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Saatkonna peamiseks ülesandeks on elada tänapäevas ja 
ehitada üles kahe riigi tulevikusuhteid, kuid ajaloo tundmiseta ei 
tule toime ükski diplomaat.

Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriik on olnud 
Eesti iseseisvuse ja Eesti riigi kindel toetaja. 26. jaanuaril 2021 
saab 100 aastat päevast, mil Ühendkuningriik tunnustas de 
jure iseseisvat Eesti Vabariiki. Sel puhul said sajandi-tagused 
sündmused veel korra ajaloolase pilguga üle vaadatud ja mõned 
väikesed valged laigud sisuga täidetud. Raamatuke, mida Sa, 
hea lugeja, käes hoiad, ongi selle töö tulemus.

Piltidelt vaatavad meile vastu mõtlikud ja väärikad eesti mehed 
ja naised, nii mõnedki ülesvõtted on tehtud kaunis endises 
saatkonnahoones, millest meie, tänased Londonis teenivad 
diplomaadid, pea iga päev mööda jalutame. Paljud teavad, et 
Eesti Vabadussõja otsustavaks hetkeks sai see, kui Briti eskaa-
der saabus Tallinna reidile. Ühendkuningriigi Eesti kogukond 
mäletab aga suurima tänutundega hoopis seda, et peale Teist 
maailmasõda avas riik ukse Eesti pagulastele.

Meie tänased suhted ei jää minevikule kuidagi alla. Britid ja 
eestlased on liitlased NATO-s ning Briti sõdurid aitavad valvata 
meie õhuruumi ning pideva kohalolekuga tugevdada meie 
kaitse- ja heidutusvõimet. Eesti on brittide jaoks tuntud ja usal-
dusväärne partner nii kaitse, kultuuri, hariduse kui ka majanduse 
alal. Eestlust, meie kultuuri ja keelt on võõrsil säilitanud meie 
raudvara, Eesti diasporaa, kelle energia ja kokkuhoidmissoov on 
hindamatud. Saatkonda toetab pühendunud aukonsulite võrk.

Mõtteid ja plaane Ühendkuningriigi ja Eesti edasiseks koostööks 
on tehtud vähemalt järgmise saja aasta jagu. 

Tiina Intelmann
Suursaadik

A nation that forgets its 
past has no future 
– Winston Churchill

Kes minevikku ei mäleta,  
elab tulevikuta 

– Juhan Liiv
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Eesti esindus aastal 1920

Ees istuvad: Oskar Lepp, Johan Piigert.  
Istuvad vasakult: Eduard Virgo, Lydia Strandman, saadik Ants Piip, ?, Johan Sapas.  
Seisavad vasakult: ?, ?, Leo Orgusaar, ?, ?, Alfred Sinisoff, ?, Jaan Kopvillem, Benita Uipus, Aleksander Mägi, 
Alice Jürvetson, Eduard Puhk, Eduard Laaman. 

Foto: Välisministeeriumi arhiiv

Esimesed kontaktid

1917. aasta sügisel hõivasid Saksa keisririigi väed Lääne-Eesti 
saarestiku. Eesti oli tõmmatud Esimesse maailmasõtta. Sama 
aasta detsembris andis Eesti Maanõukogu volitused esimesele 
välisdelegatsioonile, mille ülesandeks oli kontakti saavutamine 
Briti, Prantsuse, Saksa ja Skandinaavia riikide valitsustega. 
Välisdelegatsioon pidi protesteerima Saksa okupatsiooni vastu 
ning kuulama maad võimaliku 
toetuse osas Eesti iseseis-
vusele. Tuli küsida toetust 
nii relvade, varustuse kui ka 
otsese sõjalise abi näol.

1918. aasta märtsi alguses 
arvati, et 24. veebruaril välja 
kuulutatud Eesti Vabariiki hak-
kab Londonis esindama Jaan 
Tõnisson, ent esimeste Eesti 
esindajatena sõitsid Londo-
nisse Ants Piip, Kaarel Robert 
Pusta ning Eduard Virgo. Neil 
õnnestus kohe saada nii Briti 
välisministri Arthur James 
Balfouri kui ka mitmete välisministeeriumi ametnike jutule. 

3. mail 1918 andis Ühendkuningriik Eesti Maapäevale de facto 
tunnustuse. Tunnustusele tuginedes asutati Eesti ajutine esin-
dus Londonis ja Ants Piip sai voli töötada poolametliku esinda-
jana. Eestlaste jaoks oli tegemist suure diplomaatilise võiduga. 
Eesti esindajate järgmiseks eesmärgiks oli saavutada de jure 
tunnustus, mis tähendanuks, et Eestit ei saaks ilma tema nõus-
olekuta liita Saksamaaga ega arvata Vene riigi koosseisu.

Saadik Ants Piibu 
diplomaatiline pass
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Sõjaline abi ja koostöö

1918. aasta novembris veendus Piip, et liitlaste abi on tarvilik, 
ning küsis Ühendkuningriigi abi. Briti välisministeerium esitas 
sõjakabinetile ettepaneku sõjavarustuse saatmiseks Balti 
riikidesse „juhul ja ajal, kui seal on valitsused, mis on valmis 
seda varustust vastu võtma ja kasutama“.

Sõjakabinet kiitis ettepaneku heaks ning Briti eskaader kontr- 
admiral Alexander-Sinclairi juhtimisel asus 24. novembril teele 
ning saabus Tallinna reidile 12. detsembril 1918. Nõukogude 
Vene Balti laevastik loobus Tallinna ründamisest. Briti eskaadri 
saabumine oli sõjaliselt ülioluline, mida kinnitab Eesti sõjaväe 
ülemjuhataja kindral Johan Laidoneri hilisem hinnang: 

„Poleks Briti laevastik tulnud meile appi, siis oleks vist küll 26. 
detsembril 1918, tähendab – päeval, mil Vene punalaevastik 
ilmus Tallinna alla, olnud lõpp Eesti iseseisvale riiklusele. Sest 

Foto: R
ahvusarhiiv

Detsember 1918 – 
Briti 6. kergeristlejate 
eskaadri ülem kontradmiral 
Edwyn Alexander-Sinclair 
Tallinnas koos Briti 
mereväelaste ja Eesti 
maanõukogu liikmetega. I 
rida vasakult:  
1. Admiral Bertram 
Thesiger, 2. kontradmiral 
Edwyn Alexander-Sinclair,  
3. Maanõukogu esimees 
Ado Birk,  
4. Adjudant Webster;  
II rida vasakult 1. Julius 
Seljamaa, 2. Jaan Teemant, 
3. Karl Theodor Grau.  

ilma kaitseta mere poolt oleks meil võimata olnud organisee-
rida kaitset maa rindel, niisama ka korraldada end sisemiselt.“

Eesti Ajutine Valitsus palus 1919. aasta jaanuaris Ühendkuning-
riigilt täiendavat relvaabi, välislaenu ning kütteaineid sõjalae-
vastiku tarbeks. Sõjavarustuse saatmise arutelud lõppesid Eesti 
jaoks hästi. Admiral Sydney Fremantle kinnitas, et varustuse 
Eestisse toimetamine ei ole keeruline. Ning taaskord saabus 
Briti abi väga kriitilisel hetkel, sest 1919. aasta kevadel tungisid 
Punaarmee tugevad üksused Eesti kaitsepositsioonidel peale. 
Brittide saadetud sõjavarustus mängis nende tõrjumisel olulist 
rolli.

Terve 1919. aasta suve vältel kooskõlastasid Admiral Walter 
Cowan ja Eesti Merejõudude juhataja Johan Pitka oma tege-
vusi ning selle tulemusena suudeti olukorda Soome lahel hoida 
enda kontrolli all.

De jure tunnustus

Eesti ja Nõukogude Venemaa sõlmisid 2. veebruaril 1920 
Tartu rahulepingu. Läbirääkimisi jälgisid ka Briti esindajad. 
Ühendkuningriik tunnustas Eestit de jure 26. jaanuaril 1921. 

