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 2014.
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.

Eduard Lepp med en modell han byggt på 1930-talet
Den 1 oktober 1944 landade Eduard Lepp, pilot i Estniska
flygvapnet, med sitt lätta bombplan, en Fokker CV5 på en åker vid
Kauparve Gård i Alva, på Gotland.
Hans söner Olavi, Eero och Mati byggde 2017 denna modell av
planet till minne av pappa Eduards flykt från Estland.
Eesti lennuväe kapten Eduard Lepp maandus 1.oktoobril 1944
oma Fokker CV5 lennukiga Alva külas, Kauparve talu läheduses
asuval põllul,Gotlandil. Tema pojad Olavi, Eero ja Mati ehitasid a.
2017 lennuki mudeli oma isa Eestist põgenemise mälestuseks.
On the 1 st October 1944, Eduard Lepp, a pilot in the Estonian Air
Force, landed his light bomb plane, a Fokker CV5, in a field on
Kauparve farm in Alva, Gotland. Eduards sons, Olavi, Eero and
Mati, built a model of this plane in 2017 to commemorate their
fathers escape from Estonia.

Am 1. Oktober 1944 ist Eduard Lepp, Pilot in der estnischen
Luftwaffe, mit seinem leichten Bombenflugzeug Fokker CV5, auf
einem Acker in der Nähe vom Kauparve Hof in Alva , Gotland,
gelandet. Die Söhne von Eduard, Olavi, Eero und Mati, haben als
Denkmal des Vaters und der Flucht von Estland dieses Model
gebaut.

Vill du läsa mer om historien bakom modellen och Eduard
Lepp´s flykt över Östersjön?
Läs boken
Örnen har landat på en åker-piloten som flög mor friheten av
Lars Westman och Mati Lepp.
ISBN 978-9173316743
Modellen skänktes till Alva Hembygdsmuseum 2018 av bröderna
Olavi, Eero och Mati Lepp.
Projektet har finansierats av familjen Lepp, Länsstyrelsen
Gotland, Alva Hembygdsförening och Estlands Honorärkonsulat
på Gotland.
Marken för minnesmärket har upplåtits av Rikard Ahlsten,
Kauparve, Alva.
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kulturmiljöer på Gotland.

