Reseberättelse från resan Estland 100 år den 10-17 juni 2018

Tidig morgon strax efter gryningen söndagen den 10 juni 2018 startade vår resa i Lye på
Gotland för avfärd med Karlssons Buss mot Visby för att i hamnen hämta upp ytterligare
medresande innan färjan skulle gå till Nynäshamn.
Eftersom det blev ett stort
intresse för resan på fastlandet
gick det att ansluta i
Värtahamnen innan avfärd. Ett
glatt gäng om inalles 28
personer hade hörsammat
detta. Färjeresan var lugn och vi
anlände Stockholms Central i
god tid före lunch, som vi kunde
inta på valfritt matställe. Det kan
tilläggas att det var väldigt varmt
i Stockholm när vi anlände dit.
På eftermiddagen transporterades vi till Värtahamnen och resenärerna från bl.a. Linköping,
Örebro och Stockholm kunde ansluta till resan. Väl ombord var det dags att ändra eller
omboka den förbokade buffémiddagen till en lämpligare tidpunkt eftersom ingen var särskilt
intresserad av att äta redan klockan 17. Vi var några som satt på soldäck och fraterniserade
över en öl eller annat drickbart medan andra roade sig med annat istället. Utresan genom
Stockholms skärgård var mycket fin i strålande solsken från en helblå himmel. Ett par timmar
efter avfärden från Värtahamnen var det dags att äta kvällsmat, som skedde i olika
restauranger på MS Victoria 2. Efter middagen roade sig de som så önskade sig på någon av
fartygets nöjeslokaler innan det var dags att inta sängläge i kojen.
Morgonen den 11 juni, som var en måndag, anlände vi Tallinn och träffade vår lokalguide
Merle, som skulle vara med oss delar av resan. Bussen tog oss mot Narva via Lahemaa
Nationalpark. Första stoppet för dagen blev vid Viitna Körts/Krog som ligger i Lahemaa
Nationalpark för förmiddagsfika eller bussfika som det också kallas.
Därefter for vi vidare efter kusten till klintkusten vid Toila, Valaste juga, det över trettio meter
höga vattenfallet, Toilafallet https://www.puhkaeestis.ee/et/valaste-juga-eesti-korgeim. Då
Estland också haft en ovanligt varm och torr maj månad var det bara en liten rännil av vatten
som rann ner vid fallet så tyvärr såg vi inte mycket av det annars ganska mäktiga vattenfallet.
Lunch måste man ha och det intogs vid Toila SPA anläggning, mycket vackert beläget vid
kusten och inbäddat i syrener. En sopplunch intogs och därefter gick färden vidare mot Narva,
med ett kort stopp i Sillamäe, den stängda staden som Stalin lät bygga i Renässansstil, där man
hade ett verk för anrikning av uran. Staden sanerades senare och bebos nu av ester och ryssar
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https://www.visitestonia.com/sv/sillamae-stad.

Därefter anlände vi till Narva och besökte Hermansborgen och såg över Narvafloden mot den
ryska sidan och borgen Ivangorod/Jaanilin som tidigare tillhört Estland men som fick lämnas
till Ryssland efter andra frigörelsen 1991 http://narvamuuseum.ee/est/narva-linnus/luhidalt/

