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Sissejuhatus 
Kui sõda jõudis Hiiumaale 
Teise maailmasõja üks suurimaid heitlusi oli Nõukogude Liidu - Saksamaa sõda, mida 
idanaabri ajalookäsitluses nimetatakse Suureks Isamaasõjaks. 

Üldlevinud sõja algushetkeks on 22. juuni 1941, kell 3.15 (Moskva aeg). Hiiumaalt 
on teada kaks sündmust, mis toimusid varem: 

Sõru lähedalt Soela väinas röövis Saksa luurelaev 21. juuni öösel kolm kalurit. 
21. juuni õhtul hakkasid Saksa laevad Soome lahe suudmesse Tahkuna ja Hanko 

vahele miinitõkkeid paigaldama. Selle operatsiooni käigus jõudsid Saksa laevad 3,5 km 
kaugusele Hiiumaa rannikust, seega olid Saksa laevad juba tunginud „nõukogude 
territooriumile”. 22. juunil kell 3.21 (Moskva aeg) ründas neid kuulipildujatulega kaks 
Vene lennukit. 

23. juuni varahommikul uputasid Saksa torpeedokaatrid tulelaeva „Hiiumadal” ning 
kaubaauriku „Liisa”. 

10. augustil toimus Hiiumaa vetes, 20 meremiili Ristnast läänes kahe allveelaeva 
vaheline võitlus. Vene „Štš-307” avastas vahetult enne pinnaletõusmist sakslaste „U-144” 
ja ründas kahe torpeedoga. „U-144” läks põhja kos kogu meeskonaga. See oli venelaste 
esimene allveesõja võit Suure Isamaasõjas. 

Hiiumaalt mobiliseeriti Punaarmeesse ligikaudu tuhat meest. Umbes 150 meest läks 
metsa või hoidis muul viisil mobilisatsioonist kõrvale. 

Hiiumaa elanikkond käsutati kaitsekraavide kaevamisele. Põldudele ja suurematele 
lagedatele väljadele kästi rajada vaiadest tõkkeid õhudessantide takistamiseks. Jalgrattad 
ja raadioaparaadid konfiskeeriti. Kehtestati öine liikumiskeeld. 

Mandri-Eesti hõivamise järgselt evakueeriti Hiiumaale Läänemaa nõukogude aktiiv 
ja NKVD kaastöötajaid. Hiidlastele tähendas see tagakiusamiste, arreteerimiste ja 
hukkamiste aega. Punase terrori tummaks tunnistajaks sai Oomägi, kus hukati ligemale 
50 inimest. 

Saksa lennukid tegid rünnakuid Hiiumaale ka enne sissetungi algust. 13.09.1941 
tabas lennukipomm Kärdla sadama reidil seisnud aurulaeva „Hiiula”. Laev jäi 
liikumisvõimetuks, hilisemad katsed teda lahti päästa ei õnnestunud ja vraki jäänused on 
praegugi meres. See rünnak oli ilmselt osa Saksa-Soome merevägede pettemanöövrist 
„Nordwind”. Eesmärgiks oli Vene Balti mere laevastiku laevade eemalemeelitamine 
alanud dessandist Saaremaale. Sama manöövri käigus sõitis Soome laevastiku lipulaev 
„Ilmarinen” 25 miili Utö saarest lõuna pool meremiinidele ja läks põhja, viies kaasa 271 
meeskonnaliiget. 

Ajaks, mil Saksa väed alustasid Hiiumaa hõivamist, olid sõjasündmused siit juba 
kaugele kandunud. Mandri-Eesti langes sakslaste kätte augustikuu lõpuks. Leningradi 
ümber oli blokaadirõngas sulgunud. Septembri lõpupäevil algus Moskva lahing. Peale 
Kiievi langemist oli sakslaste armeegrupi „Süd” tee Ukraina ja Doni steppidesse ning 
Krimmi valla. 

Põhja-Aafrikas püsis suhteline vaikus. Saksa väed olid peatunud joonel, mis 
saavutati juuni lõpuks. Inglaste vastukampaania algas novembrikuus. Vaikse ookeani 
Havai saartel püsis muretu meeleolu, keegi ei aimanud ka halvimas unenäos ette 
jaapanlaste äkkrünnakut USA laevastiku baasile Pearl Harbouris. 

Soome astus sõtta Saksamaa liitlasena pärast seda, kui Nõukogude Liit murdis 
esimesena Talvesõja-järgset rahu ja pommitas 25. juunil lennuväega mitmeid Soome 
linnu, sealhulgas Helsingit, Turut ja Porvood. Septembri alguseks olid Talvesõja-eelsed 
alad Karjala kannasel ja Laadoga -Karjalas Soomele tagasi vallutatud. 

Lähimaks paigaks Hiiumaale, mis oli jätkuvalt venelaste valduses, jäi Hanko 
poolsaar. Sõjaväebaasi 23 500-meheline garnison oli maa poolt täielikult blokeeritud. 
Soome poolt Hanko tagasivallutamiseks aktiivset sõjategevust ei arendatud, venelased 
evakueerusid varude ammendumisel Leningradi 1941. aasta detsembri alguseks. Siiski oli 
Hanko Hiiumaa lahingute ajal venelastele oluliseks tagalaplatsdarmiks: seal paiknes 
hävituslennukite eskadrill, sinna jõuti evakueerida väike osa Hiiumaal olnud vägesid, 
eelkõige juhtivkoosseis ja haavatud. 
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NSV Liidu sõjaväeosadele eraldatud maa-alad ja majutuskohad Hiiumaal 1940. aastal. 
Skeem raamatust Sõja ja rahu vahel II, Tallinn 2010. 

Sõjaväeline kokkulepe Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vahel. 15. mai 1940 
Baaside lepingust anneksioonini. Dokumente ja materjale. Tallinn 1991 

Artikkel 1. 
Mereväe baaside ja sõjaväe aerodroomide loomiseks, samuti nende kaitseks määratud 
NSV Liidu relvastatud maa- ja õhujõudude majutamiseks Eestis, nende jõudude 
lahinguettevalmistuse kindlustamiseks ja Leppeosaliste mere- ja maapiiride, eriti Balti 
mere ranniku, kindla kaitse loomiseks, Eesti Valitsus annab Paldiski – Klooga järve 
rajoonis ja Saaremaal ning Hiiumaal, samuti Väike-Pakri ja Suur-Pakri saartel ja 
Osmussaarel maa-alad (ühes nendega külgneva vee-alaga), milliste suurus ja üleandmise 
tähtajad on kindlaks määratud juurdelisatud loetelus ja kaartidel. […] 
 
Artikkel 3. 
Käesoleva kokkuleppe artiklite 1 ja 2 kohaselt eraldatud maa-aladelt evakueeritakse kõik 
Eesti kodanikud, ettevõtted ja asutused.  
Evakueerimine teostatakse kahenädalase tähtaja jooksul, arvestades maa-alade eraldamise 
silmapilgust. Kohtades, mida vahenditult ei kasutata sõjaväeliste objektide, 
sõjaväeasulate, aerodroomide, laskeväljade, tankodroomide ja poligonide ehitamiseks, 
võib evakueerimine teostuda – kokkuleppel NSV Liidu relvastatud jõudude juhatusega – 
ka hilisematel tähtaegadel, kuid siiski nii, et evakueerimise lõpu viimaseks tähtajaks oleks 
1. oktoober 1940. a. […] 
 
Artikkel 6. 
Baseeruva laevastiku, aerodroomide ja maajõudude kindlustamiseks kallaletungi vastu 
merelt ja õhust, antakse Nõukogude relvastatud jõudude juhatusele Eestis õigus püstitada 
käesoleva kokkuleppe artikli 1 kohaselt eraldatud maa-aladel iga kaliibrilisi 
rannapatareisid piiramatul arvul, samuti õigus ehitada nende kaitseks vajalikke 
kindlustusi, kaasa arvatud raudtee- ja lülikpatareid, õhukaitsepatareid, helgiheitjate 
jaamad, vaatlus-, teate- ja sidepostid. […] 
 
Artikkel 8. 
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Nõukogude relvastatud jõudude juhatusele Eestis antakse üle Vastastikuse abistamise 
pakti kehtivuse ajaks tuletornid seadeldistega, kõik nende teenimiseks määratud ja nende 
juurde kuuluvad hooned, juurdeveoteed ja laevasillad kõige vara ja seadeldistega, kaasa 
arvatud ujuvabinõud, järgmistes kohtades: Pakri, Osmussaare, Tahkuna, Ristna, Kõpu, 
Sõrve kui tuletornid, mis on seotud Nõukogude relvastatud jõudude kasutusse antud 
territooriumiga.  
Tuletornide üleandmise ja teenimise kord määratakse erikokkuleppega. […] 
 
Eesti Vabariigi territooriumil Nõukogude relvastatud jõudude vajadusteks antavate 
maa-alade loetelu. 
 

Nr. Maa-alade eraldamise rajoonid Pindala 
ha 

Eelakti 
põhjal 

üleandmise 
tähtajad 

8. HIIUMAA – Kärdla ja Kidaste rajoon sõjaväeasulate ja 
aerodroomi ehitamiseks maa- ja õhujõudude jaoks.  325 1. VI 1940 

 Õppeväljade, laskevälja ja tankodroomi jaoks 
(Ühendati maa-alaga nr 13) 

850 5. VI 1940 

9. Valli rajoon – aerodroomi ehitamiseks 120 25. V 1940 
10. Vahtrepa rajoon – operatiiv-aerodroomi ehitamiseks 

(Augustis 1940 loobus NSV Liit sellest maa-alast) 
120 1. VI 1940 

11.  Kuusiku rajoon (Hiiumaal) - aerodroomi ehitamiseks 
(NSV Liit loobus sellest maa-alast) 

120 1. VI 1940 

12. Putkaste, asunduse rajoon – sõjaväeasula ja aerodroomi 
ehitamiseks 250 5. VI 1940 

13. Alatu-Metsalaasi-Muru-märg. 10,4 märg. 14,8 rajoonis – 
lennupoligon 6x7 km suuruses 
(Ühendati maa-alaga nr 8) 

4 200 5. VI 1940 

14. Hiiessaare maanina rajoon – MSLRK kaitseobjektide 
ehitamiseks 64 1. VI 1940 

15. Tohvri rajoon - MSLRK kaitseobjektide ehitamiseks 
Sõru sadam 

320 
1. VI 1940 

1. VIII 1940 
16. Ristna maanina rajoon - MSLRK kaitseobjektide ehitamiseks 399 1. VI 1940 
17. Palli küla rajoon - MSLRK kaitseobjektide ehitamiseks 115 1. VI 1940 
18. Tahkuna rajoon - MSLRK kaitseobjektide ehitamiseks 830 1. VI 1940 
 
Kokku Eestis 42 nimetust kogupindalaga 30 029 ha,  
neist Hiiumaal 11 nimetust pindalaga 7 713 ha 
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Väljakirjutusi Pühalepa vallavalitsuse dokumentidest 1941. aastal 
23. juuni 1941. Pühalepa valla Täitevkomitee korraldus: liikluskeeld kl 23 kuni kl 6. 

25. juuni 1941. Telefonogramm: Raadiod ära anda miilitsasse täna kella 18.00. Kella 
21st kuni kella 6ni on igasugune liiklus keelatud. 

30. juuni 1941. Algas kariloomade massiline äravõtmine ja Lehtma suunas ajamine. 

6. juuli.1941. Neid, kes lõhuvad telefoniliine, teid, sildu, liiklusvahendeid, 
arreteeritakse ja lastakse maha kohapeal. Kelle juures leitakse relvi, langevad 
sõjatribunali alla ja otsus tehakse 24 tunni jooksul. 

7. juuli 1941. Garnisoni ülema korraldus: Vallas teha 6 tuletõrje komandot, 20 
veokit ja 60 inimest igas, koos kustutusvahenditega. 

10. juuli 1941. Käsk: Sõja ajaks Tahkuna poolsaare külad tühjaks teha. 

11. juuli 1941. Käsk: Kõik tongid, püssirohi ja abinõud relvade laadimiseks ära anda 
12. juuliks 1941. Kui asulas hävib midagi, siis vastutab asula elanikkond. 

19. august 1941. Hiiumaa Garnisoni ülema, polkovnik Konstantinovi käskkiri: kella 
21 - kella 6-ni liiklemine keelatud. Kari ei tohi rannale lähemal olla kui 1 km. 500 meetrit 
rannast on keelutsoon. Keelutsooni rikkujaile karm karistus. 

25 september 1941. Komandandi käsk: Kõik lagedad alad tulevad täis taguda vaiasid. 
Vaiad peavad olema 1,5 m pikad, 0,5 m maa sees, väljas 1 m. Vaiade vahemaa 50 m. Kes 
tööle ei ilmu, antakse sõjakohtu alla. 

3. oktoober 1941. Käsk sõjaväekomandandilt edastatud vallavalitsusest allkirja vastu 
külavanematele: okastraataiad maha võtta ja traat ära anda Pühalepa valda 9.-
10. oktoobrini 1941. Hoiatus: kellelt hiljem leitakse traataeda või äraandmata okastraati, 
langevad raske karistuse alla. 
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1941. aastal lennukipommitabamuse saanud „Hiiula”. Vrakk seisis Kärdla reidil aastaid. 
Pilt on tehtud 1948. 

 

 
Operatsiooni „Beowulf II” eel ja ajal oli kavas kolm pettemanöövrit. Operatsiooni 
„Nordwind” käigus hukkus 13. septembril Soome mereväe lipulaev soomuslaev 
„Ilmarinen”. 
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ŠtŠ-307 uputab U 144. Raamatust: Hanno Ojalo „Varjud meres” 2007 

 

 
Šts-307 komandotorni koopia Moskvas Poklonnaja mäel. 
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Mobilisatsioonist kõrvalehoidjad ja metsavennad 1941 

Tegevuskohad: 
Leisu küla lähedal - Eduard Kaju grupp, 6 poissi 
Kõpu mets - 18 meest 
Hüti ja Heiste mets - 6 meest 
Ühtri lähedal - Endel Türi vend ja õe kavaler. Alfred ja Viktor Jurman? 
Õngu ümbrus? 
Kaigutsi 
Saarnaki laid, Heinlaid, Kõverlaid? 

Surmasaanud: 
Reinhold Jesmin -  
Harald Kurist 
Rudolf Meius 
Edgar Tänava 
Anton Sepp - Kaigutsi grupi juht 
Leisu küla juures 12. juulil kaotati kaks meest - Jesmin, Kurist 
Nurste metsavennad kaotasid 1 mehe samal ajal - Meiusi 
 
Uuesti tuli hiidlastel metsast varju otsida 1941. aastal - kas mobilisatsiooni või 
arreteerimiste eest. Olud metsavendluseks ei olnud eriti soodsad. 

1942. aastal koostatud ülevaates Käina Omakaitse kohta on öeldud: „Hiiumaa kui 
kommunistidele sõjaliselt tähtis saar oli punaarmeega ja igasuguste punastega niivõrd 
tihedasti tuuubitud, et kadus võimalus põrandaaluseks tegevuseks. Samuti puudusid siin 
suuremad võimalused enese varjamiseks kui ka partisanitegevuseks. Oli siin ka 
küüditamine suurem kui mandril.” 1 

„Metsavendlust Hiiumaal laiemas ulatuses ei esinenud. Tuntumad metsavendade 
peidukohad olid Emmastes Õngu küla juures metsas, Käinas Kaigutsi küla heinamaal ja 
Pühalepa valla piirides olevail saarekestel: Saarnaki laiul, Heinlaiul ja Kõverlaiul. 
Võitlusi oli metsavendadel Leisu küla juures Emmaste vallas 12. juulil, kus kaotati 2 
meest langenutena. Ülekaaluka vastase ees olid metsavennad-omakaitselased sunnitud 
tagasi tõmbuma. Samal ajal oli kokkupõrge ka Nurste metsavendadel, kes, kaotanud 1 
mehe langenuna, olid sunnitud samuti taanduma.”2 

Käina vald 
13. novembri „Postimees” avaldas arikli „Hiiumaa „rohelisest kaardiväest”„. Metsas 
varjuvate põgenike koondumiskohaks sai Kaigutsi küla, mille elanikud üksmeelselt 
keeldusid bolshevikkudele maksmast igasuguseid norme ja mobiliseeridagi laskis end 
ainult üks komnoor (Otto Mägi andmetel Kaigutsist Saksa poolel 9 ja vene poolel 7 
meest). Küll aga abistasid külaelanikud kõigiti „rohelisi”. Talud valmistasid neile 
kordamööda toitu ka siis, kui „roheliste” arv juba kolmesaja lähedale jõudis. Nimelt 
põgenes osa mobiliseeritud saarlasi kõigi relvadega metsa. Käinas näidati kino ja kui 
vene sõdurid kinos olid, tõid saarlased meeskonnaruumist ära nende relvad.  

Päev enne sakslaste maabumist Hiiumaal võeti külas kinni kõik normivõtjad ja 
miilitsamehed ning pisteti ühte keldrisse. Ligemale kolmsada relvastatud meest asusid 
küla äärde positsioonidele ja avasid punasõdureile tule. Sellest tekkis kohati isegi 
korrapäraseid lahinguid. Venelasi langes umbes kümmekond. Vastastikusel tulistamisel 
sai surma „metsakorpuse” juht veltveebel Anton Sepp. 

Nähes, et Kaigutsi „metsakorpusest” teisiti jagu ei saa, andsid bolshevikud käsu 
Heltermaa rannapatareile tulistada Kaigutsi küla. Varsti aga olid kohal Saksa 
lennukid ja pommitasid patarei vaikima. Ning Kaigutsi küla jäigi venelaste poolt tagasi 

                                                      
1 Ülevaade Hiiumaa Omakaitse tegevuse kohta kuni 1. juunini 1942. ERA R-1677 nim 1 sü 10 
2 Eesti rahva kannatuste aasta I-II. 1995 
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võtmata, sest Saksa väed jõudid „metsakorpusele” appi, enne kui bolshevikud aega said 
korraldada suuremat rünnakut.  

 
20. augustil 1941 viidi Käina vallast mobilisatsiooniga 50 meest (30%), ülejäänud 

enam kui sada meest jäid koju.3 
1941. aasta suvel said mobilisatsionikutse Ühtri külast Jürna talust Alfred ja Viktor 

[Jurman?]. Teel Käinasse otsustati ennast varjama hakata. Koobas kaevati suure kuuse 
alla, kodust sai süüa. Pärast sakslaste saabumist tuldi välja, pooleaastased habemed ees. 
Käinas hakati Omakaitse liikmeks.4 

Emmaste vald 
Tuntuim oli Leisu küla lähedal asunud Eduard Kaju grupp. Osa mehi oli relvastatud, 
väljas oli alaline valve ja elati maskeeritud koopas. Raadiost kuulati sõjateateid ja levitati 
neid. Kuid koostöö teiste gruppidega puudus ja hoiduti ka aktiivsest tegevusest eelkõige 
koduste turvalisuse pärast. Teised grupid olid juhuslikumad, enamasti varjati üksikult. 

Vaenlasega oli üks märkimisväärsem relvakokkupõrge. Pärast sakslaste dessanti 
käisid metsavennad Nurste lahinguväljalt endale paremaid relvi valimas. Tagasiteel läks 
7-meheline grupp sisse Eduard Kaju tallu. Seda olid märganud venelased ja hakkasid talu 
piirama. Puhkenud tulevahetuse ajal ilmus aga saksa lennuk, mida kartes venelased 
kadusid, samuti õnnestus varjuda metsavendadel. 

Ilmselt sama episoodi on kirjeldatud 1942. aastal ajalehes „Eesti Sõna”: „See oli 
üldse elamusrohke pühapäev. Samal õhtupoolikul toimus sakslaste maabumispaiga 
ligidal ka metsavendade kokkupõrge venelastega.Hiiumaal polnud selliseid suuri soid ja 
metsi nagu Järvamaal ja Virumaal, mis võimaldasid tekkida suurtel metsavendade 
armeedel. Siin oli väikesi, 7–8-mehelisi üksikuid metsavendade jõuke, kes tegutsesid kodu 
ümbruses. Kuuldes, et sakslased on maabunud, panid ühe sellise üksuse mehed endile 
valged lindid käsivarte ümber ja tulid metsast välja. Nad olid relvastatud vintpüssidega. 
Kuna sakslased olid lahkunud ja ka venelasi polnud kuski näha, siis olid nad ainukeseks 
relvastatud jõuks selles rajoonis. 

Korraga ligines külale suurem venelaste väeosa. Tekkis tulevahetus. Kuigi metsa-
vendi oli vähe, ei tahtnud nad ilma tulevahetuseta taanduda. Kuid venelaste suure 
ülekaalu tõttu kippus nende olukord väga kriitiliseks kujunema. Õnneks märkas seda üks 
saksa lennuk. Ta laskus madalale ja hakkas metsavendi oma kuulipildujatulega abistama. 
See oli kohalikele elanikele otse liigutav elamus. Saksa lennuk tulistas oma 
pardarelvadest nii tabavalt, et venelased sattusid paanikasse ja põgenesid ülepeakaela. 
Metsavennad valitsesid lahinguvälja.”5 

Metsavennad olid ka venelaste poolt metsas tapetud Reinhold Jesmin, Harald 
Kurist ja Rudolf Meius 6 

Marfnella Jaaksoni meenutuste järgi varjasid end Leisu külast kuus poissi – 
Marfnella vanem vend Elmar Kuik, Palli Kusti, Värava Eedi, Juurmetsa Rein, Lepiku 
Markus, Kiltsi Leo (Väljas Leo). Nad olid Leisu taga metsas, uhked koopad olid tehtud, 
kasepuudest tugitoolid sees. Külarahvas pole teadnud sugugi, kus nad olid. Vanem õde 
Manda käis neile Leisu süüa viimas. Leisu Väraval oli üks Saaremaa tüdruk teenijaks, see 
aitas neid väga palju. Ikka oli valves, kui poisid saunas käisid. Kodudest viidi neile süüa. 
Metsavendadel olid ikka püssid ka. Elmaril oli ikka ennem juba, aga kui sõda oli üle 
käinud, siis pole ilma püssita keegi jäänd.7  

Kõrgessaare vald 
Kõrgessaare vallas olid kahes kohas vähemad metsavendade grupid. 

Kõpu metsavendadeks olid: Leo Malk, Konstantin Põllu, Arvo Liiv, Herbert Juhani, 
Bernhard Teng, Arnold Kessel, Voldemar Kütt, Jakob Vajak, Hermann Küttim, Evald 

                                                      
3 ERA R-1677 nim 1 sü 10 
4 Villi Heinmets. Ühtri küla. 2006, lk 148–150 
5 Nõukogude Hiiu viimsed päevad. Eesti Sõna 21. aprill 1942 
6 ERA R-1677 nim 1 sü 10 
7 Marfnella Jaaksoni mälestused. Salvestatud Mänspel 20. märtsil 2007 
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Elend, Oskar Mänd, Helmut Küttim, Feliks Pihel, Mihkel Pihel, Villem Kõnnel, Paul 
Pihel, Mikko Pentikäinen, Ilo Sokolov. Nimetatud metsavennad olid kohapealsed 
elanikud, väljaarvatud soomlane Pentikäinen ja karjalane Sokolov, kes olid punaarmeest 
ära jooksnud ja liitunud metsavendadega. Kõpu metsavendadel oli ka raadio. Pidevalt ei 
oldud üheskoos, vaid metsas laiali, pidades omavahel sidet. Umbes kolm nädalat enne 
sakslaste tulekut tapeti Kõpu-Luidja maanteel vene madrus, kellelt saadi vintpüss ja kaks 
granaati. Nädal enne sakslaste tulekut võeti vangi 24 madrust ja punaväelast, kes 
vastupanu ei osutanud. Neilt saadi 24 vintpüssi, kergekuulipilduja, raskekuulipilduja ja 
granaate. Sakslaste saabumisel osaleti luuretegevuses. Lahinguid ei olnud, kuna 
venelased olid ennes sakslaste saabumist Kõpust põgenenud. 

Hüti metsas varjasid end: Meinhard Sarapuu, Rudolf Sihver, Karl Volens, Leo 
Juurmaa, Rudolf Mäeltsemees. Nimetatud olid kohalikud elanikud ja varjasid end 
hajutatult Hüti ja Heiste külade ligidal metsas. Neile seltsis hiljem Villem Kattel, kellelt 
oli kätte saadud Jaapani vintpüss ning taheti sellepärast vahistada. Umbes 2 nädalat enne 
sakslaste tulekut seltsisid Hüti metsavendadega veel mobiliseeritud saarlased Veelaid ja 
Kadarik, kes olid Tahkunast tööde juurest ära jooksnud. Relvadeks oli metsavendadel üks 
jahipüss. Raadioaparaati ei olnud. Kodustega oli side olemas. 

16. oktoobril tulid metsavendade juurde kaks Emmaste vallast Haldi külast 
päritolevat meest, kes olid relvastatud ja kellel oli kaasas raadiosaatejaam. Tihu 
metsavahi maja ligidal asuvast „Järveääre” talust anti raadio kaudu teateid kohapealsest 
olukorrast Saksa sõjaväele. Ööl vastu 17. oktoobrit oli samas kokkupõrge väiksema 
venelaste luuresalgaga. Venelased löödi põgenema ja saadi saagiks mõned vintpüssid. 17. 
oktoobril, sakslaste saabudes, käisid Hüti metsavennad ühes Saksa sõjaväega luurel kuni 
Isabella asunduseni. Lahingutegevust ei olnud.8 
 

                                                      
8 ERA R-1677 nim 1 sü 10 



Hiiumaa 1941  16 / 366 

Väeliigid, üksused, tehnika, väejuhid/komandörid 
Lääne-Eesti saarestiku kaitse peamiseks jõuks olid Balti laevastiku Balti piirkonna 
rannakaitse (BPRK) suurtükid (Береговая оборона Балтийского района 
Краснознамённого Балтийского флота - БОБР КБФ). Balti piirkonna rannakaitse 
komandant oli kindralmajor Aleksei Borissovits Jelissejev, staap asus Kuressaares. BPRK 
suurtükiväe ülem ja komandandi asetäitja oli major Venjamin Mihhailovits Harlamov. 

Hiiumaal oli Balti piirkonna rannakaitse Põhja kindlustussektor (PKS), komandant 
polkovnik Aleksandr Silvestrovits Konstantinov, staap asus Kärdlas (Северный 
укреплённый сектор - СУС). Põhja kindlustussektori suurtükiväe ülem oli major Vassili 
Ignatjevits Branitševski. 

1941. aasta suveks oli Lääne-Eesti saarestikus 19 rannapatareid - Saaremaal 9, 
Muhus 1, Abrukal 1, Hiiumaal 8. 

Hiiumaa rannapatareide koosseisus oli 5. juuli 1941 seisuga 1251 inimest, neist 63 
ohvitseri. 

Statsionaarseid patareisid oli Hiiumaal sõja alguseks valminud või valmimas 6. Kui 
septembriks oli Eesti mandriosa sakslaste kätte langenud, asuti kiiruga tugevdama 
Hiiumaa idapoolse ranniku kaitset. Heltermaale paigaldati kaks 130 mm suurtükki ja üks 
100 mm suurtükk Sõru lähedale Lepikule. Suurtükkide päritolus on segadust. Nõukogude 
ajalookirjandusese (Vinogradov) andmeil toodi Heltermaale üks suurtükk Tahkunast ja 
teine Tohvrilt.  

 

Hiiumaa rannapatareide suurtükkide arv 

 Vene 
andmed 

Saksa 
sõjasaak  

Kukeraba 180 mm 4 4 Kukeraba 

Hiiessaare 152 mm 3 4 Hiiessaare 

Tahkuna 130 mm 4 (3) 2 1 suurtükk Heltermaale 

Ristna 130 mm 4 3  

Tohvri 130 mm 4 (3) 3 1 suurtükk Heltermaale 

Heltermaa 130 mm 2 4  

Palli 100 mm 4 (3) 3 1 suurtükk Lepikule 

Lepiku 100 mm 1 1  

KOKKU 23 24  
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Patarei nr 12 (Hiiessaare 152/45) 
Kolm 152 mm (6-tollist) Canet’ süsteemi suurtükki. 
Laskeulatus - 19,4 km.  
Meeskond 21.08.1941 seisuga - 152, neist 12 ohvitseri. 
Komandör - kapten Grigori Korzun, komissar - Mihhail Kravets, komandöri abi - 

leitnant Aleksandr Tšistjakov, tulerühma komandör - nooremleitnant Trofimov. 
 

 
Canet’ 152 mm suurtükk Soomes Tanhuvaaras. Samasugused olid ka Hiiessaares. 
Kirjanduses esineb väiteid, et Hiiessaare suurtükid olid kaitsekilpidega, aga see pole 
kinnitust leidnud. 

 
Hiiessaare patarei tänapäeval, äratuntav on betoonrinnatis ja poldiring. 
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Patarei nr 26 (Tahkuna 130/50) 
Neli (hiljem kolm) 130 mm suurtükki B-13. 
Laskeulatus - 24 km. 
Meeskond 1.02.1941 seisuga - 143, neist 4 ohvitseri. 
Komandör - leitnant Leonid Galanin, komissar - Mihhail Kravets, komandöri abi - 

leitnant (?) Ilja Fedorovski. 
Tahkuna patareist viidi septembri alguses üks suutükk Heltermaale ajutisse 

patareisse. 
 

 
130 mm suurtükk B-13 Soomes Kuivasaari patareis. Eestis ühtegi komlektset 
suurtükiseadet säilinud ei ole. 

 
Tahkuna patarei tänapäeva, keskel madala rinnatisega suurtükiõu, vasakul 
laskemoonahoidla. 
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Patarei nr 42 (Ristna 130/50) 
Neli 130 mm suurtükki B-13. 
Laskeulatus - 24 km. 
Meeskond 1.02.1941 seisuga - 118, neist 4 ohvitseri. 
Komandör - kapten Fjodor Volkov, komissar - Gordejev, komandöri abi - leitnant 

Fjodor Bõstritski, tulerühma komandör - leitnant Narjatšikov. 
 

 
Ristna patarei positsioonidest on säilinud kaks. Üks positsioon hävis kruusakarjääri 
laiendamisel, teine 1950. aastatel ehtatud tulejuhtimistorni ehitustöödel. 