Ühendkuningriigi roll Eesti iseseisvuse saavutamisel oli äär-
miselt oluline. Briti laevade saabumine hoidis ära Nõukogude 
laevastiku planeeritud dessandi Tallinnasse hetkel, millal Eesti 
väed ei oleks tõenäoliselt suutnud sellele vastu seista. 1919. 
aasta talvel ja kevadel saadetud relvaabi oli Eesti rindeüksuste 
jaoks kriitilise tähtsusega. Briti laevastiku operatiivtegevus 
Soome lahel kindlustas Eestile merelise julgeoleku praktiliselt 
terve Vabadussõja vältel. 

On märkimisväärne, kui olulised olid suhted isiklikul tasandil. 
Eestit Ühendkuningriigis esindanud Ants Piibuga hästi läbi 
saanud Briti välisminister Arthur Balfouri toetus oli tõenäoliselt 
kaalukeeleks sõjakabineti aruteludes, mille tulemusel Briti 
laevad Läänemerele saadeti. Ka admiral Fremantle, kes oli 
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eestlastega isiklikult kohtunud, võttis otsustaval hetkel sõna abi 
saatmise poolt. Tähelepanuvääriv oli Cowani ja Pitka hea läbi-
saamine, mille tulemusena Briti admiral eelistas teha koostööd 
eestlastega Vene valgete asemel.

Esimene saatkond —  
167 Queen’s Gate
1919. aastal ostis Eesti Vabariik saatkonna otstarbeks Queen’s 
Gate’i tänaval asunud hoone number 167, mille ostuks andis 
raha ettevõtjate Puhkide pere. 

Seitsmekorruselise 19. sajandil ehitatud majal puudus keskküte 
ja lift. Kõige alumisel korrusel asus suur ruumikas köök ja nii-
sama suur teenerkonna söögi- ja koosviibimise tuba. See anti 
kord nädalas koosolekute jaoks Londoni Eesti Seltsi käsutusse. 
Seltsi liikmed ehitasid sinna oma kätega näitelava.

Foto: V
älism

inisteerium
i arhiiv

Aastatel 1919–1989 asus 
Eesti saatkond aadressil 
167 Queen’s Gate, jätkates 
tööd ka Eesti okupatsiooni 
aastail. Foto on tehtud 
1970. aastatel.  

Oskar ja Aino Kallas

Esimene täievoliline saadik Londonisse määrati aastal 1922. 
Oskar Kallas jõudis Londoni saatkonna ülevõtmiseni 27. veeb-
ruaril ning oma volikirja kuningale üleandmiseni täpselt kuu 
aega hiljem.

Oskar Philipp Kallas (1868—1946) 

Eesti keeleteadlane, rahvaluulekoguja ja diplomaat, 
dr.philos. 1901 (Helsingi ülikool), ERMi juhatuse 
esimees 1909—1919. 

Ta uuris Eesti rahvaluulet ja oli Peterburi ülikooli 
võrdleva keeleteaduse eradotsent. Kallas töötas 
õpetaja ja juhatajana mitmes Tartu gümnaasiumis 
ning oli samal ajal ajalehe „Postimees“ toimetuse 
liige. 

1918—1920 oli saadik Soomes, seejärel 
Ühendkuningriigis 1934. aasta juunikuuni.

Eesti tutvustamise seisukohalt oli Kallase Ühendkuningriiki 
saatmine kahtlemata hea valik. Arvestades tema abikaasa, 
Soome päritolu Aino Kallase seltskondlikku sarmi, oli see lausa 
lotovõit. Viimane tegi Eesti tutvustamiseks palju: Aino Kallasest 
kirjutati Briti ajakirjanduses, ta sõlmis tutvusi paljude oluliste 
inimestega Ühendkuningriigi ajaloos ja kultuuriloos, lisaks lõi ta 
just Londonis elades läbi kirjanikuna ning inglise keelde tõlgiti 
ning avaldati kõige olulisem osa tema loomingust. 

Kallaste saadikupaar tutvustas Eestit Briti seltskonnas. Aidati 
kaasa Eesti-Briti kaubandus- ja muude suhete arengule. Eesti 
pidi alles tõestama riigi jätkusuutlikkust ja euroopalikkust. Hoo-
limata otseste sõjaliste lepingute puudumisest, sõlmiti riikide 
läbikäimise jaoks olulisi lepinguid: kurjategijate väljaandmise 
konventsioon, kaubandus- ja laevandusleping, Eesti-Briti kok-
kulepe surnud meremeeste varanduse kohta. 
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Oskar Kallase viimaseks saavutuseks enne Londonist lahku-
mist oli uue Eesti-Briti kaubandusleppe sõlmimine. Ühendku-
ningriik oli saanud Eesti suurimaks väliskaubanduspartneriks, 
napilt Saksamaa ees. Kaubandussidemete kõrval arenesid 
kahe maailmasõja vahelisel perioodil ka haridussidemed. 
Kui 1921. aasta haridusministeeriumi stipendiaatidest õppis 
Ühendkuningriigis ainult üks tudeng, siis 1938/1939 õppeaas-
tal oli Eesti üliõpilasi Ühendkuningriigis juba 26. Tänapäeval 
ei pruugi see suure arvuna tunduda, kuid enne Teist maail-
masõda olid rahvusvahelise üliõpilasvahetuse mahud palju 
väiksemad kui praegu.

Tundmatu Estonia

Vabariigi algusaastail oli Eesti Ühendkuningriigis, nagu mujalgi 
maailmas, tundmatu suurus. Briti välisministeeriumi Põhja-
osakonna juhi J. D. Gregory hinnangul tunti Eestit peamiselt 
kui „Balti parunite kodu“. Tegelikud teadmised selle maa, seal 
elavate rahvaste ning nende juhtide kohta olid Gregory sõnul 
peaaegu olematud. 

Saatkonna vastuvõttudel ja koosviibimistel tekitas segadust 
isegi riigi nimi. Aino Kallas meenutas: 

„Estonia oli meie algaastail kõva pähkel kuulutajaile. 
See moodustati Ethioopiaks või milleks kõigeks, 

kord koguni Escalooniaks!“ 

Aino Kallas (sünd. Krohn, 1878—1956) 

Soome-eesti kirjanik, pärit Soome haritlaste perekonnast.
Pärast abiellumist Oskar Kallasega ning 1904. aastal Eestisse 
kolimist kirjutas palju ka Eesti teemadel. Ühendkuningriigis 
veetis Kallas saadiku abikaasana 12 aastat. Ta oli PEN-klubi, 
After Dinner klubi ja Lyceum klubi liige ning Forum klubi 
auliige. Ta esines arvukatel kirjandusõhtutel. Esimesena 
Kallase töödest avaldati 1924. aasta jõuluks novellikogu „The 
White Ship“. Sellele järgnesid „Eros The Slayer“ (1927) ja „The 
Wolf´s Bride“ (1930). 

3. märts 1923 – väljalõige 
ajakirjast The Gentlewoman

Eesti kohta info ja teabe levitamise eesmärgil korraldas Aino 
Kallas Briti Patriootilise Naisliidu (The British Women’s Patriotic 
League) ning Rahvaste Liidu Ühingu abiga mitmete aastate 
jooksul ringreise Inglismaa ja Šotimaa linnadesse. Ligi sajal kor-
ral esines ta ettekandega, mille „aineks olid kord eesti naised, 
kord eesti poliitilised ajajärgud ja iseseisvusvõitlus”.

