - ajutiselt vaba.
5. Vene rahvusasjade minister - ajutiselt vaba.

3. Eesti Vabariigi valitsemise ajutine kord, vastu v6etud Eesti Asutavas Kogus
4.  juuni l  1919.

$ 18. Kohalikkude viihemusrahvuste kulturhuvide kaitseks luuakse haridusministeeriumi
juure kulturosakonnad, kelle juhatajad (rahvussekretiirid) viihemusrahvuste
organisatsioonide ettepanekul vabariigi valitsuse poolt ametisse miiiiratakse.

Kijsimustes, milles osakondade juhatajad (rahvussekretiirid) haridusministri otsusega
ndus ei ole, on neil  6igus esineda referentidena vabari igi val i tsuses.



II. RANNAROOTSLASTE ESINDAJA MINISTEERIUMIS:

Nikolaus (Nikolai) Blees, stind 1883 Liiiinemaal Riguldi vallas, oli koolidpetaja.

Nikolaus (Nikolai) Blees - alates 12. mai 1919 kuni 12. august 1919 ol i
Siseministeeriumi administratiivasjade Peavalitsuse juures viihemusrahvuste toimkonna
juhiks, alates 12. augustist kuni suvi 1940 oli ta Haridusministeeriumi
Rahvuskultuuriosakonnas tool Rootsi rahvussekretiiri ametikohal.

Oli 191 8 Eestimaa Rootsi Li idu esimees, juunis 1 9l 9 ki i is koos esmakordselt Eesti
Vabariigi esindusega Ruhnu saarel- ruhnlased ei teadnudki veel Eesti Vabariigi
viiljakuulutamisest jm., veenis ruhnlasi jadma Eesti Vabariigi koosseisu,
1920 aitas avadaNaissaarelja Vihterpalus rootsi algkoolid, 1920 aitas Ptirksis avada
Rootsi P6llutoo- ja Rahvaiilikooli, 1920. aastate keskeltegeles Ruhnu puukiriku
restaureerimisega (ehitatud 1644, vanim puuehitis Baltirnaades, kirikut taheti 1920.
aastate keskel vedada ka Rootsi), l93l. avati tema kaasabil Haapsalu Rootsi
Eragi.imnaasium, 1933 toimus Haapsalus rannarootslaste I laulupidu jms.

Arreteerit i  14. juuni 1941, kt i i iditat i  Venemaale, suri Sverdlovski oblastis Sevural lagis
25. oktoobri l  1941 .

12. veebr 1925 v6eti Riigikogus vastu Eesti veihemusrahvuste kultuurautonoomia seadus.

Rannarootslased kultuurin6ukogu loomise vdirnalust ei kasutanud - elasid Eesti
Vabariigis liiga laiali, poliitilised vajadused rahuldas iihendus Rootsi Rahvaliit (Svenska
FolkfArbundet), asutatud 1917 - oli esindatud ka Eesti Asutavas Kogus ja Riigikogus.

Nende esindaja Eesti val i tsuses ( 191 8- 1 919), Eesti Asutavas Kogus ( I  9l 9- 1920) ja
mitmes Riigikogu koosseisus ol i  Hans Piihl.

III. HANS poHL (1876-1930), r{IMEKAIM RANNA-ROOTSLANE.

Stindis 15. augustil 1876 Noarootsi kihelkonnas Sutlepavalla Suur-Ndmrnkiila
popsitalus. Ldpetas Sutlepa algkooli  ja Haapsalus venekeelse l innakooli .

1893. aasta kevadel ol i  vaja dpetajat Osterby kooli- sel leks sai l6 aastane Hans Pohl,
kes sel ajal Haapsalu linnakooli viirnases klassis. Pohl sooritas Spetaja eksami, aga
kohalik vaimulik ol i  ni i  noore dpetaja vastu - kokkuleppel laks Johan Nymanijuurde
Sppima rootsi keelt ja usudpetust.

1893-1904 ol i  6petaja Osterbys ja Hobringis.
1902 ktilastas esmakordselt Rootsit - kokku neli kuud, sh oli 6 niidalat Niiiisi
kasit666petajate seminaris, Uppsala tilikoolis rootsi keele ja grammatika suvekursustel
im .



Jiirgnevalt Tallinnas Rootsi-Soome Mihkli koguduse koster, Tallinna Meremeste Kodu
juhataja, 1909 osales Suurbritannias Oxfordi tilikooli suvekursustel, kirja teel
(kaugdppes) Cambridges ja 1912. sooritas Peterburi Pedagoogil ises Insti tuudis
gti mnaasiumi6petaj a eksam i.

1904-1930 oli Rootsi-Mihkli koguduse koster ja Tallinna Meremeeste Kodu juhataja.

Alates 1909. aastast kuni 1913 juhtis Noarootsis asutatud tihendust Rootsi Hariduse
S6brad (SOV, tegutses Soomerootslaste seltside eeskujul, asutamiskoosolekul oli ca 80
inimest): p6l lumajanduse edendamine, eraalgkoolide asutamine, st ipendiumid jms.
1 9 1 3. aastal tsaarivdimud konfiskeerisid SOV dokumentatsiooni.
I 9l 8. aastal taaselustus SOV tegevus.

1917. aasta 15. apri l l i l  asutati  Pdhli  eestv6ttel Tall innas poli i t i l ine i jhendus Rootsi
Rahvaliit Lflrinemereprovintsides, hiljem Rootsi Rahvaliit (Svenska Folkftrbundet.)
Hans Pdhl ol i  Rootsi Rahvali idu esimees 1917-1930.