 
1941. aasta positsioonid on äratuntavad poldirigi ja betoonirusude järgi. Praegu Ristnas 
olevad neli 130 mm suurtüki positsiooni on rajatud pärast sõda. 
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Patarei nr 44 (Tohvri 130/50) 
Neli (hiljem kolm) 130 mm suurtükki B-13. 
Laskeulatus - 24 km. 
Meeskond 21.08.1941 seisuga - 163, neist 9 ohvitseri. 
Komandör - vanemleitnant Mihhail Katajev, komissar - Ivan Paršajev, komandöri 

abi - leitnant Stefan Šalajev, tulerühma komandör - leitnant Klimenko. 
Tohvri patareist viidi septembri alguses üks suutükk Heltermaale ajutisse patareisse. 

 

 
Tohvri patarei positsioonid on sarnased Tahkuna patarei omadele. Üks positsioon koos 
laskemonahoidlaga on plahvatuses purustatud.  

 
Tohvri patareis on Hiiumaal harvaesinevalt näha lõhkirebenenud raudbetoonirususid.  
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Patarei nr 149 (Palli 100/51) 
Neli (hiljem kolm) 100 mm suurtükki B-34. 
Laskeulatus - 20 km. 
Meeskond 1.02.1941 seisuga - 114, neist 4 ohvitseri. 
Komandör - kapten Sergei Tšesnov, komissar - Kostin, komandöri abi - 

venemleitnant Artjušin. 
Palli patareist viidi üks suutükk Lepikule. 
 

 
Vasakul 100 mm suurtükk B-34, paremal 130 mm B-13. Pildistatud Moskvas 
relvajõudude keskmuuseumis. 

 

 
Palli patarei. 
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Patarei nr 149 II (Lepiku 100/51) 
Tegelikult mitte patarei, vaid üks eraldiseisev 100 mm suurtükk B-34, toodud Palli 

patareist. Andmed isikkooseisu kohta puuduvad. 
 

 
Lepikul paiknenud suurtüki asukohas karjamaal on säilinud lagunenud betoonalus. 

 

 
Suurtükk Lepikul jäi taganevatest venelastest maha tervena ja seisis niimoodi 
paarkümmend aastat. Toru kadus 1962. aastal, kilp veeti kolhoosi töökoja juurde 1965. 
aastal. 
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Patarei nr 293 (Heltermaa 130/50) 
Kaks 130 mm suurtükki B-13 (Üks suurtükk toodud Tahkunast, teine Tohvrilt). 
Laskeulatus - 24 km. 
Andmed isikkooseisu kohta puuduvad. 
Komandör - leitnant Vladimir Titov (Palli patareist). 

 

 
Heltermaa patareist on säilinud kaks lagunenud suurtükialust. 

 

 
Millal Heltermaal asunud suurtükid maha monteeriti, ei ole teada. 
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Patarei nr 316 (Kukeraba 180/57) 
Neli 180 mm suurtükki kahes suurtükitornis MB-2-180. 
Laskeulatus - 37 km. 
Meeskond 1.02.1941 seisuga - 180, neist 7 ohvitseri. 
Meeskonna suurus 5.08.1942 eeskirjade järgi - 306. 
Komandör - kapten Aleksei Nikiforov, komissar - Vassin, komandöri abi - 

vanemleitnant Aleksandr Bondarev. 
 

 
Suurtükiseade MB-2-180. Foto Vladivostoki lähedal asunud Gamovi patareist. 

 

 
Kukeraba patarei 1. (Lehtma poolne) suurtükitorn 1942.-1943. aastal. 
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Suurtükitorni läbilõige. 

 

 
Kukeraba patarei 1. (Lehtma poolne) suurtükitorn tänapäeval. Torn lõigati vanarauaks 
1950. aastate lõpus, maa-alune osa on vett täis. 
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Õhutõrjepatareid nr 507 ja nr 508 (76,2 mm) 
Mõlemas patareis oli neli 76,2 mm suurtükki (1931. aasta mudel). 
Meeskond (kahe patarei peale kokku) 5. juuli 1941 seisuga - 224, neist 8 ohvitseri. 
Patarei nr 507 komandör - nooremleitnant Nestertšuk. 
Patarei nr 508 komandör - vanemleitnant Aleksandr Ivanov. 
Üks patarei asus Mudastes, teine Lehtma külas Sihisuus. 

 

 
76,2 mm õhutõrjesuurtükk (1931. aasta mudel).  
Raua pikkus 4,19 m, transpordikaal 4,2 t, lahingukaal 3 t, efektiivse tule ulatus 9,3 km, 
mürsu kaal 6,6 kg. 
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39. suurtükipolgu 2. divisjon 
39. suurtükipolk paiknes Saaremaal Karujärve piirkonnas. 
Hiiumaal paiknenud 2. divisjoni relvastuses oli kaheksa 122 mm haubitsat ja neli 

76,2 mm suurtükki. 
2. divisjoni komandör - polgu staabiülema abi vanemleitnant Jemeljan Birjukov. 
Patareide komandörid - Koroljov, Slepokurov, Mihheikin ja Hopšenossov. 
 

 
122 mm haubits M-30 (1938. aasta mudel). 
Meeskond 8, transpordikaal 3 t, lahingukaal 2,5 t. 

 
76 mm divisjonisuurtükk F-22. 
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Jalaväe suurtükid 
Hiiumaal paiknesid 16. Simbirski V.I. Kikvidze nimelise laskurdiviisi 156. laskur-

polgu 1. pataljon ja 167. laskurpolgu 3. pataljon. 
156/1 relvastus - kaks 76,2 mm kahurit (1927. aasta mudel), kaks 45 mm 

tankitõrjekahurit, neli 82 mm miinipildujat, üheksa 50 mm miinipildujat. 
167/3 relvastus - kaks 76,2 mm kahurit (1927. aasta mudel), kaks 45 mm 

tankitõrjekahurit, kaks 82 mm miinipildujat, üheksa 50 mm miinipildujat. 
 

 
76 mm polgusuurtükk (1927. aasta mudel). 

 
45 mm tankitõrjesuurtükk Hiiumaa militaarmuuseumis. 
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82 mm miinipilduja (1937. aasta mudel). 

 
 
 

Nõukogude vägede suurtükid ja miinipildujad Lääne-Eesti saartel seisuga 
28.08.1941 

 Kokku Neist Hiiumaal 

180 mm 12 4 

152 mm 3 3 

130 mm 27 12 

122 mm 16 8 

120 mm 24 - [?] 

100 mm 14 4 

82 mm 27 6 

76,2 mm 109 16 

50 mm 128 18 

45 mm 31 4 

37 mm 24 - 

KOKKU 415 75 
 

Vene lahingupäevikus on kirjas, et Nõmba lahingus oli kasutusel 120 mm miinipilduja. 
Sakslaste sõjasaagi nimekirjas on Hiiumaalt kokku 59 suurtükki ja miinipildujat 
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Kronoloogia kaartide ja illustratsioonidega päev-
päeva kaupa 

12. oktoober 1941 

 
 
„Tants võib alata” (der Tanz kann beginnen). Sellise romantilise konstateeringuga 
antakse 11. oktoobri õhtul roheline tuli operatsiooni „Siegfrid” käivitamiseks. Ilm on 
selge ja vaikne, tähed säravad. Ei ole põhjust anda käsku „Kooki moosiga” 
(„Scheibenhonig”), mis peataks tegevused. 

12. oktoobri varahommikul lähevad Saaremaalt merele dessantgrupid „West” ja 
„Ost”. 

Samal ajal tehakse mere poolt pettemanöövreid: 
1. Kõpu - Ristna suunas Mardihansu lahes. See on suur laevade grupp eesotsas 

kergeristlejaga „Köln”. Peetakse maha suurtükiduell Ristna patareiga, laevade pihta 
annab tuld ka Tohvri (Hindu) patarei; 

2. Kärdla - Lehtma suunas Tareste lahes; 
3. Vormsi - Harilaiu suunas Hari kurgus; 
4. Sarve - Kassari suunas Väinameres. 
 
Hiiumaa kohale saadetakse tiirutama müralennukeid summutamaks dessantide hääli 

mere poolt. Päeva jooksul lisandub hulgaliselt õhurünnakuid. Vene lennuvägi jääb 
Hankosse, maapealsest püssi- ja kuulipildujatulest saab vigastusi sakslaste pommitaja 
Junkers-88, mis teeb hädamaandumise Muhu saarel. Meeskonna kaotustest ülestähendusi 
ei ole, küll pajatab aga rahvasuu, et lennuki pardakuulipildujad olla kohe peale 
hädamaandumist muhulaste poolt pihta pandud ja nii oli jäänudki. 

 
„Ost” asub teele Orisaare lähedalt Taaliku sadamast, maabumiskohaks Harju-

Männiku küla rand. JR 176 dessant maabub ilma vahejuhtumisteta kell 5.20, küll kaks 
kilomeetrit kaugemal esialgselt plaanitud kohast.  

„West” asub teele Küdema lahest, maabumiskohaks Kitsa-Külaküla rand. 
161. luurepataljoni dessant maabub kell 6. 

 
Dessantide ülesandeks oli sillapea loomine Kuusiku-Kurisuu-Harju-Männiku 

joonest lõunas, Emmaste ja Sõru hõivamine ja Tohvri (Hindu) patarei hävitamine. 
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Esimesed lahingkontaktid venelastega toimuvad hommikupoolikul Harju, Valgu, Prassi, 
Harju-Männiku ja Lassi külade piirkonnas, saksa pool hindab neid väheolulisteks. 

Sakslaste pettemanöövrid täidavad oma eesmärgi, venelased ei suuda korraldada 
otsustavaid vastulööke. 

Emmastes kohtuvad mõlemad dessantgrupid, üheskoos hõivatakse kella 15ks Sõru. 
Kohe hakatakse Sõru sadama kaudu toimetama Hiiumaale lisajõude. 

Kell 17 alustatakse rünnakut Tohvri (Hindu) rannakaitsepatareile nr. 44, see 
vallutatakse kella 18ks. Hindu patarei vallutamisel üles näidatud vapruse ja oma üksuse 
hea juhtimise eest pälvib Rüütliristi ülemleitnant Hans-Gotthard Pestke. 

Hiiumaale saabub ka ajakirjanike ja operaatorite grupp. Ülevaade operatsioonist 
„Siegfried” ilmub kinokroonikas „Die Deutsche Wochenschau” (number 582, 
29. oktoober 1941). 

 
 

 
Hiiumaa dessantoperatsiooni plaanil on märgitud kaks maabumiskohta ja neli 
pettemanöövrit. 
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Dessantgrupi „Ost” rivistus. 

 

 

Rünnakpaadi juht ajakirja „Die Wehrmacht” kaanel, milles juttu Hiiumaa 
dessantoperatsioonist. Tegelikult oli dessandi päeval ilm külm ja vinge, sooja paar 
kraadi, pärast lõunat hakkas Hiiumaal lund sadama. Vaevalt, et sõdurid 
üleskääritud käistega frentshis olid … 
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Kaader kinokroonikast „Die Deutsche Wochenschau” (number 582, 29. oktoober 1941) 

 
 

 
Saksa rünnakpaat kunstniku nägemuses. 
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Saksa ristleja „Köln” tulistab Ristna patareid. 

 
 
 

 
Tohvri patarei üks suurtükipositsioon koos laskemoonahoidlaga lasti taganevate vene 
vägede poolt õhku. 
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Junkers Ju 88 
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13. oktoober 1941 

 
 
Sakslased ei tea täpselt, kus paiknevad venelaste peajõud. Saaremaa kogemuse põhjal 
eeldatakse Kõpu poolsaart ja Tahkunat. Seetõttu keskendutakse esmalt Hiiumaa idaosa 
hõivamisele. Kuna lisajõudude ja suurtükiväe juurdevedu Sõru sadama kaudu kulgeb 
visalt, ei võeta ette hoogsat pealetungi. 

Toimub Nurste lahing, selle käigus langeb tuleroaks palju talusid. 
Sakslaste põhijõud liiguvad Käina suunal, venelaste vähest vastupanu kohatakse 

vaid teedel ja sildadel. Õhtuks peatutakse Ulja-Ligema-Kuriste-Aadma-Luguse teeristi 
joonel. Üle Puulaiu ja Orjaku hõivatakse Kassari. 

Toimub sakslaste kolmas dessant Prähnu randa, läänesuunas liigutakse edasi 
Kaderna ja Haldini. 

Vene lahingpäevikud annavad teada kaitse ja vasturünnakute organiseerimisest, 
üksuste taandumisest ja ümbergrupeerumistest, Saksa lennuväe rünnakutest: Nurste, 
Valgu, Orjaku, Heltermaa, Ristna, Hausma piirkonnas. Saksa vägede edasiliikumist 
püütakse takistada muuhulgas rannakaitsepatareide tulega. Kaatriga evakueeritakse 50 
haavatut Osmussaarele. 

Merel toimub teine tõsisem suurtükiduell saksa laevade ja Ristna patarei vahel. 
Tabamuse saab kergeristleja „Köln”, inimohvreid ei ole ja laev jääb võitlusvõimeliseks. 
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Vasakul kaader kinokroonikast „Die Deutsche Wochenschau”, paremal ligikaudne sama 
koht tänapäeval. Vaade maanteelt Orjaku mõisale. Skeemid Marek Põld. 

 

 
Vasakul kaader kinokroonikast „Die Deutsche Wochenschau”, paremal ligikaudne sama 
koht tänapäeval. Laisna tamm, vaade Kassarist Vaemla poole. Skeemid Marek Põld. 



Hiiumaa 1941  39 / 366 

 
Vasakul kaader kinokroonikast „Die Deutsche Wochenschau”, paremal Orjaku säär 1964. 
aastal. Skeemid Marek Põld. 

 
 

 
Saksa dessantpraam. 
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14. oktoober 1941 

 
 
Toimub Käina lahing, mille käigus põleb maha Käina kirik. Saksa väed hõivavad Käina 
ümbruse, Putkaste, Valli lennuvälja. Venelased taanduvad Nõmbasse. 

Saksa (Johannes Liiva meenutustes Soome?!) lennukid ründavad Heltermaa 
patareid, tabamuse saab üks suurtükipositsioon. Heltermaa patarei jäetakse maha 
(sakslaste andmetel õhitakse järgmisel päeval). 

Venelased õhivad Heltermaa, Suursadama ja Orjaku sadama kaisid. 
Saksa lennuk ründab Kõpu tuletorni, majaka juures asuv eluhoone saab tabamuse, 

surma saab kolm vaatlusposti madrust, tuletorni laternaruum purustatakse. 
Hankost lendab seitse Vene hävituslennukit I-153 ja I-16 patrullima Hiiumaa 

kohale. See on esimene kord, kus Vene lennuvägi sekkub lahingutesse Hiiumaa pärast. 
Lend Hankost Hiiumaale ja tagasi on pikk, Hiiumaa õhuruumis jääb patrullimiseks ja 
lahinguks aega ainult umbes pool tundi. Kärdla piirkonnas saab tabamuse Saksa 
pommitaja Ju-88. Ju-88 hädamaandumisemise koht on teadmata, tõenäoliselt kusagil 
meres. Meeskond pääseb eluga. Vene lennukid kaotusi ei kanna.  
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Käina kirik 1930. aastatel. 

 
 

 
Käina kiriku varemed tänapäeval. 
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Nõukogude hävituslennuk I-153. 

 
 

 
Nõukogude hävituslennuk I-16. 
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15. oktoober 1941 

 
 
Sakslased toimetavad Hiiumaale lisaks suurtükke. Kuna luure andmetel on Heltermaa 
piirkonnas vähe vastase jõudusid, liigutakse Käinast Heltermaa suunas. Motoriseeritud 
üksusi kasutades hõivatakse Heltermaa ja liigutakse edasi Tempani. 

Venelased valmistuvad Nõmbas vastupanuks. Üksustega liitub taganevaid võitlejate 
salku. 

Toimuva vastastikune luuretegevus Käina - Nõmba ja Hüti - Õngu piirkonnas.  
Saanud infot sakslaste üksuste liikumisest maanteed mööda Nõmba suunas, antakse 

Tahkuna ja Hiiessaare patareidest sinna lühiajaliselt suurtükituld, peale sakslaste jõudmist 
Tempale ka sinna. Tuld antakse lühiajaliselt ka Käina - Hüti, Tempa - Kerema teedele 
ning Paluküla kiriku piirkonda 
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16. oktoober 1941 

 
 
See on üks sündmusterikkam päev Hiiumaa hõivamisel. Toimub Nõmba lahing. Käina 
poolt liikunud saksa üksused vallutavad kiirelt Kreiandi ja Valli, jäävad aga Nõmba all 
venelaste kaitseliinile toppama. Venelased hoiavad terve päeva kaitset. Õhutoetust 
annavad Hankost kohalelennanud hävitajad, muuhulgas tõrjuvad eemale sakslaste 
pommitaja. Tuletoetust saadakse ka Tahkuna patareidest. Pimeduse saabumiseni ei suuda 
sakslased Nõmbat vallutada, järgmisel hommikul tõmbuvad venelased ise tagasi Tahkuna 
suunas. 

Juba hommikupoolikul on sakslaste poolt hõivatud Harju, Partsi, Palade, Kukka ja 
Paluküla. Partsist üle Loja suundub üks saksa pataljon Nõmba lahingusse. Hiiessaare 
patarei juures toimub tulevahetus, venelased õhivad suurtükid ja taanduvad üle Kärdla 
Tahkuna poolsaarele. 

Kärdlas süütavad venelased hommikul kalevivabriku ja õhivad sadamasilla. Õhtuks 
ollakse peale vastupanu osutamist linna idaserval taandunud ja sakslased sisenevad 
Kärdlasse. 

Hiiumaa läänepoolses osas püsib olukord suures plaanis muutusteta, sakslased 
hõivavad Kaderna. 

Venelased lasevad Ristna patarei suurtükid õhku, isikkoosseis suundub Palli 
patareisse. Hankost saadetakse Hiiumaale evakuatsiooniks neli kaatrit, kuunar „Erna” ja 
hüdrograafialaev „Volna”. Tormise ilma tõttu jõuavad Lehtmasse vaid kaatrid ja 
toimetavad haavatuid Hankosse. „Volna” satub Osmusaare lähistel kividele, meeskond 
päästetakse 
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Saksa väeosade asetus 16. oktoobril kell 19.00 pärast Kärdla hõivamist. 
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Saksa aerofotod Nõmbast. 
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Kärdla kalevivabrik 1930. aastatel. 

 

 
Kärdla kalevivabriku varemed 1941. aasta talvel. 
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Kärdla kalevivabriku varemed. 
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17. oktoober 1941 

 
 
Venelased on Nõmbast lahkunud. Sakslased hõivavad hommikupoolikul Tubala ja 
liiguvad sealt Risti suunas, takerdudes mõnevõrra metsa ja sohu. 

Kärdlast liiguvad saksa üksused edasi Tahkuna suunas. Tarestes kohatakse venelaste 
vastupanu, mis esialgu murtakse, kuid hiljem jõutakse tervet poolsaart Tarestest 
Mudasteni läbiva tugeva kaitseliinini. Kaitseliin koosneb raidtõkkest, miiniväljast, 
okastraattõkkest, selle taga raudbetoonist punkrid (venekeelne termin: dott), palkidest  
muldkattega punkrid (venekeelne termin: džott) ja kaevikuliinid. 

Nõmbast taandunud venelastega on sakslastel tulevahetus Kanapeeksi piirkonnas. 
Hiiumaa keskosas ja läänerannikul liiguvad sakslased edasi Puski - Tihu - Sülluste - 

Hüti suunas. Puski kiriku juures, Süllustes, Kiivral ja Hütis murtakse venelaste 
vastupanu. Õhtuks vallutatakse Villamaa. 

Venelased alustavad vägede evakueerimist Hankosse. Sellel ja järgnevatel päevadel 
on ilmad tuulised või tormised. Venelastel ei ole piisavalt laevu ja paate. Lõpptulemuseks 
kujuneb evakueeritute arvuks 570, haavatute kõrval peamiselt ohvitserid. Enamus 
sõdureid ja madruseid jäeti saatuse hooleks. 

Halbade ilmastikuolude tõttu ei võta sakslased liigseid riske evakuatsiooni 
takistamiseks oma laevade ja kaatritega. 

Kaks evakueerimisel osalenud vene meremeest said 1944. aastal Nõukogude Liidu 
kangelase aunimetuse. Grigori Davidenko olevat viinud Lääne-Eesti saartelt Hankosse 
300 haavatud võitlejat. Boris Uštšev olevat võtnud ägeda suurtükitule all pardale 50 
viimast Hiiumaa kaitsjat ja viinud nad Hankosse. 
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Grigori Davidenko  

 
Boriss Uštšev 

 

 
Väike allveelaevahävitaja MO-4. Veeväljasurve 56 t, kiirus 25 sõlme, pikkus 26,9 m. 
Relvastus: kaks 45 mm suurtükki, kaks 12,7 mm kuulipildujat, käsikuulipilduja, 
süvaveepommid. 
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Saksa staapide asukoht Putkastes vene kasarmutes 17. oktoobril 1941. 

 

 
1941. aastal ehitatud dott Tareste rannas. 
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Džoti joonis. 

 

 
Tahkuna poolsaare kaitseks rajatud Tareste - Mudaste kaitseliini skeem. 
Kõigepealt langetatud puudest raidtõke, mis on mineeritud. Selle taga kolmerealine 
okastraattõke. Sellest 50 meetrit tagapool dotid ja džotid vahekaugusega 300–400 m. 
Nende taga kaevikud laskepesadegga. Varustamiseks hobuvankriga läbitav tee. 
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Dott Sarvel. 

 
 



Hiiumaa 1941  54 / 366 

18. oktoober 1941 

 
 
Sakslased jõuavad lääne poolt kiiresti Kidaste-Ogandi ojani kuid takerduvad Vene 
kaitseliini taha. Idapoolsete üksustega ei õnnestu kontakti luua. 

Sakslased hõivavad Kõpu küla ja mahajäetud Palli patarei. Venelastest vangide 
küsitlemisel saadakse teada, et põhijõud on koondunud Tahkuna poolsaarele. 

Päev kulub sakslastel üksuste koondamiseks kaitseliinile ning rünnaku 
ettevalmistamisele 

Saksa lennuväe üksused suunduvad Leningradi piirkonda ja enam Hiiumaa 
lahingutegevuses ei osale. 

Venelased koondavad Tahkunasse jõudnud üksuste riismeid, organiseerivad kaitset 
ja jätkavad evakuatsiooni Hankosse. Tehakse luuret. Tahkuna patareid jätkavad vastase 
üksuste pihta tule andmist. 
 

 
Saksa väeosade asetus 18. oktoobril kell 19.00 Kärdla - Reigi joonel.  
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19. oktoober 1941 

 
 
Sakslased alustavad Mudaste - Tareste kaitseliini läbimurdmist. See ei lähe kergelt, aga 
pärastlõunaks on saavutatud läbimurded Kroogi piirkonnas ja Kodestes. 

Lahingud selle kaitseliini pärast on ägedad ja heitliku iseloomuga. Jõudumööda 
antakse venelaste poolt tuletoetust Tahkuna patareidest, muuhulgas tulistatakse Kärdlat. 

Kõpu poolsaarel jõutakse Ristnani, kus leitakse purustatud vene patarei. 
Venelaste lahingpäeviku sissekanded lõppevad selle päeva lõuna paiku, 

kirjeldatakse Tareste - Lehtma piirkonnas toimunud läbimurret ja edasisi püüdeid kaitset 
organiseerida. Ilmselt evakueeriti lahingpäevik koos staabi ohvitseridega. 
 

 
Saksa väeosade asetus 19. oktoobril kell 19.  
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20. oktoober 1941 

 
 
Sakslased nendivad, et peale Tahkuna kaitseliini läbimurdmist võtavad rünnakud pigem 
jälituse iseloomu. Tugevamat vastupanu kohatakse Lehtma piirkonnas, seegi murtakse. 
Venelased annavad end massiliselt vangi. Kõrgemad ohvitserid on lahkunud, keskset 
kaitse juhtimist enam pole. 

Nõukogude sõjaajalugu seevastu on kirjeldanud kangelaslikust tõendava episoodina 
Tahkuna patareide piirkonnas toimunud komsomolikoosolekut, kus puna-mereväelased 
tõotavad mitte alla anda. Kiri selle kohta pannakse pudelisse ja heidetakse merre. Pudel 
taasleitakse 1949. aastal, teistel andmetel juba 1941. aasta talve algul avamerelt (!). 
Pudelist leitud vandetõotuse teksti olevat säilitatud Leningradis muuseumis, hiljem selle 
kohta andmed puuduvad. 

Sakslaste rünnakud kohtavad viimastel kilomeetritel enne poolsaare põhjatippu 
veelkord tugevamat vastupanu, lahingtegevus peatatakse pimeduse saabudes tugevas 
vihmasajus. 
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Artikkel ajalehes Nõukogude Hiiumaa 1.10.1981. 

 
1969. aastal avati Tahkunas mälestuskivi Johannes Oinasele ja Artemi Üksikule.  
Oinas oli Valga maakonna parteikomitee I sekretär, Hiiumaal määrati hävituspataljoni 
politrukiks, tema abiliseks oli Kõrgessaare valla komsorg Üksik. 
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Paul Soesoo mälestuskivi avati 1968. aastal. ELKNÜ Läänemaa komitee I sekretär 
Soesoo hukkus Tahkunas 21. oktoobril 1941. 

 

 
Tahkunas asunud 316. rannapatarei 2. suurtükitorn. 
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316. rannapatarei 1. suurtükitorn. 
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21. oktoober 1941 

 
 
Kell 6 hommikul alustatakse rünnakut Tahkuna põhjatipule, kell 7.45. on tuletorn ilma 
märkimisväärse lahinguta võetud. Tuletorni piirkonnas võetakse vangi umbes 900 
venelast. Hiiumaa on sakslaste poolt vallutatud. 

 

 
Kuna enne sakslaste kätte langemist kästi põletada kõik dokumendid ja väeosade 
nimekirjad, siis on praktiliselt ainsaks allikaks Hiiumaal asunud nõukogude sõjaväelaste 
kohta saksa sõjavangilaagrites koostatud ankeedid. Need on pärast sõda tõlgitud vene 
keelde ja täpsustatud aadresse. 
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Maria Ivanovna Gus, sündinud 25.08.1920 Ukrainas Tšernigovi oblastis.  
Kärdlas mereväe haigla hambaarst. Vangi langenud 20.10.1941 Hiiumaal. 
Vangi number 73123, pikkus 163 cm, juuksevärv blond, erilisi tundemärke ei ole, terve. 
Dulag 376 (Pihkva) 10.11.1943 -> Dulag 375 (Viljandi) -> Stalag 350 (Riia).  
Vangist vabastatud 22.02.1944, saadetud tööle Königsbergi. 

 

 
Hiiumaa komandant oma kaaskonnaga Kärdlas Pika maja trepil. 
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Üksik saksa sõdur juhib vene sõjavangide kolonni kusagil Hiiumaal. 

Vene garnison pidas oktoobris 1941 Hiiumaal üpris lootusetut võitlust. Rinne oli 
tuhandete kilomeetrite kaugusel, lähimad omade territooriumid Leningrad ja Hanko 
poolsaar blokaadis. 

Suurem osa siin sõdinutest jäi saatuse hooleks. 
Hanko garnisoni hakati Leningradi evakueerima juba 16.oktoobril. Viimane konvoi 

lahkus poolsaarelt 2. detsembril. 
Üks konvoi koosseisu kuulunud reisilaev “Jossif Stalin” võttis pardale rohkem kui 

5500 meest ja järelejäänud sõjavarustust. Laev sattus meremiinidele, sai lisaks tabamusi 
Soome rannakaitsepatareidelt ning jäi osaliselt uppununa triivima, pardal enam kui 3000 
põgenikku. 

Venelased saatsid Suursaarelt kaks torpeedokaatrit laeva uputama (!) kuid rasked 
ilmastikuolud ei võimaldanud seda teoks teha. „Jossif Stalin” triivis lõpuks Lohusalu all 
randa ja põgenikud sattusid Saksa sõjavangi. Vraki jäänused on praegugi meres. 
 

 
„Jossif Stalin” madalikul 
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Saksa kaotused Hiiumaal 12.-21. oktoobrini 1941 

 Haavatud Kadunud Tapetud Kokku 

Ohvitserid 6 - 4 10 

Sõdurid ja allohvitserid 277 6 85 368 

Kokku 283 6 89 378 
 

Vene poole kaotused 
Vene poole langenuid pole kunagi kokku loetud. Nende arvu ei õnnestu ka tuletada. 
Saarelt evakueeritute (570) ja vangilangenute arv (3388) on teada, aga pole teada, kui 
palju oli vene poolel sõjaväelasi 12. oktoobri seisuga. Lääne-Eesti saartelt jõudis Rootsi 
üle 160 nõukogude sõjaväelase, aga Hiiumaalt oli neid vähe. Pärast lahingutegevuse 
lõppu käsutati kohalikud elanikud vene langenuid matma. Enamasti aeti surnukehad 
sealsamas mürsulehtritesse või kaevikutesse. Maetute arvu keegi kirja ei panud. Heino 
Mähe andmetel langes 300 venelast. Hiiumaal asuvatesse nõukogude ühishaudadesse 
maetuid on kokku 207, aga sealhulgas on ka sakslaste poolt hukatud tsiviilisikuid ja 1944. 
aastal langenud. 

Kõike seda arvestades võib oletada, et vene poolel lagenute arv on 300–450. 
 

Saksa vägede sõjasaak Hiiumaalt 1941. aasta oktoobris 
 3388  vangi 
 8  rannapatareid 
 24  rannakaitsesuurtükki (100-180 mm) 
 17 suurtükki 
 10 õhutõrjesuurtükki 
 8  miinipildujat 
 83 raskekuulipildujat 
 35 kergekuulipildujat 
 300 vintpüssi 
 9 soomusautot 
 145 veoautot 
 24 traktorit 
 13 haagist 
 17 sõiduautot 
 5 mootorratast 
 5 välikööki 
 5  ladu 
 2 veokit laskemoonaga 
 1  hospital 
 334 punkrit  
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Lahingupäevikud ja tõlked 
 

61. jalaväediviisi luurepataljoni (Aufklärungs-Abteilung 161) sõjapäeviku 
leheküljed Hiiumaa lahingute kohta 26. sept. - 13. okt. 1941 
(leheküljed 47–50, kokku 4 lehekülge). 
Saksa Sõjaarhiiv Freiburgis. Koopia saadud Eesti Sõjamuuseumi vahendusel.  
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26.09.41 Abrukast välja. 2./A.A. kahe tankitõrjekahuriga julgestas 

läänepoolset , 1./A.A. ja osad 3/A.A. idapoolset lõiku. Patrulliti 

ainult pimeduses ja halva nähtavusega. Päeva ajal seisis vaid üks 

vaatluspost Roomassaare juures. 