Aino Kallas meenutab raamatus „Leiuretkedel Londonis“, 
kuidas uute sõjast sündinud riikide saatkonnad võistlesid oma-
vahel leidlikkuses, et oma olemasolu reklaamida:

„Ka meie püüdsime oma võimeid mööda iseseisvuspäeval 
reklaamida oma kodumaisi tooteid. Laual oli alati Tallinna Kave 
shokolaadikompvekke ja marmelaade, selleks puhuks eraldi 
tellitud, ja samuti jõhvikamahla, eesti kuremariini. Kuid ühel 
aastal otsustasin juba varakult, et seekord tuleb välja mõtelda 
midagi erakordset ja üllatada külalisi. Saatkonna daamid pidid 
esinema eesti rahvariideis. Olin enesele Tallinna käsitööärist 
Kodukäsitööst tellinud ilusad rahvariided, mis üle ootuste 
olid õnnestunud.[…] Meie rahvariided äratasid nii imetlust kui 
tähelepanu. Olin saavutanud oma eesmärgi – reklaamida Eesti 
ilusat rahvakunsti rahvusvahelisele publikule.“

24. veebruar 1924 – Aino ja 
Oskar Kallas ja nende eesti 
rahvariietes tütred Virve ja 

Laine Londoni Eesti saatkonnas 
Eesti Vabariigi kuuendal 

aastapäeval. 
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Vabariigi valitsus alustas samuti riigi tutvustamist. Juba mõni 
kuu pärast Tartu rahulepingu sõlmimist asutati Tallinnas 
Eesti Turistide Ühing. Ühingu väljaantavaid sini-must-valgeid 
infomaterjale jagasid teiste hulgas Eesti saatkonnad välismaal. 

Neil aastail loodi Eesti kuvand, mille nurgakivid on 
püsinud suuresti tänapäevani: 

  • Ajaloolise vanalinnaga maaliline Tallinn 
  • Ainulaadsed kuurordid ja mudaravilad
  • Üldrahvalikud laulupeod
  • Asukoht Venemaa ja Lääne-Euroopa vaheliste 
kaubateede ristteel

August Torma

Kallase järel saadiku ametisse määratud August Schmidt 
(1940. aasta järel Torma) saabus Londonisse aastal 1934. Voli-
kirja esitas ta kuningas George V juures 18. detsembril. Torma 
tähtsust Eesti-Briti suhetes on raske üle hinnata. Torma esines 
tasakaalukalt, soliidselt ja ettevaatlikult, pälvides Briti ametnike 
usalduse ja lugupidamise. Tormale tuli kasuks tema varasem 
kogemus brittide teenistuses. 1918.–1919. aastal teenis Torma 
pärast sõjavangist vabastamist Briti Põhjakorpuse staabis 
Arhangelskis luureohvitserina. Kontaktid Briti eriteenistustega 
säilisid edaspidigi. Torma tähtsaim töövaldkond oli kaubandus. 
Brittide tingimused olid sageli jäigad, kuid Briti turg oli Eestile 
eluliselt vajalik.

1933 – Kümnendat (X) Üldlaulupidu tutvustav voldik, mida 
andis välja Eesti Turistide Ühing. Tegemist oli kolmanda 
laulupeoga iseseisva Eesti riigi ajaloos. Voldik pärineb Londoni 
Eesti saatkonna Eestit tutvustavate infomaterjalide hulgast.

August Johannes Torma (1895—1971) 

Lõpetas 1914 Pärnu Poeglaste Gümnaasiumi 
kuldmedaliga. Õpingud Peterburi ülikooli ajaloo-
keeleteaduskonnas katkestas I maailmasõda. 1928. 
aastal lõpetas Tartu ülikooli õigusteaduskonna cum 
laude.

Aastatel 1916—1917 oli ta Esimeses maailmasõjas, 
1917–1918 sõjavangis Austrias, 1918–1919 Arhangelskis 
Briti ekspeditsioonikorpuse staabi luureosakonna 
teenistuses.

Aastatel 1919–1921 oli ta Eesti Vabariigi sõjaväeline 
esindaja, 1921–1923 chargé d’affaires Leedus. 1923 
asus tööle välisministeeriumisse poliitilise osakonna 
juhatajana, olles vahepeal 1924—1925 Pariisi saatkonnas 
asjur ja 1926 Moskva saatkonnas nõunik. 

1927 määrati ta ministri abiks, 1931–1934 saadikuks 
Itaalias. 1. novembril 1934 määrati ta saadikuks 
Ühendkuningriigis, samal ajal oli ta ka esindaja Šveitsis ja 
Rahvasteliidu juures. 

1922. aastal abiellus Alice Tannebaumiga. 

Allveelaevad

1930. aastate Eesti-Briti suhete üheks tähtsaimaks sündmu-
seks oli allveelaevade tellimine Ühendkuningriigist. Laevad 
olid oluline element Eesti merekaitse plaanides ja riigikaitses 
laiemalt. Eesti sõlmis lepingu kahe allveelaeva ostmiseks hanke 
võitnud Briti firmaga Vickers-Armstrong Ltd. Lepingu allkirjas-
tasid 12. detsembril 1934 kaitseminister Paul Lill ning Vickersi 
esindaja George Sinclair. Tellitud aluste ehitamise ajaks saadeti 
Eestist Ühendkuningriiki allveelaevade ehitamise järelevalve 
komisjon. 

Eesti ekspertide kaasamine oli vajalik, sest laevade ehitus-
projekt ei olnud Briti laevadele tüüpiline. Näiteks tuli laevad 
projekteerida tugevdatud kerega, et nendega oleks võimalik 
liikuda ka jääkattega merel. 
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August Torma käis abikaasa Alice’iga 1936. aasta 7. juulil lae-
vade sisseõnnistamisel Barrow-in-Furnessis. Esimesena vette 
lastud aluse ristiemaks oli Alice, kes lausus: 

„Mina nimetan sind „Lembit“. Olgu Sinu tegevus 
õnnelik ja edukas. Jumal õnnistagu kõiki,  

kes Sinul teenivad!“

Juuli 1936 – Alice ja August 
Torma allveelaevade Lembit ja 
Kalev avamistseremoonial: 

Foto: E
esti M

erem
uuseum

Teisena vette libisenud Kalevi ristiemaks oli allveelaevade 
ehitamise järelevalve komisjoni esimehe abikaasa Elbe Strobel. 

Kalev osales Ühendkuningriigi kuninga George VI kroonimi-
sele pühendatud mereparaadil Portsmouthis enne veel, kui 
mõlemad uued ja moodsad allveelaevad Eesti mereväele 1937. 
aasta kevadel üle anti. Eesti sõjalaevastiku uuendamise mär-
kimisväärseim etapp oli koostöös Ühendkuningriigiga edukalt 
läbi viidud.

Sümpaatia väikeriikide suhtes

Ühendkuningriik jälgis Eesti ja teiste Balti riikide arengut 
sõdadevahelisel ajal poolehoiuga. Paljud Briti ametnikud ja 
poliitikud olid kasvanud gladstone’liku liberalismi vaimus. 

Väikeriikide toetamine vastas brittide sentimendile, kuid ka 
traditsioonilisele jõudude tasakaalupoliitikale Euroopas.

1937. aasta jaanuarikuus koostas Briti admiraliteet Eesti riigi 
kohta luureraporti, mis väljendas Briti sümpaatiat eestlaste 
vastu: 

Eestlased pärinevad sõjakate ja kiskjalike piraatide 
rassist, kes olid enne 13. sajandit Läänemere 

meremeeste hirm /.../ nad on siiani mehine rass, 
üldiselt tugeva kehaehitusega, ja nad on kohanenud 

raskustega ning harjunud tegema tööd.

Eesti Vabariigi esindus  
külma sõja ajal
23. augustil 1939 sõlmitud Molotovi-Ribbentropi pakt ja selle 
salaprotokoll viis Balti riikide okupeerimise ja annekteerimiseni. 
1. septembril 1939 alustasid Saksa relvajõud MRP realiseeri-
mist Poola ründamisega, päästes valla Teise maailmasõja.

Teises maailmasõjas kaotas Eesti oma iseseisvuse, välisminis-
teerium ja saatkonnad likvideeriti. Kuna britid ei tunnustanud 
Eesti Vabariigi anastamist NSV Liidu poolt, siis Londoni Eesti 
saatkond jätkas tegevust.