Hermansborgen i Narva

Borgen i Ivangorod

Eftersom det inte fanns någon hiss till borgens torn var det ett antal personer som avstod från
klättringen och intog nejonögon med lokal pilsner på puben invid Estlands enda kvarvarande
Lenin staty. En kort tur i Narva avslutades med ett besök vid det svenska lejonet där en
gruppbild togs. Frågan var vilken ända det skulle visa mot Ryssland när det restaurerade
lejonet skulle sättas upp vid 300 -årsjubiléet av slaget vid Narva? Skulle det visa tänderna eller
baken mot Ryssland? Båda var lika fula ansåg de flesta. Men vi såg hur det var vänt.
Efter besöket i Narva blev det färd mot Narva Jõesuu SPA, byggt på 1930-talet efter den tidens
arkitektur. Det verkade ha regnat rätt mycket i det området när vi kom fram för det var stora
pölar på vägen vår buss parkerade på. Vi var rätt avundsjuka för det eftersom regn hade
saknats en längre tid hemmavid. Kvällsmaten var intressant; spenatsoppa, fiskrullad och en
sockerkaksliknande efterätt. Efter halva måltiden hade baren stängt, utan att säga till först.
Bästa sovjetanda. Estland år har leverarat sitt första exempel på hur det kunde gå till.
http://www.narvajoesuu.ee/?sisu=tekst&mid=630&lang=est
Natten var lugn, skön och tyst. De flesta sov
skönt. De som vaknade tidigt kunde besöka
stranden som de flesta ryssar som besöker
platsen eftertraktar.

Bild av sandstranden vid Narva Jöesuu
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Efter en hygglig frukost for vi vidare mot nästa stopp. Sinimäe minnesmärke och museum.
https://www.visitestonia.com/sv/sinimaed Det hade regnat och regnade tidvis även nu. Ingen
eller dålig skyltning som visade vägen till dit vi skulle. Jag kände inte igen mig förrän vi kom till
kyrkogårdskorset. Då visste jag inte om det var till höger eller vänster vi skulle. Busschauffören
Karlsson hittade rätt väg till slut! På museet i Vaivara berättade guiden om deras verksamhet.
På frågan om vilka som sett filmen 1944 Slaget om Narva var det den estniska tredjededelen
som sett den. Vi fick veta att den mesta rekvisitan i filmen kom från museet och många
verksamma där var statister. Vi fick se tre filmsekvenser från de tre krig som drabbat området,
1704, 1918 och 1944. Alla var hänförda och förskräckta över händelserna. Vi beslutade att
bjuda in alla gruppen till gemensam visning till hösten av filmen 1944.

Interiörbild från muséet i Sinimäe

Efter Sinimäebesöket begav vi oss mot Kuremäe kloster, ett rysk-ortodoxt nunnekloster,
sista utposten i Estland dit människor vallfärdar för att dricka av det heliga vattnet från
heliga källan eller rentav doppa sig i det i ett särskilt hus. Vi besökte båda med uppslagna
paraplyer och under en hel del glam och stoj. För att komma till klostret gick vägen uppför
och genom en kyrkogård smyckad mest med praktfulla plastblommor! Vi fick veta att det
fanns 120 kvinnor som jobbade i klostret varav 70 nunnor. Det var mycket välskötta
omgivningar och nunnor trippade hastigt förbi på väg till olika förrättningar och fick niga vid
olika platser och ta en slurk heligt vatten i förbifarten. Vi kikade in i den stora kyrkan och
tack vare Merle fick några av oss reda på vad de olika ikonbilder som där försåldes kunde
vara bra mot; äktenskapsbrott, missbruk av droger osv. Det gällde att inte välja fel. Hellre då
att avstå helt för säkerhets skull ifall det skulle bli fel.

3

Ingången till klosterområdet

Vedstaplar på klosterområdet

Magnifikt var det. På baksidan av klosterbyggnaden beskådades några fantasiska vedstaplar
som blivit turistattraktioner. Vi blev också invinkade till ett fönster där det försåldes
snabbsaltad gurka,(som vi genast slukade på stående fot) surkål och kvass, en syrad dryck gjord på
brödkanter. https://www.visitestonia.com/sv/gudsmoders-insomnandets-nunnekloster-ipuhtitsa-kuremae-kloster

