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Et seminar om en nation  
lørdag d. 10. november 2018, Kongensgade 24, Helsingør 

ESTLAND I 100 ÅR   ESTLAND I 100 ÅR 
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Esterne har boet i deres land i mange tusinde år, men først i 1918, for 100 år 
siden, fik de deres uafhængighed. Det fejrer man i Estland – over hele 3 år, 
2017-2020 - og det vil vi gerne være med til at markere i Helsingør d. 10. 
november – dagen før Estlands provisoriske regering trådte sammen i 1918. 
Seminaret i Helsingør åbnes af Estlands ambassadør, Märt Volmer.  
 
Danmark erobrede Estland i 1200-tallet, og d. 15. juni 1219 dalede 
Dannebrog ned fra himlen og reddede Valdemar Sejr. Han grundlagde derpå 
Tallinn, Danskerbyen, i dag Estlands hovedstad. Den historie om flaget vil 
blive mindet næste år! Siden afhændede vi Estland til den Tyske Orden.  
Men det er andre historier, vi vil præsentere d. 10. november. De 100 år, der 
nu markeres er en historie om en endelig opnået frihed, der alt for hurtigt 
forsvandt igen for at blive afløst af sovjetisk, derpå tysk, og så atter sovjetisk 
undertrykkelse, ydmygelse, vold og deportationer. Endelig ved 
Sovjetunionens kollaps atter ny frihed og en for esterne næsten ufattelig 
udvikling. For det er også en smuk historie om klogskab og sammenhold, og 
om bevarelse af sprog og traditioner, musik og sang i en lille nation på samme 
størrelse som Danmark, men med en befolkning på kun 1.3 millioner.  
Der er glædesfester i Estland i disse år, men man ved også, hvorfor der i dag 
er posteret Nato-soldater i landet, med bidrag også fra Danmark.    
 
Vi vil se på den lange historie, høre om dagligdagen i Estland før og efter 
frigørelsen fra Sovjetunionen, møde estisk musik, og blive præsenteret for 
filmen om The Singing revolution og en ny hjerteskærende film om den 
kommunistiske undertrykkelse i årene 1950-55, Comrade Child, produceret i 
anledning af 100-året.  Vi får et kort møde med litteraturen og med kirken og 
de religiøse samfund i Estland. Vi samarbejder med den estiske forening i 
Danmark, Eesti Kodu, hvis formand er blandt talerne på seminaret.  
 

Velkommen til seminar om Estland 
 
 
 

1828014 
Lørdag d. 10. november kl. 10.00-17.00  

Fælleslokalet, Kongensgade 24, 3000 Helsingør (OK Fondens bygning)  
Pris kr. 150,- inkl. frokost 

Tilmelding til Helsingør Aftenskole på tlf.: 49 21 25 25 eller  
e-mail: kontoret@helsingor-aftenskole.dk 
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Den amerikanske filmproducent Jim Turby blev indbudt til at lede et seminar 
om filmproduktion i Estland i 1999. Hans egen far var emigreret som barn 
med sin familie fra Estland i 1924, men Jim havde ikke lært at tale estisk. 
Under opholdet i Estland forstår han landets historie, han forlænger sit ophold 
og arbejder de næste 3 år med at skabe en film om Estlands Singing 
revolution med særlig fokus på betydningen af de sangfestivaler, man har 
afholdt hver 5. år siden 1869 (med afbrydelser).  
 
Den film, som har vundet adskillige priser, vil vi efter aftale med Jim Turby 
vise store uddrag af som et supplement til foredraget om Estlands historie 
(med engelsk tale og/eller undertekster). 
Filmen tager os gennem Estlands historie, med særlig fokus på perioden fra 
1930’erne og til friheden i 1991, og demonstrerer helt overvældende, 
hvorledes det estiske civilsamfund tog magten i 1989, siden suppleret med 
helt nye unge politikere, og måske mest overvældende, at det kunne ske ved 
en fredelig magtovertagelse. 
Kan man virkelig synge sig til en revolution eller magtovertagelse? 
 