Saadik August Torma tegevuse põhiliseks saavutuseks oli 
hoida elus Eesti riigi õigusliku järjepidevuse mõtet. Teise maail-
masõja lõppedes lootis Torma, et Balti riikide küsimus tõstatub 
suurel rahukonverentsil. Need ootused ei täitunud, kuid ei 
saanud välistada, et Balti küsimus tõusetub mõnel järgmisel 
konverentsil. Nii tuletas Torma Balti küsimust meelde iga suure 
rahvusvahelise konverentsi või tippkohtumise eel, saates kirju 
asjaomaste riikide diplomaatidele ning ÜRO-le. 
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Torma ja põgenikud

Eesti saatkonna tegevuses oli olulisel kohal diasporaa problee-
midega tegelemine. Eestist lahkus 1944. aastal  
75 000—80 000 inimest. Kõiki neid inimesi, Eesti Vabariigi 
kodanikke, pidas Nõukogude Liit oma kodanikeks ja tahtis 
„tagasi“ saada. Torma nägi palju vaeva, et neid inimesi, kellest 
enamus asus sõja järel okupeeritud Saksamaal, ei repatrieeri-
taks vastu tahtmist NSV Liitu. 

Lisaks põgenikele asus Saksamaal liitlaste sõjavangilaagrites 
tuhandeid Saksa sõjaväevormis võidelnud eestlasi. Torma pin-
gutas selle nimel, et nad viidaks üle põgenikelaagritesse ja neid 
koheldaks põgenikena. Briti välisministeerium vastas ametlikult 
eitavalt, kuid siiski vabastati Balti sõjavangid juba mõni kuu 
pärast Torma pöördumist sõjavangistaatusest ning neid hakati 
kohtlema põgenikena. 

Eesti kogukond Briti saartel

1946. aastast alates lubas Briti valitsus eesti põgeni-
kel ümber asuda Ühendkuningriiki. 1947. aastal elas 
riigis ligi 7000 eestlast. Eesti saatkond Londonis oli 
tihedalt seotud nende organiseerimisega ja aitami-
sega. Osutati humanitaarabi ja konsulaarteenust. 
1949. aastal tutvus Torma ka Saksamaal viibivate 
põgenike olukorraga. Samal aastal viibis ta ka 
Belgias, et lahendada seal kaevuritena töötavate 
eestlaste probleeme.

1944. aastal loodud Eesti Abistamise Komiteed 
Londonis juhtis aastaid Proua Alice. 1946 loodi 
E.E.L.K. Londoni kogudus, mille esimees oli Torma. 
1968. aastal ilmus tema eestvedamisel uus täielik 

eestikeelne piibli väljaanne. 1947. aastal sai alguse Inglismaa 
Eestlaste Ühing, mis muu hulgas hakkas välja andma ajalehte 
Eesti Hääl, mis ilmub tänapäevani. 

Detsember 1947 – saadik August Torma 
eessõna eestlaste ajalehes Eesti Hääl

Torma hobiks oli muusika, soolo- ja koorilaulude kirjutamine 
ning ta oli Londoni Eesti Seltsi naiskoori koorijuht.

August ja Alice Torma 
saatkonnas 1960ndatel. 

Kuni oma surmani 12. märtsil 1971 oli Torma ainuke Eesti 
Vabariigi ajal ametisse määratud saadik. Hoolimata kodumaa 
okupeerimisest säilis tema diplomaadi staatus. Samuti säilitas 
saatkonnahoone staatuse diplomaatilise pinnana. Pärast 
Torma surma aktsepteeris Briti välisministeerium chargé 
d’affaires’ina seni saatkonnas nõunikuna töötanud Ernst 
Sarepera. Kuid Sarepera suri ootamatult juba samal aastal. 
Seejärel jäi saatkonna juhtimine seal pikka aega ametnikuna 
töötanud 80-aastasele August Bergmanile. Bergmani surma 
järel novembris 1974 jätkas saatkonna asjaajamist Anna Taru, 
kes oli saatkonna teenistuses olnud alates 1948. aastast. 

Briti välisministeerium ei andnud Anna Tarule diplomaatilist 
staatust, kuid aktsepteeris, et „saatkonna maja ja selle admi-
nistratiivne asjaajamine on pr Taru korralduses.“ Anna Taru 
hoidis saatkonna hoonet 1989. aastani, mil maja Omani sulta-
naadile müüdi. Seega peaaegu terve Nõukogude okupatsiooni 
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vältel oli eestlastel Londonis olemas koht, kuhu abi saamiseks 
pöörduda või mida lihtsalt külastada. 1989. aasta aprillis otsis 
toona Eesti Üliõpilaste Seltsis tegutsenud Eerik-Niiles Kross 
Londoni telefoniraamatust saatkondade sektsioonist üles Eesti 
saatkonna telefoninumbri. Telefonile vastas Anna Taru: „Esto-
nian Legation.“ Krossi sõnul oli tunne „fantastiline.“

1966 – Saatkonna personal.  
Istuvad saadik August 
Torma ja ametnik Anna 
Taru, seisavad diplomaat 
Ernst Sarepera ja ametnik 
August Bergman. Foto ilmus 
1966 Briti ajakirjanduses 
„fantoomsaatkondadest“ 
kirjutatud artikli 
illustratsioonina.

Eesti kuld

Eesti Pank paigutas enne Teist maailmasõda arvestatava osa 
oma kullareservidest Londonisse Inglismaa Panka. Selle kulla 
üleandmist taotles Nõukogude Liit alates 1940. aasta suvest. 
Briti valitsus ei rahuldanud seda nõuet, vaid lasi vastavalt sõja-
aja seadustele Balti kulla arestida. Oht, et Eesti Vabariigi kulla-
varud likvideeritakse, pani Eesti pagulaskonna aktiivselt otsima 
vahendeid lepingu sõlmimise takistamiseks. Eriti aktiivne oli 
kulla küsimuses Torma. Talle tegi muret, et kullavarude likvi-
deerimise järel võidaks ära võtta ka saatkonna hoone. 

Tormat aitas tema sõber, konservatiivist poliitik Tufton 
Beamish, kes võttis regulaarselt Briti parlamendis sõna Balti 
kulla kaitseks, kirjutas sellekohaseid artikleid ning veenis 
mitmeid teisi parlamendi liikmeid Balti kulla likvideerimisele 
vastu seisma. Balti kulla kasutamist lubav seadus võeti 1969. 
aastal Briti parlamendis vastu nii, et peaminister Harold Wilson 
andis lubaduse Balti riikidele nende iseseisvumise järel kuld 
tagastada. Etteruttavalt võib öelda, et lubaduse andmise ajal 
ei pidanud ilmselt keegi Balti riikide taasiseseisvumist tõenäo-
liseks. Kuid britid pidasid sõna – 27. jaanuaril 1992 lepiti kokku 
likvideeritud kullareservide väärtuse tagastamises iseseisvuse 
taastanud Eesti Vabariigile. 

Eesti Instituut ja Lennart Meri

1980. aastate lõpus asus Eesti Ühendkuningriigiga kontakte 
taastama kõigepealt Eesti Instituudi kaudu, mille rajas Lennart 
Meri Eesti NSV ametkondade toel. ENSV võimudel oli mitte- 
tunnustamispoliitika tõttu raske, kui mitte võimatu suhelda 
lääneriikidega. Eesti Instituudi kaudu oli seda aga võimalik 
teha. Esimestel tegevusaastatel täitis Eesti Instituut mõneti 
varivälisministeeriumi ja tulevaste Eesti diplomaatide kas-
vulava rolli. Hiljem keskendus instituut Eesti teabe ja kultuuri 
vahendamisele ning muutus riigi toel ja tunnustusel oluliseks 
kultuuridiplomaatia teostajaks.
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Ühendkuningriigis kujunes väärtuslikuks koostööpartneriks 
Londoni ülikooli Slaavi ja Ida-Euroopa uuringute instituudi 
(SSEES) direktor, soome keele professor Michael Branch. 
Tema toel sai Meri juba 1989. aastal võimaluse töötada Ühend-
kuningriigis. Pikaajalise stipendiumi Londonis viibimiseks ja 
Eesti Instituudi esinduse rajamiseks sai Jüri Luik. Branch alustas 
SSEES-s eesti keele õpetamist. Bradfordi ülikooli juures alustas 
1988. aastal tööd Baltic Research Unit, mida juhatas ajaloolane 
John Hiden, kes oli uurinud Balti riikide rolli rahvusvahelises 
poliitikas, eriti sõdadevahelisel ajal. 