Mängder av dekorerade spånkorgar

Nästa stopp var lunch-stopp vid Avinurme
hantverksgård/Puiduait, kända för sina spånkorgar,
målade och omålade samt olika workshops.
http://puiduait.ee/puidust-kasitoo/
Där blev vi trakterade med en god soppa och olika
bröd och smaksatt smör i konstfärdiga former. Kaffe
och efterrätt. Sedan fick vi hänga med på ett
framträdande av ”äldre damer i sina bästa år” som
framförde olika danser och danslekar. Efter det blev
vi förevisade olika konstiga saker som tillverkades
på platsen och gissa oss till deras användning; till
exempel huvudstöd och fotstöd till bastun och
liknande märkvärdigheter som vi även kunde handla
med oss hem av. Själv kunde jag köpa mig en ny bra
attachéväska i lagom format med mjuka handtag.
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Därifrån gick färden vidare utefter Peipus-sjön till universitetsstaden Tartu. Allt under
information om Estland och det estniska folket och deras egenheter. Jag minns inte om det
blev något eftermiddagskaffe den dagen
men det blev det säkert!
Mot kvällningen kom vi fram till Tartu där
kvällsmat på Krutkällaren väntade och
övernattning på hotell Dorpat invid Emajõgi,
floden som leder från sjön Võrtsjärv till den
stora Peipus/Peipsi järv, där gränsen mot
Ryssland går mitt i sjön.
http://www.dorpat.ee Krutkällaren
https://www.visitestonia.com/sv/tartupussirohukelder-krutkallaren
Trerättersmiddagen överträffade den på
Narva Jõesuu spa med hästlängder. Här fick
man Kanonkulesoppa/laxsoppa i ett stort
bröd, följt av fläskstek med surkål och en
fantastiskt god ”tiramisu” till efterrätt. Det
sjöngs en del vid något bord och dracks en
hel del öl, vilket var meningen.
Middag på Krutkällaren

Busschauffören fick göra en tidig kväll, han
hade haft en betydligt hårdare dag än vi
andra. De som orkade festade vidare i
barerna eller på stan. På morgonen mötte
oss Kristel, en lokal guide som gjort många
resor till Gotland med estniska grupper, för
en kortare stadsvandring i Tartu gamla stad,
Domberget, Universitetet. En humoristisk
sådan som avslutades med att hon fick ett
”stipendium” av Riina i svenska pengar för
Kanonkulesoppa
sin insats.
http://www.visittartu.com/et/puhka-tartus2/
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Bild av Emajögi

Bild av Tartu universitetsbyggnad

Resesällskapet framför statyn med Gustav II Adolf

Efter det begav vi oss genom staden igen till Estlands Nationalmuseum, det nybyggda ERM
(Eesti Rahva Muuseum) där vi fick en visning inklusive lunch. De som hann med kunde se en
specialutställning av Estlands mest berömda textilkonstnärinna Anu Raud textilier(fantastisk)
och en magnifik utställning om estniska folkdräkter! Här blev vi serverade köttfärslimpa med
potatismos och sås samt efterrätt vid bordet. Det var snabbt, smidigt och gott. Museet
http://www.erm.ee/ är byggt på en 340 meter lång sträckning av det gamla militärflygfältet
och symboliserar lyftet från Estlands historia mot framtiden. Finurligt och mer magnifikt i
verkligheten än vad bilderna kan berätta. Invid museet det ”uppochnedvända” huset som
även det är museum. Det måste kännas konstigt att gå in i det, jag försökte aldrig. Raadi
herrgård och flygfält vid Ülenurme är väl värt ett besök. Kanske viktigare för oss med
anknytning till Estland än för andra.
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Estlands Nationalmuseum

Efter besöket på nationalmuséet åkte vi under telefonhandledning mot ett köpcentrum i den
södra delen av Tartu. Krångligt med vägar och anvisningar i Estland. Merle mötte upp vid sitt
skötebarn Bondens egen marknad ”butik i butiken” där många lokala produkter fanns till
salu.
Från Tartu södra begav vi oss återigen ut i det okända mot Haanja-massivet/höglandet där
Otepää ligger och där några Världscuplopp på skidor avverkas årligen.
Nu var det sommar och målet var Suur Munamägi,
Estlands högsta punkt ca 318 meter över havet.
Därtill ett torn som tar oss upp till trädtopparna.
Flera vände på vägen men de flesta tog sig upp
under ivrigt mygg-viftande. De var stora även här
och bet oss vare sig vi ville eller inte. Men skam
den som ger sig. Upp kom vi och från tornets topp
hade vi en fantastisk utsikt över stora delar av
sydligaste Estland.
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https://www.visitestonia.com/sv/suur-munamagis-observationstorn.