Jim Turby har stillet et antal kopier af filmen og den tilhørende bog til 
rådighed; de vil kunne erhverves ved seminaret.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”The Singing Revolution” 



	 	 	

	

9.30 Adgang, kaffe/te 
 
10.00 Velkomst, Poul Erik Kandrup 

Helsingør Aftenskole og Folkeuniversitet  
 Seminaret åbnes ved Estlands ambassadør i Danmark, Märt 

Volmer 
 Hilsen fra Helsingør Kommune 
 
10.30 Estlands historie, det lange perspektiv – og den nyere tid 
 Forfatter, cand.mag. historie/estisk Peter Kyhn 
 
11.30  Kort pause 
 
11.45 Film: ”The Singing Revolution” 
 
12 45 Frokost 
 
13.30 Om at leve og bo i Estland før – og efter. Ved Mae Veskis 

Hove, formand for Den estiske forening i Danmark, Eesti Kudo 
 
14.30 Tro, kirke og religiøse samfund i Estland, ved post.doc.  

Christian-Johann Pöder 
 
15.00 Pause 
 
15.15 Musikken i Estland, særligt Arvo Paaert, ved cand.scient.pol. 

og pianist Troels Breum  
 Litteraturen i Estland – særligt om finsk-estiske Sofi Oksanen 

ved lektor Marianne Just 
 
16.30 Seminaret afsluttes   (forbehold for mindre ændringer) 
 
 
Ekstra tilbud: 

Efter en kort pause med ost, brød, vin og vand vises filmen 
”Comrade Child” med engelske undertekster (spilletid ca. 1½ 
time) 

 
 
 
 
 

Program for seminardagen 
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Estland fejrer sig selv i glæde over, hvad man har nået – men også i fuld 
bevidsthed om en truende nabo mod øst. Og et stort russisk mindretal med 
mange tilflyttere fra Sovjettiden.  
I fejringen indgår utallige referencer til den voldsomme fortid, med 
undertrykkelse, ydmygelser og deportationer, vi som danskere nok har svært 
ved at forstå omfanget af. En af referencerne i fejringen er filmen Seltsimees 
laps (Comrade child) (2018)  som indgår i det officielle 100-års program.   
 
Vi er i 1950, det år hvor det kommunistiske regime igangsatte en systematisk 
udrensning af intellektuelle og andre, som kunne mistænkes for manglende 
loyalitet over for regimet. Det rammer lærerparret Helmes og Feliks og deres 
lille datter Leelo. De tvinges til at fraflytte lærerboligen på skolen, Helmes 
fjernes som forstander og bliver kort efter deporteret til Sibirien – uden konkrete 
anklager, udover et estisk flag fundet ved ransagning. Nogen tid efter får Feliks 
tilbudt forstanderstillingen, forudsat han melder sig ind i partiet og lader sig 
skille fra sin folkefjende af en deporteret hustru. Afviser han tilbuddet, mister 
han også sin stilling som lærer.  
Hvad skal han vælge?  
I 1953 dør Stalin og fra 1955 begynder man at hjemsende fangerne fra Gulag.   
 
 
Vi viser filmen efter den formelle afslutning af seminaret som et ekstra tilbud 
(ca. 1½ time – med engelske undertekster)     
 
 
 
 
 
 
 

Den lille kammerat  
– ”Comrade Child” (Seltsimees laps) 
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Det nye Estland etablerede hurtigt efter 1991 trafikforbindelser til nabolandede. 
Estline oprettede færgeruten Tallin-Stockholm, som besejledes af Estonia.  
Natten til d. 28. september 1994 sank færgen midt ude i Østersøen, da 
bovporten af uafklarede årsager åbnedes og vand trængte ind på bildækket.  
Mindst 852 mennesker omkom og kun 146 blev reddet. Blandt de mange 
skolebørn ombord blev alene en 12-årig dreng reddet. 
 