Eesti protodiplomaatia Ühendkuningriigis toetus Balti dias-
poraa aktiivsemat osa koondavale Balti Nõukogule ja eriti 
selle energilisele juhile proua Nora Morley-Fletcherile. Balti 
pagulaste poliitiline ja ühiskondlik mõju Briti saartel oli väike. 
Erinevalt enamikest teistest varjupaigariikidest ei tunnistanud 
Ühendkuningriik Balti põgenike kõrgkoolidiplomeid. Balti 
pagulased tohtisid Ühendkuningriiki ümber asudes teha vaid 
kõige lihtsamaid töid. Tüüpiliselt tuli meestel leiba teenida söe-
kaevandustes ja naistel haiglaõdedena. Sotsiaalne liikuvus oli 

Briti klassiühiskonnas piiratud. Nii ei olnud 
ka Morley-Fletcheril kõrgharidust, kuid seda 
kompenseeris küllaldaselt seltskondlik sarm. 
Ta oli töötanud aastaid heategevusorga-
nisatsioonides ja pälvinud kuningannalt 
autasu.

Välisminister Meri visiit

1990. aasta novembrikuus korraldasid 
Morley-Fletcher, Kevin Probert-Ehaver ja 
vabakutseline ajakirjanik Ühendkuningriigis 
Kersti Uibo Lennart Meri visiidi Londonisse. 
Meri oli 1990. aasta aprillikuus tõusnud veel 
tunnustamata Eesti valitsuse välisministriks. 
Meri külaskäik oli Eesti jaoks läbimurdeks. 
Mittetunnustamispoliitika tõttu oli Ühendku-
ningriik vältinud kontakte mistahes ameti-Fo
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4.—5. november 
1990 –  
Lennart Meri 
Londonis Lancaster 
House’is. Taga 
seisavad Jüri Luik ja 
Arvi Jürviste. 

võimude esindajatega Eestist. Nüüd otsustati poliitikat muuta.

Meri mitteametliku visiidi raames võttis 5. novembril Meri 
vastu välisministeeriumi riigisekretär Douglas Hogg, 6. 
novembril välisminister Douglas Hurd. Britid olid kõrgetase-
meliste kohtumistega nõus, sest tahtsid arendada suhteid 
Balti riikide uute valitsustega. Suurt rolli mängis Meri isik. Briti 
Helsingi saatkond soovitas Meriga kõnelda pikemalt kui seda 
lubanuks vaid lühike viisakusvisiit. Meri iseloomustati kui „tähe-
lepanelikku ja väga intelligentset“ meest. 

Lennart Meri ja ta kaaskond suhtles väga heas inglise keeles 
ilma tõlgi vahenduseta. Meri püüdis näidata oma väärtust 
Nõukogude Liidu siseelu tundjana. Kõnes Kuninglikus Rahvus-
vaheliste Suhete Instituudis 
rõhutas Meri, et Lääs ei tohi 
korrata 1945. aastal Jalta 
konverentsil tehtud vigu. Väi-
keriike ei tohi ohverdada näilise 
stabiilsuse nimel. 

Morley-Fletcher ja teised akti-
vistid kogusid väliseestlastelt 
raha, et Eesti delegatsioon 
saaks ööbida Londoni süda-
linna hotellis. Hotelli ees lehvis 
sinimustvalge lipp. Järgmine 
visiit Londonisse toimus taga-
sihoidlikemates oludes ja Meri pidi ööbima Morley-Fletcheri 
kodus.

Briti valitsus toetas Eesti mitteametliku esinduse avamist 
Londonis Eesti Instituudi egiidi all. 1991. aasta veebruarikuus 
avatigi Eesti Infokeskus Notting Hillis Londoni Eesti Majas, 
aadressil 18 Chepstow Villas. Keskuse juhiks määrati ajakir-
janik Kersti Uibo. Uibo suutis luua sidemeid nii kodu- kui ka 
väliseestlastega.

1990 – Lennart Meri 
Londoni Eesti Majas. 
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Diplomaatiliste suhete 
taastamine
1991. aasta 20. augusti õhtul teatas Eesti, et iseseisvus on 
taastatud. 5. septembril kirjutati alla diplomaatiliste suhete 
taastamise ühisdeklaratsioonile. 

Ühendkuningriik toetas aktiivselt Eesti naasmist 
rahvusvahelisele areenile. 5. septembril arutasid kahe riigi 
suhete arendamist Eesti asevälisminister Rein Müllerson ja 
riigiminister Douglas Hogg. Müllerson kurtis, et saatkonna 
avamist Londonis raskendab rahanappus. Hogg vastas, et 
eestlasi ootab Londonis 2,25 miljonit naela eelmise saatkon-
nahoone müügist. See summa oli 1990. aasta otsuse alusel 
külmutatud, kuniks Eesti territooriumil kujuneb valitsus, mida 
Ühendkuningriik on valmis tunnustama. 

Teine saatkond –  
16 Hyde Park Gate
8. veebruaril 1993 kolis Eesti esindus 
uude hoonesse aadressil 16 Hyde Park 
Gate. Maja korrastati hoogtööna ise. Eriti 
palju nägid vaeva diplomaatide abikaa-
sad. Senisesse saatkonna asupaika Eesti 
Majas jäeti telefoni automaatvastajale 
teade uutest koordinaatidest. 

18. veebruariks olid kõik valmis. Esma-
kordselt heisati hoonel Eesti Vabariigi 
lipp. Samal päeval saabus Londonisse 
uus suursaadik Riivo Sinijärv abikaasaga. 
23. veebruaril õnnistas saatkonnahoone 
sisse kirikuõpetaja dr Jaak Taul. Vabariigi 
aastapäeva vastuvõtule tuli üle 120 
eestlase. 30. märtsil esitas suursaadik 
Sinijärv volikirja kuningannale. 

Suursaadik Riivo Sinijärve töö 
prioriteetideks 1993. aastal 
olid muuhulgas vene vägede 
lahkumine, et saavutada 
Ühendkuningriigi toetus ja 
kaasabi, Euroopa Nõukogusse 
astumine, Eesti-Briti majan-
dussuhete arendamine.

Eesti tutvustamisel inves-
teeringute sihtkohana nägid 
Eesti diplomaadid palju vaeva, 
kuid sügisel võis suursaadik 
täheldada, et Eesti eksport 
Ühendkuningriiki kasvas aas-
taga vähemalt kaks korda.

Vene vägede kiire väljaviimise osas Eesti ja Ühendkuningriigi 
vaated kattusid ja brittide toetus Eesti astumisele Euroopa 
Nõukogusse oli tugev. 

Novembris tuli välisministeeriumi julgeolekupoliitika osakon-
naga esimest korda jutuks Eesti astumine NATO liikmeks. 
Samuti toetas Ühendkuningriik Balti riikide pürgimist Euroopa 
Liidu liikmeiks. 

1994. aastal rõhutas Briti välisministeeriumi idaosakonna 
juhataja R. D. Wilkinson, et Balti riigid kuuluvad „Euroopa perre“.

Märts 1993 –  
Riivo Sinijärv abikaasaga 

tõlla ees, millega uus 
Eesti saadik sõitis 

kuningannale volikirja 
üle andma. 
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Ees istuvad vasakult: Pilleriin Meidla, Triinu Rebane, Tiina Intelmann, Ellada Hainla, Ilona Saaretalu.  
Keskel istuvad: Hellika Kirt, Kersti Kirs. Seisavad: Meelis Vilippus, Olev Vunder, Kadri-Liis Turton, Inga 
Bowden, Priit Masing. 

Foto: Sirli Raitma

Eesti esindus aastal 2020 Saatkond praegu

Ühendkuningriigi ja Eesti vahelised suhted on tänasel päeval 
aktiivsed ja valitsuste vaheline kommunikatsioon hea. Kaitse-
koostöö on tihe nii kahepoolselt kui ka NATO raames. Eesti ja 
Ühendkuningriigi kaitseväed teenivad koos operatsioonidel 
Afganistanis ja Malis ning Eestis paikneva NATO lahingugrupi 
juhtriik on Ühendkuningriik, kelle panuseks on üle 800 sõduri.

Julgeolekuteemadega tegeleb saatkonnas kaitseatašee ning 
kokku töötab praegu saatkonnas tosin inimest, kelle hulgas 
veel nii kultuuri- kui ka majandusnõunik ning Eesti Ettevõtluse 
Arendamise Sihtasutuse (EAS) esindaja.

