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Styrelse för Odensholms byalag 2021 har varit:  

Ordförande: Saga Adolfsson, Sekreterare: Lotta Odmar, Kassör: Mats Erkas  

Ledamöter: Lennart Marks, Annette Brus, Tomas Brus och Evelina Brus. Suppleanter: 

Stefan Brus, Jan Odmar och Annelie Erkas. Revisor: Mats Karlgren, Revisorssuppleant: 

Andreas Tangen  

Styrelse för den estländska delen av byalaget, Mittetulundusühing Osmussaare 

Külaühing, har under 2021 varit: Ordförande: Saga Adolfsson, Ledamöter: Göran 

Hoppe och Lotta Odmar. Funktioner som Kassör: Mats Erkas, Revisor: Mats Karlgren och Revisorssuppleant: 

Andreas Tangen 

 

Styrelsemöten  

Fyra protokollförda möten, varav två digitala och två fysiska möten, har hållits i styrelsen under det gångna 

året 

 

Medlemsantal  

Antalet betalande medlemmar år 2021 uppgår till 130 personer.  

 
Skotsk höglandsboskap 

 

Årsmötet för år 2021. 

På det digitala årsmötet via Zoom den 8 maj deltog 25 medlemmar. Med förtidsröstning deltog 4 

medlemmar. Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls. Det var ett bra planerat och trevligt möte fast det var 

digitalt. Men det hade förstås varit mycket trevligare om vi alla hade kunnat träffas på riktigt. Efter årsmötet 

lämnades information till medlemmarna och det fanns tillfälle att ställa frågor. 

 

Hembygdsgården 

Styrelsens har beslutat att målet för byggprojektet sommaren 2022 är att påbörja eller slutföra husgrunden. 

Styrelsen bedömer att vi har tillräcklig finansiering för detta. Vi söker nu en projektledare i Estland för vårt 

byggprojekt. Till byggritningarna har nu lagts till en plan för ett godkänt avloppssystem (EcoRock) utgående 

från lokala förhållanden. Det blir ingen ändring av tomtgränser. Det innebär att timmerhuset är kvar på vår 

tomt. Det är lite ruttet och det är ett svartbygge, men kommunen har tidigare sagt att de kan skriva in det 

som legalt. Vi kan ev. ha det kvar som förråd under byggtiden och riva det senare.  
 

Ingen sommarresa  

Vi vågade inte heller 2021 arrangera någon gemensam 

sommarresa på grund av coronapandemin.  

 

Aktuellt på Odensholm 

Rita berättar att det har varit besvärligt på grund av 

pandemin, men det var ändå många besökande på Holmen i 

somras. Kristin har flyttat till Dagö. Rita och Erwin planerar att 

bo kvar i huset vid fyren. Många lamm föddes under våren 

2021 på Holmen. Den skotska höglandsboskapen fick också 

kalvar. Det har byggts staket runt djupa och bunkrar hål som 

finns på ön. Båten Sleipnir, som disponeras av familjen 

Koppel, har varit på upprustning. Det är oklart när pråmen, 

som skulle användas till Rågöarna och Odensholm, blir klar. 

                     Frisk vind vid Skarvan 2015 



 

 

Uppskjutna arkeologiska utgrävningar 

Under ledning av Uppsalaprofessorerna Göran Hoppe och Anders Kaliff planerades ett antal arkeologiska 

utgrävningar på Odensholm. Tyvärr har utgrävningarna blivit uppskjutna både år 2020 och 2021 på grund 

av coronapandemin. Utgrävningarna skulle bl a göras på Galsve där man tror att den första bosättningen 

fanns. Man skulle också gräva i Bien på byalagets tomt Erkastomten och vid det gamla hamnläget vid 

Kapple. Syftet var att fortsätta klarlägga estlandssvenskarnas äldsta historia. Förhoppningen var att dels att 

kunna genomföra ett antal C14-dateringar, att finna spår av bosättning och andra aktiviteter och vilka 

former dessa kunde ha antagit.  

 

Informationsskylt vid skolan 

En informationsskylt skulle sättas upp sommaren 2021 vid platsen för den gamla skolan. Skolhusgrunden 

och grunden till flaggstången är framgrävda. 