27.09.- 

3.10.41  Oluliste sündmusteta 

4.10.41 1700 lahkus pataljon Kuressaarest, et sisse võtta uued majutusalad 

Sõrve poolsaarel, üksuse juhtimispunkt asukohaga 300 m Anseküla 

kirikust põhjapoole, 1. ja 3./A.A. Lopes, 2./A.A. tugevtatud ühe 

tankitõrjekahuriga Palus. 

5.10.41 0600 liikus pataljon Palusse ning viis põhja ja lõunapool teed 

asuvates metsades läbi jalgsipatrulle. Võeti 151 vangi ja 

sõjasaagiks saadi 4 raskekuulipildujat. Kompaniid jäid ööseks Palu 

ruumi, pataljoni staap Hindusse. 

6.10.41 Kl.0700 lahkus pataljon majutusalast Sõrves ning võttis ennelõunal 

sisse uued majutusalad Mustjalas ja selle ümbruses, pataljoni 

juhtimispunkt Vanakubjas. Hiiumaa vallutamiseks moodustas 

Diviis kaks lahinggruppi. Tugevdatud A.A.161 moodustas 

lahinggrupi West ja talle allutati järgmised üksused: 6./151, 6./176, 

1.Zg. 1.Fla 55, 1 Zg. Pz.Jg.Abt. 161, 3./Pi.161 ilma 1 rühmata, 1 

kirurgide grupp. 

7.10.41–10.10.41 

Mitmete nõupidamistega ning laadimisharjutustega pioneeri-

maabumispaatidele koos harjutustega rünnakpaatidele valmistati 

Küdema lahes maabumist ette. 
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11.10.41 Kell 1500 alustati lahinggrupi sõidukite laadimist 4-le suurele ja 5-

le väikesele pioneeri-maabumispaadile. Vee tase oli laadimiskohal 

tugevasti alanenud. Seetõttu istusid pioneeri-maabumispaadid, mis 

olid sõidukite laadimiseks kinnitatud pioneeride poolt ehitatud 

abikaide äärde, peale laadimist põhjade peal kinni. Seetõttu kestis 

laadimine kauem kui oli ette nähtud ja nii mõnedki sõidukid, 

sealhulgas õhutõrje laskemoonaveok ja pataljoni sidemasin, jäid 

üldse peale laadimata. Kahe jalaväekompanii jalgrattad laaditi 

suurtükitule toetuseks määratud miinitraalidele. Reakoosseis viidi 

kl. 2200 rünnakpaatidega pioneeri-maabumispaatidele. Tulenevalt 

raskustest paatide laadimisel nihkus ettenähtud stardiaeg kella 

0000-lt 0145-le. 

 

12.10.41 9 pioneeri-maabumispaati ja 30 rünnakpaati nende slepis sõitsid 4 

miinitraali julgestuse all Küdema lahest välja ja võtsid esialgu kursi 

põhjasuunal. Tugevad lume- ja vihmahood ning tuuletugevus 7 

mõjutasid sõitu oluliselt. Mõned pioneeri-maabumispaadid, mis 

iseseisvalt olid tagasi pööranud, toodi mereväe poolt tagasi. Umbes 

Prähnu kõrguselt võttis flotill kursi ida suunale. 10 kilomeetri 

kaugusel kaldast jäid miinitraalid seisma ning julgestasid oma 

pardakahuritega maabumisüksuste edasiliikumist. Rannast 3 km 

kaugusel lasid rünnakpaadid ennast slepist lahti ja 
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12.10.41 jõudsid nõrka vastupanu kohates 0610 kaldale. Kl.0700 hõivasid 

esimesed üksused maantee Kitsast idas ning lõid sinna 

maabumispea.Üks liivaluide, mis kaldast eemal oli ning sügav vesi, 

mis jäi luite ja kalda vahele, põhjustasid sõidukite mahalaadimisel 

tõsiseid raskusi. Mitmetel sõidukitel läks vesi mootorisse, mille 

tagajärjel mootorid riknesid ning sõidukeid tuli seejärel slepis 

vedada. Jalgrattad toodi miinitraalidelt pioneeri-

maabumispaatidega kaldale. Kuna vastase tõrjetuli põhjasuunalt 

sundis miinitraale kaldast eemalduma, jäid poole kompanii rattad 

ühele traalile. Vastase suurtükituli umbes 500 m maabumispeast 

põhja pool ei toonud mingeid kaotusi. 0830 ründas maabumispead 

Nurste suunalt veoautodel kohale saabunud vaenlase kompanii. 

Vaenlane löödi vasturünnakuga segamini. 1130, peale seda kui 

enamik sõidukeid oli maha laadidud, rivistati pataljon lõpuks üles. 

Ülesanne oli: peale maabumist liikuda kõikie jõududega Leisu 

peale, ja sealt, tulenevalt vastase olukorrast edasi tungida üle 

Kurisuu või üle Kuusiku, Tatermaa Harju-Männiku peale, 

eesmärgiga ühineda grupiga Ost. Kuna I.R.176 juba Emmaste 

hõivanud oli, liiguti edasi mööda peateed kagu suunal ning ilma 

vastasega kontakti omamata jõuti teeharule põhjapool Metsalaukat.  
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12.10.41 Edasiliikumise käigus Viiri suunal satuti nõrga vaenlase kompanii 

otsa, kes vedas traktoriga välikööki. Traktor ja kaks haagist 

hävitatud. 1330 saadi Viiris ühendus I./I.R.176-ga. Siin liitus 

pataljon koos 2./A.A., 6./176, 1 Zg.6./151, 1 Pi.-Zg. ja 2 

õhutõrjekuulipildujat I./I.R.176-ga rünnakuks Hindu peale. Hästi 

väljaehitatud välikindlustused, punkrid ja patareid võeti visa ja 

energilise lahingutegevuse käigus üle. Patarei õhati venelaste poolt. 

Pimeduse saabudes tõmmati Hindu all rakendatud üksused Viirisse 

tagasi ning majutati seal. 1./A.A. ja 1 Zg.6./151, mis oli tugevdatud 

1 tankitõrjekahuri ja 1 õhutõrje kuulipildujaga, julgestas 

Vanamõisast põhja suunas jäävat silla piirkonda. Kaotused: 4 

surnut, 6 haavatut. 

 

13.10.41 Kell 0800 alustasid tugevdatud A.A. mobiilsed üksused liikumist 

Viirilt üle Vanamõisa-Nurste-Tatermaa Kuriste suunal. Nuriste 

juures põrkas pataljon tugevamale vaenlase vastupanule (elanike 

ütluste kohaselt ligikaudu 1000 meest). Alles peale kõikide 

kompaniide ja raskerelvade lahingusse saatmist ning tänu õhuväe 

toetusele õnnestus vastupanu murda. Nurstest liikus pataljon ilma 

vaenlase kontaktita Kuristesse ning hõivas järgmise liini: Aadma 

(6./176), Kuriste (staap ½ 6./151, 1./Pi. 161), Lelu (2./A.A.). Kell 

1200 loodi Regiseljal ühendus I.R.176-ga. Kaotused: 4 surnut, 8 

haavatut. 
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61. jalaväediviisi operatiivosakonna sõjapäevik 10.-21. oktoober 1941 
(lk 41-62, kokku 22 lehekülge) 
 
Saksa Sõjaarhiiv Freiburgis. Koopia saadud Eesti Sõjamuuseumi vahendusel.  
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1545 Rügemendi I.R. 176 käsk operatsioon „Siegfried” läbiviimiseks, 

lisa 918. 

Ilm, lisa 920.Lähimate päevade ilm huvitab meid loomulikult väga. 

Päevaettekanded. Lisa 921 a-d. 

 

10.10.41 

1000 

Kuressaare raekoja nõupidamiste saalis toimub kõigi kolme 

Wehrmacht’i kontingendi lõppnõupidamine operatsiooniks 

„Sigfried”. Selle nõupidamise tulemus on protokolliliselt lisades 

922/923 kajastatud. Osalejatele antakse teada operatsiooni algusaeg 

kui X-päev – 12.10.1941. Nõupidamise käigus selgub, et 

Läänemere õhujõudude ülem saab operatsiooni toetada vaid 

kaheksa masinaga. Diviisi komandör peab sellist toetust ilmselgelt 

ebapiisavaks. 

1230 Peale nõupidamise lõppemist kl 1230 pöördub diviisi komandör 

Armee staabi poole ettekandega täiendava õhuväe toetuse 

saamiseks, lisa 924.  

1344 Armee eraldab seepeale vana lahinggrupi 77 koosnevana 9-st 

masinast, mis juba Muhu operatsioonil osalesid ning mis oma 

opereerimistäpsuselt eriti just lähivõitluseks sobilikud olid. 

Päeva jooksul harjutasid luurepataljon 161 Kudema lahes ja 

jalaväerügement 176 Taaliko lähedal üksuste paigutamist alustele. 

1700 Harjutused lõppesid 1700 edukalt ja vastavalt plaanile. 

Päeva jooksul lõppes suurtükiväe üksuste koondumine ja 

positsioonidele paigutamine. Vt. Ka suurtükiväe käsku nr 12, lisa 

925. 
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Pärastlõunal paikneb diviisi juhtimispunkti juhtimistoetusüksus 

Leisisse, lisa 926. 

Päevaettekanded. Lisa 927 a-e. 

 

11.10.41 

1500 Öösel alustatakse Tasliku posti juures J.R. 176 laadimisega 

alustele. Kl. 1500 sõidavad paadid välja. 

Viimased käsud on antud. Merejõudude ülem C lahingukäsk nr 2, 

lisa 930, Suurtükivägede ülema käsud, lisad 931, 932. 

Õhtuks on kõik operatsioonis kaasatud üksused oma positsioonid 

sisse võtnud. Vt. Päevaettekandeid 18. armee ülemjuhatusele, lisa 

933. 

Positsioonid: J.R.151 – Võitse, 

   J.R. 162 – Paadla, 

   J.R. 176 – Rahula, 

   Luurepataljon 161 – Murioa, 

   Suurtükiväekomandör 114 – Karja. 

2200  Kl. 2200 väljub Kudemaa lahest rünnakgrupp „West”. J.R.176 on 

juba paatides ja ootel, diviis peab nüüd otsustama, kas operatsiooni 

alustada või mitte. Ilmateade ei luba soodsat ilma, lisad 934, 937. 

Vahetult enne 2200 hindavad diviisi ülem ja Ia (staabiülem) veel 

ilma. Taevas on selge ja Hiiumaa suunal horisondilt paistavad 

tähed. Õhu liikumist on vaevu täheldada. Nendel tingimustel 

otsustab diviisi komandör sõltumata ebasoodsast ilmaennustusest 

märksõna „Scheibenhonig” (kooki moosiga), mis operatsiooni 

peataks, mitte  
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välja anda. Tants võib alata. 

2330 18. armee ülemjuhatus annab teada, et lisaks lahinggrupi 77 

üheksale masinale antakse veel täiendavalt 10 masinat operatsiooni 

toetuseks. Lisa 936. 

Päeva ettekanded. Lisa 935 a ja b. 

 

12.10.41 

0430 Diviisi komandör ja merejõudude ülem C koos arvukate 

ohvitseridega on liikunud eesmisele vaatluspositsioonile Pastsa 

lähistele, selge öötaevas, hele kuu, mõõdukas meri. Kõik see mees 

üritab pingsalt kuulda Hiiumaa suunalt, mis käärpikksilmas tumeda 

varjuna horisondil paistab, tulevat müra ja laske. 

0530 Õhuväe müralennukid keerlevad Hiiumaa kohal, et summutada 

dessandi mootorite hääli. 

0545 Hindu patarei tulistab määratlemata suunal ja see võetakse koheselt 

Pammanast tule alla. 

0606 Pingeliste tundide möödudes kannab 161. luurepataljoni II 

kompanii vaatleja ette, et lahinggrupp „Ost” maabus 5.40 

idarannikule ilma vastase vastupanuta. J.R. 176 II pataljon alustas 

liikumist lääne suunas. 

0615 Käsk mereväele petteoperatsiooni alustamiseks. 

0635 Diviisi komandör annab käsu Hiiumaa lõunaranniku tulistamiseks 

suurtükkidest. Vastase nähtavuse piiramiseks ja petmiseks 

kasutatakse suitsu ja seda ka Pammanas, üldeesmärgiga imiteerida 

Hiiumaa lõunarannikul maabumise põhisuunda ja sundida vastast 

oma jõude mitte ümberpaigutama. 
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0700 Ettekanne J.R.176-lt, et Valgu ja Harju vahel saadi esimene kontakt 

vastase nõrkade jõududega. 

0710 J.R. 176 kannab täpselt ette: 0520 maabunud, sellegipoolest 2 km 

põhjapool kui planeeritud. Juhtimispunkt 500 meetrit rannikust 

läänesuunal. Liikumine lääne suunal ilma vastase vastupanuta. 

0715  

Lõpuks ometi ettekanne 161. luurepataljonilt, on hõivanud Norsti-

Rida vahelise tee ilma vastase olulise vastupanuta. 

Välikindlustused läänerannikul tõenäoliselt mehitamata. 

0720 Käsk praamidele ja paatidele alustada Taalikust Triigi lahe suunal 

liikumist, kuna arvestatakse Hiiuma lõunatipu kiire võtmisega. 

0725 J.R. 176 kohtas 0630 Prassi lähedal vastase vastupanu. 

0732 Pettemanööver „Ostpreussen” mereväe poolt läbi viidud. Nõrk tuli 

Lehtma patareist. 

0755 161. luuepataljoni üksused põrkuvad Lassi juures vastasega. 

Eeldatavasti nõrk vastupanu. 

0930 161. luurepataljon taotleb esialgse operatsiooniplaani muutmist – 

luua Sattler’i rügemendiga side üle Vanamõisa Emmaste juures, 

mitte üle Kuusiku või Kurisuu Harju-Männiku juures. Taotlus 

tugineb faktile, et tee läbi Vanamõisa on vastu ootusi vastasest 

puhas ja nii saab Sattleri rügement kiiremini edasi liikuda. 

Lahinggrupp „Ost” liigub peale vastase vastupanu murdmist Harju-

Männiku ja Prassi juures Emmasteni välja ja loob kontakti 161. 

luurepataljoniga. 

1500 Mõlemad lahinggrupid liiguvad sealt lõunasse ja võtavad 1500 

Sõru. Lisa 964. 

1530 Ettekanne 1530, et Sõru muul on terve. 

Vastase suurtükiväe tule eest kaitseb ennast ainult Hindu patarei. 
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1445 Ia (staabiülem), major i.G. [im Generalstab – kindralstaabis, 

tähendab auastme lisana, et ohvitser on lõpetanud kindralstaabi 

akadeemia] Claus annab mereüksuste ülem C-le käsu praamide 

väljasõiduks Triigi lahest Soela suunale. 

1520 1520 saabub ettekanne, et Sõru muul on kasutuskõlblik. Seejärel 

informeeritakse kapten Rieve’t, et Triigi lahest väljasõitnud 

praamid ei pea mitte Soelasse liikuma vaid otse Sõrusse. 

Samaaegselt saab J.R. 151 käsu laadida end praamidele. 

1600 Kell 1600 naasevad pioneeride dessantpaadid pioneeride 

maabumiskompaniist nr. 777 ilma kahe paadita Kudemaa lahte. 

1745 Kell 1745 võtab kolonel Sattler saarel käsuõiguse üle kuni 

diviisikomandöri saarele saabumiseni. Järgnevas lahingutegevuse 

käigus osutab Hindu patarei põhivastupanu. Jalavägi, J.R. 176 ja 

161. luurepataljon, koostöös suurtükiväega alustab 1700 Sõru 

ruumist rünnakut Hindu patareile. 

1800 Kell 1800 saabub ettekanne, et patarei on võetud, peale selle 

õhkamist venelaste poolt, lisa 968. Seega on saare kogu lõunaosa 

meie käes. 

J.R. põhiosa viiakse õhtu jooksul rünnakpaatidega üle ning 

avatakse praamiühendus, mis ööseks siiski seisatakse. 

1830 Ülesanded rügemendile – antud suuliselt major Budning’ile-: 

J.R.176 julgestab positsioone sillapeal Valgu juures, J.R.151 koos 

talle allutatud 161. luurepataljoniga julgestab läänerannikut 

võimalikult lähedal Kurisuule. Eraldusjoon: punkt 13- punkt 14 – 

teekäänak Harju-Männiku, Kurisuu- Emmaste-”R” Rannakülas. 

J.R.389 kolmas pataljon toetab vajadusel 176. jalaväerügementi. 
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2300 Kell 2300 on loodud ühendus J.R.176, J.R.151 ja 161. 

luurepataljoni vahel. 

Juhtimispunktid: J.R.176 – Emmaste, 

   161. luurepataljon – Viiri 

J.R. 151 jääb sillapea positsioonidest Külamast läänepool, kuna 

luurepataljon tõmbas oma maabumisüksuse turvakaalutlustel 

sinnani tagasi. 

Päevaettekanded, lisa 973 a. 

 

13.10.41 

Kuni J.R. 151 ja III./389 ülejäänud üksusi Soelast Sõrusse tuuakse, 

nihkub 12.10 loodud sillapea Hiiuma lõunaosast oma üksustega 

põhja suunas, kohates vastase vastupanu põhiliselt teedel ja 

sildadel. J.R. 176 liigub I pataljoniga Valgu sillapeast mööda teed 

Jausa suunal kuni Kassari poolsaarele viiva teeni. Seal irdub 3. 

kompanii patajonist ja liigub poolsaarele. Vähene tulevahetus. 

Õhtuks tõkestab kompanii poolsaare põhjaväljapääsu, peale seda 

kui nad on umbes kompanii suuruse vastase üksuse peale sattunud, 

mis järgmisel hommikul välja tuleb „suitsetada”. II. pataljon liigub 

üle Ulja-Ligemaa-Kuriste-Aadma Luguse ruumi. III pataljon jääb 

Jausasse. 

Valgus paikneva III./389 juurde luuakse juhtimispunkt. 

J.R. 151 kahe pataljoniga, I. paremalt ja III. vasakult, võtab juba 

pärastlõunal, kerget vastupanu kohates Haldi-Kaderna ruumi, II. 

jääb Vanamõisasse, juhtimispunktiga Leisus. 

Luurepataljon, mis J.R.151 järel liigub ja on sellele allutatud, 

keerab paremale ja võtab üle Kuusiku –Leetselja Tatermaa-Aadma 

ruumi, juhtimispunkt Kuristel. Sellel 
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liinil jäävad lahinggrupid ootama kuni suurtükid ja lahingumasinad 

on üle mere järgi jõudnud. Transiit üle mere kannatab tõsiselt selle 

all, et Sõru muul väga kitsas on – ainult sõidukilaius ja vesi väga 

madal. 

Diviis kavatseb peale piisava hulga suurtükkide ületoomist saare 

idaosa koos pealinnaga Kärdla ära võtta ja siis koondatud 

jõududega vastase Kõpu ja Tahkuna poolsaartel hävitada. 

Tuginedes Saaremaal saadud kogemustele, seni nõrgalt osutatud 

vastupanule ning vangide küsitlustele, otsustab diviis, et vastase 

põhijõud ennast poolsaartel kontsentreerivad. Millisel nendest, ei 

ole veel selge. Diviis kahtlustab, et see juhtub Kõpus, kuna 

poolsaare pikkus ja vähene laius sarnaselt Sõrvega seda hästi 

kaitsta võimaldavad. Selle plaani läbiviimiseks peab J.R.162 Kõpu 

poolsaare tõkestama, et J.R.151 vabaks saada rünnakuks ida suunal 

koos J.R.176 ja luurepataljoniga . 

1020 Kell 1020 saab III./162 käsu 777. pioneeri maabumiskompanii 

paatidega Prähnus maabuda. Pataljon allutatakse kuni rügemendi 

maabumiseni J.R. 151-le ja saavutab 1700 Prähnu. 

Arvestades ebasoodsaid maabumisvõimalusi Sõrus, saab merevägi 

ülesande selgitada välja maabumisvõimalused Orjakus Hiiumaa 

idaosas. Samaaegselt annab diviis mereväele käsu paadid, mida 

senini diviisi varustamiseks edukalt kasutati, maha jätta – lisa 989. 

Õhtuettekanded. Lisa 990 ja 993 a-d. 
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14.10.41 

0337 Korpuse käsk, 217. suurtükiväe rügemendi IV. pataljon Narva 

suunal rännakule seada. – Lisa 995. Peale seda suurtükiväe ülemale 

üle anda.  

Öö möödub rahulikult, ilma vastase kontaktita. – Lisa 994. 

Kõikidel lahingugruppidel on ülesanne kombata põhja ja ida suunal 

ruumi, ja juhul kui vaenlane tuvastatakse, koheselt rünnata. Vaata 

ka lisa 991. 

J.R.176, mis eelmisel päeval ühe kompaniiga Kassari poolsaarele 

tungis, hävitab ennelõunal vastase jäänused ja võtab seejuures 70 

vangi. 

Varajasel pärastlõunal alustab rügement eelnevalt õhuväega läbi 

rääkides rünnakut Käina peale. Seejuures rakendatakse I. pataljon 

teel piki rannikut, järgmine pataljon üle Kassari ja samaaegselt 

vastase selja taga. Vastane osutab frontaalrünnakul arvestatavat 

vastupanu, mis murtakse peale õhuväe rünnakut koos  

1710 üle Kassari ründava J.R.176 I. pataljoniga. Lisa 1004.  

Käina ja Putkaste mõisa juures asuva teeristi oma valdusse 

saamisega on rünnaku juhtimine Kärdla peale lõunast ja idast ning 

sealjuures ka tugevamate jõudude rakendamine tagatud. 

Eelkõige tuleb siiski veel suurtükke järgi oodata. 

Luureandmed kinnitavad, et vastane, nii nagu ka Saaremaal, Kõpu 

poolsaart hoida kavatseb, kuna kõik luureüksused poolsaarele 

viivatele teedele lähenemisel koheselt suurtükiväe tule alla 

võetakse. 

1800 Kell 1800 annab diviis käsu uueks rünnakuks. 

Päevaettekanded. Lisad 1009, 1010 a-c- 
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15.10.41 

Üksuste juurdetoomine jätkub ennelõunal täiel võimsusel. 

I./A.R.161 on osaliselt motoriseeritud ja seda s.Art.Abt.436 (raske 

suurtükiväegrupp) ning Pz.Jg.Abt161 (tankide hävitusgrupp) 

sõidukitega. Peale transiidi lõppu antakse üks patarei I.R.151 

juurde ning kaks patareid ja s.Art.Abt.536 I.R.176 juurde. 

Vangide ülekuulamise käigus saab Diviis infot, et vastane on oma 

põhijõud Kärdlas ja Tahkuna poolsaarel koondanud. –Lisa 1012- 

I.R.176 poolt saare idaosas läbiviidud luure kannab ette vastase 

nõrgast vastupanust. Sellest tulenevalt otsustab I.R.176 komandör 

pärastlõunal läbi viia rünnaku ida suunas, Heltermaa patarei peale, 

kasutades selleks kiirelt koondatud motoriseeritud allüksuseid. 

Üllataval kombel rünnak õnnestub. Rünnaküksuse lähenemisel 

õhivad venelased patarei. 

Järgmisena liigub rünnaküksus Heltermaalt mööda rannateed põhja 

suunas kuni Tempa-ni. Tempas kavatsetakse ööbida. 

Saanud ettekande edukast operatsioonist, käsib Diviis rügemendi 

kõigi jõududega järgi tõmmata. 

1700 Samaaegselt annb Diviis, tulenevalt muutunud olukorrast, käsu 

üldiseks rünnakuks Kärdlale ja Tahkuna poolsaarele. Rünnaku 

toimumisaeg on 16.10.41 ning ülesanded üksustele: 

1./I.R.176 võtab Tempast mööda rannateed üle Kärdla sissepääsu 

Tahkuna poolsaarele idast; 

2./A.A.161 ründab üle Käina-Nõmba põhja suunas Kärdla peale; 

3./I.R.151 järgneb A.A.161-le mööda sama teed, andmaks talle 

vajalikku toetust ning koostöös I.R.176-ga samuti Tahkuna 

poolsaarele sisse murda. 
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4./ I.R.151 ruumis võtab julgestuseülesanded üle kõigepealt 

III./I.R.162 kuniks I.R.162 viimased üksused (rügement ise on juba 

Soelas transiiti ootamas) julgestuse üle võtavad, et siis rünnakuga 

põhja suunas juurdepääsu Kõpu poolsaarele tõkestada. 

Seega on 14.10 välja antud Diviisi käsk rünnakuks algusega 

16.10.41 kehtetuks muutunud –Lisa1008-. Diviisi juhtimispunkt 

liigutatakse Emmastesse Hiiumaal. 

Olukorra ettekanne A.O.K.18-le . – Lisa 1013- 

Päevaettekanded. –Lisa 1014 a-b- 

 

16.10.41 

0630 Kell 0630 alustatud rünnak läheb I.R.176 alas sujuvalt, vastane 

osutab vaid nõrka vastupanu. 

0800 Juba 0800 on Harju ja Partsi võetud, 1000 saavutatakse Palade-

Kuka. 

0630 [ilmselt on trükiviga, õige oleks 0830[ 

A.A.161 saavutab kiirelt Kreiandi ja Valli, jääb aga 0830 tugeva 

punkripositsiooni ette Nõmba all kõigi allüksustega pidama. –Lisad 

1018, 1022, 1029-. 

1020 Diviisi komandör käsib, tulenevalt olukorrast, I.R.176-l saata ühe 

pataljoni Partsist üle Loja avama selja tagant Nõmba positsiooni. 

Määratud pataljon saabub 1300. 

I.R.151-l seisab pikk rännak ees, enne kui teda kell 1700 Nõmba 

ründamisel rakendatakse, -1300-1400 puhkepaus Käinas-. 

I.R.176 on pärastlõunal, peale Paluküla äravõtmist kl. 1100, 

kontaktis vastase jõududega Hiiessaare patarei juures. Olukord 

lahendatakse peatselt kahe kompanii poolt. Ka see 15 cm-ne patarei 

lastakse venelaste poolt õhku. 
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1700 1700 paiku siseneb rügement, peale vaenlase vastupanu murdmist 

Kärdla idaosas suurtükiväe poolt, Kärdla linna ning võtab selle veel 

enne pimeduse saabumist täielikult enda valdusesse. 

A.A.161 seevastu ei suuda punkripositsiooni Nõmba all läbi murda. 

I.R.151, mis ühe pataljoniga A.A.161 rindejoont vasakult pikendab, 

saab alles peale pimeduse saabumist rünnakule asuda. See ei anna 

aga ka vähimatki tulemust ning rünnak peatatakse pimeduses. Isegi 

põhja suunalt rakendatud pataljon I.R.176-st, mille üks kompanii 

pööras ära Tubala peale, ei ole suuteline vastast sundima 

positsiooni loovutama. Pataljoni põhiosa murrab õhtuks Nõmbasse 

sisse, ei suuda aga luua ühendust A.A. 161-e ja I.R.151-ga, kuna 

vastane osutab oma punkripositsioonides ühekilomeetrilises ruumis 

ebatavaliselt visa vastupanu. Selle pataljoni Tubalast lõuna suunal 

ründaval kompaniil ei õnnestu samuti Nõmbasse läbi murda. 

Kompanii pöördub pimeduse saabumisel Tubalasse tagasi. 

Peale seda kui I.R.151 on A.A.161 vastutusala üle võtnud, lahkub 

A.A.161 Diviisi käsul oma positsioonidelt Nõmba juures, majutub 

Tempa-s ja jääb Diviisi käsutusse. –Lisa 1032-. 

Diviisi juhtimispunkt paigutatakse ümber Putkastesse. 

I.R.162, mis päeva jooksul on Hiiumaale üle toodud, on oma 

põhiüksustega saavutanud Kaderna. 

2300 Diviisi käsk rünnaku jätkamiseks. Lisa 1033. 

Päeva ettekanded. –Lisa 1035 a-o-. 
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17.10.41 

1000 Vastane on ennast öö jooksul Nõmbast tagasi tõmmanud. I.R.151 

liigub sellepeale koheselt edasi Tubalani, et sealt lääne suunal ära 

pöörata ja lõunasuunalt Risti juures asuv suur maantee ära võtta. 

Rügement kaob esialgu metsa ja sohu, nii, et esialgu isegi kaablit 

järele vedada ei saa. 

I.R.176 murrab Kärdlast III./I.R.389-ga paremat mööda rannikut 

ning oma I. Pataljoniga vasakult mööda maanteed kuni sillani, mis 

asub 1 km Tarestest kagusuunal, edasi. Liinil Tareste-Sild 

1300  tuvastatakse esimesed punkrid, mis likvideeritakse õhuväe 

toetusega lõunaks. Rügemendi edasiliikumine takerdub ühe 

järjekordse suure tõkke taha. Venelased on suured puud risti-põiki 

langetanud, need okastraadiga katnud ja mineerinud. Vastane 

valvab tõket tugevatelt positsioonidelt puit- ja betoonpunkritest. 

1430 I.R.151 peab, peale seda kui on keskpäeva paiku ületanud suurema 

osa sooalast, kõigepealt Kanapeeksi metsanduse –Lisa 1177- 

vastasest puhastama. Õhtuks suudab rügement ainult 

julgestusüksused maanteeni saata, mis sama tõkke peale satuvad 

kui I.R.176. Rügemendil ei õnnestu enam kontakti I.R.176 vasaku 

tiivaga saavutada – Lisa 1047-. 

I.R.162 liigub I. pataljoniga mööda maanteed piki läänekallast, III. 

ja II. pataljoniga läbi metsa üle Tihu Sülluste peale, eesmärgiga 

tõkestada sissepääs Kõpu poolsaarele ja välistada olukord, kus 

vastast saab rünnata ainult ühelt suunalt. 

1700 I.pataljon liigub kuni T.P.24-ni peaaegu lahinguta, ründab Nõmme 

kiriku juures vastase tugevad välikindlustusi, millest venelane isegi 

vasturünnakuid sooritab.ja 
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läbib õhtuks Nõmme. 