Saatkonna olulisemaid eesmärke on pakkuda Ühendkuning-
riigis elavatele ja töötavatele Eesti kodanikele konsulaartee-
nuseid, mis tänapäeval ei tähenda pelgalt reisidokumentide ja 
viisade vormistamist. Eestlastele nii tavapäraseks muutunud 
ID-kaartide kõrval väljastab saatkond ka e-residentide kaarte. 
Ühendkuningriigi kodanike seas on registreeritud ligikaudu 
3500 Eesti e-residenti. 

Vajadus pakkuda oma kodanikele paremaid konsulaarteenu-
seid oli ka üheks põhjuseks, miks otsustati uude ja avaramasse 
saatkonnahoonesse kolida.

Saatkonna konsulaat
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Kolmas saatkond –  
44 Queen’s Gate Terrace

Alates 2015. aasta sügisest asub Eesti saatkond Londonis aad-
ressil 44 Queen’s Gate Terrace. Saatkonna uue hoone jaoks 
osteti maja Londoni Kensingtoni ja Chelsea linnaosas 2007. 
aastal ning renoveerimistöödega alustati 2014. aasta varasu-
vel. Queen’s Gate Terrace on üks tänavaid uues kvartalis, mis 
ehitati Londonis 1851. aastal toimunud suure maailmanäituse 
jaoks. Kvartali arendajaks oli William Jackson. Maja esindab 19. 
sajandi keskpaigale iseloomulikku viktoriaanlikku arhitektuu-
ristiili ja on muinsuskaitse all.

Maja arhitektuurilise lahenduse ja sisekujunduse on loonud 
Eesti arhitektid ja disainerid: Doomino Arhitektid ja KAOS 
Arhitektid. Algsest sisekujundusest on hoones säilinud arvukalt 
ajaloolisi detaile: karniisid, dekoor, kaminad, uksed. Uues 
sisekujunduses on need saanud uue valge viimistluse, mis on 
muutnud algupärase tumeda keskkonna helgemaks. 

Uus sisearhitektuur on toonud Londoni kesklinna midagi Ees-
tile omast ja ürgset – seetõttu on keskmes Eesti sood, järved ja 
metsad. Hoone disain pälvis 2016. aastal Eesti Kultuurkapitali 
arhitektuuri sihtkapitali aastapreemia.

Saatkonna saal.  
Foto: Terje Ugandi

Kultuurisuhted

Eesti ja Ühendkuningriigi kultuurisuhted on läbi aegade olnud 
tihedad ja head. Neid reguleerib 1996. aastal allkirjastatud 
valitsustevaheline koostöökokkulepe hariduse, teaduse ja 
kultuuri vallas.

Alates 2005. aastast tegutseb Londoni Eesti saatkonnas kul-
tuuriesindaja, kelle ülesandeks on kaasa aidata kahepoolsete 
suhete igakülgsele arengule, kontaktide loomisele nii loovisi-
kute kui ka institutsioonide vahel ning eesti kultuuri nähtavuse 
kasvatamisele Ühendkuningriigis.  

Eesti keele, kultuuri ja traditsioonide hoidmise eest kannavad 
hoolt ka mitmed aktiivsed Eesti kogukonnaorganisatsioonid 
ja -ühendused ning siinsed Eesti koolid. 2018. aastal korraldas 
Inglismaa Eestlaste Ühing Leicesteris meeleoluka 5. Euroopa 
Eestlaste Laulupeo.  2019. aasta laulu-ja tantsupeol osalesid 
ka kollektiivid Ühendkuningriigist:  Ühendkuningriigi Eestlaste 
Ühendkoor dirigent Kristi Jagodini ning rahvatantsurühmad 
Londonist Marje Remmeti juhendamisel.

Ühendkuningriigis on varem suure tuntuse saavutanud 
mitmed Eesti mainekad loovisikud, nagu dirigent Neeme Järvi 
Šoti Kuningliku Rahvusorkestri peadirigendina, tantsijanna Eve 
Mutso Šoti Rahvusballeti esitantsijana. Balletitantsijad Toomas 
Edur ja Age Oks (Ühendkuningriigis tuntud kui Thomas Edur 
ja Agnes Oaks) olid 20 aastat Inglise Rahvusballeti esitantsijad 
ning aastal 2010 pälvisid nad Briti kuninganna Elizabeth II CBE 
klassi ordeni Ühendkuningriigi ja Eesti kultuurisuhete arenda-
mise ning tantsukunstile osutatud teenete eest. 

Varsemalt on toimunud mitmeid olulisi Eesti fookusfestivale 
nagu Walestonia Wales’is või Eesti Fest Londonis. Samuti 
üritusi, kus Eesti loovisikud on eri valdkonniti tähelepanu kesk-
messe toodud. 

Siinsetel kontserdilavadel juhatavad Briti orkestreid regulaarselt 
Paavo Järvi, Kristjan Järvi, Olari Elts, Anu Tali ja Andres Kaljuste. 
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Ühendkuninriigi muusikakollektiivide repertuaaris kõlab 
järjest suuremal hulgal eesti heliloojate loomingut: Arvo Pärt, 
Erkki-Sven Tüür, Veljo Tormis, Helena Tulve, Galina Grigorjeva. 
Gramophone Awards’iga on tunnustatud nii Neeme Järvit 
kui ka Eesti Filharmoonia Kammerkoori. Viimastel aastatel on 
Royal Opera House’i etendustes kaasa teinud Ain Anger, Kai 
Rüütel ja Monika-Evelin Liiv. Olulistel jazzfestivalidel ja -lavadel 
on silma paistnud Kadri Voorand, Mihkel Mälgand, Jaak 
Sooäär, Kristjan Randalu ja paljud teised; maailmamuusikafes-
tivalidel Mari Kalkun, Tuulikki Bartosik, duo Ruut, Trad. Attack!. 
Oma publik on Ühendkuningriigis ka räppar Tommy Cashil.

Kirjandusvaldkonnas on toimunud suur edasiminek. 2018. 
aastal olid Balti riigid Londoni raamatumessi peakülalised ja 
Londonis toimus Eesti kirjandusfestival EstLitFest. Püsivalt 
kasvab nimekiri inglise keeles avaldatud autoritest: Jaan Kross, 
Doris Kareva, Kristiina Ehin, Rein Raud, Mihkel Mutt, Andrei 
Ivanov, Jaan Kaplinski, Piret Raud. Kirjastus Vagabond Voices 
on võtnud ette A. H. Tammsaare „Tõe ja õiguse“ pentaloogia 
avaldamise.  

Londoni kunstimessil London Frieze on teinud läbimurde 
Temnikova-Kasela galerii. Ühendkuningriigi mainekad galeriid 
on näidanud Kris Lemsalu ja Katja Novitskova loomingut. Eesti 

August 2018 –  
Eesti 
Festivaliorkester 
BBC Promsil. 

Foto: K
aup

o K
ikkas

filmid on esindatud regulaarselt mainekatel rahvusvahelistel 
filmifestivalidel nagu Leeds, Edinburgh, London, Glasgow. 

Samuti on nähtavad olnud nii Eesti mood kui ka tootedisain. 
2017. aasta sügisel esitleti Victoria & Alberti muuseumis 
vineeri ajaloole pühendatud näitusel ka Lutheri vineerivabriku 
ja selle 1897. aastal asutatud Londoni tütarfirma Venesta kui 
radikaalse mööblikujunduse eestvedaja toodangut. Viimastel 
aastatel on Londoni Disainifestivalil esindatud olnud nii Eesti 
toote- kui ka moedisain. Ühendkuningriigis tegutseb edukalt 
moedisainer Roberta Einer, kelle uued kollektsioonid on alati 
London Fashion Weeki orbiidis. 

Eesti Vabariigi 100. juubeliaastal toimus tavapärasest rohkem 
suursündmusi. Nende hulgas ka Glasgow’s toimunud festival 
Estonia Now, kus oma Šotimaa debüüdi tegi Eesti Rahvus-
ballett. Märgilise tähtsusega oli kahtlemata Royal Albert Hallis 
mainekal BBC Promsil toimunud Eesti Festivaliorkestri kontsert 
Paavo Järvi dirigeerimisel, mida oma kohaloluga austas armas-
tatud helilooja Arvo Pärt.

