


Voldemar Veedamin ja Carl 
B. Wallin teos Purjehdus 

vapauteen on kuuluisimpia 
virolaisia merenkulkutarinoita 
kautta aikojen. Se kertoo 
kuudentoista virolaisen – 
heidän joukossaan neljä pientä 
lasta – neljä ja puoli kuukautta 
kestäneestä pakomatkasta 
11-metrisellä puupurrella 
Tukholmasta yli Atlantin 
Yhdysvaltain itärannikolle. 





Virolaisten ilmestyminen 
Norfolkin satamaan 

myrskyiseltä mereltä joulukuussa 
1945 oli merkkitapaus, joka 
huomioitiin kaikkialla länsimaisessa 
lehdistössä. 



Veedam teki matkan aikana 
tarkkoja muistiinpanoja, jotka 

hän jo vuonna 1946 muokkasi 
vajavaisen englannintaitonsa takia 
amerikkalaisen lehtimiehen Carl B. 
Wallin avustuksella ensimmäiseksi 
kertomusversioksi Readers Digestiin; 
se ilmestyi myös suomalaisessa 
Valituissa Paloissa huhtikuussa 1947 
nimellä Erman matka yli Atlantin. 



Uusi, voimakkaasti 
vasemmistolainen 

sosiaalidemokraattinen hallitus oli 
kesällä 1945 tuskin astunut virkaan, 
kun Neuvostoliitto alkoi  
painostaa sitä palauttamaan  
Ruotsissa turvapaikan saaneet  
”Neuvostoliiton kansalaiset”.  
 
Se lisäsi ymmärrettävästi pakolaisten 
halukkuutta paeta kauemmaksi 
Ruotsista.
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Bornholmin saarelle 
sijoitettujen 

neuvostojoukkojen takia 
päätettiin olla purjehtimatta 
Itämerelle Karlskronaa 
etelämmäksi. Sen sijaan reitiksi 
valittiin Etelä-Ruotsia halkova 
Götan kanava.



Neuvostoalusten 
varalta perässä 

liehui Ruotsin lippu, 
joka kuitenkin ”katosi” 
myrskyssä Amerikkaa 
lähestyttäessä. Matkan 
aikana tehtyä Viron 
lippua näytettiin 
kerran amerikkalaiselle 
lentotukialukselle. 



Madeiralla.  
Takana oli vasta 

2600 meripeninkulmaa 
8247:stä.  
 
Vielä viisituhatta 
meripeninkulmaa! 



Lapset nauttivat 
matkasta 

pasaatituulten alueella. 
 
Jolleivät puolityhjät 
vatsamme olisi tehneet 
meitä hiukan levottomiksi 
ja estäneet meitä 
nauttimasta säästä täysin, 
olisimme pitäneet sitä niin 
hienona kuin vain voi olla.



Yhdysvaltalaisen sotalaivan  
John P. Grayn tapaaminen 

tuli Erman kannalta kriittisellä 
hetkellä. Purresta olivat loppuneet 
niin ruoka, vesi kuin polttoainekin. 
Amerikkalaiset antoivat avokätisesti 
täydennystä.



Countries of Eastern Europe have fallen under the 
communist yoke – they are silenced, fenced off 

by barbed wire and minefields – no one passes their 
borders but at the risk of his life. We do not need to 
be protected against immigrants from these countries 
– on the contrary we want to stretch out a helping 
hand. 
 
But this we cannot do, as we would like to do, 
because the quota the now subjugated Baltic 
countries is little more than 700 – against the  
23,000 Baltic refugees imploring us to admit  
them to a new life here. 
 
Harry S. TRUMAN



 
Erman lapset. Florida 2016



Veedamin ja Wallin vuonna 
1952 alun perin New 

Yorkissa julkaisemasta, virolaisten 
venepakolaisten odysseiasta 
kertovasta kirjasta tuli kansainvälinen 
myyntimenestys, joka on käännetty 
lähes 30 kielelle.





65 vuotta myöhemmin 
kirja ilmestyy ensimmäistä 

kertaa suomeksi.


