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Kultur og historie

Imponerende oplysningsværk 

om Estland 

Mads Michael Hastrup Nilsson: Estland før og nu.  

Portræt af det mest nordiske land i Baltikum.  

Forord af Uffe Ellemann-Jensen. Panbaltica OÜ, 2018. 512 sider med billeder.  

 

Af Lars Grønbjerg 

Denne bog på 500 sider giver en 

fantastisk indsigt i Estlands historie 

og nutid. Bogen er i sin struktur er 

en turistvejviser, der anbefaler 

hvilke seværdigheder, man bør se i 

Estland, vejene dertil, præcist hvor 

man skal dreje af, osv. Men takket 

være forfatterens indsigt i estisk 

historie og aktuelle forhold er bogen 

meget mere end en turistvejviser. 

Forfatteren leverer ikke kun fakta 

men også sammenhængende bidrag 

til forståelse af Estland. Han har 

boet og arbejdet i mange år i 

Estland og kender sproget. Det har 

gjort det muligt for ham at skrive et 

imponerende oplysningsværk. Det 

omtaler ikke kun, hvad der er 

synligt for dagens turist men også, 

hvad der ville have været synligt, 

hvis turisten havde besøgt stedet et 

antal århundrede før. På den måde 

bliver henvisninger til geografiske 

lokaliteter udgangspunkt for 

beskrivelser af Estlands historie.  

Denne bog må man have med i 

rygsækken på vandreture i Estland. 

Den vejer kun nogle få kilogram. For 

læsere, der kender Estland, vil 

bogen være en glædelig oplevelse – 

også selv om man ikke rejser til 

Estland, men bare læser og 

genoplever i erindringen.    

Inden man går af sted, er det 

nødvendigt at gøre sig bekendt med 

hovedlinjerne i landets historie. 

Mange lokale forhold må forstås i 

sammenhæng med hele landets 

historie. En god begyndelse til 

forståelse heraf findes på bogens 

første 150 sider, der giver et 

overblik over Estlands historie med 

omtale af den politiske og 

økonomiske udvikling og de mange 

konflikter med nabolande gennem 

1000 år. Denne indledning er 

særdeles godt fortalt, og man får 

også en god indsigt i den aktuelle 

økonomiske og politiske udvikling i 

det selvstændige Estland. Der 

omtales konflikter med Rusland i 
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talrige spørgsmål, f.eks. mindretals-

spørgsmål, grænsespørgsmål, og 

krisen, der fulgte efter, at den 

estiske regering flyttede en 

bronzesoldat fra Tallinns centrum. 

Der er som i turisthåndbøger mange 

enkeltfakta, men her danner de 

sammenhængende historier. Det er 

en mere grundig beskrivelse af 

estisk historie, end vi er vant til.   

Bogen beskriver Estland som et land 

under fremmede magthavere, der 

skifter mange gange i historien, ofte 

med betydelig blodsudgydelse til 

følge for den lokale befolkning, der 

først i slutningen af 1800-tallet 

begyndte at få succes i kampen for 

at opnå politisk og kulturel 

selvstændighed.  Det er et særligt 

forhold i Østeuropa, at de 

geografiske navne skifter hurtigt, 

når nye magthavere kommer med 

nye sprog eller nye politiske idéer. 

En given lokalitet kan løbe gennem 

mange navne i sin historie. Enhver 

god bog om Estland må – som 

denne – have et appendiks med 

nuværende og tidligere stednavne.  

Forfatteren giver udtryk for politiske 

synspunkter, der er på linje med 

aktuelle estiske holdninger til 

landets historie, især Ruslands 

negative indflydelse. Det 

fremhæves, hvor ofte estere blev 

henrettet af politiske grunde under 

det sovjetiske regime. Et særligt 

træk i det estisk-russiske forhold er 

de hyppige konflikter om 

mindesmærker, der har fulgt ethvert 

magtskifte. Historiens helte har 

skiftet hurtigt under sovjetisk og 

russisk herredømme, og så må 

monumenterne også udskiftes. Der 

er talrige eksempler herpå i bogen 

især omkring anden verdenskrig og 

afslutningen af den sovjetiske 

besættelse.  

