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Varia 

Ülo Ignats in memoriam 

■ 11. augustil lahkus meie hulgast vabadusvõitleja 
ja ajakirjanik Ülo Ignats. Ta sündis 22. aprillil 1951 
Stockholmis soomepoiss Lembit Ignatsi perekonnas, 
õppis eesti algkoolis, Västertorpi gümnaasiumis, aja-
kirjandus- ja kaubanduskõrgkoolis. Aastatel 1972–
1976 töötas Ülo Ignats Rootsi ajalehe Expressen toi-
metuses, seejärel oli Rootsis ilmuva Eesti Päevalehe 
toimetuse liige ja alates 1994. aastast peatoimetaja 
kuni raske haiguse avastamiseni 2010. aasta lõpus. 

Ülo Ignatsi südameasjaks oli varajasest noorusest 
alates Eesti iseseisvuse taastamine. Ajakirjanikuna 
kajastas ta olukorda Eestis ja Eesti vabanemise 
protsessi ning osales selles ka ise suure innuga. 1980. 
aastal oli Ülo Ignats nende hulgas, kes protestisid 
Moskva olümpiamängude purjeregati korraldamise 
vastu okupeeritud Eestis. 1985. aasta suvel aitas ta 
kaasa Balti vabadusristlemise korraldamisele Lääne-
merel. Aastatel 1976–1990 oli Ülo Ignats Ida-Euroo-
pa Solidaarsuskomitee esimees ja ajakirja Tidskriften 
Östeuropa / Östeuropa-Solidaritet toimetaja. Ta oli 
Stockholmis Norrmalmstorgetil 19. märtsist 1990 
kuni 16. septembrini 1991 Baltimaade vabaduslii-
kumise toetuseks peetud 79 esmaspäevamiitingu 
üks korraldajaid. Ülo Ignats on olnud tegev mitmes 
pagulasorganisatsioonis, olles valitud nende esime-
heks või juhatusse. 1990. aastal valiti Ülo Ignats Eesti 
Kongressi liikmeks. Sündinuna ja kasvanuna Root-
sis, on tema tegevuse üheks oluliseks tahuks olnud 
rootslaste järjekindel teavitamine Eestist ja eestlaste 
iseseisvuspüüetest. Eesti jaoks murdelisel 1980. aas-
tate teisel poolel ja 1990. aastate alguses võttis Ülo 
Ignats pidevalt sõna, ja mitte ainult kirjutavas pressis, 
vaid ka Rootsi televisiooni- ja raadiosaadetes, kuhu 
ta oli oodatud hea sõnaseadjana, kes oli suuteline 
jälgima 1980. aastate teisest poolest alates toimunud 
kiireid arenguid Ida-Euroopa maades. Nn. Eesti asja 
eest hea seistes nägi Ülo Ignats Eestis aset leidvaid 
sündmusi ühe osana Ida-Euroopa protsessidest. 

Autori, kaasautori, koostaja või toimetajana on ta 
alates 1970. aastate lõpust avaldanud paarkümmend 
rootsikeelset raamatut Ida-Euroopas ja Baltimaades, 
eelkõige muidugi Eestis toimuvast, millest mitu on 
tõlgitud ka teistesse Põhjamaade keeltesse. Need olid 
tol ajal ühed vähestest trükistest, mis peegeldasid au-
tentselt olukorda Eestis ja teistes Ida-Euroopa maa-
des ning aitasid kujundada eelkõige Rootsi, aga ka 
teiste Põhjamaade avalikkuse arvamust Ida-Euroopa 
ja Baltimaade vabaduse taastamise protsessist. 

Ülo Ignatsi kirjatööd paistavad silma oma selge 
hoiaku ja hea analüüsi poolest. Omaette meistriteo-
sed on tema intervjuud paljude poliitikute, majan-
dus- ja kultuuritegelastega. Suure loodusesõbrana 
olid talle lähedased keskkonnaprobleemid, viimastel 
aastatel kajastas ta artiklites sageli vaba ajakirjan-
dusega seonduvat. 1990. aastal oli ta üks neist, kes 
asutas Stockholmis Eesti Informatsioonikontori, 
millest kujunes Eesti iseseisvuse taastamisel Eesti 
Vabariigi suursaatkond. 1999. aastal annetas Eesti 
Vabariigi president Ülo Ignatsile eestluse hoidmise 
eest Rootsis Valgetähe III klassi teenetemärgi.

Ülo Ignats oli veendunud, et Eesti lähiajalugu 
tuleb võimalikult kiiresti, põhjalikult ja professio-
naalselt läbi uurida. Selle teostamiseks leidis ta 
toetust Rootsi organisatsioonidelt, eelkõige Eesti 
Rahvusfondilt. Nii aitas ta kaasa stipendiumide leid-
misele Indrek Jürjo „Pagulus ja Nõukogude Eesti. 
Vaateid KGB, EKP ja VEKSA arhiividokumentide 
põhjal”  (1996) ja Eero Medijaineni „Saadiku saa-
tus. Välisministeerium ja saatkonnad 1918–1940”  
(1997) koostamiseks. Mõlemad uurimused on täna-
seni asendamatud käsiraamatud oma valdkondades. 
Rootsis ilmuva Eesti Päevalehe peatoimetajana 
avaldas ta suure heameelega ajalooalaseid artikleid, 
sealhulgas Tuna värskete numbrite tutvustusi. Ülo 
Ignats aitas kaasa paljude Rootsis tegutsenud pa-
gulasorganisatsioonide ja isikute dokumendikogude 
Eesti arhiividesse toimetamisele, et need ei jääks 
saatuse hoolde, vaid saaksid nõuetekohaselt korral-
datud ja oleksid avatud kõikidele uurijatele. Samuti 
toimetas ta Rootsist Eesti raamatukogudesse suurel 
hulgal siin puudunud pagulasväljaandeid. 

Sõbrad mäletavad Ülo Ignatsit hea huumori-
meelega kaaslasena, kelle hubases kodus Huddinges 
oli alati tore ja hariv viibida. Ülo oli suur asjatundja 
kokakunstis, seda tõdesid tema sõbrad veel aprillis, 
kui ta juba raskesti haigena oma 60. juubelisünni-
päeva tähistas. Ülo Ignats armastas lõõgastuda sõp-
rade seltsis või puutumata looduses, talle meeldis 
teha ehitustöid maja ja suvila juures ning kasvatada 
aedvilju. Tema viinapuud on aastaid rikkalikku saaki 
andnud. Loodetavasti leiab Ülo Ignatsi laiahaarde-
line ja mitmekülgne aednikutöö jätkamist. 
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