Blandt de overlevende var danske Morten Boje Hviid, som 4 år efter skrev 
bogen Jeg vil overleve (Aschehoug 1998), om ulykken, og om at kæmpe for at 
få et helt almindeligt liv tilbage. 
Vi har indbudt Morten Boje Hviid til at være med os for at tale om Estland i 
hans erindring, men han er desværre bortrejst på dagen. 
 
Ulykken er den største skibskatastrofe siden 2. verdenskrig. Mindesmærket i 
Tallinn er markant.   Tragedien fik også en meget stærk symbolsk betydning i 
Estland. Så let skal ingen tro det er at blive en normal stat. 
 

Færgen Estonia 
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Spor af beboelse helt tilbage fra ca. 9.000 år f.Kr. Finsk-ugrisk talende stammer  
  
1219    Valdemar Sejr erobrer Estland og grundlægger Tallinn. Dannebrog daler 
            ned. 
            Under Valdemar Atterdag i 1300-tallet afhændes Estland til den Tyske  
            Orden 
1645    Sverige erobrer hele Estland 
1700    Estland tilfalder Rusland, senere kommer Brødremenigheden til og 
            introducerer korsang 
1739    Første bibel på estisk 
1816    Livegenskab ophæves 
1821    Første avis på estisk sprog 
1869    Første sangfestival 
1918    Uafhængighedskrig mod bolsjevikkerne, siden mod tyskerne 
1920    Fredsaftalen i Tartu  med Sovjetunionen sikrer Estlands grænser 
1922    Estland medlem af Folkeforbundet 
1934-38.  Päts magtovertagelse, autoritært regime 
1939    Molotov-Ribbentrop pagt, som (hemmeligt) placerer Estland i Sovjets 
            magtsfære 
1940    Sovjet ultimatum. Estland optages i Sovjetunionen 
1941-  Mere end 10.000 estere deporteres til Gulag. Kort tid efter invaderer 
            tyskerne Estland 
1944    Estland generobres af Sovjet. Skovbrødrene fortsætter guerilla aktioner 
1949    Mere end 20.000 estere deporteres til Gulag 
1950-52   Udrensning i den intellektuelle og kulturelle elite 
1953    Stalin dør 
1969   Ernesaks sang: Ma isamaa on minu arm synges ved festival trods 
           myndighedernes forbud  
1985   Gorbachev præsenterer perestrioka og glasnost 
1986   Estiske miljøaktivister vinder fosfat-krigen 
1987   Estisk Heritage Society grundlægges. Spiller aktiv rolle i omvæltningen 
1988   Estisk højesteret sætter estisk lov over Sovjetisk 
1989   Estisk bliver officiel sprog i Estland, det estiske flag bliver hejst for 
           første gang på Herman tårnet 
1990   Russiske aktivister stormer det estiske parlament, men føres ikke 
           voldeligt ud 
1991   Sovjetiske tanks truer tv-tårnet i Tallinn. Uden følger.  Parlament 
           erklærer, at republikken Estland er genoprettet. Estland optages i FN.  
           Island er først til at anerkende Estland, Danmark følger hurtigt efter 
 

Tidslinje 
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Helsingør Aftenskole og Helsingør Folkeuniversitet 
Værftet, Allégade 4, st., 3000 Helsingør 

www.helsingor-aftenskole,dk ,  www.helsingor-folkeuniversitet.dk 
e-mail Aftenskolen:  kontoret@helsingor-aftenskole.dk  

Tlf.: 49 21 25 25 
 

Tilmelding via ovenstående mail eller telefonnummer. 
Angiv venligst kursusnummeret ved tilmelding: 1828014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vel mødt d. 10. november i Kongensgade 24 i Helsingør 
til en hel dag med foredrag, film og musik 

 
 
 
 