November 2018 – 
Festival Estonia Now: 

koreograaf Eve Mutso, 
Eesti Rahvusballeti 

kunstiline juht Toomas 
Edur ja repetiitor Daniel 

Kirspuu tantsijatega.

Foto: N
atalia Poniatow

ska
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Majandussuhted

Majanduskoostöö Eesti ja Ühendkuningriigi vahel on praktilise 
iseloomuga. Eesti ettevõtete huvid Ühendkuningriigi turul on 
keskendunud teenuste sektorile ning ennekõike äri- ja finants-
teenuste valdkonnale. Lisaks mitmetele FT-ettevõtetele, nagu 
Transferwise, Funderbeam ja Veriff, on Londonis kontor ka 
Eesti kapitalil põhineval LHV Pangal.

Tootmisettevõtetest ekspordivad Ühendkuningriiki peamiselt 
masinatööstuse, puidu- ja mööblisektori ning ehitusega 
tegelevad firmad. Briti ettevõtete huvid on Eestis keskendunud 
peamiselt tekstiili- ja toiduainetööstusele, samuti teenuste- 
ning energeetikasektorile. 

Eesti kogemus digitaalses valdkonnas, e-residentsuse 
programm ning meie ettevõtete ja „ükssarvikute“ edulood 

on loonud Eestile siinsel turul 
positiivse kuvandi ning aitavad 
Eestit ja investeerimiskeskkonda 
propageerida. Alates 1996. 
aastast toetab seda ka Briti-Eesti 
Kaubanduskoda (BECC), mille 
eesmärk on edendada suhteid 
Ühendkuningriigi ja Eesti äriko-
gukondade vahel. EAS pakub 
ettevõtetele Ühendkuningriigis 
resideeruva ekspordinõuniku 
teenuseid.

Majandussuhete edendamisele 
aitavad muu töö hulgas kaasa 
ka Eesti aukonsulid Ühendku-
ningriigis: Aberdeenis, Belfastis, 
Cheltenhamis, Edinburghis, 
Jerseys ja Leedsis.

Mai 2019 – Saatkonna 
esindajad külastavad 
Aberdeen’is Šotimaa 
suitsulõhe tootjat  
John Ross Jr

Diasporaa

Ühendkuningriik on koduks, õppe- või töökohaks hinnanguli-
selt 10 000—15 000 Eesti kodanikule, kellest Londonis elab 
3000—5000. Täpset arvu on raske öelda, kuna loominguliste 
elualade esindajad sõidavad Londoni ja Eesti vahet. Aktiivse-
mad ollakse Londonis, Bradfordis ja Leicesteris, kus asuvad ka 
Eesti majad.

Londoni Eesti Selts (LES) asutati 1921. aastal ja on seega vanim 
siiani tegutsev eestlaste organisatsioon Ühendkuningriigis. LES 
on ka maailmas vanim jätkuvalt tegutsev väliseesti organisat-
sioon. 1947. aastal asutatud Inglismaa Eestlaste Ühingu (IEÜ) 
eesmärk on koondada Ühendkuningriigis tegutsevaid eestlaste 
organisatsioone. IEÜ sihiks on eesti keele ja kultuuri säilitamine 
Ühendkuningriigis vanema generatsiooni hulgas, kes tulid 
siia pagulastena pärast Teist maailmasõda, nende järeltuleva 
põlve, aga ka hiljuti siia maale saabunud eestlaste hulgas.

August 2014 – traditsiooniline rahvapidu koos iga-aastase Eesti lastelaagri lõpupeoga Kesk-
Inglismaal Catthorpe’i mõisas
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Kogukonna väljaantav ajaleht Eesti Hääl hakkas Londonis 
ilmuma detsembris 1947. Esimene toimetaja oli tuntud kirjanik 
Gert Helbemäe kuni ta surmani 1974. aastal. Väljaande tiraaž 
on praegu 250.

Aktiivsed on ka noored tudengid. Mitme Ühendkuningriigi 
ülikooli juures tegutsevad Eesti või Balti riike ühendavad seltsid, 
mis korraldavad regulaarseid kokkusaamisi ning Eesti või Balti 
kultuuri tutvustavaid üritusi. Seltsid annavad nõu ka Eesti üli-
õpilastele, kes kaaluvad Ühendkuningriigi ülikoolidesse õppima 
asumist. 

Eesti kogukond on tegus ja toimekas ning on järjepidevalt 
aidanud elus hoida keelt, kultuuri ja Eesti head nime.

September 2019 
– Antarktika 200 
ekspeditsioon tähistab 
saatkonnas 1. septembrit 
Eesti kogukonna lastega

Eesti saadikud Ühendkuningriigis

ANTS PIIP
Eesti esimene välisesindaja Eesti 
saadik Londonis 1918–1920

OSKAR KALLAS
Erakorraline saadik ja täieõiguslik 
minister Ühendkuningriigis ja 
Hollandis 1922–1934

AUGUST TORMA
Erakorraline saadik ja täievoliline 
minister Ühendkuningriigis ja 
Rahvasteliidus 1934–1971

RIIVO SINIJÄRV
Suursaadik 1993–1995

RAUL MÄLK
Suursaadik1996–2001

KAJA TAEL
Suursaadik 2001–2005
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MARGUS LAIDRE
Suursaadik 2006–2010

AINO LEPIK VON 
WIRÉN
Suursaadik 2010–2014

LAURI BAMBUS
Suursaadik 2014–2017

TIINA INTELMANN
Suursaadik 2017– 

 • Detsember 1917  
Eesti Maanõukogu annab volitused 
esimesele välisdelegatsioonile.

 • 24. veebruar 1918  
Kuulutatakse välja Eesti Vabariik.

 • Märts 1918 
Esimesed Eesti esindajad sõidavad 
Londonisse.

 • 3. mai 1918  
Ühendkuningriik annab Eesti 
Maapäevale de facto tunnustuse. 
Asutatakse Eesti ajutine esindus 
Londonis ja Ants Piip saab voli 
töötada poolametliku esindajana.

 • November 1918  
Briti sõjakabinet otsustab saata 
sõjavarustust Balti riikidesse „juhul 
ja ajal kui seal on valitsused, mis on 
valmis seda varustust vastu võtma 
ja kasutama“. 

 • Detsember 1918 
Briti eskaader saabub Tallinna 
reidile.

 • Detsember 1918 
Ants Piibu asetäitja Jaan Kopvillem 
jääb Londoni saatkonna tegevuse 
organiseerijaks kuni täievolilise 
esindaja saabumiseni 1922. aasta 
veebruaris.

 • Kevad 1919 
Eesti Vabariik ostab perekond 
Puhkide ja Kaubandusagentuuri 
kaasabil saatkonna otstarbeks 
Queen’s Gate’i tänaval asunud 
hoone nr 167.

 • Jaanuar 1920 
Viimased Briti sõjalaevad lahkuvad 
Soome lahelt. Eesti merejõudude 
juhatajale kinnitatakse, et vajadusel 
tulevad britid taas appi.

 • 2. veebruar 1920 
Eesti ja Nõukogude Venemaa 
sõlmivad Tartu rahulepingu. 

 • 26. jaanuar 1921 
Ühendkuningriik tunnustab Eestit 
de jure.

 • Aprill 1921 
Esimene Briti suursaadik Eestis 
Ernest Wilton annab üle volikirja, 
resideerub Riias.

 • Märts 1922 
Esimene täievoliline saadik Londonis 
Oskar Kallas annab üle volikirja.

 • Detsember 1934  
Londonisse saabub saadik August 
Schmidt (1940. aastast Torma), kes 
jääb saadikuks kuni oma surmani 
12. märtsil 1971.

Valikuline kronoloogia
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 • Detsember 1934 
Eesti sõlmib lepingu kahe allveelaeva 
ostmiseks hanke võitnud Briti 
firmaga Vickers-Armstrong Ltd. 