III.pataljon, peale vastase vastupanu murdmist Sülluste, Hüti ja 

Kiivra juures, loob pimeduse saabudes ühenduse I.pataljoniga ja 

hõivab Villamaa. II.pataljon pöörab Hütist ära Tahkuna poolsaare 

sissepääsu suunale ja viib õhtul läbi luure kuni Isabellani. 

1930 Rünnakukäsk I.R.151-le 18.10.41 – Lisa 1046-, I.R.176-e jätkata 

nagu 17.10.41 käsus – telefoni teel-. 

2000 I.R.162 saab käsu ainult I.pataljon Villamaa julgestuseks jätta ja 

põhimassiga Tahkuna poolsaare suunas edasi murda. 

2355 Praamiühendus Orjaku ja Triigi vahel mereväe hinnangul võimalik. 

Transiit Orjakust Vormsile miiniohu tõttu võimatu. –Lisa 1050-. 

Päevaettekanded. –Lisa 1048 a-h ja 1049-. 

 

18.10.41 

Sellele päevale I.R.176-le ja I.R.151-le kästud rünnak Tahkuna 

suunal jääb lühikese aja möödudes toppama. Rügemendid 

kannavad sarnaselt ette, et nende ees asuvaid puutõkkeid ei ole 

võimalik ületada ilma neid nõrgemat vastupanu lubavates kohtades 

põhjalikult luuramata. Tõket ei ole võimalik lihtsalt koristada, kuna 

puud on traadiga teineteisega seotud ning tõke on mineeritud. 

Sellest johtuvalt tuleb ehitada tõkkesse kitsad läbipääsud, mis 

omakorda raiskab aega. Alles siis saab alustada luurega tegelikul 

punkermaastikul. 

Isegi rünnakuks vajalikku ühendust 
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 rügementide 176 ja 151 sisemiste tiibade vahel ei ole võimalik 

luua, sõltumata sellest, et I.R.176 oma III.pataljoni I.pataljoni 

kõrvale vasakule paigutab. 

I.R.162 saavutab peale III.pataljoni äratõmbamist Kõpu poolsaare 

sissepääsutõkkeliinilt sissepääsu Tahkuna poolsaarele edela suunalt 

ilma lahinguta ja jääb II.pataljoniga esialgu piki Kidaste-Ogandi 

ojaliini pidama. Ka see rügement ei saa mööda teed Risti suunal 

I.R.151-ga ühendust luua vahepeal paikneva punkrigrupi pärast. 

I./I.R.162 – rakendatud Kõpu poolsaare sulgemiseks- teostab luuret 

Kõpu külani. Siin saavutakse esimene kontakt vastasega, peale 

seda, kui Palli juures oli venelaste poolt üks õhku lastud ja maha 

jäetud patarei leitud. Vangide küsitlemisel selgub, et ka sellelt 

poolsaarelt on vastane oma põhijõud välja viinud ja kõik üksused 

Tahkuna poolsaarel koondanud. 

Rügementidelt kogutud vaatlustulemused, puutõke poolsaare 

sissepääsul ja Kärdla kiire võtmine annavad alust arvata, et 

Tahkunast saab teine Sõrve ning ees seisavad rasked lahingud. 

Kahjuks kaotab Diviis selles tähtsas ja otsustavas lahingulõigus 

õhuväe toetuse, kes on ära kutsutud kasutmiseks Petersburgi rindel. 

Peale Diviisi juhtimispunkti tulistamist vastase poolt öösel Putkaste 

juures 12 cm miinipildujaga, kammib A.A.161 veelkord läbi 

Nõmbast lõuna pool asuva ala ja võtab umbes 60 vangi. 

Õhtuks on rügemendid läbimurdekohad 
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puutõkkes sellisena ette valmistanud, et järgmisel päeval võiks 

selle taga asuva punkermaastiku läbimurdega alustada. 

Seda enam peab ka I.R.162 oma mõlema kahe alale koondatud 

pataljoniga rünnakus osalema ja rinnet 

1830 I.R.151-st vasakult pikendama. Vastav käsk I.R.162-le kell 1830 

telefoni teel ja I.R.151-le läbi raadioside – Lisa 1054 - kuna 

kaabliühendust ei ole ikka suudetud veel luua. 

I.R.151 peab tegema ettepaneku rünnaku algusaja kohta 19.10.41.. 

Kuna 

2130 2130-ks ei ole I.R.151-let ühtegi sõnumit saabunud, annab Diviis 

2130 käsu –Lisa 1057- alustada rünnakut kell 0900. Käsku 

täiendatakse peale I.R.151 vastuse laekumist kl 2206 – Lisa1058- 

raadio teel –Lisa 1059-. 

Juba 14.10 oli 18. armee telegrammis – Lisa 1000- kästud 

võimalikult ruttu Osmussaare saar vallutada. 

2030 Kell 2030 annab Ia telegrammiga, peale Diviisi komandöri 

ettekannet, aja ja vajalikud jõud armeele edasi – Lisa 1055-. 

Ettekande põhisõnum: Operatsiooni võimalikult kiire läbiviimise 

korral ei ole Diviisi, lahingus otseselt mitte osalevate üksuste 

tagasitoomine saartelt võimalik, kuna veel kasutuskõlbulikke laevu 

on vaja operatsiooni läbiviimiseks ning Diviisi järelejäänud üksuste 

varustamiseks. 

Arengutest eesliinil, suurtükiväe kasutamisest ning vaenlase 

suurtükiväe tegevusest vaata päevaettekandest ning A.R.161 

planeerimispausist – Lisa 1060a-. 

Päevaettekanded – Lisa 1060 b-f-. 
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19.10.41 

0900 Rünnaku algus. Raskuspunkt I.R.176 vasakul tiival. Et edu 

garanteerida, rakendatakse ka I.R.176 viimast pataljoni –

II./I.R.176- eesliinil. Peale rasket lahingut murravad I./ ja 

III./I.R.176 läbi ca 1 km sügavuse punkermaastiku ning tungivad 

edasi peaaegu kuni teede ristmikuni kahe kilomeetri kaugusel 

Kroogi metskonnast põhjasuunas. Kuna rügemendile allutatud 

pataljon III./I.R.389 rannikul tugevate punkrite ees pidama jääb, on 

I.R.176 komandör sunnitud mitmed läbimurdnud kompaniid 

kagusuunal pöörama, et punkriväli tagant poolt avada ja 

III./I.R.389-le tee lahti teha. 

Kodestest lõunasuunas on I.R.151 vahepeal oma II. pataljoniga, 

300 meetri laiuselt kella 1500  

1500 paiku punkripositsiooni ületanud –Lisa1062-. I./I.R.151 jääb 

pidama tugeva vastase ees. Läbi II./I.R.151 loodud läbimurdekoha 

tõmmatakse koheselt läbi reservis hoitud III./I.R.151 ning 

laiendatakse seeläbi oluliselt ka läbimurdekohta. Lahinguväli on 

siiski piisavalt ebaülevaatlik ning üksused tänu edasitunginud ja 

paigalejäänud pataljonidele hajutatud. See loob venelasele 

võimaluse mitmetes kohtades läbi tungida, juba kord puhastatud 

punkrid taasmehitada ning sunnib rügementi juba saavutatud 

läbimurdekoha veelkordsele puhastamisele. Seetõttu läheb palju 

järgmiseks rünnakuks vajalikku, väärtuslikku aega kaduma ja 

pimeduse saabumiseks ei ole võimalik täiendavaid alasid enda 

valdusesse saada. 

I.R.162 ei saa punkrigruppi, mis tõkestab teed Risti suunas, ka läbi 

haaramise põhja suunalt välja lülitada ja seega ei ole võimalik 

I.R.151-ga rünnakuks liituda. 
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Rügemendi katse, Posti-Ogandi-Mangu teel läänerannikuni läbi 

murda, ebaõnnestub ka siin põiki üle tee paikneva 

punkripositsiooni tõttu, mille ette on paigutatud puu-, traat- ja 

miinitõke. 

Sellegipoolest on I.R.176 ja I.R.151 läbimurdega punkermaastikult 

rünnaku raskeim osa poolsaarel sooritatud. Rügemendid on täis 

enesekindlust ja loodavad, et senine edu, mis muuhulgas on seotud 

ka vastase ruumi olulise osa hõivamisega – vaata planeerimispaus 

A.R.161, Lisa 1065 d- järgmisel päeval vastase lõpliku 

hävitamisega päädib. I.R.176 kavatseb sellel eesmärgil seni taga 

longanud III./I.R.389 mööda põhja suunas viivat teed, läänepool 

Tarestet esimeste pataljonide kõrgusele järgi tõmmata, et sellega 

peale Tarestest põhjapool paikneval maakitsusel asuva patarei 

hävitamist piki rannikut edasi liikuda. 

Samaaegselt kui Diviisi põhijõud Tahkunat ründavad, on I./I.R.162 

Kõpu külani etteliikunud kompanii osadega poolsaare lääneranniku 

saavutanud ja leidnud sealt hävitatuna eest Ristna soomuspatarei. 

Viimane tõsiasi kui ka väheste võetu vangide ütlused kinnitavad, et 

sellel poolsaarel vaenlase vastupanu enam oodata ei ole. 

Tormise mere tõttu oldi sunnitud peatama praamiühendus Soela ja 

Sõru vahel. – Lisa 1061-. Läänemere Katsetusüksuse ülem 

kavatseb Triigist Orjakusse ümberpaikneda. Diviisi küsimusele, 

millal saab liikluse avada, vastab Katsetusüksus telegrammiga –

Lisa1064-, et  
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meretee on halva ilma tõttu veel poidega märgistamata. 

Õhtuetteknded armeele, - Lisa 1063-. 

Päevaettekanded, - Lisa 1065-. 

20.10.41 

Nagu oodata oli, võtab rünnak kohe algusest peale jälituse 

iseloomu. Vastane on suured alad puhastanud ja oma suurtükid 

õhanud. Vangi antakse ennast massiliselt. Lehtmast üks kilomeeter 

lõunasuunas põrkub I.R.176 järgitõmmatud III./389-ga paremal 

tiival punkriliinile, mida vene jõud, toetatuna ühe kerge patarei 

poolt, nõrgalt kaitsevad. Arvatavasti on sellel vastase üksusel 

ülesanne, katta vene üksuste, aga eelkõige komissaride ja 

ohvitseride laevadele paigutamist ja evakuatsiooni ning poolsaare 

põhjatipus paiknevate sõjaliste objektide ja varude hävitamist. 

Punkrid hävitatakse suurtükiväe tulega. Peale s.Art.Abt. 536 tule 

koondamist vastase tagalaalale murtakse vasakult haarava 

rünnakuga vastupanu. 

1600 Kell 1600 saavutab rügement poolsaare põhjaranniku. 

Ennelõunased eduettekanded annavad diviisile põhjust 

laskemoonaveo praamidega Saaremaalt Hiiumaale lõunaks peatada. 

Tulenevalt Sõrve poolsaarelt saadud kogemustest ja pidevalt 

kasvavast vangide hulgast, arvestatakse vastupanu lõpliku 

murdmisega veel käesoleva päeva jooksul.  

1400 Veel varajasel pärastlõunal annab Diviis käsu üksuste 

majutamiseks peale lahingutegevuse lõppu – Lisa 1068-. 

1445 Vaheettekanne armeele: „Peale punkripositsioonidest läbimurdmist 

on jätkub edukalt kõigi kolme rügemendi  
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rünnak Tahkuna poolsaarele”. 

Samal ajal tugevneb vastupanu I.R.151 alas paiknevast 

barakklinnakust, mis paikneb 1,5 kilomeetrit Tahkunast lõunapool 

ja selleks, et peale selle murdmist veelkord Tahkunas endas vanas 

visaduses puhkeda. Üksikuid punkreid kaitseb vastane siin eriti 

vistalt. Sellel kõrgmetsaga kaetud maastikul on suurtükiväe toetus 

raskendatud ja seega on jalavägi sunnitud oma jõududega edasi 

tungima. Punkriliini läbimurdmine ei õnnestu, hoolimata sellest, et 

piki läänerannikut lõunast, peale tõkke ületamist III./ pataljon ja 

vasakult I.R.151 poolt ka II./162 lahingusse sekkuvad. Pimeduse 

saabudes ning tugeva vihmaga peatatakse lahingutegevus. Viimane 

kilomeeter majakani ei ole enam saavutatav. I.R.151-l on 

laskemoon otsakorral. Laskemoonavarude täiendamine on pehmete 

teede ja metsamaastiku tõttu raskendatud. Öölahingut ei saa oma 

meestele viimaste päevade pingutuste valgusesja kallava vihma 

juures enam peale sundida. Diviisi poolt kell 1400 antud käsk 

rügementide majutuseks on selles olukorras illusoorne. I.R.176, kes 

on oma vastutusala puhastanud, saab kaks pataljoni veel samal ööl 

Kärdlasse tagasi viia, I.R.162 tõmbab II./ määratud majutusalale, 

ülejäänud üksused jäävad oma positsioonidele vastase lähedal. 

Armeest kell 0055 saabunud telegrammi peale, mis käsitleb 

mereväe osalemist Osmussaare juures –Lisa 1066-, mis on jätkuks 

Diviisi järelpärimisele 18.10 ja mis alles 19.10 kell 2130 armeesse 

kohale jõudis, 
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võtab Diviis telefoni teel ühendust Läänemere Katseüksuse 

ülemaga, kes on samaaegselt ka M.B.C. ülesannetes, et leida 

vastuseid armee poolt telegrammis esitatud küsimustele. 

1230 Kell 1230 saabub Katseüksuse poolne eksperthinnang 

praamipataljoni kohta.- Lisa1067-. Pataljon ei ole enam 

kasutuskõlblik. 

1910 Armee käsk III./389 ja B.Abt.24 tagasitranspordi kohta – Lisa 

1070-. Nende kahe üksuse kiirendatud tagasitoomisele pannakse 

erilist rõhku, kuna neid on planeeritud kuu lõpus rakendada 

Oranienbaum’i piiramisrõnga ründamisel. 

1930 A.O.K.18 järelepärimine tagasitranspordivõimaluste kohta üle 

Rooküla - Lisa 1069-. 

2100 Õhtuettekanne korpusele – Lisa 1071-. 

2345 M.B.C. vastus – Lisa 1072-. 

Lähemaid üksikasju vaata päevaettekandest – Lisa 1073 a-d-. 

21.10.41 

0600 Tugevdatud III./162 ründab ilma I.R.151 toetuseta positsioone 

Tahkuna tuletorni juures ja alistab ilma märkimisväärse lahinguta 

vastase veel poolsaarel paiknevad üksused. 

0745 Tahkuna tuletorn on võetud. 900 vangi ja suur sõjasaak. 

1000 Diviisi komandör, rahulolevana ja õnnelikuna selle üle, et diviis ka 

selle raske lahinguetapi võidukalt ületas, sõidab koos Ia-ga I./162 

paiknemiskohta Viirus, et selle pataljoni paljudes lahingutes 

karastunud komandöri, major Weber-it kogu pataljoni ees 

rüütliristiga autasustada. 
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1015 Armeele: Vastane Hiiumaal hävitatud. Lahingutegevus lõpetatud. 

Meritsi põgenevad üksused mereväe ja õhuväe poolt hävitatud. 

Muuhulgas võetud 3000 vangi ja hävitatud 6 rasket rannakaitse 

patareid. 

1400 Diviisi juhtimispunkt jätab Putkaste maha, et Sõrus kaudu 

Saaremaale liikuda. Julgestuspataljon 683 – major Mahnke - võtab 

ruumid üle. 

1800 Peale rahulikku reisi mereväekapten Rieve paadil ja ühel 

pioneeride maabumispaadil ning peale sildumist Soelas saabub 

Diviisi staap Leisisse Saaremaal. 

Rügemendid paigutuvad päeva jooksul Diviisi 20.10 käsus toodud 

majutusruumidesse. Kindral annab välja Diviisi käsu nr. 51 –Lisa 

1076-. 

Leisisse on kohale jõudnud juba armee käsk Diviisi 

ümberpaigutamiseks mandrile – Lisa 1074 -. 

2000 Mereväekapten Rieve nõupidamine mereväe osalusest Osmussaare 

operatsioonil ja Läänemere Katsetusüksuse käsust Diviisi 

ümberpaigutuse kohta – Lisa 1077 -. 

2200 Telegramm armeelt mereväe osaluselt Osmussaare operatsioonil –

Lisa1079- 

2210 Olukorraettekanne armeele –kpt (maavägi) Bielitz- selle kohta, et 

konsulteerides M.B.C.-ga ei ole materjali transport Hiiumaalt 

Rookülla mõistlik, kuna sinna vahele jäävad veed on mineeritud 

akustiliste miinidega ning sel juhul oleks oodata olulisi materjali- ja 

laevade kaotuseid. Mittesõidukõlbulikud autod transporditakse ära 

raudteega. 

B.Abt.24 jätab Diviisi käsutusse ühe akustilise mõõdistuste patarei, 

kasutamiseks Osmussaare operatsioonil. 

2345 Diviisi käsk liikumiseks mandrile –Lisa 1080-. 
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Päevaettekanded –Lisa 1081-. 

Kaart lahingute käiguga Saaremaal ja Hiiumaal –Lisa 1078-. 

 

22.10.41 

Diviisi 21.10 käsule lisandub 22.10 Diviisi 2. käsk, mis käsitleb 

Diviisi üksuste tagasitoomist Saaremaale – Lisa 1083- ja mis 

määratleb Diviisi üksuste transiidi järjekorra. 

Samaaegselt jagatakse Hiiumaa uutesse julgestus- ja 

majutusruumidesse. – Diviisi käsk julgestuseks ja majutuseks 

Hiiumaal. – Lisa1084 -. Diviis ei pea saarel asuvat 

julgestuspataljoni 683-e turvalisuse tagamiseks, kuid eelkõige 

laialipaisatud vaenlaste ja partisanide hävitamiseks piisavaks. 

Sõltumata transpordivahendite ülekoormusest –vaata Läänemere 

Katsetusüksuse ülema ettekanne. Lisa 1086, 1087 – toimub 

ettenähtud üksuste tagasitransport enam-vähem plaanikohaselt.. 

1300 Telegramm mereväegrupp Nord on mööda merd teel Tallinnasse –

Lisa 1088 -. 

Pi.Rgt.Kdr 680 ja Arko 114 õhtuettekanded – tagasitransporditud 

üksused – Lisa 1090 - 93-. 

 

23.10.41 

0040 Flak-Abt. (Õhutõrjepataljon) 111 jääb Osmussaare operatsiooni 

ajaks Diviisi käsutusse. 1/Fla 55 tuleb koos Diviisi motoriseeritud 

üksustega marsi korras saata Narvasse – Lisa 1094. 
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11.10   11. oktoober 1941  
11.10  98 [Heltermaa] Mootorpaat suundub Heinlaiult Heltermaa sadamasse 

[sissekanne dubleeritud] 
 

11.10 [tühi] 0220 kv 151731 k=360 h=100 kaks tuvastamata lennukit  
11.10 01.10 98 [Heltermaa] Mootorpaat suundub Heinlaiult Heltermaa sadamasse  
11.10 04.10 ODSUS Tugevdada mere vaatlust Edastatud kõigile 

väeosadele 
11.10 05.00 ODSUS Välja kuulutatud valmisolek nr 1 kõigile väeosadele Edastatud kõigile 

väeosadele 
11.10 05.15  Valmisolek nr 1 on väosade poolt vastu võetud  
11.10 05.25 0220 NO suunast kostab lennukimootori müra  
11.10 05.29 12 [Hiiessaare] P=100 kostab lennukimootorit müra  
11.10 05.29 293 [Heltermaa patarei] P=90 K=W lendab vaenlase lennuk  
11.10 05.29 55 NO suunast kostab lennukimootori müra, suund SW  
11.10 05.30 0222 P=180 K=W kostab lennukimootorit müra  
11.10 05.32 0219 161724 P=195 h=1000 tuvastamata lennuk  
11.10 05.33 0216 P=195 kostab lennukimootori müra  
11.10 05.35 37 [Tohvri post] NW suunast kostab lennukimootori müra  
11.10 05.35 54 [Kõpu] ON suunast kostab lennukimootori müra  
11.10 05.41 12 [Hiiessaare] P=190 kostab lennukimootori müra  
11.10 05.45 0221 161751 K=180 kostab lennukimüra  
11.10 05.45 0222 P=180 K=W kostab lennukimootori müra  
11.10 05.47 98 [Heltermaa] K=W P=270 kostab lennukimootori müra  
11.10 05.50 0223 kv. [kvadraat?]161793 P=90 kostab lennukimootori müra  
11.10 05.55 0220 16174 K=15 kostab lennukimootori müra  
11.10 05.55 33 kostab lennukimootori müra, kaugeneb Tohvri suunas  
11.10 05.55 37 [Tohvri post] P=120 D=1 lastud 1 valge rakett  
11.10 05.55 54 [Kõpu] P=100 lastud 2 valget raketti  
11.10 05.58 55 NE suunast kostab lennukimootori müra, suundub NO  
11.10 06.00 0220 P=345 D=9 km lastud 4 valget raketti  
11.10 06.00 0222 P=230 maast lastud 4 valget raketti  
11.10 06.00 36 kv[adraadis?] 6 tuleb lennuk ja 2 punast raketti maast 1 

valge 1 roheline 
 

11.10 06.00 98 [Heltermaa] kostab lennukimootori müra K=W P=270 ja 1 roheline ja 
4 valget raketti 

 

11.10 06.05 0223 161793 Kärdla suunast paistsid maast lastud 1 valge, 1 
punane rakett 

 

11.10 06.05 55 P=230 lastud 2 valget raketti pärast lennuki möödumist  
11.10 06.05 OVR tuvastamata lennuk linna kohak K=mööduv  
11.10 06.13 36 kv. 12 maast antud 3 valget signaali  
11.10 06.15 0223 161793 tuvastamata lennuk  
11.10 06.15 12 [Hiiessaare] P=200 lastud 2 valget raketti  
11.10 06.17 0223 161793 P=270 kostab lennukimootorite müra  
11.10 06.20 54 [Kõpu] P=100 lastud 1 roheline, 1 valge rakett  
11.10 06.20 55 P=245 lastud 2 valget raketti  
11.10 06.22 36 Edelast kostab lennukimootori müra ja lastud 1 valge 

rakett 
 

11.10 06.27 0220 161734 k=30 kostab lennukimootori müra, P=340 1 valge 
rakett ja prožektor valgustab 
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11.10 06.27 0221 161731 k=180 h=1000 1 lennuk  
11.10 06.27 0222 P=230 lastud 1 valge rakett  
11.10 06.28 0215 161724 vaenlase lennuk K= mööduv  
11.10 06.32 0223 161793 kostab lennukimootori müra  
11.10 06.32 36 Merelt Lehtma suunas lendab tuvastamata lennuk  
11.10 06.40 36 Ilmus lennuk, lasi välja 3 punast raketti lõuna suunas  
11.10 06.40 55 üks tuvastamata lennuk, lasi kaks kuulipildujavalangut 

trasseerivate kuulidega 
 

11.10 06.43 12 [Hiiessaare] P=180 lennuk liikus pikki rannikut, pööras ja suundus 
K=270 
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11.10 06.43 36 Lennuk lasi lõuna suunas 3 punast raketti ja andis 2 
kuulipildujavalangut 

 

11.10 06.45 2-35 Lõunasuunast ilmus lennuk  
11.10 06.55 77 „Vanag” saabus patrullist.  
11.10 07.00 12 [Hiiessaare] P=180 kostab lennukimootori müra  
11.10 07.00 36 Kärdla lõunaosast lastakse rakette  
11.10 07.00 55 P=245 kostab tulistamine kuulipildujast trasseerivate 

kuulidega ja lennukimootori müra 
 

11.10 07.09 0223 kv. 161793 lennuk „Ju-88” P=45 h=200 D=1 miil  
11.10 07.09 37 [Tohvri post] Posti piirkonnas lendab lennuk ja tulistab kuulipildujast.  
11.10 07.10 44 [Tohvri patarei] lennuk ... põhja suunas  
11.10 07.15 0220 161741 P=45 vaenlase lennuk  
11.10 07.20 0223 161793 P=100 k=60 D=2 miili paistab lennuk „Ju-88”  
11.10 07.25 55 vaenlase lennuk „Ju-88” paistab P=220 h=80 D=40 kb 

k=mööduv 
 

11.10 07.30 0220 161741 kõrgus muutuv vaenlase lennuk „Ju-88”  
11.10 07.40 0223 161741 tugev plahvatus P=45 D=4 miili sarnane pommi 

plahvatusele 
 

11.10 07.43 0220 P=250 D=3 kilomeetrit vaenlase lennuk viskas ühe pommi  
11.10 07.45 52 [Kärdla] vaenlase lennuk „Ju-88” P=180 h=200 D=6 km k=NW  
11.10 07.48 52 [Kärdla] vaenlase lennuk „Ju-88” kadus [vaateväljast] P=250 

h=200 D=8 k=NW 
 

11.10 07.52 98 [Heltermaa] P=270 h=400 D=6 SO [süd ost] vaenlase lennuk  
11.10 08.05 55 Üks „Ju-88” kadus P=90 h=100 D=60 SO  
11.10 08.06 54 [Kõpu] Vaenlase lennuk paistab P=150 h=500 D=8 k=mööduv  
11.10 08.07 149 [Palli patarei] P=170 NW D=90 h=1500 lennuk „Ju-88”  
11.10 08.10 42 [Ristna patarei] P=135 D=25 h=800 N [nord] vaenlase lennuk tiirutas 

patarei kohal ja viskas kaks pommi merre 
 

11.10 08.10 OD 33 2 pommi visatud „Vorona” piirkonnas, kahjustusi pole.  
11.10 08.15 42 [Ristna patarei] P=90 D=30 h=700 O [ost] lennuk kadus  
11.10 08.15 54 [Kõpu] vaenlase lennuk kadus P=110 h=500 D=10 m[iili?] 

K=O[ost] 
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11.10 08.18 149 [Palli patarei] P=110 lennuk kadus K=O [ost]  
11.10 08.20 02-10 kv 151763 k=150 üks vaenlase lennuk h=2500  
11.10 08.25 0220 kv 135 h=800 üks vaenlase lennuk   
11.10 09.00 52 [Kärdla] üks vaenlase lennuk ... P=90 h=50 D=3 NO  
11.10 09.03 53 [Tahkuna] P=70 h=50 D=5 W paistis vaenlase lennuk  
11.10 09.06 52 [Kärdla] vaenlase lennuk kadus P=135 h=50 D=4 K=NO  
11.10 09.07 149 [Palli patarei] P=35 K=W D=90 h=50 vaenlase lennuk  
11.10 09.12 53 [Tahkuna] P=247 h=50 D=8 W vaenlase lennuk kadus  
11.10 09.15 42 [Ristna patarei] P=345 D=40 h=45 S [süd] paistab nagu? vaenlase lennuk  
11.10 09.15 SUSi OD 

[operatiivkorrapidaja?] 
Väeosadel asuda valmisolekusse nr 2. 
Õhutõrjevahenditel valmisolek nr 1 

 

11.10 09.25 54 [Kõpu] vaenlase lennuk kadus P=150 h=50 D=10 SO  
11.10 09.25 Karšun?: P=135 D=130 h=80 SO mere [mereväe?] luure kadus  
11.10 09.37 0220 kv 161742 üks vaenlase lennuk h=15  
11.10 10.10 Titov: Side on sisse seatud  
11.10 10.16 52 [Kärdla] MBR-2 maandus Kärdla sadama juures 

Kaks I-153 lendavad? k=.......... 
Komandandile ette 
kantud 

11.10 10.22 53 [Tahkuna] Kaks I-153 möödusid K=SW  
11.10 10.23 12 [Hiiessaare] P=10 D=150 K=NNO kaks I-153 kadusid  
11.10 10.25 52 [Kärdla] Kaks I-153 kadusid P=15 h=50 D=10 N  
11.10 10.32 0223 kv 161793 k=SO h=10 D=3 m[iili?]  
11.10 10.55 0220 kv 161741 k=350 h=300 kaks vaenlase lennukit  
11.10 11.00 53 [Tahkuna] N ¼ [suunast] kostab suurtükkidest tulistamine  
11.10 11.03 0223 kv 161793 kaks vaenlase lennukit k=75 h=1000  
11.10 11.10 0215 kv 161782 kaks hävitajat h=300  
11.10 11.15 0220 kv 161742 k=135 kaks vaenlase lennukit h=700  
11.10 11.15 0220 kv 161741 k=315 kaks vaenlase lennukit h=700  
11.10 11.20 293 [Heltermaa patarei] P=66 D=170 märgatud suitsu  
11.10 11.25  Lennukil MBR-2 saabusid diviisikomissar Zaitsev ja 2. 

järgu kapten Maksimov (vaata sissekannet kell 10.16) 
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11.10 11.25 Omsk? Oisk? Kaks vaenlase lennukit tulistavad kuulipildujatest 
lennuvälja. Lennukite pihta avatud kuulipildujatuli. 

Ette kantud 
komandandile 

11.10 11.30 0220 kv 161744 k=180 h=1000 vaenlase kaks ...   
11.10 11.30 Brjansk Läänepoolses [poolik sissekanne?]  
11.10 11.32 12 [Hiiessaare] P=45 D=50 k=NW h=50 vaenlase vesilennuk  
11.10 11.37 52 [Kärdla] üks vaenlase lennuk kadus P=90 h=50 D=4 NO  
11.10 11.40 12 [Hiiessaare] P=330 D=135 NW vesilennuk kadus silmapiiri taha  
11.10 11.42 53 [Tahkuna] P=42 D=7 h=50 k=W vaenlase lennuk kadus  
11.10 11.46 52 [Kärdla] üks vaenlase lennuk kadus P=335 h=50 D=5 K=NO  
11.10 11.56 53 [Tahkuna] P=270 h=30 D=7 W üks vaenlase lennuk kadus   
11.10 11.57 149 [Palli patarei] P=200 kõmisev plahvatus  
11.10 12.20 0223 kv 161793 h-30 m [meetrit?] K-90° Vaenlase lennuk  
11.10 12.20 293 [Heltermaa patarei] P=135° D-18 miili märgatud suitsu  
11.10 12.21 98 [Heltermaa] Vaenlase TR? paistis P=135° D-10 m K-O veab puksiiris 

5 suurt paati, läheb Rohuküla sadamasse 
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11.10 13.07 0223 kv 161793 h-600 k-muutuv - vaenlase lennuk  
11.10 13.10 37 [Tohvri post] Vaenlase lennuk P-160° h-200 D-6m k-NO  
11.10 13.20 0215 Vaenlase lennuk kv 16172 P-90° h-200  
11.10 13.30 0219 kv 151763 k-165° metsast kostis neli vintpüssipauku  
11.10 13.30 0220 kv 161741 vaenlase lennuk h-1500 k-muutuv  
11.10 13.31 0215 kv 151763 P-360° h-1500 vaenlase lennuk  
11.10 13.33 0219 kv 151763 P-345° h-2000 vaenlase lennuk. 