Forfatteren bruger sine observa-

tioner i landskabet som udgangs-

punkt for omtaler af estisk arkitek-

tur og af Estlands nationale min-

dretal gennem historien: især 

tyskere, svenskere, russere og 

finner. 

Bogen har fokus på Estlands 

historie. Omtalen af de danske 

aspekter er ikke urimeligt 

overrepræsenteret men behandlet 

som del af helheden og i små 

separate afsnit bl.a. om familien 

Johansen, der er den betydeligste 

danske familie i Estland. Den boede 

der i 50 år, indtil de sidste forlod 

Estland før og under anden 

verdenskrig. Den gamle Johansen 

havde gjort en stor indsats for at 

forbedre estisk landbrug – vel at 

mærke ved at rådgive de tyske 

godsejere - ikke de fattige estiske 

bønder. Blandt Johansens børn var 

to fremragende videnskabsmænd og 

en datter ved navn Ingeborg, som 

stadig huskes. Omtalen af hende er 

dog en lille skuffelse. Forfatteren 

fortæller, at Ingeborg som 13-årig 

kom til Danmark, ”hvor hun boede 

det meste af sit liv”. Det lyder jo 

som indledning til en tragedie. Helt 

trist var hendes liv dog ikke. Hun 
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skrev 10 romaner – næsten alle 

med tydelige referencer til Estland. 

(De kan også i nogen grad bruges 

som turistguide.) Fra 1920 rejste 

hun i store dele af Europa med en 

afstikker til Sydamerika. Hun boede 

i perioder i Paris, Spanien, Estland, 

De Kanariske Øer, Argentina og 

Tyskland. Hun tjente penge ved 

privatundervisning i fransk, tysk og 

russisk, og hun oversatte 

Turgenjevs værker. 

Johansen-familien fortjener en 

erindringsbog på størrelse med 

”Estland før og nu”, og den vil 

sikkert komme.  

 

Helk, Selter og Dannebrog 
Af Peter Kyhn 

I dette Dannebrogsår er det rimeligt 

at få så mange dansk-estiske ”kul-

turmøder” angående Dannebrog 

med som muligt. Jeg fandt et til for-

leden – dog kun delvist dansk.  

Den estisk danske historiker (og 

mangeårige DES-medlem) Vello 

Helk skrev i sine erindringer 

”Pagulastudengist Taani arhivaariks” 

([Fra flygtningestudent til dansk 

arkivar] i Tuna 2002, nr. 4, side 

128) om sit møde med den tidligere 

estiske udenrigsminister Karl Selter i 

Bad Godesberg i Tyskland i 1953 

eller 1955.  

Helk, der dengang var stud.mag. 

eller nyuddannet historiker fra 

Aarhus Universitet, skriver: ”Han 

[Selter] ville gerne overbevise mig 

om sin syn på historien om 

Dannebrogs tilblivelse. Han påstod, 

at eftersom flaget jo ikke kunne 

falde ned fra himlen, så måtte det 

komme fra modstanderne, det vil 

sige fra esterne. Jeg forsøgte at 

forklare, at ikke blot det at flaget 

faldt ned fra himlen, men hele 

historien helt enkelt er en legende. 

Det lykkedes mig vist ikke: han 

fastholdt sit synspunkt.” 

Karl Selter (1898-1958) var i øvrigt 

den, der i 1930 overtog godset 

Maidla fra den fhv. leder af Dansk-

Baltisk Auxiliær Corps i Estlands 

frihedskrig, estisk oberstløjtnant 

Richard Borgelin. Selters navn er i 

dag desværre forbundet med, at det 

var ham, der som udenrigsminister i 

1939 skrev under på Estlands 

baseaftaler med Sovjet i Moskva, 

forløberen for den sovjetiske 

indlemmelse af landet i 1940.  

Selter havde i øvrigt den klassiske 

baggrund for en estisk ”homme 

politique” fra mellemkrigstiden. Han 

havde kæmpet i frihedskrigen, var 

blevet såret, var uddannet jurist fra 

Tartu, og statsminister-diktator 

Kontantin Päts mente, at han havde 

ganske enestående evner. Päts er 

citeret for om Selter at have sagt, at 

”han ikke blot er den højeste af 