   
Skolläraren Johannes Dans och hans fru Julia.             Västor gatna, Brus lagård tv, Marks gård th med hugg-huse 

                    och rök-kökan med skorstenen i mitten. Niggors gård  
                     längre fram längs gatna. 1932. 

  

Bokprojektet-boken om Odensholm 

I maj 2021 sände vi in det färdiga bokmanuset till den Estlandssvenska Kulturförvaltningen. Vi har också 

sänt in bilder, foton och kartor. Boken kommer att bli tvåspråkig och har nu börjat översättas till estniska av 

översättare Matthias Bolliger och redaktör Piret Malv. De beräknar att vara klara under första kvartalet 

2022. Enligt Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning ska boken kunna tryckas våren 2022.  

Så här är boken upplagd: Under årens lopp har vi samlat på oss mängder av information om livet på 

Odensholm. Vi har samlat material från arkiv både från Estland och Sverige och vi har berättelser, foton och 

inspelningar från familjerna som bodde på Odensholm. Boken är en samling av historik, berättelser, intryck 

och egna upplevelser av livet och kulturen på ön, sett genom våra ögon. Berättelser och historier från olika 

tidsåldrar. Boken kan ses som en sammanfattning av de verkliga människornas berättelser tillsammans med 

forskares syn på historien. 

  
Torkning av torsk                                                                    Stor-stea för utkik efter lotsning, 

                                                                                       säl, fågelflockar eller de egna  
                                                                                                   fiskebåtarna. Trol. fr. Nibondas.



  
Kärrsnäppor vid Sånna Sia 2015        Kärrknipprot 2015 
 

Försvarets planer på Odensholm 

I juli 2020 fick vi veta, från myndigheten för Konsumentskydd och Teknisk tillsyn, att en 

Miljökonsekvensbedömning, MKB, pågår för försvarets planer att anlägga ett antennsystem med tillhörande 

anläggningar på Odensholm. Försvaret planerar att bland annat uppföra två höga antenner mot havet (26 

resp 15 meter) på Norda Sia. Ett system bestående av 4 st mindre antenner (4,6 m höga) ska uppföras 

sydost om Lihlhamne. I ett stort område runt antennerna ska alla träd som överstiger 4 meter tas ned. Flera 

nya byggnader ska uppföras och en ny vägsträcka ska anläggas mellan Minsjevägen och Kråklundsbackan. 

En solcellspark och två mindre vindkraftverk för elproduktion ska anläggas i eller nära Bien. 

Vi har i april 2021 lämnat synpunkter och ställt frågor, och fått svar. Det var meningen att själva 

Miljökonsekvensrapporten skulle vara färdig i november 2021 och att vi och allmänheten då skulle kunna 

lämna synpunkter igen. Men i det senaste brevet från myndigheten för Konsumentskydd och Teknisk tillsyn 

den 17.12.2021, skriver man att det är ”oundvikligt” att anläggningarna måste uppföras på Odensholm. 

Enligt brevet förväntas projektet ha en negativ effekt på Natura 2000 området, vilket omfattar större delen 

av ön. För att man skall kunna gå vidare med projektet är det nödvändigt att begära undantag från Natura 

2000 bestämmelserna. Detta måste beslutas av Estlands regering och Miljöministeriet ska sedan underrätta 

Europeiska Kommissionen om förändringarna. Kompensationsåtgärder måste utredas för att minska 

skadeverkningarna på Natura 2000-området. Miljökonsekvensbedömningens sluttid har senarelagts till 

november 2022. Styrelsen har nu skrivit ett yttrande, som vi planerar att sända bland annat till 

myndigheterna som är parter i MKB och till kommunen. Vi skriver att vi inte vill att försvarsministeriets 

planer genomförs i denna form och att ön bevaras fullt ut som Natura 2000, Ramsarkonventions och 

landskapsskyddsområde, för att skydda dess natur, fåglar, flora, livsmiljöer och kulturellt arv. Öns 

naturlandskap, djurliv, kulturlandskap och miljö riskerar att påverkas på ett sätt som Odensholms Byalag 

inte kan acceptera, som markägare och som förvaltare av det estlandssvenska kulturarvet. Vi ställer också 

ett antal frågor om bedömningar av de planerade anläggningarnas miljöpåverkan som hittills samlats in av 

myndigheterna och expertgruppen? T ex:  Hur har de planerade anläggningarnas inverkan på fåglar och 

kulturarv bedömts? Vi frågar också om vad genomförandet av Natura-undantaget innebär? Om vi kan få 

veta vad de planerade kompensationsåtgärderna är, och är fokus enbart på naturmiljön eller beaktas den 

potentiella skadan på kulturarvet och markägarnas berättigade förväntningar? Vi frågar vidare om det 

kommer att finnas några restriktioner för framtida besök när de planerade anläggningarna är färdiga? 

