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Det var vi i familjerna Odmar (Lotta, Janne och Erik) och Erkas
Nilsson (Christina, Martin, Anna och Daniel) som tillbringade 4 
härliga dagar på Odensholm mitt under sommarens bästa hög-tryck
den 24-27 juli. Det var soligt och mycket varmt. Vattnet var hela ca 
21-22 grader och vi badade flitigt i Storhamne.

Under 3 dagar arbetade vi med att gräva ut långhusets insida. Vi har 
nu grävt fram till koret. Det hörn av långhusets insida som vetter mot 
sydost är helt framgrävt. Medan det är en liten bit kvar till det hörn av 
långhusets hörn som vetter mot nordost. Vid koret ser det ut som om 
dess yttervägg har fallit rakt in, då det finns en ”vägg” av lodräta 
stenar där långhuset övergår i koret.

Vi hittade ett par gamla spikar till. Vi hittade även ett gammalt ben. 
Kanske ett revben från en människa? Bitar av keramik eller puts med 
rester av koboltblå färg eller glasyr fann vi flera. De här föremålen vi 
fann har vi lagt i boden.

Alla gjorde en storartad insats då vi grävde i hettan. Barnen var 
jätteduktiga, trots alla bromsar......! Hela kyrkogården blommade 
ymnigt. Det var prästkragar i stora ruggar, blåklockor, gul fet-knopp, 
gulkragar och många andra blommor. 

Vi hann gå flera trevliga och spännande promenader på ön. Vi såg 
många bäverspår och vi såg de skotska utegångskorna och deras 
kalvar på ganska nära håll. Vi grillade ett par kvällar och det var så
varmt att vi var tvungna att ta ett kvällsdopp vid midnatt. 

Det var väldigt många besökare som kom till Odensholm under 
helgen som vi var där. Cirka 50-100 personer var det nog under 
fredagen - lördagen. Det var tidvis nästan vindstilla så det kom många 
olika båtar, kanoter, små katamaraner och även vatten-skotrar!  En till 
segelbåt kom förutom vår.

Need olime meie, perekonnad Odmar (Lotta, Janne ja erik) ja 
Erkas Nilsson (Christina, Martin, Anna och Daniel), kes viibi-sid
neli suurepärast päeva Osmussaarel, keset suve paremat aega
24. – 27.juulil. Oli päikeseline ja väga soe. Vesi oli 21-22 kraadi ja 
me suplesime usinasti Storhamnes.

Kolme päeva jooksul töötasime kabelivare juures ja kaevasi-me
välja pikihoone müüre. Me oleme kaevamisega jõudnud
kooriruumi müürini. Pikihoone kagunurga sisekülg on täielikult
välja kaevatud, kirdenurgast on veel veidi kaevata. Koori juu-res
tundub, et osa müüri on varisenud, sest seal on ”sein” püstiste
kividega.

Me leidsime vanu naelu. Me leidsime ka ühe vana kondi. Võib
olla on see inimese ribikont? Me leidsime mitu koobaltsinise
värviga kaetud krohvitükki. Kõik leiud panime kuuri hoiule.

Me kaevasime suures kuumuses, kuid kõik andsid endast parima. 
Lapsed olid parmudele vaatamata väga tublid. Kogu kirikuaed
õitses rikkalikult. Seal olid valged ja kollased kari-kakrad, 
kellukad, kukehari ja paljud teised lilled.

Me jõudsime teha ka mitu toredat ja huvitavat matka saarel. Me 
nägime mitmes kohas jälgi kopra tegevusest, nägime ka üsna
lähedalt šoti veiseid koos vasikatega. Paaril õhtul kril-lisime ja nii
palav oli, et pidime kesköösel end suplusega jahutama.

Sel nädalavahetusel oli Osmussaarel palju külalisi. Reedel-
laupäeval oli küll 50-100 inimest saarel. Aeg-ajalt oli täiesti
tuulevaikne ja siis randuti kanuuga, väikeste katamaraanidega ja 
isegi veeskuutriga! Lisaks meie purjekale tuli veel üks.

Lotta Odmar






