 • 23. august 1939 
Moskvas sõlmitakse Molotovi-
Ribbentropi pakt, mille salajases 
lisaprotokollis jagati Ida-Euroopa 
Saksamaa ja NSV Liidu vahel.

 • Juuni–august 1940    
Eestis viiakse Punaarmee toel 
läbi riigipööre, ametisse asub 
nukuvalitsus, kelle korraldusel 
suletakse Eesti saatkonnad välismaal 
ja välissaatkonnad Eestis. Algas 
Eesti inkorporeerimine Nõukogude 
Liitu. Kuna britid ei tunnustanud 
Eesti Vabariigi anastamist NSV Liidu 
poolt, siis Londoni Eesti saatkond 
jätkas tegevust. 1940. aasta suvel 
jäid saadik August Torma, nõunik 
Ernst Sarepera ja ametnik August 
Bergman saatkonda edasi ja töötasid 
seal Eesti Vabariigi esindajatena 
kuni surmani 1970. aastate alguses. 
Pärast seda läks juhtimine üle 
New Yorgi Peakonsulaati Ernst 
Jaaksonile. 1975. aastast hoolitses 
saatkonnahoone eest sekretär Anna 
Taru.

 • 1944 
Eestist lahkub 75 000– 
80 000 inimest. 1947. aastal on 
Ühendkuningriigis juba ligi 7000 
eestlast.

 • November 1947 
Asutatakse Inglismaa Eestlaste 
Ühing.

 • Detsember 1947 
Londonis alustab ilmumist Inglismaa 
eestlaste ajaleht Eesti Hääl. 

 • 1989 
Kõrgete ülalpidamiskulude tõttu 
müüakse 167 Queen’s Gate 
saatkonnahoone Omani Sultanaadi 
saatkonnale.

 • November 1990 
Lennart Meri visiit Londonisse.

 • Veebruar 1991 
Briti valitsus toetab Eesti 
mitteametliku esinduse avamist 
Londonis Eesti Instituudi egiidi all, 
millest kasvas välja Eesti saatkond 
Londonis.

 • 20. august 1991 
Eesti vabariigi iseseisvuse 
taastamine.

 • 5. september 1991  
Ühendkuningriik ja Eesti kirjutavad 
alla diplomaatiliste suhete 
taastamise ühisdeklaratsioonile.

 • Oktoober 1991 
Briti suursaadik Brian Law annab üle 
volikirja. 
 

 • Juuli 1992 
Ühendkuningriik taastab viisavaba 
piiriületusrežiimi Eestiga. 
Ühendkuningriik on esimene 
Euroopa Liidu liikmesriik, kes 
taastab 1920.–1930. aastatel 
sõlmitud lepingute kehtivuse Eesti 
Vabariigiga ning kaotab viisanõude 
Eesti kodanikele.

 • 8. veebruar 1993  
Eesti esindus kolib uude hoonesse 
aadressil 16 Hyde Park Gate.

 • Märts 1993  
Esimene suursaadik pärast Eesti 
iseseisvuse taastamist, Riivo Sinijärv 
annab üle volikirja.

 • 3. oktoober 1994 
Jõustub vastastikuse mõistmise 
memorandum kaitse ja koostöö 
küsimustes. 2013. aastal asendab 
memorandumit kahepoolse 
kaitsealase koostöö raamlepe.

 • Oktoober 1994  
Briti suursaadik Charles Richard 
Lucien de Chassiron annab üle 
volikirja.

 • November 1996 
Eesti suursaadik Raul Mälk annab 
üle volikirja.

 • Detsember 1996  
Jõustub hariduse-, teaduse- ja 
kultuurialase koostöö leping.

 • 1996 
Tallinnas rajatakse Briti-Eesti 
Kaubanduskoda. 

 • August 1997 
Briti suursaadik Timothy James 
Craddock annab üle volikirja.

 • Mai 1998 
Yorki hertsog avab Meremuuseumis 
mälestustahvli Briti Kuningliku 
Mereväe ohvitseridele ja 
meremeestele, kes võitlesid ja 
andsid oma elu Eesti Vabadussõjas 
1918–1920.

 • September 2000 
Briti suursaadik Sarah Squire annab 
üle volikirja.

 • November 2001 
Eesti suursaadik Kaja Tael annab üle 
volikirja.

 • Suvi 2003 
Tallinna Püha Vaimu kirikus 
avatakse mälestustahvel kõigile 
Briti sõjaväelastele, kes hukkusid 
aastatel 1918–1920 Eestit 
toetades. Sarnane mälestustahvel 
avatakse 2005. aasta detsembris 
Ühendkuningriigi Portsmouthi 
katedraalis.

 • November 2003  
Briti suursaadik Nigel Robert 
Haywood annab üle volikirja. 
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 • 29. märts 2004 
Eesti liitub NATOga. 
Ühendkuningriigist ja Eestist 
saavad sõjalised liitlased.

 • Mai 2004 
Eesti liitub Euroopa liiduga.

 • August 2005  
Londoni Arsenali jalgpalliklubi 
palkab oma väravavahiks Mart 
Poomi. 

 • Märts 2006  
Eesti suursaadik Margus Laidre 
annab üle volikirja.

 • 2006 
Avatakse Eesti riigi toel eesti keele 
ja kultuuri lektoraat Glasgow 
ülikoolis. Londoni ülikooli Slaavi ja 
Ida-Euroopa Uuringute Instituudis 
(SSEES) on võimalik valikainena 
õppida eesti keelt. 

 • 19.–20. oktoober 2006 
Briti monarh külastab esimest 
korda Eestit. Kuninganna Elizabeth 
II ja prints Philipi riigivisiit Eestisse. 

 • November 2007 
Briti suursaadik Peter Carter annab 
üle volikirja.

 • Sügis 2009 
Alustab tööd Eesti Kool Londonis. 
 

 • Oktoober 2010 
Age Oks ja Toomas Edur pälvivad 
kuninganna Elizabeth II CBE klassi 
ordeni Ühendkuningriigi ja Eesti 
kultuurisuhete arendamise ning 
tantsukunsti teenimise eest.

 • November 2010 
Eesti suursaadik Aino Lepik von 
Wirén annab üle volikirja.

 • Mai 2011 
Arvo Pärt valitakse Briti 
klassikaauhindade (Classic Brit 
Award) jagamisel aasta heliloojaks.

 • Veebruar 2012  
Briti suursaadik Christopher Bruce 
Holtby annab üle volikirja.

 • Mai 2014 
Prints Harry külastab kaitseväe 
õppust „Kevadtorm“. 

 • November 2014 
Eesti suursaadik Lauri Bambus 
annab üle volikirja.

 • 2015 
Algab esimene brittide 
juhitud rotatsioon NATO Balti 
õhuturbemissioonil Ämari 
lennuväebaasis. 

 • Oktoober 2015 
Eesti saatkond Londonis avab uue 
hoone aadressil 44 Queen’s Gate 
Terrace. 

 • Juuli 2016 
Kaitsemängija Ragnar Klavan 
allkirjastab lepingu Liverpooli 
jalgpalliklubiga, olles esimene 
eestlane, kes pääsenud väljakule 
meistrite liigas.

 • September 2016 
Briti suursaadik Theresa Bubbear 
annab üle volikirja.

 • Kevad 2017 
Tapale saabub Kaitseväe 1. 
jalaväebrigaadi koosseisu 800 Briti 
kaitseväelast.

 • Juuli 2017 
Eesti suursaadik Tiina Intelmann 
annab üle volikirja.

 • Aprill 2018 
Londoni raamatumessi keskpunktis 
on Balti riikide kirjandus.

 • August 2018 
BBC Promsil Royal Albert Hallis 
esineb Eesti Festivaliorkester, 
dirigeerib Paavo Järvi.

 • September 2018 
Neeme Järvi saab Gramophone 
Classical Musical Awards’i 
elutööpreemia.

 • Detsember 2019 
Peaminister Boris Johnson külastab 
Briti väekontingenti Tapal. Ta kohtub 
ka peaminister Jüri Ratasega. 

 • Detsember 2020 
Kaitseminister Ben Wallace’i visiit 
Eestisse.
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