En vy över trädtopparna från Suur Munamägi
Därifrån åkte vi ut i det ännu mer okända, via slingriga vägar och skog, skog, skog till Nopri bymejeri
och bykollektiv http://www.toidutee.ee/ettevotted/nopri-talumeierei-et/120
Kvällsmat i Nopri hos Tiit Niilo
(mejerist och byäldste) med gul
potatis, fläskstek och avsmakning
av många olika produkter av
björksav och mjölk, keso, kesella
som gården producerar. Många
förundrades över att djuren inte
kunde gå ut på bete och saken
diskuterades flitigt. Sverige har
strängare regler än övriga EU.
Misso by ligger relativt nära den
lettiska gränsen och mejeriet
levererar mjölk och mjölkprodukter
till stora delar av Estland och har ett 30-tal anställda inom olika sektorer. Förutom att producera och
processa mjölkprodukter finns björksav med som en kommande nisch. En kommentar från gruppen
”känner du alla i Estland” var riktad till undertecknad. Nej inte alla men många, eftersom det har
anordnats resor sedan 2008 till Gotland för producenter i Estland som fått besöka de Gotländska
företagarna och diskuterat villkor och förutsättningar för utveckling.
Övernattning på två skilda platser m 2 km emellan (Pullijärve och Pööni Kõrts)
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https://www.visitestonia.com/sv/pullijarve-fritidscentrum-11
http://www.missobedandbreakfast.eu/en som kanske inte var till allas belåtenhet, en del
bodde riktigt avskilt i skogen (bland myggen) men efter bästa förmåga. Andra hade 70 grader
varmt på rummet, så det fick jämna ut sig. Frukosten var åtminstone riklig och god. Så nu fick
man uppleva avskildheten i de glesbefolkade delarna av landet.
Efter frukost den 14 juni blev det avfärd mot
Sangaste Slott via en närbelägen getfarm.
https://www.andri-peedo.eu/. Getfarmen var
imponerande, två unga människor med små barn
som vågat satsa på att bygga för totalt 500 getter,
som mjölkas på det modernast tänkbara sättet och
senaste tekniken, och ett mejeri. Smakprovning
och möjligheter att handla. Mycket beundransvärt.
Men samma problematik som för Tiit Niilo, att
ungdomarna måste bege sig till Tartu för att träffa
vänner. Men det är ett val man gjort för sin
livskvalitet och att utvecklas inom sitt respektive
yrke och bidra till att landsbygden ska leva och
tillskapa nya besöksplatser.
Ett storkbo - en ganska vanlig bild i
Estland

Interiörbild från getfarmen

På vägen mot Sangaste gör vi ett kortare stopp för fika i Vastseliina invid kyrkogården där.
Det är den 14 juni och deportationsdagen. Det är första platsen där någon ser en fasadflagga
med svarta sorgband. På kyrkogården märkliga gravstenar, ser ut som granar i sten. Det visar
sig vara minnesmärken över skogsbröder som skjutits ihjäl i sankmarkerna i trakten och som
ombegravts på kyrkogården. Detta föranleder en närmare beskrivning av partisanerna som
förde ett gerillakrig i Estlands skogar mot ryssarna långt in på 1950/60 talet. Den sista
skogsbrodern som sköts ihjäl av KGB skedde 1978. Det sägs att folk kom ut ur skogen efter
Estlands andra befrielse i början av 1990-talet, men det får man ta med en nypa salt. Varför
de gav sig av var naturligtvis för att slippa bli värvade till tyska eller ryska armen och
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betraktades som desertörer och jagades in i det sista av KGB.
https://www.kalmistud.ee/Vastseliina-kalmistu-2 .