Muutis kurssi ja suundus P-45° 
 

11.10 13.35 149 [Palli patarei] Vaenlase lennuk P-30° K-O D-100 h-3000  
11.10 13.37 37 [Tohvri post] Vaenlase lennuk P-0° h-2500 D-3m k-N  
11.10 13.39 52 [Kärdla] Vaenlase lennuk P-200° h-700 D-5 k-muutuv  
11.10 13.40 0221 kv 151731 vaenlase lennuk P-30° h-2000  
11.10 13.42 508 kv 151763 vaenlase lennuk P-230° h-2000. 

[Lennukit] tulistas õhutõrje 
 

11.10 13.45 12 [Hiiessaare] vaenlase lennuk P-230° D-12m k-O h-3000  
11.10 13.45 316 vaenlase lennuk P-190° D-4 k-NO h-2000  
11.10 13.45 42 [Ristna patarei] vaenlase lennuk P-30° D-6m h-3000 k-SO  
11.10 13.46 53 [Tahkuna] vaenlase lennuk P-260° h-700 D-6m k-O  
11.10 13.47 37 [Tohvri post] vaenlase lennuk P-320° h-50 D-4 k-muutuv  
11.10 13.50 0222 kaks vaenlase lennukit P-180° k-S D-4m h-100  
11.10 13.50 42 [Ristna patarei] vaenlase lennuk P-160° D-9 miili h-3000 K-SO  
11.10 13.50 53 [Tahkuna] vaenlase lennuk P-145° D-6m h-200 k-O  
11.10 13.50 54 [Kõpu] vaenlase lennuk P-106° k-N h-500 D-8 miili  
11.10 13.53 0220 kaks vaenlase lennukit kv 161741 h-600 k-muutuv  
11.10 13.53 293 [Heltermaa patarei] Patarei kohal lendavad kaks vaenlase lennukit  
11.10 14.00 36 Kaks lennukit läksid SO suunas  
11.10 14.02 0220 vaenlase lennuk P-80° h-1000  
11.10 14.03 0221 vaenlase lennuk P-165° h-1500 D-9 km  
11.10 14.05 12 [Hiiessaare] Kaks vaenlase Messerschmitti ja üks „Ju-88” 

P-180° D-110 k-S h-1500 meetrit 
 

11.10 14.05 98 [Heltermaa] Vaenlase lennuk lendab Heltermaa kohal. k-muutuv h-500 
meetrit 

 

11.10 14.06 52 [Kärdla] Vaenlase lennuk „Ju-88” P-170° h-700 D-7 miili  
k-muutuv 

 

11.10 14.06 Valli Kaks vaenlase hävitajat tulistavad lennuvälja  
11.10 14.10 0222 kaks vaenlase lennukit „M-109” P-90° k-W h-15  

D-4 miili 
 

11.10 14.14 52 [Kärdla] vaenlase lennuk „M-109” P-180° h-100 D-3 miili  
k-muutuv 

 

11.10 14.15 0221 kv 161732 D-2 km k-45° h-20 vaenlase lennuk „M-109”   
11.10 14.25 0223 kv 161793 h-200 k-muutuv. Vaenlase lennuk „M-109”   
11.10 14.30 52 [Kärdla] Kaks vaenlase lennukit „M-109” ja „Ju-88” 

P-150° h-100 D-6 m k-SO 
 

11.10 14.35 33 Lepiku vastas Saaremaal otse mererannas toimus tugev 
plahvatus 

 

11.10 14.35 44 [Tohvri patarei] Saaremaal tugev plahvatus P-195°  
11.10 14.50 293 [Heltermaa patarei] P-80 k-N paistab suits  
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11.10 15.20 98 [Heltermaa] Kuus vastase suuremat tüüpi KA? [kaatrit], sarnanevad 
Mštš, liiguvad Rohuküla sadama suunas  
P-100 D-12 miili K-O 
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11.10 15.30 98 [Heltermaa] Merel liiguvad kuus suuretüübilist kaatrit Rohuküla 
sadama suunas. Pardal palju inimesi. P-90° D-114 kab. 

 

11.10 15.30 sektori komandant 293 avada tuli kaatrite pihta  
11.10 15.40 0222 P-150° Kostus tugev plahvatus  
11.10 15.40 0222 P-150° Kostus veel üks plahvatus ja kuulda on 

kuulipildujast tulistamist 
 

11.10 15.40 293 [Heltermaa patarei] Vaenlase kaatrid lasid välja suitsukatte, Heltermaa kohal 
paistab vaenlase lennuk, patarei annab tuld kaatrite pihta 

 

11.10 15.46 0220 P-65 Hiiu saarel D-16–18 km paistab suits ja tugev 
plahvatus 

 

11.10 15.46 52 [Kärdla] vaenlase lennuk P-90° h-15 D-9 m k-muutuv  
11.10 15.50 0221 vaenlase lennuk kv 151753 D-6 miili k-300 h-50 meetrit  
11.10 15.50 0222 vaenlase lennuk kv 15174 P-285 h-10 m D-2 miili  
11.10 15.50 Ovv? k-N liigub vaenlase lendav paat [vesilennuk]  
11.10 15.51 0222 P-120° tugev plahvatus  
11.10 15.53 52 [Kärdla] Vaenlase vesilennuk kadus P-335° D-7 miili, h-15 k-SW  
11.10 15.55 53 [Tahkuna] Vaenlase mereluure lennuk P-98° D-4 h-50 k-NW  
11.10 16.00 293 [Heltermaa patarei] Vaenlase kaatrid liiguvad kursiga lõunast põhja poole. 

Üks vaenlase lennuk läheneb patareile P-72° D-129 kb. 
Suurtükituli on lõpetatud, välja lasti 20 mürsku. 

 

11.10 16.05 54 [Kõpu] Üks vaenlase MR [mereluure lennuk] paistab P-310° h-20 
D-4 m O [ost] 

 

11.10 16.07 53 [Tahkuna] P-270° h-50 D-6 m W vaenlase lennuk kadus  
11.10 16.08 42 [Ristna patarei] P-340° d-50 kb h-15 m SO Üks MR [mereluure] lennuk 

paistab. 
 

11.10 16.10  Heltermaa patarei lõpetas vaenlase kaatrite tulistamise 
[kaugusel] D-129 kb 

 

11.10 16.10 Titov [Heltermaa 
patarei komandör] 

Vaenlase kaatrid varjusid Haapsalu lahes suitsukatte taha  

11.10 16.14 423 P-140° D-70 kb h-15 m SO „MR” lennuk kadus  
11.10 16.15 54 [Kõpu] P-140° 6m h-20m SO üks lennuk „MR” kadus  
11.10 16.25 0223 kv 16179/3 üks vaenlase mereluuraja P-10 h-90 m  
11.10 16.25 37 [Tohvri post] P-330° h-50m d-4m SO „MR” lennuk paistab  
11.10 16.43 52 [Kärdla] P-81° h-20 m D-5m üks vaenlase lennuk lendab mööda  
11.10 16.55 53 [Tahkuna] kurss-98° D-100 kb NW üks vaenlase lennuk  
11.10 17.00 37 [Tohvri post] P-82 D-8 h-600 O [ost] üks vaenlase lennuk kadus  
11.10 17.00 44 [Tohvri patarei] .... SUSile: vaenlase patarei tulistab patareid nr 44. 

Mürsud langevad patarei piirkonda. ob 1730 
 

11.10 17.05 36... kv [kvadraadis? kvartalis?] 10 .............. kuulipilduja ....  
11.10 17.05 98 [Heltermaa] P-30° ja 45° paistab suits Vormsi saarel  
11.10 17.10 37 [Tohvri post] Saaremaalt on kuulda tulistamist  
11.10 17.15 Amuur? Vaenlase patarei tulistab meie rannikut  
11.10 17.55 156 156 komandörile antud luba õhkida kaks randa uhutud 

miini. 
 
5890 

11.10 18.35 0223 Saaremaa rannas paistab suits P-195. Kostis 7 plahvatust  
11.10 18.45 0215 P-180 suurtükitule sähvatused  
11.10 18.45 0223 Viis suurtükilasku, mürsud .... peiling P-255–270  
11.10 19.10  Telefoniside 156. pataljoniga katkes, samuti ei tööta side 

98. ja 55. postiga. 
 

11.10 19.30 0220 P-98° Saaremaalt paistab tuli  
11.10 19.41  Vaatetorn kandis ette, et surnuaia tagant kostis kaks 

vintpüssipauku 
 

11.10 20.00 52 [Kärdla] Üks MBR-2 lendas välja vastavalt käsule  
11.10 20.25 0220 P-180° Saaremaalt paistab signaliseerimine  
11.10 20.25 37 [Tohvri post] P-115° kostis plahvatus ........ OD-33 ..... 
11.10 20.36 42 [Ristna patarei] P-250 SW paistab prežektorikiir d-250 kb, horisondil  
11.10 20.38 0223 P-160° valgussignaalid  
11.10 20.45 0220 P-360° D-4 miili Paistab signaliseerimine rohelise tulega  
11.10 20.45 316 P-0° D-18 miili Merel horisondil kaks prožektorikiirt  
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11.10 20.50 44 [Tohvri patarei] P-180° Üks valge rakett  
11.10 21.37 149 [Palli patarei] P-220° paistab prežektorikiir   
11.10 22.08 508 P-50° D-20 km Merel horisondil kaks prožektorikiirt  
11.10 22.40  Postid kandsid ette, et nähtavuspiirides midagi ei ole, 

nähtavus kuni 1 miil. 
 

11.10 22.48 44 [Tohvri patarei] P-180 visati [alla?] valge rakett  
11.10 22.55 0219 kv 151768 kurss 45 kostis kaks vintpüssipauku  
11.10 23.07 37 [Tohvri post] P-170°–180° D-6 miili Saaremaal lastud üks valge rakett  
11.10 23.07 42 [Ristna patarei] P-160° D-170 kb S Merelt paistis valge valguspunkt, mis 

kohe kustus 
 

11.10 23.09  On antud operatiivkorrapidaja käsk 33.pataljonile, 156, 
44, 36. pataljoni 1. roodule tugevdada [maha kriipsutatud, 
ülekirjutus arusaamatu] ........... jälgimist ja valvsust 

 

11.10 23.35 33 33. pataljoni operatiivkorrapidaja kandis ette, et Saaremaa 
poolt kostab mootorimüra 

Edastatud 44 ja ........... 
Kolovan 

11.10 23.49 Orjol Saaremaa poolt paistab palju erivärvilisi rakette 5891 
12.10   12. oktoober 1941  
12.10  0220 230 ja 250 vahel lastud 14 valget raketti. Näha on kolm 

suurt tulekahju, neli vaenlase hävitajat 
 

12.10 [08.30] 42 [Ristna patarei] P=270 D=250 paistavad vaenlase laevade kaks masti  
12.10 00.30 37 [Tohvri post] Rannast signaliseeriti „oodake”. Vastuseks anti „millal” Ette kantud op. 

korrapidajale? 
12.10 00.40 52 [Kärdla] NW suunast kostab kaatrimootori müra  
12.10 00.55 0223 P-175 vee pealt kostab mootorimüra  
12.10 01.00 52 [Kärdla] Kolm mootorpaati paistavad P-320 D-3 miili SO  
12.10 01.15 52 [Kärdla] Kolm mootorpaati tulid Kärdla sadamasse  
12.10 01.15 77 Kolm mootorpaati lähenevad sadamale  
12.10 01.20 0216 Suunas K-160 Saaremaal 1 punane rakett  
12.10 01.20 37 [Tohvri post] P-80 D-1m lastud 1 punane rakett  
12.10 01.25 Belka: P-100 merelt kostab mootorimüra  
12.10 01.30 37 [Tohvri post] P-170 Saaremaa rannikult paistavad tulesähvatused  
12.10 01.53 33 kv 78 merel lastud 1 punane rakett  
12.10 02.00  Postide vaatlusalas ei ole midagi avastatud. Nähtavus on 

3–5 kb 
 

12.10 02.00 SUSi op. korrapidaja Küsida postidelt, mida näevad ja milline on nähtavus?  
12.10 02.30 36 Vaatluasalas ei ole midagi avastud  
12.10 02.40 44 [Tohvri patarei] P-170 üks valge rakett  
12.10 02.45 0220 P-165 Saaremaa poolt paistab signaliseerimine punase ja 

kollase valgusega 
 

12.10 02.55 37 [Tohvri post] P-140 paistab .... valgus  
12.10 03.15 0223 kv 161451 P-105 harv signaliseerimine ..... .....   
12.10 03.35 0217 P-180 kostab mootorimüra, liigub Saaremaalt Hiiumaa 

suunas 
 

12.10 04.00 0220 P-180° postile läheneb kaatri mürin  
12.10 04.00 0223 P-5 tuluke kustus? Nähtavus 300 meetrit  
12.10 04.00 SUSi op. korrapidaja Väeosadel asuda valmisolekusse nr 1  
12.10 04.25 0220 kv 161744 merelt kostab kaatri müra K-180°  
12.10 04.30  Väeosad asusid valmisolekusse nr 1 kell 04.15  
12.10 04.30 156 Selama? [Külama?] küla juures märgatud kolme 

valgussignaali  
 

12.10 04.35 0220 Mootorimüra lõppes  
12.10 04.50 0223 P-165° vee kohal märgatud valge tule vilkumine  
12.10 04.55 0219 kv 151763 K-265° merelt kostab mootorimüra  
12.10 05.05 0223 P-75°–90° merelt kostab mootorimüra  
12.10 05.35 0222 

55 
Vormsi kohal lendab lennuk suunaga W  

12.10 05.35 293 [Heltermaa patarei] P-90° lennukimootori müra  
12.10 05.40 0215 P-360° kv 161724 vaenlase lennuk  
12.10 05.40 0216 W suunas lennukimootori müra  
12.10 05.40 0220 P-360° kv 161741 vaenlase lennuk  
12.10 05.40 293 [Heltermaa patarei] Rohuküla juurest lastud üks valge rakett  
12.10 05.42 0219 kv 151753 K-150° h-500 vaenlase lennuk  
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12.10 05.42 0222 vaenlase lennuk suundub NW  
12.10 05.42 55 lennukimüra kaugeneb NW suunas  
12.10 05.42 55 P-50° Põhja poolt kostab läheneva lennuki müra 5892 
12.10 05.45 0221 kv 161731 K-90° h-100m Vaenlase lennuk  
12.10 05.50 33 Valgu piirkonnas merel liiguvad kaks paati [sõna üle 

kirjutatud] inimestega muutuval kursil, kaatrilt kostab kisa 
 

12.10 05.50 52 [Kärdla] Lennukimootri müra kaugeneb põhja suunas  
12.10 05.50 OVR Linna kohal liigub lennuk, kurss muutuv  
12.10 05.53 0221 kv 151751 K-90° Tuvastamata lennuk  
12.10 05.54 0219 Vaenlase lennuk kv 151763 K-140° h-300  
12.10 05.58 0221 kv 151732 P-225 k-muutuv. Vaenlase lennuk  
12.10 05.58 0223 Vaenlase lennuk P-200° k-muutuv  
12.10 06..17 33 Valgu piirkonnas on märgatud umbes 20 vaenlase kaatrit, 

nende kohal kaks lennukit D-2 km 
Ette kantud KSUS 

12.10 06.01 52 [Kärdla] Lennukimootri müra kaugeneb põhja suunas. Lõuna 
suunast kostab lennukimüra. 

 

12.10 06.03 33 Jausa lahes on näha vaenlase kaatrite kogunemine.  
Nende kohal üks vaenlase lennuk. 

Ette kantud SUSile 

12.10 06.05 55 NW suunast kostab lennukimüra  
12.10 06.07 0219 kv 151763 Vaenlase lennuk tulistab, sihtmärki ei ole näha.  
12.10 06.07 53 [Tahkuna] P-190° D-2 miili. Lennuk tulistab trasseerivate kuulidega, 

sihtmärk ei paista 
 

12.10 06.08 0221 kv 161732 K-90° Vaenlase lennuk  
12.10 06.10 36 Põhja poolt kostab lennukimüra,  

lastakse palju valgeid rakette 
 

12.10 06.15 0223 P-90°–105° on näha punased valgussignaalid,  
müra P-75°–90° suunast lõppes 

 

12.10 06.15 26 [Tahkuna patarei] Lõunasuunast kostab lennukimüra  
12.10 06.15 36 11 kv[kvartalis? kvadraadis?] vaenlase lennuk lasi valge 

raketi ja tulistas randa [,] Lehtma piirkonnas ühe punase 
raketi 

Ette kantud KSUS 

12.10 06.15 36. rood Põhja poolt ilmus vaenlase lennuk, tegi pöörde ja suundus 
lääne poole 

 

12.10 06.25  SUSi komandandi [käsk]: Nõmba roodul minna Käina 
piirkonda 

väljus 06.30. 
Edastatud 

12.10 06.25  SUSi komandandi [käsk]: Meremeeste salgal liituda 
Afanasjeviga 

Edastatud 

12.10 06.25 33 Avada tuli kv 82 pihta. KSUS  
12.10 06.25 44 [Tohvri patarei] P-300 kostab mootorimüra  
12.10 06.25 44 [Tohvri patarei] Avada tuli kv 82 pihta  
12.10 06.25 55 NW neljandikust [N ja W vahelt] kostab lennukimüra  
12.10 06.30 0223 P-75° kostab lennukimüra  
12.10 06.32 26 [Tahkuna patarei] Lõuna suunast kostab mootorimüra  
12.10 06.32 33 kv 82 läheneb kaks vaenlase transpordilaeva, lisaks 20 

kaatrile. 
Ette kantud KSUS 

12.10 06.40 0221 kv 161731 liigub vaenlase lennuk, K-muutuv  
12.10 06.40 Suurtükiülem Bologomile?: Viia prožektor transpordiasendisse Edastatud 
12.10 06.45 37 [Tohvri post] P-310° D-5 miili paistab kolm laeva siluetti Ette kantud KSUS 
12.10 06.45 77 „Vanaks” saabus valvest  
12.10 06.48 36 P-200° oli plahvatus  
12.10 06.56 53 [Tahkuna] Lõunasuuna neljandikus paistavad sähvatused 5893 
12.10 06.58 42 [Ristna patarei] SUSi komandandi [käsk]: 42. [patareil] valgustada 

veepinda SSO suunas 
 

12.10 07.00  Emmaste- ....... side ei tööta Ette kantud 
sideülemale 

12.10 07.00 44 [Tohvri patarei] Patarei pihta avasid tule kaks vaenlase patareid  
12.10 07.00 55 Vaenlase lennuk P-50° h-50 D-3 miili K-SSW  
12.10 07.05 0223 Saaremaalt paistis 10 sähvatust  
12.10 07.10 0220 Sadamale lähenevad kolm vaenlase kaatrit Ette kantud KSUS 
12.10 07.10 55 5 laeva siluetid paistavad P-190° D-3 miili Ette kantud KSUS 
12.10 07.15 37 [Tohvri post] Neli vaenlase TR [traaler? transport?] lähenevad rannale 

P-315° 
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12.10 07.15 54 [Kõpu] 3 vaenlase transpordilaeva P-155 D-6 miili K-O Ette kantud KSUS 
12.10 07.20 54 [Kõpu] Kolm vastase TR. Patarei valmistub tule avamiseks.  
12.10 07.20 98 [Heltermaa] P-205 paistab viis seisvat transpordilaeva D-5 miili  
12.10 07.25 0216 P-270° D-6 km Neli vaenlase TR  
12.10 07.28 12 [Hiiessaare] P-70° suitsukate, valge rakett. P-90 punane rakett  
12.10 07.31 52 [Kärdla] P-90° lastud 4 valget ja 3 punast raketti. Idapoolsest 

neljandikust kostab lennukimüra. 
 

12.10 07.35 0222 Vormsilt antakse ettevalmistavat suurtükituld. Mürsud 
langevad vaatlusposti ümbrusse. 

 

12.10 07.35 44 [Tohvri patarei] Neli vaenlase TR lähenevd Kitsale  
12.10 07.35 54 [Kõpu] Vaenlase lennuk P-120° h-300m D-8m K-muutuv  
12.10 07.38 52 [Kärdla] Vaenlase lennuk P-170° h-700 D-4 K-muutuv  
12.10 07.40 0215 Tohvri piirkonnas suur tulekahju  
12.10 07.40 149 [Palli patarei] P-140 D-60 kab. Nelja vaenlase lennuki [madal?]lend  
12.10 07.43 149 [Palli patarei] P-45° plahvatused  
12.10 07.45 0221 kv 151732 D-3km K-90 Vaenlase lennuk  
12.10 07.45 0222 Vormsi saarel tegi vaenlane suitsukatte  
12.10 07.45 36 kv 2 liiguvad neli punkti D-20 km  
12.10 07.47 54 [Kõpu] P-130° D-10m paistab tulekahi  
12.10 07.50 0215 Neli vaenlase TR D-300 meetrit K-SW  
12.10 07.50 0222 Vaenlase patarei Vormsilt tulistab [Hiiu] saare pihta. 

Suursadama sadam 
 

12.10 07.50 0223 kv 161793 Kaksteist vaenlase lennukit  
12.10 07.50 55 Viis vaenlase laeva avasid tule K-W D-7m P-185° 

Vaenlase lennukit pommitavad samas suunas W 
 

12.10 07.50 55 Kuus „Ju-88” pommitavad Titovi  
12.10 07.50 98 [Heltermaa] Vaenlase laevad tulistavad 44. patareid  
12.10 07.55 54 [Kõpu] Paistab kaks plahvatust P-125° D-10m  
12.10 07.55 55 Kuus vaenlase lennukit pommitasid Titovi  
12.10 07.57 0221 P-180° paistab suits ja sähvatused  
12.10 07.57 33 Vaenlase 1000 mehe suurune [dessant] maandus Kitsal, 

suundub Tohvri ja Kõrgessaare poole. 
 
5894 

12.10 08.05 0221 kv 151732 vaenlase lennuk  
12.10 08.10 0220 P-165 Viis vaenlase TR  
12.10 08.10 293 [Heltermaa patarei] P=220 paistavad viis vaenlase TR ja üks laev. 

 D=8 K-muutuv 
 

12.10 08.16 36 kv 2 viis vaenlase laeva D=7 panid suitsukatte  
12.10 08.16 Kitsa 1000 vaenlase meest liiguvad Risti? suunas  
12.10 08.17 316 P=60 K=O kolm rohelist raketti ....... kaatri  
12.10 08.20 0215 Neli suurt TR kv 16179 P=225  
12.10 08.20 12 [Hiiessaare] P=20 kaks vaenlase lennukit  
12.10 08.20 53 [Tahkuna] P=60 D=12 paistab suitsukate  
12.10 08.21 26 [Tahkuna patarei] P=180 D=50 K=SW h=1000 lendab vaenlase lennuk  
12.10 08.25 53 [Tahkuna] P=60 K=N D=5 lastud üks valge rakett  
12.10 08.25 59 Vaenlase kaatritelt tehti suitsukate P=70 K=ost  
12.10 08.30 12 [Hiiessaare] P=85 neli vaenlase lennukit  
12.10 08.30 293 [Heltermaa patarei] algas tugev lumesadu, nähtavus vähenes, midagi ei ole 

näha 
 

12.10 08.30 316 patarei avas tule kuue vaenlase kaatri pihta  
12.10 08.30 36 Tahkuna suunas lähevad kolm kaatrit ja kaks TR.  
12.10 08.30 53 [Tahkuna] P=195 paistab neli suitsu  
12.10 08.30 55 5 kaatrit ja 8 lennukit P=190 

lennuk P=250 WSW pommitab laevu D=8m K=muutuv 
tulistavad rannikut 

 

12.10 08.30 OVR Heltermaale lähenevad viis vaenlase TR  
12.10 08.32 26 [Tahkuna patarei] P=180 h=50 K=SW h=800 vaenlase lennuk lendab  
12.10 08.32 36 kv 2 paistavad kuus laeva D=30 km. Liikumist ei ole 

märgata 
 

12.10 08.35 293 [Heltermaa patarei] K=W kostis plahvatus  
12.10 08.45 0221 161734 kaks tulekahju P=195  
12.10 08.45 12 [Hiiessaare] 10 vaenlase kaatrit sõidavad Lehtma suunas, patarei avas 

nende pihta tule. 
 
5895 
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12.10 08.45 293 [Heltermaa patarei] Vormsilt avati tuli Heltermaa pihta  
12.10 08.45 508 151763 P=280 h=2500 vaenlase lennuki pihta avati tuli  
12.10 08.45 54 [Kõpu] üks ristleja ja neli miinilaeva paistavad P=272 D=20 K=O  
12.10 08.45 98 [Heltermaa] Vormsi saarelt tulistab vaenlase patarei Heltermaa 

sadamat, mürsud langevad kaldale. 
 

12.10 08.55  Haldinina neemel käib käsivõitlus  
12.10 08.55  Emmastega on side katkenud  
12.10 08.58  ......... kaatrid tulevad Vormsilt ....  
12.10 09.00 26 [Tahkuna patarei] P=200 D=80 K=N vaenlase lennuk  
12.10 09.00 42 [Ristna patarei] Üks ristleja ja 4 mn[miinilaeva] tulistavad 44. patareid  
12.10 09.00 53 [Tahkuna] P=80 D=10 paistab kolm valget suitsu  
12.10 09.00 54 [Kõpu] Paistab neli vaenlase vahilaeva P=280 D=20 K=O  
12.10 09.00 

09.05 
98 [Heltermaa] D=6 P=200 Viis TR seisavad ankrus.  

Birjukov kandis ette, et 10 vaenlase kaatrit SW suunal 
 

12.10 09.05 SUSi op. korrapidaja 44. patarei komandörile: anda vastutuld ühe vaenlase 
ristleja ja nelja miinilaeva pihta D=110kb 

 

12.10 09.08 508 151763 P=270 h=300 vaenlase lennuki pihta avati tuli kell 
09.00 

 

12.10 09.13 0222 Sõrunina? neemelt kostab kuulipilduja tulistamist  
12.10 09.15 0221 17154 D=2km vaenlase lennuk h=200m  
12.10 09.15 149 [Palli patarei] ...... neli min[miinilaeva?], neli vahilaeva ja üks ristleja 

tulistavad Dagerorti [Ristnat] 
 

12.10 09.20 98 [Heltermaa] Ida pool on näha kuni 20 kaatrit D=8 miili  
12.10 09.25 54 [Kõpu] Seitse vahilaeva .... kurss muutuv  
12.10 09.30 0222 Vaenlane maabub Harilaiul  
12.10 09.30 36 Vormsi lõunaküljele on pandud suitsukate  
12.10 09.35 0222 Säärenina neemele lähenevad 9 vaenlase kaatrit  
12.10 09.35 0222 Vaenlase kaatreid on umbes 20  
12.10 09.35 33 33. pataljoni komandör: Reserv saadetud autodega 

Haldrekale. [ettekanne?] nr 0340 
Ette kantud SUSi 
komandandile 

12.10 09.35 53 [Tahkuna] P=240 ....... 7? vaenlase lennukit  
12.10 09.39 12 [Hiiessaare] Vaenlase lennuk viskas pommi 12. patarei piirkonda  
12.10 09.45 0220 P=155 viis TR D=8 miili 

P=175 D=15 km 23 TR 
Ette kantud SUSi 
komandandile 

12.10 09.49 0221 151752 D=10 km k=195 üks vaenlase lennuk h=300  
12.10 09.50 0215 laevad lahkuvad kursil 270 

 kv 13178/2 lähevad vaikse käiguga 
 

12.10 09.50 KSUS Saata luure Emmastesse ja kaugemale, selgitada olukord 
ja kanda ette 

 

12.10 09.54 0215 16178 kv 2 üks vaenlase lennuk 
K=270 laev sõidab 

 

12.10 09.55 2/39 Vaenlase lennuk lasi 6 punast raketti Vormsi vasakpoolse 
majaka suunas 

 

12.10 10.00  Feršov? Feromov? kandis ette, et 15 vaenlase kaatrist 
uputas 5, 10 kaatrit lahkusid põhja suunas. 

 
5896 

12.10 10.05 0221 16173/1 K=300 D=5 h=500 kaks vaenlase lennukit  
12.10 10.10  Aleksejevi luure kandis ette, et meie üksused taanduvad, 

vaenlane hõivas Emmaste 
Ette kantud SUSi 
komandandile 

12.10 10.10  44. patarei olukord. ............. Merel neli miinilaeva,  
üks ristleja lahkus K=W P=260,  
seitse vahilaeva pöördusid tagasi K=SW P=278, 
neli vahilaeva lähevad Tohvrilt P=175 k=W 
Ristnat tulistatakse laevadelt, side 42. [patareiga] on 
katkenud. Silmapiiril pole midagi näha. 

Ette kantud SUSi 
komandandile 
[maha kriipsutatud] 

12.10 10.25 0215 161782 merel oli näha suur plahvatus  
12.10 10.25 156 156. pataljoni staabiülem kandis ette, et kolm tštš 

[traalerit?] ja kaks kaatrit seisavad paigal Kassarist SO 
suunas 

 

12.10 10.30 42 [Ristna patarei] Tulistamise tagajärjel on 2 tapetut, 1 haavatu, laevad 
lõpetasid tulistamise. P=280 D=140 kb K=N  
kolm vaenlase ristlejat (miinilaevad) 
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12.10 10.32 98 [Heltermaa] Vaenlase lennuk[id] viskasid pomme vaatetorni pihta, 
tabamusi ei ole 

 

12.10 10.33 149 [Palli patarei] P=290 K=NW paistab kolm laevamasti  
12.10 10.33 42 [Ristna patarei] Vaenlase laevad hakkasid teist korda tulistama patareid  
12.10 10.33 55 Laevad tulistasid Kassari sadamat. Lennukid pommitasid 

sadamat 
 

12.10 10.35 98 [Heltermaa] Vaenlase lennuk viskas posti kohal kaks pommi.  
12.10 10.40 12 [Hiiessaare] P=140° D=70 kb k-muutuv Vaenlase lennuk  
12.10 10.40 149 [Palli patarei] P=290° laevade mastid kadusid suitsu taha  
12.10 10.45 42 [Ristna patarei] P=291° D=127 kb kolm laeva sooritavad pööret  
12.10 10.50 316 Heltermaale väljus gaasigeneraatoriga auto 30 000 

padruniga  
 

12.10 10.50 44 [Tohvri patarei] 44. patarei komandör: P=340° neli vaenlase 
transpordilaeva. Meie patareid tulistatakse Saaremaalt. 
Patarei tulistas vaenlase patareid, lasti 40 mürsku. Õhus 
on 10 lennukit. 

