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"Släktföreningens sommarmöte förde oss detta år till Estland. 
Hela resan, inkluderande samtliga måltider och en övernattning på 
hotell kostade FIM 650,- per person. Ett 50-tal släktingar äntrade 
m/s Georg Ots vid Olympiakajen tidigt på söndag morgon den 13 
juni. Under överfarten trakterades vi första gången. Maten från 
stående bord smakade både gammal och ung. Vår buss förde oss 
till kolchosen Kolga, där en gårdsbyggnad renoverats till hotell. 
Snyggt och trevligt, kanske med undantag av de rätt primitiva 
WC-utrymmena. Den blivande (?) ägaren till kolchosen i Kolga, 
släkten Stenbock representerades på platsen av ungherren 
Stenbock med fästmö. Andäktigt lyssnade föreningen på en 
utläggning över slottets ärevördiga historia och släkten Stenbocks 
300-åriga andel häri. Utvändigt såg huvudbyggnaden, som idag 
bl.a. inrymmer en av kolchosens butiker, något nersliten ut, men 
så är den också uppförd år 1638. Om fornstor prakt påminner 
konstnärligt utformad stupränna (bild).  
 
Palmse Mois, ett uppsnyggat slott med dito omgivande park stod 
även på programmet, innan vi på kvällen sökte oss ner i hotellets 
restaurang. Släktmiddagen med efterföljande folkdans och dito 
sång av kolchosens lokala förmågor sköljdes ner med champagne 
á FIM 26,- per flaska (så länge lagret räckte!). En mycket trevlig 
tillställning, som för vissa lär ha dragit ut tills morgonen grydde. 
Måndagen förlöpte med rundtur och -vandring i Tallinn, främst 
den gamla delen av staden. Som sakkunniga guider verkade 
svensktalande Hedda Böckler och hennes man tysktalande f.d. 
stadsarkitekten. En händelserik dag avslutades efter fin lunch på 
hotell Olympia med litet shoppande, innan vi bordade Georg Ots 
för hemresan".  
 
Holger 












































	1993-Estland.pdf
	Skärmavbild 2012-01-24 kl. 11.34.13.png
	Skärmavbild 2012-01-24 kl. 11.36.03.png
	Skärmavbild 2012-01-24 kl. 11.44.44.png
	Skärmavbild 2012-01-24 kl. 11.46.55.png
	Skärmavbild 2012-01-24 kl. 11.50.10.png
	Skärmavbild 2012-01-24 kl. 11.52.17.png
	Skärmavbild 2012-01-24 kl. 11.59.14.png
	Skärmavbild 2012-01-24 kl. 12.00.53.png
	Skärmavbild 2012-01-24 kl. 12.02.17.png
	Skärmavbild 2012-01-24 kl. 12.04.16.png
	Skärmavbild 2012-01-24 kl. 12.34.41.png
	Skärmavbild 2012-01-24 kl. 12.40.05.png
	Skärmavbild 2012-01-24 kl. 12.45.14.png
	Skärmavbild 2012-01-24 kl. 12.46.44.png
	Skärmavbild 2012-01-24 kl. 12.48.08.png
	Skärmavbild 2012-01-24 kl. 12.49.53.png
	Skärmavbild 2012-01-24 kl. 12.51.53.png
	Skärmavbild 2012-01-24 kl. 12.59.13.png
	Skärmavbild 2012-01-24 kl. 13.05.01.png
	Skärmavbild 2012-01-24 kl. 13.06.34.png
	Skärmavbild 2012-01-24 kl. 13.08.09.png