Gravplats för identfierade och oidentfierade skogsbröder på Vastseliina kyrkogård

Kraftigt försenade anlände vi till Sangaste slott där vi helst ville börja med lunchen men icke.,
Guiden hade fått ett uppdrag som skulle fullföljas trots att halva gruppen droppade av under
tiden av utmattning och tolken (dvs undertecknad) förgäves försökte skynda på henne så vi
äntligen skulle få mat. Återigen fläskstek med tillbehör och gott ”rågskum” till efterrätt och
kaffe. Till sist var vi mätta och belåtna.
Sangaste slott byggdes av familjen Berg i
slutet av 1800-talet med förebild av slottet i
Windsor och har efter ombyggnader över
100 rum. Där verkade en tid Greve Berg som
var växtförädlare och arbetade fram den
berömda Sangasterågen, som fortfarande
odlas i Estland och som får extra stöd från
jordbruksverket. På platsen fanns rågvodka
och annat smått och gott till försäljning.
Slottet är nu i privat ägo och utvecklas till besöksplats i regionen. Släktingar till Greve Berg
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har köpt ett närliggande magasin som kommer att bli museum så Grevens arbete med rågen
kan bevaras för eftervärlden. https://www.sangasteloss.com/
Drabbade av paltkoma efter lunchen åker vi vidare mot Mulgimaa ölbryggeri.
http://mulgipruul.ee/ Eftersom vi var så trötta i huvudet efter all information så sjöng vi
gotländska och estniska visor på vägen, det fick tiden att gå på vägen genom det vackra
Viljandimaa med slutstation Pärnu. Ölbryggeriet var även det ett exempel på hur yngre
människor valt att lämna storstaden och satsa på livskvalitet och göra något som de tycker är
roligt samtidigt som det ger möjligheter till överlevnad. Att blanda produktion med besök av
nyfikna grupper och försäljning av gårdens produktion är en bra kombination. Vi såg genast
skillnader i den estniska och svenska alkoholpolitiken. Vi smakade honungsöl, hallonöl och
en beskare ljus sort som var det som var i produktion för tillfället. De distribuerar ölet i
möjligaste mån i sitt närområde.
På väg till Pärnu pratade vi om deportationer och letade efter minnesmärket av
deportationerna den 14 juni 1941. Pappa Vello berättade hur han som 13-årig pojke i Pärnu
upplevde den natten. Tidigare på dagen hade det varit en ceremoni med Pärnus
borgmästare och andra ledande med kransnedläggning och ljuständning. Nåväl, vi hade inte
hunnit med det i alla fall. I Pärnu https://www.visitestonia.com/sv/vart-ska-man-aka/vastraestland/parnu körde vi en sväng fram mot sommarstaden Pärnu och visade på några
sevärdheter såsom stadsporten och parken och körde längs strandvägen med alla hotellen
och lyxvillorna till vad jag trodde är bokat Ranna Hotell som är byggt på 1930-talet och ligger
på den vittomtalade Pärnustranden. Det visade sig inte stämma, så det var min tur att bli
besviken. Vårt hotell, Strand, gick lika bra, vi skulle ju bara äta kvällsmat och sova där. Maten
var god och det var bordsservering. Trevligt och lyxigt, men lite längre att gå till
strandpromenaden.
(http://www.rannahotell.ee/en/ ) vårt hotell; http://www.strand.ee/en/