1918. aasta jaanuarist hakkas see viilja andma ajakirja Kustbon- ajaleht
Lf,dnemereprovintside rootslastele, ltihendatult Kustbon.
Hans Ptihl oli esimese numbri viiljaandja, hiljem liihikest aegakatoimetaja, alaline
kirjasaatja, palju ka pseudoniiilmi all ilmunud.

Hans Piihl ol i  ainus rannarootslasest poli i t ik ning ta juhtis 1920. aastatel k6iki
tiihtsamaid rannarootslaste orsanisats ioone.

Hans Pohl oli 1917. -1918. aastal Eesti Maandukogu (Maapiiev) liige.
11. detsembril 1918 kinnitas Eesti Ajutine Valitsus tema rootsi rahvusasjade ministriks,
oli selles ametis viis kuud, tema sekretZir oli Nikolai Blees.

p6hiteemad - Naissaare elanike tagasipoordumine, Ruhnu kuuluvuse kiisimus, Rootsist
laekunud toetussummade vahendamine, kiiis 19lB detsembri l6pus koos Eesti
viilisdelegatsiooniga Stockholmis, et Eesti riik saaks Rootsilt toetust Vabaduss6jas -
Rootsi viilisminister teatas, et Rootsi valitsus ei saa anda sdjaviige ega varustust.

Mais 1919 astus Eesti Ajutine Vali tsus tagasi- seoses uue ja parlamentaarse vali tsuse
kinnitamisega Asutavas Kogus.

1919-1920 oli Hans Pohl Eesti Asutava Kogu liige (120 saadikut) lvaliti sinna Rootsi
Rahvali idu nimekirjas.
Algas tema koostoo Kristliku Rahvaerakonnaga, Pohl valiti ka selle juhatusse.

15. mai 1919 hiiiiletati Asutavas Kogus esimest tiihtsat dokumenti - Asutava Kogu
iseseisvusdeklaratsiooni, mis vdttis kokku eelnevad Eesti riiki loovad aktid ja selgitas, et
omariiklus on Eesti rahvaesinduse tahe.
Pohl toetas seda, Vene Kodanike Kcgu esindaiaiiji erapooletuks, Saksa Erakond
Eestimaal esindajad lahkusid saalist - tihinesid ktill hiljem deklaratsiooniga.
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Osales P6h iseaduskomisj oni tods, tegeles si in rahvusveihemustega.
Rahvusministeeriumi asendamine rahvussekretiiriga - Pdhl toetas, et nad oleks otse
valitsuse juures, otsustati rahvussekret?irid viia Siseministeeriumi, hiljem
Haridusministeeriumi alla.
Rahvussekret2ir vdis osaleda valitsuse istungil kui kilsimus puudutas neid.

l92l - 1923 ol i  Hans Pohl I Riigikogu l i ige. Hariduskomisjon, algas t66 esimese
kultuurautonoomia seaduse eeln6usa. toetas usu6oetuse taastamist eesti koolides.

1923. kevadel kandideeris Hans *t ,, Riigikogu koosseisu - Rootsi Rahvaliit sai 3742
hiiiilt, vaja oli saada 4299. (Ruhnu hiiiiletas 100%).

1926. kevadel kandideeris Hans Pdhl III Riigikogu kooseisu - vastavalt
koostoolepingule Kristliku Rahvaerakonnaga sai Hans Pdhl v6imaluse asuda
Riigikogusse septembris 1 928.

1929. kevadel tehti Saksa-Rootsi vaiimisblokk, sellega rida skandaale.
Valimisbloki arhitekt oli rootsi juurtega jurist Werner Hasselblatt, kes oli Riigikogu liige
alates 1923. aastast. Ta kartis, et baltisakslaste esindatus langeb kolmelt kahele ja seega ei
saa osaleda komisjonide toos jne.
Saadi ca 300 rootsi ja 13 000 saksa hl iZi l t  ning kolm mandaati.

Hans Piihl suri Tall innas22.jaanuari l  1930, raske angiini j i i rel tekkis veremiirgitus, mis
t6i surma. Viimne soov - olla maetud ..rootsi mulda".

26. jaanuaril 1930 toimus Tallinnas Rootsi-Mihkli koguduses matusetalitus, kohal ka
valitsuse liikmed. Kirst saadeti erivaguniga Haapsallu ja siingitati mulda Vormsi
kal mistule. Hauaplaat Vormsi kalm istu I tiinaseni siii I inud.

Oli abielus, abiel lus 30-aasta vanuselt 1906, aastal Tall innas Lydia Lindstri imiga
(snd 1878 Vormsil), oli Vormsi k6stri tiitar.
Neil  ol i  vi is last.

Hjalmar-Fritjof (snd 1908) - oli 1930. aastate lSpul Rootsi praosti kt, lahkus Rootsi,
suri 1964. aastal Soomes Marieharnnis.

Ingeborg (1909), lahkus Rootsi.

Olof (1910), kooli6petaja, arreteerit i  Ruhnus B. augusti l  1940,ettahtis pdgeneda Rootsi,
mdisteti 7-aastaks vangi laagrisse.

Ivar-Hans (1913) - 6ppis 1933-1937 Tartu Ulikoolis usuteadust, kir iku6petaja, lahkus

l94l Saksamaale, tuli lg42tagasi ja oli kuni 1944 Rootsi-Mihkli koguduse 6petaja,

1944 lahkus Rootsi, 1944-1984 eesti koguduste kijlalis6petaja Rootsis, suri 1984.

Kar in  (1915)
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