Ette kantud SUSi 
komandandile 

12.10 10.55 0220 Kolm tštš [traalerit?] ja kaks kaatrit tõstsid ankru ja 
suundusid K=O 

Ette kantud SUSi 
komandandile 

12.10 10.55 12 [Hiiessaare] Kaatrid varjusid Vormsi saare lahes Ette kantud SUSi 
komandandile 

12.10 10.58 42 [Ristna patarei] Ristleja ja neli miinilaeva tulistavad Ristnat  
12.10 11.00 0220 Viis vaenlase transpordilaeva annavad tuld Heltermaa 

suunas P=145 D=14 km 
 

12.10 11.00 12 [Hiiessaare] 161732 12. patarei kohal heitis lennuk pommi, tiirleb veel 
kaks lennukit 

 

12.10 11.00 293 [Heltermaa patarei] Rohukülast antakse tuld patarei pihta  
12.10 11.02 42 [Ristna patarei] P=240° D=180 Ristleja tulistab patareid 5897 
12.10 11.02 54 [Kõpu] Kolm vaenlase miinilaeva P=250° D=20 m K=SO  
12.10 11.02 54 [Kõpu] Vaenlase ristleja P=253° D-20 m K=SO  
12.10 11.05 0222 Vormsi saare kohal lendavad kaks vaenlase vesilennukit, 

K=S 
 

12.10 11.25 149 [Palli patarei] P=270 kolm laeva masti  
12.10 11.25 316 P=190–150 tiirlevad viis vaenlase lennukit  
12.10 11.30 26 [Tahkuna patarei] P=250 silmapiiril paistab suits  
12.10 11.30 36 507. patarei tagalasse viskas lennuk pommi, kahjustusi ei 

ole 
 

12.10 11.40 KSUS käsk kapten Novikovile: leida Gornov, Kovalenko ja 
Afanasjev ilma minu käsuta (neile edastada minu käsk), et 
nad ei lahkuks [taganeks?] ja ühineda 167. pataljoniga ja 
ööseks lüüa vaenlane Emmastest välja. 

 

12.10 11.45 149 [Palli patarei] P=280 mastid lähenevad K=NO  
12.10 11.45 36 Vaenlase lennuk viskas pommid Kärdla sadamale  
12.10 11.46 52 [Kärdla] vaenlase lennuk viskas pommi P=125 D=7  
12.10 11.47 52 [Kärdla] Üks vaenlase lennuk viskas pommi P=300 D=2 miili  
12.10 11.50  Kapten Novikov kandis ette[, et on] uputatud kaks 

vaenlase kaatrit Kassari saare juures. 
Ette kantud SUSi 
komandandile 

12.10 11.50 0221 Korrapidaja telefonist kandis ette, et lennuk viskas pommi 
postile 0221, side ei tööta.  

 

12.10 11.50 12 [Hiiessaare] P=110 Vaenlase lennuk K=SO hakkab maanduma, 
tabatud 12. patarei kuulipildurite poolt 

 

12.10 11.50 316 P=180–192 paistab suur suits  
12.10 11.55 149 [Palli patarei] P=295 mastid pöördusid ümber ja kadusid silmapiiri taha 

K=NW 
 

12.10 11.55 54 [Kõpu] 8 vaenlase kaatrit lahkusid kalda äärest, kuhu panid maha 
dessandi P=140 

 

12.10 12.00 1. rood pat Saaremaalt liigub Tohvri suunas 5 punkti  
12.10 12.00 316 P=182 K=S vaenlase lennuk viskas pommi  
12.10 12.00 36 P=258 D=20 km kv 1-4 paistab kaldale lähenev valge 

suits 
Kantud ette SUSi 
staabiülemale 

12.10 12.05 37 [Tohvri post] Telefoniühendus 37. postiga on katkenud  
12.10 12.06 293 [Heltermaa patarei] Rohuküla sadama juures on näha veesambaid 

[plahvatused] , aga põhja poolt kostavad lasud 
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12.10 12.15 0215 161794 Kolm suurt plahvatust 5898, 5899 
12.10 12.15 98 [Heltermaa] Viis transporilaeva kadusid P=155 D=12 K=SO  
12.10 12.20 156 Kapten Feronov kandis ette, et Suursadamast lõuna pool 

vaenlase lennuk laskub (maandus). 156. pataljoni 1. 
roodul kästud saata inimesi lennuki juurde ja võtta 
vaenlase lendurid [vangi] 

1. roodust sõitis auto 
välja lennuki juurde 

12.10 12.30 54 [Kõpu] Kaheksa kaatrit P=150 D=7 K=W  
12.10 12.30 Feršov Haapsalu piirkonnas vees tugevad plahvatused  
12.10 12.40 167 167. pataljoni 3. roodu komandör SUSi komandandile: 

pataljon peab lahingut Nurstes. On tapetuid ja haavatuid. 
Positsioonil on langenud 7. roodu komandör. [ettekanne 
nr 1240] 

 

12.10 12.44 98 [Heltermaa] P=140 D=14 miili K=N märgatud 5 laevamasti  
12.10 12.49 0222 Vormsil majaka juurest metsast tõuseb suitsu  
12.10 12.51 SUSi komandant käsin: 167. pataljonil teatada oma asukoht ja hävitada 

vaenlane Emmaste piirkonnas 
 

12.10 12.55 55 Kolm tštš [traalerit] ja kaks kaatrit kadusid P=145° 
D=50kb [k-]muutuv 
Kassari saarest lääne pool D=9–12 km 23 TR [23 
transpordilaeva] 

 

12.10 13.00 54 [Kõpu] Üks ristleja ja neli miinilaeva sõidavad P=260° N 20m  
12.10 13.00 98 [Heltermaa] P=140° D=14m avastatud 4 vaenlase laeva masti N  
12.10 13.00 98 [Heltermaa] P=78° Rohuküla sadamasse on paigutatud 

kaugelaskepatarei, mis annab tuld Vormsi suunas, mürsud 
langevad P=55° D=52kb 

 

12.10 13.07 42 [Ristna patarei] P=240° D=155 O Kaks miinilaeva liiguvad, üks ristleja 
seisab P=280° D=220kb 

 

12.10 13.10 316 P=105° D=6m h=300 S üks vaenlase lennuk kadus  
12.10 13.15 42 [Ristna patarei] Ristleja pöördus ja suundub O  
12.10 13.15 SUSi komandant käsk meremeeste salga komandörile: saata tankett ja 

soomusauto 167. pataljoni 3. roodu komandöri käsutusse 
Luidjale, vaenlase elavjõu hävitamiseks. 

 

12.10 13.21 52 [Kärdla] P=280° D=7m h=600 S paistis vaenlase lennuk  
12.10 13.26 52 [Kärdla] P=170° 600 m 8m S vaenlase lennuk kadus  
12.10 13.30 54 [Kõpu] Kuus vahilaeva kadusid P=270 K=W D=20  
12.10 13.45 12 [Hiiessaare] P=30 Silmapiiril kuus kaatrit  
12.10 13.45 12 [Hiiessaare] P=180 D=60 S H=1000 vaenlase lennuk „Ju-88” 5900 
12.10 13.45 SUSi komandant 167. pataljoni 3. roodu komandörile: Suurtükitule 

avamiseks teatada vaenlase asukoht 
 

12.10 13.47 12 [Hiiessaare] P=75 D=90 K=NW K=NW 12 vaenlase kaatrit  
12.10 13.53 12 [Hiiessaare] P=76° D=79kb SO 12 vaenlase kaatrit pöördusid Vormsi 

saare sunas 
 

12.10 13.55 1222 P=45 D=6 12 vaenlase kaatrit K=W  
12.10 14.00 12 [Hiiessaare] P=260° Vaenlase lennuk viskas pommi Kärdlasse  
12.10 14.00 167 Meremeeste salga komandör saatis välja kaks tanketti ja 

soomusauto 167. pataljoni 3. roodu komandöri käsutusse 
(vaata sissekannet kell 13.15) 

 

12.10 14.00 SUSi komandant 44. patarei komandörile: viivitamatult edasi anda 
Morozovile, anda tulelöök vaenlase pihta Nurstes, meie 
pataljon peab lahingut Nurstest lõuna pool. (edastatud 
kodeeritult kv?1415) 

 

12.10 14.02 12 [Hiiessaare] P=70° D=73kb NW üks kaater 
.................... P=180° h=1000m Vaenlase lennuk 

 

12.10 14.03 98 [Heltermaa] 12 vaenlase kaatrit tulevad Vormsi saare polt Kärdla 
suunas P=5° D=8 miili 

 

12.10 14.05 42 [Ristna patarei] Ristleja ja kaks miinilaeva seisavad 4 laeva P=185° 
D=250kb. Vaenlase lennuk tiirutab 

 

12.10 14.05 54 [Kõpu] Neli miinilaeva [ja] üks ristleja kadusid W P=250° 
vahemaa 25 miili 

 

12.10 14.07 53 [Tahkuna] D=13 miili P=45° W Kuus vaenlase kaatrit  
12.10 14.10 12 [Hiiessaare] Neli vaenlase kaatrit. Kaks seisavad Kärdlanina neeme? 

juures, kaks suunduvad NW 
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12.10 14.11 12 [Hiiessaare] Vaenlase lennuk viskas pommi Kärdla sadamale  
12.10 14.30 26 [Tahkuna patarei] P=45° D=130kb W Viis kaatrit tulevad Vormsi poolt  
12.10 14.30 36 p[atarei] Tahkuna poole tulevad 5 kaatrit  
12.10 14.30 53 [Tahkuna] Kolm vaenlase kaatrit P=40° 60° viis kaatrit tulevad  
12.10 14.34 12 [Hiiessaare] P=72° D=51,5kb W Kümme kaatrit  
12.10 14.35 98 [Heltermaa] Vaenlase kaatrid sõidavad gruppidena, mööduvad 

Vohilaiust P=350° D=9 miili [liiguvad] Kärdla suunas 
 

12.10 14.37 316 P=25° D=112kb NW Üks laeva siluett  
12.10 14.40 316 P=25° D=112kb W Üks laeva siluett  
12.10 14.50  Saaremaalt tulistatakse Kassari saart  
12.10 14.55 SUSi staabiülem 44. patarei komandörile: vaja on välja saata jalgratturid, 

selgitage välja olukord Morozovi piirkonnas ja 20 minuti 
pärast ette kanda. 

Edastatud raadio teel 

12.10 15.00 0222 Vaenlase kaatritelt lasti kaks rohelist raketti P=20° D=3m 
W 

 

12.10 15.00 44 [Tohvri patarei] Vaenlane on Sõru sadama [ja] Reheselja piirkonnas  
12.10 15.00 53 [Tahkuna] Kaatrid seiskasid mootorid P=33° D=8 miili  
12.10 15.03 12 [Hiiessaare] [12. patarei] avas tule vaenlase kaatrite pihta  
12.10 15.10  OVRi staabiülem küsib luba saata kaater R-26 

Suursadamast Lehtmasse ...... 12.10.41.a. 
Edastatud keeldumine 
5901 

12.10 15.10 12 [Hiiessaare] P=80° Vormsilt annab vaenlase patarei tuld  
12.10 15.10 36 Lehtma sadama juures avastati ujuv miin. 36. p[atareil] 

kästud õhkida. 
 

12.10 15.10 98 [Heltermaa] Vaenlase kaatrid pöördusid tagasi Vormsi poole  
12.10 15.18 12 [Hiiessaare] P=295° Vaenlase lennuk viskas kaks pommi  
12.10 15.20 316 Neli kaatrit ..... P=24° D=107kb  
12.10 15.20 52 [Kärdla] Vaenlase lennuk viskas kaks pommi P=120° D=50kb  
12.10 15.25  44. patarei komandör: Morozoviga sidet ei ole, tulistan 

Sõru sadamasse tulnud kaatreid  
Teade saabunud raadio 
teel 

12.10 15.27 98 [Heltermaa] Algas lumesadu, nähtavus on vähenenud 4 miilini  
12.10 15.30 0215 kv 16172 kurss 90–70 lennuk suundub ... lääs? tulistab 

kuulipildujast 
 

12.10 15.30 149 [Palli patarei] Pomm kukkus linnakusse, mingisugust kahju ei teinud 
(vaata sissekannet kell 15.30) 

 

12.10 15.30 149 [Palli patarei] P=70° Lennuk viskas ühe pommi  
12.10 16.00 54 [Kõpu] 16 vaenlase kaatrit kadusid P=180 D=20m  
12.10 16.05 SUSi staabiülem 44. patarei komandörile: Kandke ette olukorrast.  
12.10 16.15 98 [Heltermaa] Nähtavus on vähenenud 150 meetrini, sajab lund.  
12.10 16.30 0215 kv 16172 K=90 Üks vaenlase lennuk ründelennuk tulistab 

randa kuulipildujast 
 

12.10 16.45 0220 Emmaste-Käina piirkonnas neli lennukit annavad 
pikeerides kuulipildujatuld 

 

12.10 16.45 12 [Hiiessaare] P=240 Oli kuulda mitu automaadivalangu  
12.10 16.45 54 [Kõpu] Neli vahilaeva kadusid P=180 D=15 K=S  
12.10 16.47 12 [Hiiessaare] P=70 K=NO vaenlase kaatrid kadusid silmapiiri taha  
12.10 16.55 44 [Tohvri patarei] Vaenlane ilmus Emmaste suunast  
12.10 16.55 SUSi staabiülem 44. patarei ja 167. pataljoni komandörile: Kandke ette 

olukorrast. 
 

12.10 17.00 44 [Tohvri patarei] 44. patarei komandörile: välja tulistada kogu 
laskemoonavaru, mis olete saanud, edaspidiseks oodake 
korraldusi 

 
 
5902, 5903 

12.10 17.09 149 [Palli patarei] Patarei piirkonda visati pomm  
12.10 17.10 0215 kv 151724 P=270 h=600 ........ viskas pommi ja tulistas 

kuulipildujast 
 

12.10 17.15 Käina Side 34a (Kaksaare) katkes  
12.10 17.23 42 [Ristna patarei] P=170 D=250 Neli tštš [traalerit?] kadusid  
12.10 17.23 42 [Ristna patarei] P=95 vaenlase lennuk K=muutuv h=1500 K=SO  
12.10 17.25 52 [Kärdla] Sajab vihma, nähtavus on vähenenud 1 miilini  
12.10 17.30 0219 kv 151763 vaenlase lennuk viskas 2 pommi  
12.10 17.35 42 [Ristna patarei] P=312 vesilennuk laskus veele  
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12.10 17.40 44 [Tohvri patarei] Patarei komandör: Oleme sisse piiratud. Vastane on 
traattõkke juures. Pean lahingut. Oleme suurtükkide ja 
lennukite tulelöögi all. Põletan koodid. Andke lahtiselt 
[tõlge Vinogradovi raamatust lk 301] 

 

12.10 17.55 SUSi staabiülem Katajevile: Teatage vaenlase jõudude suurus ja Morozovi 
asukoht, tegutseda vastavalt olukorrale. Võtta abinõud 
tarvitusele. Pidada vastu pimedani. Läbi murda ainult 
koos isikkooseisu ja relvastusega, 

 

12.10 18.00 44 [Tohvri patarei] patarei komandörilt SUSi komandandile: Tornide toide 
katkes. Linnak on vastase poolt hõivatud. Ootan 
korraldusi 

 

12.10 18.01 SUSi staabiülem Katajevile: otse vaenlase pihta tulistada välja kogu 
laskemoon, rebida lahti ja eemalduda, rünnakuga minna 
kogu relvastusega Stoljarovi juurde 

kv nr 1809 

12.10 18.05 1220 P=240 lastud üks valge rakett  
12.10 18.17 SUSi staabiülem Katajevile: Täpsustan - soovitav oleks ühineda Morozovi 

üksustega, granaatidega läbi murda ja koos liituda 
Stoljaroviga 

 

12.10 18.20 44 [Tohvri patarei] Patarei komandör Katajev: Lõpetan side  
12.10 18.25 0215 lastud 6 valget raketti kv 151764 K=180  
12.10 18.30  Nähtavus 54p - 15 m[iili], 98p - 600 meetrit, 52p - 6 m, 

95p - 10kb, 293p - 2kb, 53p - 3 m, 0217 - 120kb, 42. 
patarei - 100kb, 0215 - 15 km, 0222 - 5m, 0220 - 1m. 

 

12.10 18.30 0220 Neli lennukit pommitavad ja tulistavad Emmastet ja Riida 
ümbrust 

 

12.10 18.35 316 P035 D=10 K=O paistab laeva siluett  
12.10 18.40 54 [Kõpu] lastud 2 valget raketti P=130 D=15  
12.10 18.45 42 [Ristna patarei] P=140 SO suunas merelt lastud palju valgeid rakette  
12.10 18.48 54 [Kõpu] P=140 merel lastud 8 valget raketti  
12.10 18.55 0220 P=210 vaenlase laevadelt prožektorikiir Hiiumaa randa, 

kustus kohe 
 
5904 

12.10 19.00 167 ........................: Side 167. pataljoniga on taastatud. 
Vaenlane taandub 167. pataljoni survel. Nurste on meie 
valduses. 

 

12.10 19.02 54 [Kõpu] P=165 D-25m paistis morse edastamine  
12.10 19.05 156 156. pataljoni komandör: udu varjus tulid Hõralaiu juurde 

mitu kaatrit, kaatritelt tulid kogud 
Titovile antud käsk 
vaenlane hävitada 

12.10 19.36 36 kv 53 on näha tulekaju  
12.10 19.55 4 4. patarei relvad tegutsevad Tammestes  
12.10 19.55 Lehtma Kaater koos paadiga väljus sadamast miini lõhkamiseks 

1,5 miili kaugusel NO sadamast 
 

12.10 20.23 0219 kv 151764 P=270° paistab valge valguse vilkumine  
12.10 20.40 12 [Hiiessaare] Prožektoriga ei avastatud midagi  
12.10 20.41 12 [Hiiessaare] Heltermaa suunas sähvatused  
12.10 20.45 12 [Hiiessaare] P=130° neli plahvatust  
12.10 20.45 156 Vaenlase laevad Kassarist ida pool annavad tuld. Sihtmärk 

ei ole näha. 
 

12.10 20.46 0220 Antakse suurtükituld Emmaste pihta P=180°  
12.10 20.50 OVR KJa-[Kärdla?]SNIS läks kuunari „Maaria” juurde  
12.10 21.00 36 Kärdla sadamas oli näha kolm valgussignaali.  
12.10 21.00 SUSi komandandilt OVR komandörile? - Kolmele kaatrile „KM” võtta 

Lehtmast haavatuid ja toimetada Osmussaarele. Haavatute 
laadimine kaatritele Lehtmas on Teie ülesanne, hospitalist 
tuleb esindaja. 
Kaatritele saata 3. järgu kapten Jakovlev või 3. järgu 
kapten Svirs ja tüürimees Dantšenko. 
Lisaks ülalmainitud komandöridele peab Teie juurde 
ilmuma nooremseersant Jegorov SUSist (sõitis SUSi 
kaatril, oli Osmussaarel). 
Osmussaarele saabumisel laadida maha haavatud, tankida 
bensiiniga ja kell 7.00 13.10.41.a. tulla tagasi Lehtmasse. 

 

12.10 21.05 149 [Palli patarei] P=45° ja P=240° prožektorikiir silmapiiril  
12.10 21.10 0221 Paistab prožektorikiir P=30°  
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12.10 21.10 26 [Tahkuna patarei] Pandi tööle prožektor, midagi ei avastatud.  
12.10 21.20 33 Vanemleitnant Tihhomirov koos rühmaga ja nelja 

suurtükiga asusid Nurstes Andrejevi käsutusse. 
 

12.10 21.27 12 [Hiiessaare] P=5° punane rakett  
12.10 21.30 316 P=12° D=8 miili merelt signaliseeritakse prožektoriga 

(signaalid on arusaamatud) 
 

12.10 21.30 53 [Tahkuna] P=45° D-7 miili Lastud üks punane rakett  
12.10 21.35 42 [Ristna patarei] P=135° Lastud kaks valget raketti  
12.10 21.35 53 [Tahkuna] P=48° Paistab sinine valgus D=9 miili  
12.10 21.35 54 [Kõpu] P=140° lastud üks punane rakett  
12.10 21.45 2/39 Harilaiu juurest lastud üks punane rakett  
12.10 21.45 36 kv 3 D=50 meetrit käigutuled  
12.10 21.45 42 [Ristna patarei] P=135° välja lastud [sissekanne poolik]  
12.10 21.55 0215 kv 161784 P=270° D=15 km prožektorikiir merelt  
12.10 21.55 0220 P=230° maalt lastud üks valge rakett 5905 
12.10 21.55 149 [Palli patarei] P=45° prožektorikiir silmapiiril  
12.10 22.00 149 [Palli patarei] Ristna majakas süütas punase tule  
12.10 22.00 36 kv 7 paistab prožektorikiir  
12.10 22.04 149 [Palli patarei] P=45° Prožektorikiir silmapiiril  
12.10 22.15 316 Tahkuna majaks avas oma tuled  
12.10 22.17 149 [Palli patarei] Kõpu majakas näitab punast tuld  
12.10 22.17 36 Vormsi suunast D=10 km paistab sinise valguse 

vilkumine 
 

12.10 22.25 0220 P=225° signaliseerimine merelt  
12.10 22.28 53 [Tahkuna] Töötab prožektor P=60°   
12.10 22.35 26 [Tahkuna patarei] P=230° paistavad valgusega antavad morsesignaalid  
12.10 22.35 52 [Kärdla] P=45° paistis prožektor D=17 miili  
12.10 22.45 0220 P=300° Käina ja Kassari vahel märgati signaliseerimist  
12.10 22.45 26 [Tahkuna patarei] Prožektoriga ei avastatud midagi  
12.10 22.50 12 [Hiiessaare] P=20° valgete rakettidega signaal mitte .....  
12.10 22.50 26 [Tahkuna patarei] P=2° paistis kaks raketti  
12.10 22.55 316p P=20° merelt lastud 5 punast raketti  
12.10 23.00 OVR Osmussaare suunas valgustab prožektor, lasti üks punane 

ja kaheksa valget raketti 
 

12.10 23.04 53 [Tahkuna] prožektorikiir merel P=60° D=10–12 miili  
12.10 23.05 13 P=50° merel silmapiiril prožektorikiir  
12.10 23.15 0220 K=45° paistab prožektorikiir  
12.10 23.15 0221 P=90° ja P=15° paistab prožektorikiir  
12.10 23.15 52 [Kärdla] Kaks kaatrit „276” ja „285” sõitsid välja Kärdla sadamast 

K-NNW 
 

12.10 23.15 SUSi staabiülem Gorjunovi salk jõudis Valgu küla põhjaservale. 167. 
pataljoniga sidet ei ole, salga tiivad on katmata. On 
kaotusi - 10 langenut ja 20 haavatut, neist 6 raskelt. 
Haavatud on viidud piirivalvekordonisse Käinas. Salga 
isikkooseis on näljane. 
Salgal jätkata edasiliikumist ülesandega lüüa vastane välja 
Emmaste ja Sõru küladest. Seada sisse side 167. 
pataljoniga. Söök salgale on välja saadetud. 

 

12.10 23.17 52 [Kärdla] Kaks kaatrit P=340° D-2kb K-NNW  
12.10 23.30 022p P=15° merelt paistab prožektorikiir  
12.10 23.35 1/156. pat SW suunast paistavad sähvatused  
12.10 23.40 hospital Hospital on ümber paiknenud Tahkuna piirkonda. Auto 

lasti tagasi Kärdlasse. Hospitali evakuatsioon on 
lõppenud. 

 
 
5906 

12.10 23.55 36 kv 20–21 signaliseerimine tulega  
13.10   13. oktoober 1941  
13.10 00.05 KSUS ....... 36. pataljoni komandöril kästi eraldada pataljoni 

laost üks vaat bensiini sanitaarautobusside tankimiseks 
Edastatud Mel.... 

13.10 00.05 OVR Kaatrid 20 [ja] 22 sõitsid valvesse  
13.10 00.30  Ülem ............ kandis ette, et arreteeritud inimesed on üle 

antud eriosakonda, lisaks neile peaksid kohe siia jõudma 
kolm inimest, kes haavatuna olid eesti haiglas. 

Kantud ette SUSi 
staabiülemale 
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13.10 00.45 0220 merelt tehti kalda suunas kaks kahurilasku P=180  
13.10 01.00 Laptuhhin Sanitaarautobuss 26 haavatuga sõitis välja Tahkunast 

Lehtma sadamasse, kell 2..... saabus tagasi. Autobuss 
väljus Käinasse 20 haavatu järele. 

 

13.10 01.02 36 kv 1 on kuulda mootorimüra  
13.10 01.09 SUSi op. korrapidaja 26. p[atarei] proovis kv 1 valgustada požektoriga  
13.10 01.15 53 [Tahkuna] Prožektoriga ei avastatud midagi  
13.10 01.23 54 [Kõpu] P=45 prožektor valgustab  
13.10 01.23 77 Neli mootorpaati lähevad Lehtmasse kell 1.30 kuni 4.30 

13.10.41. Ülesõit neli mootorpaati Kärdla-Lehtma 
Edastatud 12. ja 36. 
patarei 

13.10 01.35 Laptuhhin Käinast toodi 20 haavatut hospitali.  
13.10 01.45 36 kv 7-11 näitatakse valgust. Maalt punast, merelt valget.  
13.10 01.48 52 [Kärdla] Kaks mootorpaati sõitsid välja Kärdla sadamast  
13.10 01.50 06 kv 11 ja 7 vahel on näha signaliseerimist merelt punane ja 

maalt valge 
 

13.10 02.00 Op. korrapidaja OVR Neli mootorpaati läksid Kärdlast välja  
13.10 02.05 SUSi op. korrapidaja 26. patarei komandörile: valgustada prožektoriga P=230–

235 
 

13.10 02.10 52 [Kärdla] Algas lumesadu, nähtavus 50 meetrit  
13.10 02.15 SUSi op. korrapidaja käsk 12. patareile: valgustada prožektoritega piirkonda 

Vohi[laiust] kuni Tahkunani. 
 

13.10 02.25 26 [Tahkuna patarei] Prožektoriga ei avastatud midagi  
13.10 02.50 Op. korrapidaja OVR kell 02.45: on antud luba kaatrile 276 „Partisan” 

väljumiseks Osmussaarele 31 haavatuga 
 

13.10 03.00 36 kv 21147 lendab lennuk  
13.10 03.15 KSUS Eskadrilli staabiülemale: lennuväli piirata [valvega?]  
13.10 03.28 Novikov käsk 42. pat[areile]: valgustada prožektoriga sektorit Edastatud 
13.10 03.30 Novikov 12. patareile: iga 15 minuti järel valgustada prožektoriga 

ligipääsuteed Heltermaale ja Kärdlale. 
Edastatud 
6907 

13.10 03.48 52 [Kärdla] prožektor valgustab pilmapiiri  
13.10 03.57  Kaater 276 „Partisan” sõitis välja Lehtma sadamast kell 

03.20 Osmussaarele 
 

13.10 04.00  Sõjaväetehnik Aleksejev kandis ette, et luure andmetel 
Gorjunovi ja Afanasjevi salk läks pealetungile Valgu 
külas. Sidet ei ole sidemehe puudumise tõttu. 
Vanemleitnant Gorjunov nõuab lisajõudusid, sest 
isikkooseisust on paljud rivist välja viidud.. 

Ette kantud SUSI 
komandandile 

13.10 04.00 167 167. pataljoni tagalaülem vanem Mihhailov kandis ette, et 
Nurstest tagasipöördumisel kohtas Puski teel gruppi 
punalaevastiklasi ja punaarmeelasi, u 50 inimest leitnant 
Gluhovi juhtimisel, kes olid teel Kärdlasse. Kästud 
leitnant kutsuda telefoni juurde. 

Ette kantud 
komandandile 

13.10 04.00 77 „Vanaks” triivib madalikule Edastatud OVR kom... 
13.10 04.15 26 [Tahkuna patarei] P=300° paistab prožektorikiir .........  
13.10 04.15 OVR Kaater 276 väljus ..........  
13.10 04.30 0220 P=260 paistab tulekahi D=10 km ja 1 punane rakett  
13.10 04.34 26 [Tahkuna patarei] 0° paistab prožektorikiir   
13.10 04.55  5.00–6.00 sõidavad kolm kaatrit Lehtmast Kärdlasse  
13.10 05.00 SUSi komandant käskis sõjaväetehnik Aleksejevil viivitamatult võtta 

ühendust vanemleitnant Gorjunoviga, selgitada välja ja 
kanda ette olukorrast. 

Edastatud SUSi op. 
korrapidaja ... 

13.10 05.10 0220 P°=270 paistab ....... P=260° valgete rakettide laskmine ja 
kuulipildujavalangud P=255° valgete rakettide laskmine  

 

13.10 05.15 0220 P=185° paistavad valgussähvatused Triigi juurest  
13.10 05.25 0220 Saaremaalt antakse suurtükituld 

 P=185° sähvatused P=230° plahvatused. 
 