Kvällssol över stranden i Pärnu
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Efter frukost den 15 juni reste vi via Rapla mot Tallinn.
På vägen besökte vi Estlands äldsta
glasbruk och glasmuseum i Järvakandi
Det blev en mycket intressant lektion i
hur man bland annat tillverkar
fönsterglas. Vi kunde på plats se en
utställning av en bruksglasdesigner och
som visade hur det fungerade på
planekonomins tid under Sovjettiden.
En bit ifrån museet i en nedlagd
Konsumbutik omgjord till Taverna med
gamla handgjorda glasfönster intogs en
sopplunch med efterrätt och kaffe. Som
avslutning på denna måltid snubblade
pappa Vello och slog upp handen på en
upphöjning i golvet. Ägaren Mikk
Merekivi tog föredömligt hand om
honom och fixade läkartid i Rapla och
körde honom efter omplåstring till
Hotellet i Tallinn. Troligen får han åtgärda detta med golvet eftersom fler snubblade på
kanten på väg till toaletterna.
https://www.klaasimuuseum.ee/eelinfo/eelinfo-eng/
Framme i Tallinn var trafiken omdirigerad i den stadsdelen vi skulle till för att besöka
Sjöfartsmuseet, Sea Plane Harbour. Vi fick se det till stora delar ombyggda ”Kalamaja”
området där nya fina bostäder byggts de senaste två åren. En fantastisk förändring av
stadsdelen. Tallinn växer ständigt. Nu bor det snart en halv miljon människor i Tallinn med
omnejd av Estlands totalt 1,3 miljoner.
Så småningom kom vi fram till Tallinn Sea Harbour Luft -och sjömuseum.
http://meremuuseum.ee/lennusadam/sv/ och fick möjlighetatt kolla om båten, som Erik
Olsson skänkte till Tallinns Sjöfartsmuseum, fanns kvar och i vilket skick. En person hade rest
med enbart för den båten. Den hängde där, men hade stora torrsprickor. Det finns en
historia om båten som kan läsas i boken om Erik Olsson men lite även här;
https://relgotland.wordpress.com/2017/05/26/avslut-projekt-i-batflyktingarsspar/
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Interiörbild från Tallinns Marinmuseum (en fantastisk byggnad) med ubåten Lembit i bakgrunden
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På kvällen var det fritt för egna aktiviteter som t.ex. att ta en promenad i Gamla staden.
https://www.visitestonia.com/sv/vart-ska-man-aka/tallinn/gamla-stan-i-tallinn
Kvällsmat/buffé intogs och övernattning skedde på Tallink SPA Hotell.
https://www.tallinkhotels.com/tallink-spa-conference-hotel/ Buffén var trevlig och några av
oss var väldigt sugna på den snabbsaltade gurkan på buffébordet, så den fick bäras in i flera
omgångar. Ester i förskingringen har lite udda matvanor.
Efter frukost den 16 juni blev det avfärd från hotellet för en busstur i Tallinns omgivningar
med en mycket trevlig lokalguide och som var mycket flexibel och visade oss delar av Tallinn
som vanligtvis inte ingår i ordinarie turer. Många trodde att de sett det mesta i Tallinn och
blev lite överraskade över vad de fick se då. Ett kortare stopp gjordes vid KuMu, Estlands
konstmuseum, vid den övre ingången och med en fantastisk utsikt över Kadriorg parken
samt hamnen i Tallinn. https://kumu.ekm.ee/en/

Därifrån gick resan vidare mot Sångarfältet där vi gjorde ett kort uppehåll så att vi kunde
besöka området där hundratusentals människor samlas vid de stora sångarfestivalerna som
avhålls vart femte år. Nästa gång blir det i juli 2019. Besöket på sångarfältet avslutades med
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en förbeställd lunch i TV-tornet. http://www.teletorn.ee/sv/ Ankbröst till huvudrätt och en
mycket god kaka till efterrätt.