Kommer de planerade anläggningarna begränsas till det som för närvarande föreslås, eller planeras 

ytterligare en stor militarisering av Odensholm? Vi har inte stora förhoppningar att försvaret ändrar sig, med 

det nu kraftigt försämrade säkerhetspolitiska läget. Vi måste åtminstone försöka påverka på något sätt och 

göra oss hörda. 

 

 



  
Lihlbåten, Ormön 2014              
 

Sjöhistoriska muséet – en planerad utställning om flykten från Baltikum hösten 2022. 

Utställningen ska handla om flykten från Baltikum under andra världskriget, som bygger på Mirja Arnshaws 

doktorsavhandling De små båtarna och den stora flykten och forskningsprojektet vid Sjöhistoriska 

museet kallat Flyktens materialitet, som studerar de få föremål som de baltiska flyktingarna valde att ta 

med sig till Sverige. Många har bidragit med berättelser och livshistorier, visat upp och lånat ut sina 

föremål, låtit sig fotograferats eller på andra sätt bidragit till projektet.  

Muséet har fått föremål från flykten 1943-1944 som kommer från familjen Erkas på Ormön. Det är en 

symaskin, en koffert och en spinnrock. Dessutom hämtades de sista vrakdelarna från flyktbåten ”Tirpitz”. 

Båten var Axel Westerbloms från Niggors gård som med sin med familj, Julius Brus med familj från Brus 

Galae och några från Nibondas gård flydde med ”Tirpitz” från Odensholm i den 4 februari 1944 till Sverige 

via Hangö i Finland. Sammanlagt var de 13 personer i båten. 

Endast rester av förstäven med babords bog återstod av båten 2020. Båten de flydde med kallades ”Tirpitz”, 

efter det berömda tyska slagskepp som i augusti 1941 låg i inloppet till Finska viken för att hindra 

sovjetryska fartyg att fly ut i Östersjön när de ryska trupperna övergav Tallinn. Båten byggdes på 

Odensholm 1935 och blev sedan förstörd, eller avsiktligt förstörd, då Sovjettrupperna lämnade Odensholm i 

december 1941. Axel Westerblom rustade upp båten då de återkom till ön 1942 genom att bland annat 

plugga igen kulhål från automatvapen och täcka skrovsidorna med plåtar. Båten var 7 meter lång, var 

snipformad och klinkbyggd med 11–12 bord. Den har haft en nästan helt rak förstäv. I fören har det funnits 

en liten ruff, närmast ett stänkskydd. Motorn var en estnisk fotogenmotor av märket Stryk som var placerad 

i båtens mitt. Båten drogs upp på land och övergavs snart efter ankomsten till Ormön.  

 

Estlandssvenskarnas Kulturförening i Sverige SOV - Den nya släktdatabasen Våra Anor 

Våra Anor innehåller information rörande mer än 50 000 personer från 1700-talet fram till 1950, mer än 5 

500 personbilder, registerkort med fotografi, privata bilder och foton från Estniska Riksarkivets passregister 

1930–1939. Våra Anor kommer finnas tillgänglig för medlemmar i SOV eller någon hembygdsförening 

knuten till det estlandssvenska kulturområdet. Som inloggad har en användare tillgång till sökning av 

person, familj samt antavlor, ättling-tavlor, släktdiagram och andra funktioner. Vill du bli medlem i ”Våra 

anor” den estlandssvenska släktforskargruppen och få tillgång till släktdatabasen? Anmäl dig på SOV:s 

hemsida: https://estlandssvenskarna.org/anmaler-mig-till-slaktforskargruppen/ 

 

 

https://estlandssvenskarna.org/anmaler-mig-till-slaktforskargruppen/