13.10 05.30 167 167. pataljoni 3. roodu komandör kandis ette, et üksus 
tungib Emmaste peale, Nurstest ollakse 4 km lõuna pool. 
Vastane annab tugevat miinipildujatuld. 
SUSi komandandi käsk: tungida energilisemalt Emmaste 
peale, kus ühineda Gorjunovi salgaga, ühendada käsuliin 
ning hävitada vaenlase grupeering Emmastes ja rannikul. 
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13.10 05.40  Golovanov vastas, et prožektor läks Putkastesse 5908 
13.10 06.05 52 [Kärdla] Kolm mootorpaati lähenevad sadamale P=350 d=5kb  
13.10 06.15 52 [Kärdla] Kolm mootorpaati tulid Kärdla sadamasse.  
13.10 06.25 0215 16178/2 d=12km lastud üks valge rakett  
13.10 06.40 SUSi op. korrapidaja edastas Golovanovi, et prožektor saata Tahkunasse 

Nikiforovi juurde Lehtmasse 
 

13.10 06.55 54 [Kõpu] P=120° lastud 2 valget raketti  
13.10 06.55 54 [Kõpu] P=120° lastud 2 punast raketti  
13.10 07.00 55 P=220° lastud 3 punast raketti  
13.10 07.08 98 [Heltermaa] P=130° 400m 6m Paistis vaenlase lennuk  
13.10 07.10 55 P=80° 50kb paistis kahe vaenlase lennuki ülelend  
13.10 07.16 98 [Heltermaa] P=270° 400m 7m W Vaenlase lennuk kadus  
13.10 07.17 98 [Heltermaa] P=220° Lastud 1 valge rakett  
13.10 07.20 98 [Heltermaa] P=220° Lastud 2 valge7 raketti  
13.10 07.40  SUSi sõjakomissar Bilenko käskis [sõjaväetehnik?] 

Aleksejevil otsekohe ühendust võtta Gorjunoviga ja kanda 
ette olukorrast 

Edasi antud isiklikult 

13.10 07.49 26 [Tahkuna patarei] P=80 D=70 K=O h=600 Üks vaenlase lennuk lendab  
13.10 07.50 316 P=85° D=7m h=500m SO Vaenlase lennuk paistis  
13.10 07.52 26 [Tahkuna patarei] P=120° D=35 K=S h=600m Vaenlase lennuk kadus  
13.10 08.00 26 [Tahkuna patarei] P=210 D=60 K=S h=200 Üks vaenlase lennuk lendab  
13.10 08.05 0215 kv 16179 Neli vaenlase lennukit h=400 P=120 

Käina[sse?] 
 

13.10 08.10 0220 Saaremaa rannikul liiguvad Triigi sadama suunas 8 laeva 
ja veel ........... Triigis 

 

13.10 08.12 293 [Heltermaa patarei] P=270 D=70 h=300 Üks vaenlase lennuk ....  
13.10 08.13 0215 kv 16172 K=270 Venlase lennuk tulistab rannikut  
13.10 08.13 12 [Hiiessaare] P=140 D=20 K=W h=800 Vaenlase lennuk „Ju-88”  
13.10 08.13 316 P=270 D=250 N Paistavad kaks liikuva laeva masti  
13.10 08.19 12 [Hiiessaare] P=200 Vaenlase lennuk kadus pilvedesse S  
13.10 08.20 54 [Kõpu] Üks ristleja ja kolm miinilaeva paistavad P=269 D=20 

K=W 
 

13.10 08.20 Kõpu P=270 D=20 K=NO Üks ristleja ja neli miinilaeva  
13.10 08.21 42 [Ristna patarei] P=273 D=250 N Üks ristleja ja neli miinilaeva sõidavad  
13.10 08.30 149 [Palli patarei] P=270 merel on suits  
13.10 08.32 42 [Ristna patarei] Ristleja ja neli miinilaeva avasid tule patareile  
13.10 08.40 26 [Tahkuna patarei] P=110 D=60 SW h=300 Üks vaenlase lennuk  
13.10 08.43 53 [Tahkuna] P=262 D=12–15 N Paistavad ..... mastid  
13.10 08.45 0215 kv 151724 K=270 Üks vaenlase lennuk h=1000  
13.10 08.45 149 [Palli patarei] Laevad lõpetasid tulistamise  
13.10 08.50 12 [Hiiessaare] P=120 h=80 S Vaenlase lennuk „Ju-88” D-30  
13.10 08.53 149 [Palli patarei] P=290 D=20 Suits ja sähvatused  
13.10 08.53 149 [Palli patarei] P=300 Laevad kadusid K=N  
13.10 08.57 0220 Vaenlase lennuk viskas 4 p[ommi] ja tulistab 

kuulipildujast Orjaku sadamat 
 

13.10 09.05 293 [Heltermaa patarei] P-270 Läänes paistab suur suitsusammas  
13.10 09.05 64 Kuus vahilaeva paistavad P=240 D=25 K=N  
13.10 09.07 42 [Ristna patarei] P=325 D=180 W Neli miinilaeva, üks ristleja pöördusid 

tagasikursile 
 

13.10 09.10 36 ..............idi piirkonnast paistab suits   
13.10 09.10 42 [Ristna patarei] P=240 D=250 NO Seitse valvekaatrit lähenevad saarele  
13.10 09.15 54 [Kõpu] Ristleja ja neli miinilaeva muutsid kurssi S P=310 D=20m  
13.10 09.20 12 [Hiiessaare] P=120 D=50 K=O Vaenlase lennuk viskas 2 pommi  
13.10 09.20 42 [Ristna patarei] P=240 D=185 K=O Seitse kaatrit lähenevad saarele  
13.10 09.22 52 [Kärdla] Vaenlase lennuk paistis P=160 h=500 D=3m K=muutuv 

Viskas kaks pommi Hausma küla piirkonda 
 
5909 

13.10 09.35 54 [Kõpu] Seitse vahikaatrit avasid tule Kalestele  
13.10 09.37 26 [Tahkuna patarei] P=240 Paistab suits rannikult  
13.10 09.40 149 [Palli patarei] P=290 hakkas paistma suits, suundub K=W  
13.10 09.50 12 [Hiiessaare] P=130 D=20 h=50 vaenlase lennuk patarei kohal  
13.10 09.50 149 [Palli patarei] ..................., kus on Ristna majakas, suur tulekahju  
13.10 09.50 52 [Kärdla] Üks vaenlase lennuk paistis P=150 h=200 D=3 K=muutuv  
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13.10 09.57 54 [Kõpu] Ristleja ja neli miinilaeva P=250 D=25 K=S  
13.10 10.10. 54 [Kõpu] Ristleja ja neli miinilaeva muutsid kurssi P=250 K=N  
13.10 10.15 [Gorjunov] Salga komandör vanemleitnant Gorjunov: Öösel vastu 13. 

oktoobrit pidasin lahingut Valgu külas. Meie pealetung 
kulges korratult, sest käsku ei täitnud üksikute rühmade 
komandörid: leitnant Gudkov ja nooremleitnant 
Šugovinov. Luure ja kohalike elanike andmetel selgus: 
vastase arvukus Valgu külas on kuni 2 pataljoni. 
Relvastus: 45 mm suurtükid, ........... kuulipildujad, 
miinipildujad, autod. Vastane on asunud kindlale kaitsele, 
muutes iga maja tulepunktiks. Vajame täienduseks tule- ja 
elavjõudu. Isikkooseis ei ole kaks ööpäeva maganud ja on 
väsinud hulgast rünnakutest. Isikkooseis vajab puhkust. 
Salgas on rivist välja langenud 5 nooremkomandöri. 
Ootan edasisi juhtnööre. Salk asub kaitsepositsioonil 
Valgu küla põhjaserval. 

 

13.10 10.20  SUSi komandant, SUSi komissar: Vanemleitnant 
Gorjunovi salga komandörile: Kindlustada korralikult 
praegune positsioon kaitseks. Pidada vastu pimeduse 
saabumiseni, siis saate uued korraldused. Saadan välja 
129 mm miinipilduja, mis pange üles Jausa külast 2 km 
lõuna pool. Looge nendega side. Komandörid, kes käsku 
ei täitnud, oleks tulnud maha lasta. Edaspidi nii tehkegi. 
Teie tegutsemist ja .... hindame kõrgelt. 

Edastatud kapten ...ga 

13.10 10.20 0215 kv 161792 Kostab tulevahetus ja kaks lennukit tulistavad 
kuulipildujatest ja miinipildujatuli 

 

13.10 10.25 52 [Kärdla] Vaenlase lennuk kadus P=180 h=500 D=7 SO  
13.10 10.40 55 Vaenlase patarei tegi ühe lasu Kassari suunas. Patarei 

asub P=200 
 

13.10 10.45 54 [Kõpu] Üks vaenlase lennuk viskas pommi P=130 D=12  
13.10 11.00 167 Telefoniühendus 167. pataljoniga katkes. Ka raadio teel ei 

vasta. 
 
5910 

13.10 11.12 0222 Vaenlase lennuk P=300 D=3m  
13.10 11.20 0220 Viis vaenlase lennukit P=270 K=muutuv  

P=270 kolm tulekahju, lennuk viskas pommi 
 

13.10 11.25 42 [Ristna patarei] P=315 D=90 Miinilaevad ja ristleja annavad tuld  
13.10 11.30 54 [Kõpu] 3 miinilaeva ja ristleja kadusid P=250 D=30m K=SW  
13.10 11.35 42 [Ristna patarei] Kaks miinilaeva pöördusid ja läksid SW suunas P=340 

D=110 
 

13.10 11.35 52 [Kärdla] P=190 ilmus vaenlase lennuk h=500 D=3m K=muutuv  
13.10 11.37 12 [Hiiessaare] Vaenlase lennuk lendab patarei kohal  
13.10 11.49 0222 Vormsi saarelt P=80° paistab suits  
13.10 11.49 12 [Hiiessaare] P=220° paistab kaks suitsu, vaenlase lennuk  
13.10 12.20 0220 P=105° Paistavad neli väikest täppi, oleks nagu kaatrid, ja 

kaks suurt D=10km 
 

13.10 12.30 12 [Hiiessaare] P=260° K=S h=500 D=4 miili Vaenlase lennuk „Junkers-
88” 

 

13.10 12.40 0215 Nurste ja Tohvri kohal tiirutavad kaks vaenlase lennukit 
„Ju-88” ja reisilennuk. 

 

13.10 12.40 SUSi komandant Golovan[ile] Taanduge ilma kaotusteta Nõmbasse. Asuda 
kaitsepositsioonile. Oma asukohas jätke vaatlejad ja 
valmistuge Orjaku sadama õhkulaskmiseks. Signaali 
saabumisel sadam õhku lasta. 

Edastatud Golovanile 

13.10 12.45 54 [Kõpu] Ristleja ja neli vaenlase minilaeva kadusid P=270° D=20 
miili K=W 

Ette kantud SUSi 
komandandile 

13.10 13.13 0220 P=250° kostab suurtükkide tulistamine  
13.10 13.20  Emmaste piirivalvekordoni ülem Aleksejev: Saabusid 

kaks Afanasjevi autot Valgult. Meie omad lahkuvad Jausa 
suunas 
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13.10 13.40 SUSi komandant Perepiltšinile: Võtta inimesi, minna Käinast parempoolset 
teed pidi Jaussa, survestada vaenlast, selgitada vaenlase 
grupeering ja see hävitada. Kui vastane vastab tugeva 
rünnakuga, siis taanduda lahinguga, andes Gorjunovile 
võimaluse lahkuda. Putkaste isikkooseis saata teed mööda 
Käinasse, Käina ees asuda kaitsepositsioonile. Survestada 
vaenlast ja lasta läbi Gorjunov. Väärtuslik vara ja 
majapidamine saata Lehtmasse. 

Edastatud 
Perepiltšinile 

13.10 13.45 SUSi komandant 316. patareile: Anda kaks kogupauku Valgu teeristi pihta.  
13.10 14.14 0222 Vaenlase lennuk P=300° h=50 K=W  
13.10 14.25 0215 Vaenlase lennuk P=330° h=50 kv 161783 (mereluure)  
13.10 14.30 12 [Hiiessaare] P=190° Vaenlase lennuk pikeerib ja tulistab kuulildujast  
13.10 14.35 SUSi staabiülem OVR komandörile: Panna kella 20.00 valmis kaatrid KM 

Osmussaarele sõiduks ................................. 18.00 
võttis vastu OVR 
staabiülem 
vanemleitnant Kata..... 

13.10 14.38 12 [Hiiessaare] P=215° paistab suits  
13.10 14.42 0215 Vaenlase lennuk tiirutab posti kohal 5911 
13.10 14.53 293 [Heltermaa patarei] Vaenlase lennuk „Ju-88” viskas viis pommi patarei 

tagalasse, purustusi ei ole 
Ette kantud SUSi 
komandandile 

13.10 14.55 12 [Hiiessaare] Heltermaa patareile heitis vaenlase lennuk viis pommi.  
13.10 15.00 316 Vaenlase lennuk tiirutab Kõpu kohal P=256° D=9 h=800 

K=muutuv 
 

13.10 15.00 54 [Kõpu] Vaenlase kolm traalerit ja neli kaatrit P=180° D=18 K=O Ette kantud SUSi 
komandandile 

13.10 15.10 54 [Kõpu] Saaremaalt sõidavad Kaleste sadama suunas kolm traalerit 
ja kuus kaatrit P=180° D=150 kaabeltaud 

 

13.10 15.12 42 [Ristna patarei] Vaenlase lennuk heitis seitse pommi Ristna majaka 
juurde, side majakaga on katkenud 

 

13.10 15.15  Gorjunov on sisse piiratud, asukoht Jausa Ette kantud SUSi 
komandandile 

13.10 15.18 26 [Tahkuna patarei] Vaenlase lennuk P=265° D=80 K=S h=200  
13.10 15.20 12 [Hiiessaare] Vaenlase lennuk P=150° K=N D=60  
13.10 15.34 26 [Tahkuna patarei] Vaenlase lennuk P=270° D=90 K=S h=200  
13.10 15.34 316 Vaenlase lennuk P=240° D=10 h=75 K=SO  
13.10 15.40 SUSi komandant Käina kordoni komandörile: Asuda Käina kaitsele. Saata 

sidemees Vallile käsuga tegutseda varem antud käsu 
kohaselt. Toetuseks tuleb Stoljarovi rood.  

Edastatud 

13.10 15.45 36 Vaenlase lennuk kv 15 viskas pommi  
13.10 15.45 Maakaitse ülem Golavanile: Otsekohe täita varem antud käsk ja 

võimalikult kiiresti 
Edastatud Golovanile 

13.10 15.45 SUSi komandant Mihhailovile: Asuda kaitsele teele Puskist lõuna pool kahe 
... ja rühmaga Ristnast 

Edastatud 
Mihhailovile 

13.10 15.45 SUSi komandant Ristna rühmale: Otsekohe minna teele Puskist lõunas ja 
astuda Mihhailovi käsutusse. 

Edastatud rühmale 

13.10 15.47 316 P=192° D=8 K=muutuv h=200 vaenlase lennuk  
13.10 15.50 316 P=190° D=6 h=150 K=muutuv paistab vaenlase lennuk  
13.10 15.50 54 [Kõpu] P=175° D=100 Kolm traalerit ja kuus kaatrit sõidavad 

Hundstik [Mardihansu] lahte 
 

13.10 15.55 42 [Ristna patarei] P=148 D=180 K=8 vaenlase laev[ad]  
13.10 15.57 316 Kaks vaenlase lennukit P=180° D=8 miili h=200 

K=muutuv 
 

13.10 15.59 36 kv 15 lendavad kaks „Ju-88”  
13.10 16.25 54 [Kõpu] Kolm traalerit ja kuus kaatrit muutsid kurssi P=170 D=90 

K=Ost 
5912 

13.10 16.27 316 P=210 S=10 h=500 K=S vaenlase lennuk kadus  
13.10 16.27 316 P=240 D=9 h=200 K=NO paistab vaenlase lennuk  
13.10 16.30 316 P=276 D=8 h=200 K=NO vaenlase lennuk kadus  
13.10 16.35 316 P=240 D=7 h=150 K=SO vaenlase lennuk ilmus  
13.10 16.40 KSUS Heltermaa patareil, rühmadel Kassaris ja Sarvel? avada 

tuli Karjaküla ja Jausa teeristile, tulistada 50–60 mürsku 
Edastatud 

13.10 16.42 316 P=340 D=7 h=150 K=O vaenlase lennuk paistab  
13.10 16.47 316 P=230 D=7 h=150 K=SW vaenlase lennuk kadus  
13.10 16.48 12 [Hiiessaare] P=10 D=120 h=500 K=O vastase vesilennuk  
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13.10 16.48 316 P=63 D=9 h=50 K=SO vaenlase lennuk kadus  
13.10 16.51 36 Vormsi saare poolt tuleb üks laev  
13.10 16.54 Kapten Novikov 149. patarei komandöril avada tuli vaenlase kaatrite pihta  
13.10 16.55 12 [Hiiessaare] P=180 D=50 K=muutuv Kaks messersmitti D=109  
13.10 17.03 12 [Hiiessaare] P=70 K=NW paistab suits  
13.10 17.05 0215 161724 Kolm laeva tulevad kalda suunas D=8 km  
13.10 17.15 54 [Kõpu] Kaks vaenlase lennukit paistsid P=310 K=SO h=700 

D=6m 
 

13.10 17.15 KSUS käsk Aleksejevile: panna tõke Kaiste, Seila [Selja?] ja 
Nõma [Nõmme] piirkonnas ja pidada vastu pimedani ja 
selgitada välja, kus asub vaenlane, me avame tema pihta 
tule 

 

13.10 17.18 12 [Hiiessaare] 12. patareis sai vaenlase lennukite pommitamisel 
kildudest haavata kaks inimest 

 

13.10 17.20 52 [Kärdla] Vaenlase lennuk viskas kaks pommi 12. patarei juures  
13.10 17.20 53 [Tahkuna] P=130 paistis plahvatus  
13.10 17.25 12 [Hiiessaare] Vaenlase lennuk viskas pommi 12. patareile, kahjustusi 

pole 
 

13.10 17.25 12 [Hiiessaare] P=210 D=40 K=N h=300 lennuk „Ju-88” läheb 12. patarei 
poole 

 

13.10 17.38 KSUS 316. patarei komandörile: anda kaks kogupauku vaenlase 
kaatrite pihta, 54. postil jälgida mürskude langemist. 

 

13.10 17.40 316 P=192 D=9 h=300 K=muutuv vaenlase lennuk paistis  
13.10 17.40 42 [Ristna patarei] P=149 D=250kb K=S Kolm vaenlase laeva kadusid  
13.10 17.45 0215 Vaenlase laevad jäid ankrusse P=230 D=8 km  
13.10 17.45 54 [Kõpu] Kuus vaenlase kaatrit tulid endisesse kohta Kitsa juures ja 

lasid maale dessandi 
 
5913 

13.10 18.00 98 [Heltermaa] Vormsi saarelt tulistas üks patarei, mürsud langesid 
Heltermaa patareist paremale 

 

13.10 18.00 Kapten Novikov 316. patarei komandörile: lõpetada tuli  
13.10 18.30 12 [Hiiessaare] [12. patarei] avas tule vaenlase patareile Vormsis  
13.10 18.30 316 316. [patareisse] saabus prožektor. Antakse Nikiforovi 

käsutusse 
 

13.10 18.30 Aleksejev Vaenlane läheneb Nemma [Nõmme? Nõmba?]  
13.10 18.45 12 [Hiiessaare] Pommiplahvatus vigastas varukomandopunkti alust [rebis 

ära aluse varukomandopunktilt] 
 

13.10 19.00 42 [Ristna patarei] Kolm vaenlase laeva kadusid vaateväljast  
13.10 19.15 OVRi op. korrapidaja Kaater 22 läks Lehtmast Kärdlasse  
13.10 19.23 77 Kolm mootorpaati sõitsid välja vastavalt ülesandele  
13.10 19.25 sõjaväearst Laptuhhin Sõjaväearst Berenšteinil alustada hospitalist haavatute 

laadimist Lehtma sadamasse 
Edastatud 

13.10 19.40 KSUS käskis: 156. pataljoni 1. roodu komandöril asuda Käina 
kaitseks positsioonile vaenlase suunas ülesandega mitte 
lasta vaenlast teed mööda Kärdla suunas 

Edastatud 

13.10 19.40 KSUS Titovil avada tuli Orjaku tammi pihta  
13.10 19.45 52 [Kärdla] Kolm mootorpaati kadusid 340° 2m N 

Kaater 285 tuli Kärdla sadamasse 
 

13.10 19.45 SUSi op. korrapidaja käskis: Nõmba rühma komandöril asuda kaitsele Käina-
Kärdla teel (Nõmba) 

edastatud 

13.10 20.00 149 [Palli patarei] P=100° valge rakett Luidja piirkonnas  
13.10 20.00 149 [Palli patarei] Patarei lõpetas tulistamise, kulutati 188 mürsku  
13.10 20.00 98 [Heltermaa] Emmaste piirkonnas lasti kaks valget raketti  
13.10 20.00 SUSi komandant Leitnant Semjonovil (hargneda) koonduda Nõbe 

[Nõmbas]. Katta suund Käina-Nõmba Tempa suunast 
tagades meie vägede taandumise Käina-Nõmba teel. 
(Golovani rood). Olukorrast kanda ette iga 15 min järel. 

Edastatud major .... 
teavitatud sellest 

13.10 20.04 53 [Tahkuna] P=175 Kolm valget raketti  
13.10 20.05 Major Tihhomirov 156. pataljoni 1. roodu komandöril võtta maha kõik 

tulepunktid ja koonduda Pühalepa mõisa [kirikumõis?] 
juurde piirkonda. Katta Käina suund. Täitmisest ette 
kanda. 

................. 

13.10 20.15 52 [Kärdla] Kaater 285 lahkus Kärdla sadamast 5914 



Hiiumaa 1941  136 / 366 

13.10 20.17 42 [Ristna patarei] P=195° Paistavad suurtükitule sähvatused  
13.10 20.48 53 [Tahkuna] P=135° lastud 1 rakett  
13.10 20.50 53 [Tahkuna] P=100° paistab sinine valgus  
13.10 21.00 293 [Heltermaa patarei] P=180° Tulistatakse trasseerivate kuulidega  
13.10 21.25 156 Leitnant Semjonov koos 50% isikkooseisuga saabus 

Nõmbasse, ülejäänud isikkooseis saabub täiendavalt (156. 
pataljoni 1. rood) 

 

13.10 21.45  OVRi komandörile on antud luba .... saata kolm kaatrit 
„KM” Kärdlast Osmussaarele, kaatritel on 50 haavatut. 

 

13.10 21.45 12 [Hiiessaare] P=10 silmapiiri taga prožektorikiir  
13.10 21.50 26 [Tahkuna patarei] 26. patarei lülitas sisse prožektori ja valgustab silmapiiri  
13.10 22.00. 0221 P=360° N D=10 km vilguvad valged tuled justnagu 

sähvatused 
 

13.10 22.05 98 [Heltermaa] Vormsi majaka juurest merelt paistavad sähvatused  
13.10 22.10 36 kv 2 silmapiiril Tahkuna majaka tuled, Lehtma suunas 

märgatud kuus väikest transpordilaeva tuledega 
 

13.10 22.25 12 [Hiiessaare] P=110° Paistab tuluke  
13.10 22.45 42 [Ristna patarei] 42. patarei avas tule Mardihansu [külale?], aga 149. 

patarei Õngule 
 

13.10 22.50 26 [Tahkuna patarei] P=200° Üks valge rakett  
13.10 23.00  Tahkuna majakas hakkas tööle  
13.10 23.00 0219 kv 151663 merelt lasti 6 trasseerivat kuuli  
13.10 23.00 293 [Heltermaa patarei] W suunas üks valge rakett  
14.10   14. oktoober 1941  
14.10 00.15 SUSI komandant ja 

komissar 
156. pataljoni komandörile: Koonduda SUSi 
komandopunkti piirkonda. Pärast Titovi lahkumist lasta 
õhku Heltermaa sadam. Endal ilmuda ülesande saamiseks 
PKK [peakomandopumkti]. Pühalepa mõisast lahkumisest 
kanda ette. 

Edastatud isiklikult 
Stoljarovile major 
Tihhomirovi poolt 

14.10 00.20 12 [Hiiessaare] P=160 paistavad ..... sähvatused õhus  
14.10 00.40 149 [Palli patarei] Komandant andis 149. patarei komandörile loa 

väljumiseks [?] 
 

14.10 00.55 SUSI komandant ja 
komissar 

2/39 komandörile Birjukovile [2. ADNi komandör?]: kaks 
suurtükki saata Tarestesse ja asuda 6. patarei komandöri 
käsutusse. Ülejäänud isikkooseisul jääda kohale. 
Saabumisest ette kanda. 

 

14.10 01.15 SUSi komandant 2. roodu komandörile vanemleitnant Perepeltšinile on 
antud juhend: Saades signaali meie lennukite väljalennust 
ründava vaenlase poole, tähistada oma eesliin valgete 
käterätikutega. 

 
 
 
5915 

14.10 01.20 Keta Katkes side Orjoli ja Suursadamaga Kella 02... side 
Suursadamaga taastati 

14.10 01.40 26 [Tahkuna patarei] P=220 oli sähvatus ja paistis plahvatus  
14.10 02.00 156 Leitnant Titov teatas: 156. pataljon lahkus [positsioonilt] 

ja läks uue suunamise järgi 12 od 
 

14.10 02.00 SUSi komissar Vanemleitnant Perepeltšinile: haubitsa[te]l teha 10–15 
kogupauku Valgu pihta ............... ja pärast seda 
haubitsatel minna Nõmbasse 

Komissari poolt 
isiklikult edastatud 

14.10 02.35 12 [Hiiessaare] Kell 02.15 valgustati prožektoriga veepinda, midagi ei 
avastatud. Kell 02.30 võeti prožektor maha ja viidi 
vastavalt saadud käsule uude asukohta. 

 

14.10 02.40  2. järgu teh. ins. Aleksejev kandis ette: Olukord on 
muutusteta, luure pole veel tagasi saabunud. 

 

14.10 02.50 Titov Kuulipilduja M-4 saadeti välja 02.30 vastavalt 
korraldusele 

 

14.10 03.00 0219 kv 151764 K=240 merelt kostab mootorite müra  
14.10 03.02 SUSI op. korrapidaja 26. patarei komandörile: Valgustada prožektoriga 

veepinda suunal 180–240° 
Vastu võttis 
Fedorovski 

14.10 03.10 26 [Tahkuna patarei] Prožektoriga ei avastatud midagi  
14.10 03.12 SUSi komissar 149. patarei komandöril kapten Tšesnovil tulla Luidjalt 

koos inimestega SUSi varukomandopunkti piirkonda. 
 

14.10 03.55 36 Vastane kv [kvartalis?] 7. Merelt kostab mootorimüra  
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14.10 04.10  Nooremleitnant Pankov Gorjunovi salgast kandis ette: 
Luure välja saadetud, kolm inimest tuli tagasi. Tee Kassari 
saare idapoolse tammi juures on vaenlase poolt hõivatud. 
Tammi otsast vasakul pool olevas majas on üles seatud 
tammi valgustavad prožektorid. Küla piirkonnast antakse 
tugevat miinipilduja- ja automaadituld tammile ja 
veski[te] piirkonda 

 

14.10 04.40 26 [Tahkuna patarei] Lülitati sisse prožektor, midagi ei avastatud  
14.10 04.50 SUSi komandant ja 

komissar 
33. pataljoni roodukomandörile leitnant Perepiltšnile: 
Komandant käskis 1. rühma ümber paigutada Kassari 
idapoolse tammi Hiiumaa poolse otsa kaitseks. Selle 
rühma komandörile allutada nooremleitnant Pankov koos 
tema inimestega, kas asuvad tammi juures. Valmis panna 
granaadid tankettide vastu. 

 
 
 
 
 
 
5916 

14.10 05.10 SUSi op. korrapidaja Edastatud käsk leitnant Šabuljajevile avada tuli haubitsast 
ja taanduda Nõmbasse 

 

14.10 05.15 33 33. pataljoni operatiivkorrapidaja vanemleitnant Miroškin: 
Kaks suurtükki 6. patareist jõudsid Tarestesse ja paigutati 
positsioonile 

 

14.10 06.00 26 [Tahkuna patarei] Mudaste suunast paistab kolm rohelist raketti  
14.10 06.16 SUSi op. korrapidaja Pankovile: Pärast tulistamise lõpetamist mitte lahkuda 

enne, kui rühm kohale jõuab. Valmistuda kohtumiseks 
tankettidega. 

 

14.10 06.20  Saabus kapten Tšesnov koos 58 võitlejaga.  
14.10 06.20  Saabus leitnant Prokofjev koos 14 võitlejaga.  
14.10 06.50 36 Kapten Tšesnovil asuda 36. pataljoni komandöri käsutusse 

ja võtta kaitsepositsioon paremal tiival. 
 

14.10 06.55 0215 Õngu küla piirkonnast paistab tulede vilkumine ja samuti 
paistab tulede vilkumine Nurste küla piirkonnast 

 

14.10 07.35 507 12. patarei [OAB] prožektor saabus 507. patareisse.  
14.10 07.35 SNIS Kõrgessaare juures on kokku kogutud 20 haavatud ja 

mahajäänud Katajevi inimest. Katajev suundub Luidja 
piirkonnast SUSi komandopunkti. 

 

14.10 07.40  Aleksejevile: Kiirendada side sisseseadmist Perepiltšiniga 
ja saata luure Kassarisse. 

 

14.10 08.10 149 [Palli patarei] 149. patarei avas tule Mardihansule 08.13 tuli lõpetati 
14.10 08.10 42 [Ristna patarei] 42. patarei avas tule vaenlase pihta 08.12 tuli lõpetati 
14.10 08.10 42 [Ristna patarei] 42. patareist saabus leitnant Bõstritski ja tenaga koos 48 

inimest 
 

14.10 08.10 44 [Tohvri patarei] 44. patareist saabus leitnant ja temaga koos 85 inimest  
14.10 08.14 42 [Ristna patarei] 42. patarei avas suurtükitule 08.30 tuli lõpetati 
14.10 08.30  Vanemleitnandi rühm saabus Kassari idapoolsele tammile  
14.10 08.30 Simferoopol Suursadama kohal on vaenlase lennuk, tulistab 

kulipildujast 
 

14.10 08.40 149 [Palli patarei] 149. patarei annab tuld vaenlase pihta Kalestes. Vaata 
sissekannet 08.45 

Tulistamine lõpetati 
09.00 

14.10 08.40 293 [Heltermaa patarei] Vaenlase lennuk patarei kohal tulistab kuulipildujast  
14.10 08.45  Anti käsk 12. patareile ja Heltermaa patareile avada tuli 

Käina piirkonnale 
 
5917 

14.10 08.45 42 [Ristna patarei] Kaleste sadama juurde tulid neli kaatrit, saadetakse 
[dessanti] maale. 