TV-tornet i Tallinn

En bild från TV-tornet med Finska viken i bakgrund

I anslutning till tornet fanns en utställning om Sovjettiden som många besökte efter att vi
blivit mätta på både maten och utsikten från ovan över Tallinn. Nedanför tornets entré fanns
ett minnesmärke över händelserna 1991 då TV tornen i Tallinn, Riga och Vilnius försvarades
av folket i samband med händelserna under frigörelseprocessen.
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Innan avfärd en kort samling och en visa framfördes till Karlsson (åå Per Axel) och Riina av
sångfåglarna på resan med Astrid i spetsen som beskrev det vi varit med om.Därefter körde
bussen oss upp till Domberget för en kortare vandring ner genom staden till Rådhusplatsen.
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Vy från Domberget över Gamla staden mot hamnen

Vi tog ”det korta benet” gatan heter så, Lühike Jalg, för att sedan gå olika vägar till bussen
som väntade utanför Viru-porten. En mindre grupp besökte Svenska SanktMikaelskyrkan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_S:t_Mikaelskyrkan_i_Tallinn ;
http://www.stmikael.ee/index.php/sv/ där Patrik Göransson berättade den svenska
församlingens historia. På vägen därifrån till bussen var det undertecknad som snubblade
och ramlade pladask på gatan efter att vi gått fel för att hitta en genväg, som inte fanns, till
bussen. Inget blodvite och inget läkarbesök som tur var och glasögonen höll. Blånader på
knä, armbåge, axel och lillfingrar…..måtte haft änglavakt.
Sista stoppet blev vid Wine Store,
https://www.viinarannasta.ee/info.php?lang=sw&currency=sek och supermarkets i hamnen
för proviantering av Vana Tallinn innan hemfärd. Vi åt kvällsmat ombord på skilda håll och
sov i tvåbäddshytter på resan till Stockholm som angjordes strax efter kl 10 söndag morgon
17 juni. Dagen var sedan fri för besök hos släkt o vänner eller IKEA. Kvällsbåten togs sedan
till Visby och vidare till respektive hem efter en mycket intensiv vecka som var en exposé
över Estlands 100-åriga historia som egen stat trots nästan 60 år av ockupation.
Riina Noodapera
Estlands honorärkonsul på Gotland i samarbete med Karlssons buss
Text och bild – Riina Noodapera
Redigering och bild – Taisto Maaniidi
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Bilaga 1
Sång till Per-Axel och Riina Estland 2018
Nu Per-Axel ska Du få höra, melodin Du har hört förut
Men den klingar bra i Ditt öra, så vi väntar blott på Ditt tjut.
Åh Per-Axel, lille Per-Axel. Vi åker med vart som helst.
Åh Per-Axel, lille Per-Axel, alla oss här har Du " frälst".

Du har kört oss runt här i Estland, mycket har vi därmed fått se
Vattenfall och kloster och korgar. Tartu, Äggberg, och Sinimae.
Åh Per-Axel, lille Per-Axel. Vi åker med vart som helst.
Åh Per-Axel, lille Per-Axel, alla oss här har Du " frälst".

När hotellet ej fixat fika, fixar Karlsson det med bravur.
När som Riina säger kör höger, kör Du vänster. Det är ju tur.
För Per-Axel hittar det mesta, han har ju sin GPS
Och han räknas ju till dom bästa.
Lugn är han ock under press.

(Vänd Er mot Riina)
Hur vår resa nu haver blivit, det beror på Riina vår vän.
Du har fixat allt som Du kunnat. Men campa vill nog ingen igen.
Åh Riina, kära Riina. Vi tycker Du varit snäll.
Även om Du nån gång ibland, fått höra nåt ynkeligt gnäll.

Vi har ätit så vi har storknat. Inte nån har svultit ihjäl.
Kossor, getter slottet med rågen och "farfars" ord dom minns vi så väl.
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Estland kanske vi kommer åter, när vi har smält allt det bhär.
Då har storkarna också kommit, storkbarnen då stora är.

Härmed vill vi tacka Er båda, för allt som vi upplevt ihop.
Vi kanhända kommer tillbaka, hör nu på vårt lyckliga rop.
Åh Riina och lille Karlsson. Minnen det har Ni oss gett.
Och vi lovar att vi ej glömmer, någon av Er alltför lätt.
Ni är ju bäst rätt och slätt.

Astrid
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Bilaga 2 – Bilder
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