
Örnen har 
landat på en 
åker-piloten 
som flög mot 
friheten 
 

 

 

 

Så heter en bok som lagom kom ut till sjuttioårsminnet av flykten från Baltikum. I september 1944 

flydde trettiotusen människor från främst Estland och Lettland över havet till Sverige. Över tiotusen 

togs emot längs Gotlands kuster. Många omkom i höststormarna. Familjen Lepp kom fram och kunde 

börja ett nytt liv i Sverige. Mamma Salme och hennes två pojkar hade flytt i en fiskebåt och landat i 

Spillersboda i Roslagen. Pappa Eduard Lepp flydde i ett bombplan och landade på en åker i Alva i 

närheten av Hemse. När ryssarna ockuperat Estland 1940 hade estländarna tvingats ge upp. När 

tyskarna sedan invaderade Estland 1941 sågs de som befriare. De estniska flygarna gick in i tyska 

förband och fortsatte striderna mot ryssarna. En av dem var Eduard Lepp. Han chansade i samband 

med ett uppdrag att ta kurs på Gotland och landade på en åker vid Kauparve gård i Alva 1 oktober 

1944. Familjen återförenades senare och bosatte sig i Saltsjöbaden. De tre sönerna till Eduard, Olavi, 

Eero och Mati tog initiativ tillsammans med författaren och journalisten Lars Westman till att boken 

om Örnen skrevs och att en modell av planet byggdes. 

 

Nu har modellen landat på Rikard Ahlstens gård och ska få sin plats invid Hembygdsmuseet i Alva 

som ett minnesmärke av händelsen. En ceremoni kommer att ske lördagen den 29 september kl 

13.00. Minnesmärket är skänkt till Alva Hembygdsförening av familjen Lepp. Estland firar 100-

årsjubileum under 2018 av att ha utropats som självständig republik 24 februari 1918. Många 

arrangemang görs runtom i världen för att uppmärksamma detta. Minnesmärket är en del av 

Estlands historia på Gotland. Länsstyrelsen på Gotland stöder projektet som för fram en del av vår 

närliggande historia och händelser under andra världskriget som på ett avgörande sätt har påverkat 

Östersjöregionen. Minnesmärket bidrar till en ökad mångfald av kulturmiljöer på Gotland.  

 

Välkomna till ceremoni lördagen den 29 september 2018 kl 13.00 

vid Alva Hembygdsmuseum i närheten av Alva kyrka. 

Medverkar Estlands Honorärkonsul Riina Noodapera samt representanter för 

familjen Lepp och Alva Hembygdsförening. 
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