Ei leidnud kinnitust oli 
4 kaatrit või pöördusid 
tagasi 

14.10 08.48 42 [Ristna patarei] 42. patarei avas tule vaenlase kaatrite pihta Kalestes  
14.10 09.00 SUSi staabiülem Kapten Birjukovile on antud käsk õhkida Suursadama kai. 

Täitmisest ettekanda. 
 

14.10 09.05  Heltermaa patarei avas tule Käina juurdepääsuteele 
(vaenlase pihta). 

 

14.10 09.05  Major Brantševski käskis Titovil õhkida Heltermaa sadam  
14.10 09.05 316 316. patarei avas tule vaenlase pihta Kolga [külas], kell 

9.15 alustati tule andmist Käina piirkonda.  
 

14.10 09.20 Major Tihhomirov käskis major Stoljarovil asuda kaitseliinile Malvaste - tee 
1 .... lääne pool Tareste ......, patajoni komandopunkt [viia 
üle?] SUSi komandopunkti. 
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14.10 09.20 Nõmba Semjonov kandis ette, et side SUSi komandopunktiga on 
taastatud, lisaks sellele saabus mulle üks suurtükk, mis on 
paigaldatud. 

 

14.10 09.35 36 kv 35 on tulekahju  
14.10 09.50  Kapten Birjukov kandis ette, et Suursadama kai on õhku 

lastud. 
 

14.10 10.00 Major Tihhomirov nooremseersant Averin koos viie võitlejaga ..... seadmega 
on saadetud 36. pataljoni komandöri käsutusse Lehtma 
sadama varustamiseks 

 

14.10 10.10  Vaenlane annab Käinale miinipildujatuld  
14.10 10.15  Vaenlane tugevdas miinipildujatuld  
14.10 10.15  Major Brantševski käskis Titovi patareil avada tuli Käina 

piirkonda 
 

14.10 10.20 54 [Kõpu] Kaks inimest on saadetud Kalestesse ülesandega välja 
selgitada, kas vaenlane tuli maale maale või mitte 

Ette kantud SUSi 
komandandile 

14.10 10.30 SUSi op. korrapidaja major Pervajevil saata välja luure Õngule ja Hütile edastatud 
14.10 10.40  Aleksejev kandis ette, et meie üksused lahkusid Käinast, 

on suured kaotused miinipildujatulest. [maha kriipsutatud] 
Ette kantud SUSi 
komandandile 

14.10 10.42 SUSi komandant käskis Aleksejevil hävitada kõik telefoniaparaadid ja anda 
kogu varustus üle Nõmbasse, et nad lahkuksid ja endal 
lahkuda Käinast [maha kriipsutatud] 

edastatud 

14.10 10.45  Vaenlane tungis Käinasse  
14.10 10.45 298 P=90 D=150 paistab suits  
14.10 11.30  Heltermaa patarei lõpetas tulistamise  
14.10 11.40 293 [Heltermaa patarei] lennuk „Ju-88” patarei kohal  
14.10 11.40 Simferoopol Suursadama kohal tiirutab lennuk 5918 
14.10 11.45 149 [Palli patarei] P=150 D=80 kb üks vaenlase lennuk. 

Kaleste piirkonnas luure vaenlast ei avastanud 
 

14.10 12.15 36  36. pataljoni staabiülemale: Tšesnovi käsutusse läheb kaks 
raskekuulipildujat ..... leitnant Prokofjev. Koos kapten 
Tšesnoviga asuta tulepunktidesse ja 7. eesliinile 

edastatud 

14.10 12.20 316 P=24° D=6m h=60 S Kaks lennukit I-153  
14.10 12.25 0219 kv 151763 kurss 190 liiguvad üks 153 ja viis I-16  
14.10 12.26 0222 P=340° N Kaks vaenlase lennukit  
14.10 12.30 316 P=240° D=8m h=800 O Kuus lennukit I-153 paistsid  
14.10 12.40 Major Pervejev Koos vanemleitnant Tihhomirovi ja politrukiga saabus 

grupp võitlejaid, 42 inimest 
 

14.10 12.42 52 [Kärdla] P=140° h=100m 4m Lendab üks vaenlase lennuk  
14.10 12.43 1221 kv 17175/3 tiirleb vaenlase lennuk  
14.10 12.50 0221 kv 17175/3 vaenlase lennuk heitis pommi  
14.10 12.50 12 [Hiiessaare] Vaenlase lennuk viskas patarei piirkonda pommi, 

kajustusi ja ohvreid ei ole 
 

14.10 12.59 52 [Kärdla] P=150° h=200 m 5m SO Üks vaenlase lennuk  
14.10 13.10 Titov Vaenlase lennuk viskas patareile ühe pommi (otsetabamus 

....) on surnuid ja haavatuid. (18 inimest). Patareist 
tulistatakse kuulipildujast vaenlase lennukit  

Ette kantud 

14.10 13.20  2. järgu sõjaväearst Laptuhhin käskis Bernšteinil minna 
Heltermaale Titovi juurde haavatute järele 

edastatud 13.20 

14.10 13.55 patarei komandör Titov vaenlase lennuki pommitamisest on 1. relva [meeskonnas] 
üks surmasaanu ja ülejäänud kõik haavatud 

 

14.10 14.00 SUSi komandant 36. pataljoni komandörile: saata üks rühm koos kahe 
kergekuulipildujaga kaitsepositsioonile Kanapeeksi küla 
juurde 

 

14.10 14.00 SUSi komandant 167. pataljoni 3. roodu komandörile: saata luure Murro 
suunas 

14.10 saadeti luure 
välja 

14.10 14.10  Kapten Birjukovil saata luure Tempa suunas, 7 sapööri ja 
1 punalaevastiklane 

 

14.10 14.10  Kõpu majakale visati kaks pommi, purustatud on maja, on 
haavatuid, 3 inimest 

 

14.10 14.10 53 [Tahkuna] Kõpu majakas on tihedas suitsus 5919 
14.10 14.20  Meremeeste salga komandöril saata luure Kõrgessaare ... 

...  
edastatud 
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14.10 14.30 149 [Palli patarei] 149. patarei komandörile: avada tuli Siluste [Sülluste?] 
küla pihta  

14.35 tuli avati 

14.10 14.35 12 [Hiiessaare] P=280° Vastase lennuk heitis 2 pommi  
14.10 15.00  Dubovski rühm läks Kanapeeksi  
14.10 15.10  Aleksejev Putkastes saatis luure välja  
14.10 15.15 149 [Palli patarei] Suurtükituli vastase pihta Silustes on lõpetatud  
14.10 15.15 SUSi op. korrapidaja Aleksejevil saata luure Nema ja Kreande Edastatud 
14.10 15.20 Major Tihhomirov Krat’il saata toiduained 250 inimesele Nõmbasse leitnant 

Pantelejevile 
Edastatud. Teatatud 
Pantelejevile 

14.10 16.00  Vastane on Silustes [Süllustes] ühe tugevdatud roodu 
suuruses, kaks suurekaliibrilist miinipildujat, 1 PTO 
käsileegiheitjatega. Andmed saadud vangist põgenenud 
Sahharovilt vanemleitnant Gorohovi roodust 33. 
pataljonist 

 

14.10 16.00 33 ... Sahharov Gorohhovi roodust sattus sakslaste kätte 
vangi kaheks tunniks, põgenes. Vangi langes täna teel 
Õngult Hütile. 

 

14.10 16.00 Radovski SUSi komandandile: isikkooseisu suurus 124, 1 
raskekuulipilduja 2D.... 

Ette kantud SUSi 
komandandile 

14.10 16.02 12 [Hiiessaare] P=120° Seitse vastase lennukit  
14.10 16.10 12 [Hiiessaare] Üks vastase lennuk suundub üle patarei Kärdla poole.  
14.10 16.25 42 [Ristna patarei] 42. patarei kohal lendab vastase lenuk  
14.10 16.29 SUSi staabiülem major Dubovskile: anda välja 200 kg lõhkeainet leitnant 

Kožõrevile 10. üksikust sapööriroodust 
Edastatud 

14.10 16.40 Aleksejev Kassaril mööda tammi liiguvad 3 tanketti ja kuni rood 
jalaväge Valli suunas 

 

14.10 16.43 SUSi komandant Patareikomandör Titovile: avada suurtükituli Kassari 
idapoolse tammi pihta 

Tuld avada ei saa, 
Patarei kohal lendab 
vastase lennuk ja 
pommitab 

14.10 16.45 SUSi komandant 12. patarei komandörile: avada suurtükituli Kassari 
idapoolse tammi pihta 

 

14.10 16.53 SUSi komandant 316. patareile: avada suurtükituli Kassari idapoolse tammi 
pihta 

 

14.10 16.55 149 [Palli patarei] Patarei kohal on vaenlase lennuk  
14.10 16.55 54 [Kõpu] Kaks vastase lennukit tulistavad ........  
14.10 17.10 98 [Heltermaa] Side 98. postiga on katkenud  
14.10 17.12 12 [Hiiessaare] P=190-200 paistab tulekahi  
14.10 17.12 53 [Tahkuna] P=158 paistab suits  
14.10 17.16 12 [Hiiessaare] P=180 SW Üks vastase lennuk  
14.10 17.35 53 [Tahkuna] P=150 paistab tulekahi D=20 km  
14.10 17.45 167. pataljoni 

komandör 
Vastane liigub tugevdatud roodu koosseisuga Hütilt 
Kõrgessaare suunas 

 

14.10 17.50 SUSi komandant Meremeeste salga komandöril asuda kaitsele teeristil kool 
- ....... 

5920 

14.10 17.50 SUSi komandant 149. patarei komandörile: avada tõkketuli teeristile kool 
.... 

 

14.10 18.10 12 [Hiiessaare] P-195 viis valget raketti  
14.10 18.25  Vanemleitnant Gor.... kandis ette: ......................  
14.10 18.30 12 [Hiiessaare] 12. patarei komandörile: Anda paar kogupauku .... Tempa 

küla ... 
 

14.10 18.30 Birjukov Kinnitamata andmete kohaselt asub vastane Tempa külas  
14.10 18.30 SUSi komandant Patareikomandör Titovile: Otsekohe hävitada kogu 

majapidamine ja minna koos 98 postiga Kärdlasse. 
 

14.10 18.35  Meremeeste salk sõitis hävitama vastast Kõrgessaare 
piirkonnas. 

 

14.10 18.40  Kapten Molodõh teatas, et Sinitsõn peab vastasega 
lahingut Tempa piirkonnas. Palus abi .......................... 

 

14.10 18.45 Karnilov  Autobuss haavatute järele koos arst Berenšteini ja 
sanitaride Ip..... ja Prohaniniga saabus Heltermaale 18.15. 
Haavatuid ei saa peale laadida, sest vastase lennukid 
pommitavad. 
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14.10 18.47  Birjukov kandis ette, et vastast Tempa piirkonnas ei 
olnud. (Signalistid eksisid). Vaata sissekannet 18.40 

 

14.10 18.47  Kaks mootorratturit sõitsid välja Puski külla major Perv.. 
juurde. 

 

14.10 19.00  Major P.... kandis ette, et vastane pöördus Hüti suunalt 
tagasi Käina poole. Luure on välja saadetud. 

 

14.10 19.07 149 [Palli patarei] 149. patarei avas tule Leigri [küla] pihta.  
14.10 19.10  Titov asus sanitaarmasinale ja sõidab ülesannet täitma  
14.10 19.15 SUSi komandant Major Pervejevile: meremeeste salk tulgu Kõrgessaarest 

tagasi endisesse asukohta Postil.  
 

14.10 20.50 33 Golovani ettekande järgi saabus tema juurde 33. 
ehituspataljoni punaarmeelane Malafejev, kes teatas, et 
Valli piirkonnas maandusid kaks või kolm vastase 
lennukit. 

Kantud ette SUSI 
komandandile 

14.10 20.50 SUSi komandant Golovanile: saata luure Valli piirkonda, selgitada välja 
vastase olemasolu ja jõudude suurus, loopida vastast 
granaatidega. 

Edastatud Golovanile 
 
5921 

14.10 21.07 0221 K-145° suunas üks valge rakett  
14.10 21.10 SUSi komandant Sinitsõnile, Lebedevile, Golovanile, Kratile: tagada luure 

enda ümber kõigis neljas suunas. 
edastatud 

14.10 21.30 Golovan Valli lennuväljal maandusid kuus vastase lennukit.  
14.10 21.30 mereväe hospital sanitaarinstruktor Prohanin (st) sõitis haavatute järele 

Nõmba külla 
 

14.10 22.50 36 Kv.4 lõhkes meremiin  
14.10 23.40 SUSi op. korrapidaja 149. patareile: saata luure Kõppu ja pidada sidet.  
14.10 23.50 SUSI komandant 316. [patareile]: anda tuld vastase pihta. Laskude vahe 15-

20 minutit 
edastatud 

14.10 23.50 SUSi komandant 33. pataljonile: asuda kaitseliinile Edastatud 
15.10   15. oktoober 1941  
15.10 00.06 06 Tahkuna piirkonnas oli plahvatus  
15.10 00.20 0222 Kärdla suunas paistab prožektorikiir  
15.10 00.20 SUSi komandant 42. patarei komandörile: tulistada Õngut edastatud 
15.10 00.26 52 [Kärdla] Kärdla piirkonnas on sisse lülitatud ... märk  
15.10 01.05 12 [Hiiessaare] P-300 kostab suurtükituli  
15.10 01.20 77 [Mootor]paat nr 2 pöördus tagasi halva nähtavuse pärast  
15.10 01.50 0221 Kärdla sadamast paistab kaater suunaga 12 patarei poole  
15.10 02.07 42 [Ristna patarei] 42. patarei tulistas Õngut ja teed loode pool.  
15.10 02.08 0215 Nähtavus 2 kilomeetrit, kuival maal 200-500 meetrit  
15.10 02.08 0217 VO väljusid  
15.10 02.08 26 [Tahkuna patarei] Nähtavus 200 meetrit  
15.10 02.08 316 Nähtavus 200 meetrit  
15.10 02.08 316 Nähtavus 200 meetrit  
15.10 02.08 42 [Ristna patarei] nähtavus 1 km ...................  
15.10 02.08 508 Nähtavus 200 meetrit  
15.10 02.08 Suursadam nähtavus 500 meetrit  
15.10 02.20 SUSi komandant Golovanil kästakse saata masin ette, seal peaks minema 

leitnant Fjodorov ja anda talle edasi, et ta täidaks SUSi 
komandandi käsu. 

 

15.10 03.20 127 Kv. 8 Kõrgessaare suunas oli merel näha valge vilkuv tuli, 
nagu morse 

 

15.10 03.31 12 [Hiiessaare] P-190° lastud üks valge rakett  
15.10 03.58 149 [Palli patarei] 149 [patareil] avada tuli Õngu pihta  
15.10 04.20 149 [Palli patarei] Tulistamine lõpetati, lasti 20 mürsku 5922 
15.10 05.15  Golovani poolt Käinasse saadetud luure Fjodoroviga 

ühendust ei saanud. Autot tulistati Putkaste poolt. Vastase 
kaks kolonni kuni 700 meest Putkastes ja Valli suunas. 
Relvastatud põhiliselt kuulipildujate ja automaatidega. 2r 
1/156 sp poolt hävitatud 40 vastast. Meie kaotusi 
täpsustakse: 2/33 oib ja 2 rood 1/156 sp hajutati, käib 
koondumine Nõmbasse. 

 

15.10 05.45  Telefoniühendus Vladivostokiga katkes, kutsungile ei 
vastata. 

07.24 taastati [side] 
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15.10 05.50 316 Suurtükituli vastase pihta Putkastes lõpetatud. Lasti 45 
tükki [mürsku] 

 

15.10 06.15 26 [Tahkuna patarei] P-10° horisondil paistab prožektorikiir.  
15.10 06.43  Golovan teatas, et Vallil ja Putkastes vastase lennukeid ei 

avastatud. Vt. sissekannet 21.30 14.10.41. a. 
 

15.10 06.50 06 kv 11 hästi kuulda diiselmootorite müra Kõrgessaare ......, 
siluette ei ole näha. 

 

15.10 06.52 26 [Tahkuna patarei] 26. patarei komandörile: valgustada prožektoriga 
juurdepääsu Kõrgessaare ....... , aga postil nr 0219 jälgida 
prožektorikiirt 

edastatud 

15.10 06.53 kapten Novikov Golovanil saata luure Vallile edastatud 
15.10 06.54 kapten Novikov 316. patarei komandörile - avada tuli Putkaste m[õisa] 

pihta 
edastatud, teatatud 
Golovanile 

15.10 06.55 0219 Prožektorikiires ei avastatud mitte midagi ..... ...... .... Vt. 
sissekannet 06.52 

 

15.10 06.55 26 [Tahkuna patarei] Prožektor välja lülitatud, mitte midagi ei avastatud  
15.10 07.15 316 316. patarei komandörile - lõpetada Putkaste m[õisa] 

tulistamine 
Nikiforov lõpetas tule 
07.16 

15.10 07.25 149 [Palli patarei] Vanemleitnant Artjušin kandis ette - Kõpu majakasse 
saadetud luure jõudis tagasi patareisse. Avastati tugeva 
pommitamise jäljed. Majakas ja ümbruskonnas vaenlast 
ega omasid ei avastatud. Majaka uks on lukustatud 
seestpoolt, koputamisele keegi ei vasta. [Telefoni]juhtmed 
on katkenud suures ulatuses. 

 

15.10 07.30 54 [Kõpu] Antud käsk SNIS piirkonna ülemale Šepelevile koguda 
inimesed ja taastada post 54 Kõpus 

 

15.10 07.50  Vanemleitnant Golovan teatas, et tema juurde tuli 
(vanemleitnant) kapten Perepelštšin oma roodust 
järelejäänud 45 inimesega. Valli piirkonnast lahkuti 19.29 
14. oktoobril, oma teekonnal vaenlast ei kohatud. Käinast 
ei tulnud Panovi, Bugajevi, Ne..... rühmad. Romanovi 
rühmast tuli ainult 15 inimest. 

 

15.10 08.15  Punalaevastiklane Dmitriev kandis ette - Emmastes 
maabuvad pidevalt vastase väed. Palju masinaid 
väeosadega [suundub] Emmastest Käina poole. Küsitleti 
13-15 aastast poisikest, see rääkis (12 km Käinast), et 
Käinas on palju saksa vägesid ja kuni 20 tanki, kuni 100 
mootorratturit ja palju autosid. Autod pole meie omad - 
kinnised. Emmaste lähedal külas ühes majas olid 
sakslased, jõid koos eestlastega. Tistin haavatud, tee peal 
suri. Punalaevastiklane Dmitriev ..... 

 
 
 
 
 
 
 
5923 

15.10 08.20  Side Birjukoviga on taastatud .Vladivostok  
15.10 09.05 SUSi op. korrapidaja Küsida kõigilt postidelt, mida on näha merel, õhus ja 

maal. Samuti ..... side kõigi allüksustega. 
 

15.10 09.07 26 [Tahkuna patarei] P-190 D-100 k-vahelduv. Üks vastase lennuk  
15.10 09.10  Sidet pole majakaga 54 post, 507. patareiga. Postid ei 

märganud midagi. 
 

15.10 09.30 316 P-110 D-6 h-30 kurss vahelduv vastase lennuk tulistab 
piirkonda 

 

15.10 09.40 SUSi staabiülem SUSi sideülemale - lõpetada side Heltermaa ja 
Suursadama liinil 

 

15.10 10.15  Side Birjukoviga katkes, pole kutsungit  
15.10 10.20 42 [Ristna patarei] Vastase lennuk heitis kaks pommi patareile  
15.10 11.00  Major Pervejev kandis ette: luure jõudis tagasi Õngu 

piirkonnast, Õngul vastast ei ole. Oli 14. oktoobri õhtul ja 
lahkus Käina suunas. Elanikke Õngul ei ole, välja arvatud 
üks vanaeit. Kõik on külast lahkunud. Meie suurtükitulega 
on tekitatud ehitistele suuri purustusi.  
Kohatud kohaliku elaniku andmetel maabusid 14. 
oktoobri öösel Nurstes vastase väed ja laaditi maha 
tanketid, suundusid Käina poole. Hulk ei ole teada. 

 

15.10 11.00  Leitnant Ivanov Leningradist kandis ette ja Laptev 
Nõmbast, et olukord on muutusteta. Vastane ei tegutse. 
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15.10 11.35 52 [Kärdla] Vastase lennuk ilmus P-170 N-50 D-2 K-vahelduv. Viskas 
ühe pommi posti piirkonda, kahjustusi ei ole. 

 

15.10 11.55 Kapten Golovan 33. ehituspataljonist saabus tema juurde punaarmeelane 
Kazatšejev Vassili Afanasjevits, kes tuli vastase tagalast. 
Kandis ette: Putkaste lennuväljal 19-19.30 14.oktoobril 
(mõisa majades) nägi 50-60 sõdurit, 8 mootorratast, 1 
miinipilduja, 1 iseliikuv suurtükk, 4 tanketti ja 200 sõdurit 
põõsastes (idapoolse) tammi juures, kus oli meie 122 mm 
haubits. Sõdurid tegelesid ümbergrupeerimisega. 
Afanasjevi kaotas teel Putkastest Käinasse postkontori 
juures. 

 
 
 
 
5924 

15.10 12.30 Birjukov Kõik on rahulik. Olukorras muutusi ei ole.  
15.10 12.40 52 [Kärdla] Vastase lennuk P-150 h-100 k-vahelduv  
15.10 12.50  Kapten Golovan kandis ette: meie luure kohtus teise silla 

juures Vallil vastase luurega, mis liikus jalgratastel 
Nõmbasse. Vastase luure avas meie luure pihta tule 
automaatidest. Meie luure läks metsa. Haavatuid ja 
tapetuid ei ole. 

 

15.10 13.20 SUSi komandant Golovanile: saata Valli-Käina teele tugevdatud luure. 
Leida vastase luure ja hävitada. 

 

15.10 13.40 167 Olukord muutusteta. Saadetud luure Hütile ja Õngule  
15.10 13.50 Golovan SUSi komandandile: Gorjunovi salgast vanemseersant 

Kalita kandis ette, et vastane liigub piki Käina-Kärdla teed 
Nõmba poole. Liigub kolonnidena, jalgsi, autodega ja 
vankritega. 

Kantud ette SUSi 
komandandile 

15.10 14.00 508 kv 151762 P-20 N-300 Vastase lennuk Ju-88  
15.10 14.00 SUSi komandant 12. patareile: avada tuli Käina-Valli tee pihta  
15.10 14.05 12 [Hiiessaare] 12. patarei avas tule Valli küla pihta  
15.10 14.10  Šubini relv [suurtükk?] saabus  
15.10 14.40  Lebedevi piirkonda tulistatakse lennukilt, viskas pommi, 

tabamusi pole 
 

15.10 15.00 SUSI komandant 12. patareile: tulistamine lõpetada  
15.10 15.10 Golovan SUSI komandandile: Nõmbasse saabusid kaks keskastme 

komandöri 2. sapööriroodust: leitnant Glazov Ivan 
Grigorjevits, leitnant Maštšenko Ivan Petrovits ja seersant 
Kuznetsov Fjodor Tihhonovitš. Kõik kolm jätsid 
lahinguvälja, kaotasid oma võitlejad ja sattusid Kärdlasse. 

SUSi komandant 
Golovanile - selgitada 
ja võtta abinõud kuni 
mahalaskmiseni 

15.10 15.10 SUSi komandant 316. patareile - anda 10 mürsku Käina pihta  
15.10 15.20 167 Lebedev 167. pataljonist teatas: ratsaluure saabus tagasi 

Murrolt. Vastast ei avastatud. Luure saadeti Hütilt Käina 
suunas ja Õngule. 167 pataljoni piirkonnas viskas vastase 
lennuk pommi ja tulistas kuulipildujast. Kahjustusi pole. 

 
5925 

15.10 16.19 53 [Tahkuna] vastase lennuk ilmus P-150 h-50 D-4 k-vahelduv  
15.10 16.28 53 [Tahkuna] vastase lennuk kadus P-120 h-100 D-8 miili K-SW  
15.10 16.30 0215 Kv 16791 Nurste piirkonnas ranna lähedal seisab suur 

transport[laev], Nurstest D-1,5, postist D-15 km 
 

15.10 16.39 53 [Tahkuna] vastase vesilennuk „MR” paistab P-70 h-5 D-5 K-NW  
15.10 16.40  Staabiülema abi ettekande kohaselt kell 12.30 kapten 

Tšesnovi juurest lahkusid teadmata suunas 
punaarmeelased Ivlev ja Konev ................. varu [reservi] 
Davõdov 

 

15.10 16.52 53 [Tahkuna] vastase vesilennuk „MR” kadus P-250 h-20 D-5 K-
vahelduv 

 

15.10 16.57 53 [Tahkuna] vastase lennuk paistab P-180 h-20 D-5 K-vahelduv  
15.10 17.05  Nooremleitnant Ivanov kandis ette, et tema piirkonnas 

mingeid muutusi ei ole 
 

15.10 17.05 53 [Tahkuna] vastase lennuk kadus P-120 D-8 h-50 k-SO  
15.10 17.10  Golovan kandis ette, et Nõmba piirkonnas olukorras 

muudatusi ei ole. Luure pole veel tagasi tulnud. 
 

15.10 17.20 508 151752 P-270 h-1500 vastase lennuk lahing tulistan [alla 
tulistatud ???]  

 

15.10 17.40 149 [Palli patarei] 42 patarei piirkonnas paistab suur tihe suits  
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15.10 17.50  Kapten Birjukov kandis ette, et tema piirkonnas Palukülas 
muutusi ei ole 

 

15.10 18.15 SUSi komandant 167. pataljoni komandörile Aleksejevile - saata 
tugevdatud luure kuni rühma suuruses Nurste piirkonda 

edastatud 

15.10 18.16 SUSi komandant kapten Golovanile - saata tugevdatud luure Käina, 
Vilivalla, ..... [Tubala?] 

edastatud 

15.10 18.16 SUSi komandant kapten Birjukovile - saata tugevdatud luure Pühalepasse edastatud 
15.10 18.40 12 [Hiiessaare] 12. patarei [algselt 42, värvilise pliiatsiga parandus 12] 

ettekande kohaselt on Pühalepa kiriku juures märgatud 
vastast 

 

15.10 18.50 77 GE-23 läheb sadamast „Vanags’i” juurde  
15.10 19.45 52 [Kärdla] P-150 üks punane rakett surnuaia taga  
15.10 19.45 52 [Kärdla] Kärdlas kostis granaadiplahvatus 5926 
15.10 19.55 12 [Hiiessaare] Kapten Birjukov kandis ette, et Tempa piirkonnas on 

vastane, 12. patareil kästi avada tuli Tempa pihta 
 

15.10 19.55 167 167. pataljon kandis ette, et Õngult kostab traktorite või 
tankettide müra, käskida 149. patareil avada tuli Õngu 
pihta 

 

15.10 20.07 12 [Hiiessaare] Avati tuli Tempa pihta  
15.10 20.30  Kapten Golovan kandis ette, et Vallile jõudmata on sild 

õhku lastud [kelle poolt?]. Muru [Murro] suunast kostab 
automootorite müra. Möödus neli saksa sõdurit erariietes. 
Määvli piirkonnas pole midagi. 

 

15.10 20.30 12 [Hiiessaare] Suurtükituli lõpetatud. Vaata sissekannet kell 20.07  
15.10 21.00  Kapten Golovan kandis ette, et Lebedevi luure käis 

Kolgal, 5 kilomeetrit Käinast. Hüti - Leigri. Mur[r]o 
Kolga 

 

15.10 21.00 12 [Hiiessaare] 12. patarei avas tule Tempo - Kerma [Tempa - Kerema] 
tee pihta  

 

15.10 21.00 26 [Tahkuna patarei] 26. patarei avas tule Murro - Hüti tee pihta  
15.10 21.00 316 316. patarei avas tule Murro - Käina tee pihta  
15.10 21.20  316., 12., 26. patarei lõpetasid tule nimetatud punktide 

pihta 
 

15.10 21.30 2/39 Birjukov kandis ette, et vastane asub Paluküla kiriku 
juures. Suurus ei ole tuvastatud  

ette kantud SUSi 
komandandile 

15.10 21.40 SUSi komandant 12. patarei komandörile - käsin avada suurtükitule 
(šrapnellidega) Paluküla kiriku tee pihta 

edastatud isiklikult 

15.10 21.47 SUSi komandant 2. järgu kapten Krat’ile - asuda valmisolekusse nr 1, asuda 
kaitsele Paluküla kiriku suunal 

edastatud. Tühistatud, 
vt. sissekanne kell 
21.53 

15.10 21.49 SUSi komandant meremeeste salga komandörile - minna Paluküla kiriku 
juurde ja hävitada vastane 

edastatud isiklikult 

15.10 21.50 52 [Kärdla] Kärdla sadamas kostis doti juurest plahvatus  
15.10 21.53 SUSi komandant Krat’ile - otsekohe saata 15 [ratsameest?] Kärdla - Prähnu 

teele ja ...... , Prähnu kaitseks tee poolt 
edastatud isiklikult 

15.10 22.05  SUSi komandant polkovnik Konstantinov lahkus Kärdlast  
15.10 22.10 26 [Tahkuna patarei] P-305 paistab merelt prožektorikiir  
15.10 22.18 major Brantševski leitnant Tšistjakovile - 12. patareil lõpetada tulistamine. 

Vt. sissekannet 21.40 
edastatud 

15.10 22.20 12 [Hiiessaare] 12. patarei teatas, et tuli on lõpetatud  
15.10 22.20 SUSI staabiülem 3. järgu kapten Ratkevitšile - kell 6-8 16.oktoobril MBR-2 

Hankost Kärdlasse 
edastatud isiklikult 
5927 

15.10 22.25 major Brantševski kapten Kortšunile - teha 3-4 lasku teele Paluküla kiriku 
juures 

 

15.10 22.30  Meremeeste salga komandör kandis ette, et väljus 
ülesandele. Vt sissekannet 21.49 

 

15.10 22.30 26 [Tahkuna patarei] 26. patarei tegi kaks lasku Palade pihta  
15.10 22.30 SUSi staabiülem OVR komandörile - kella 6 ja 8 vahel 16. oktoobril lennuk 

MBR-2 Hankost maandub Lehtmas. Valmis panna kaater 
lennuki vastuvõtmiseks. [Sissekanne märgitud värvilise 
pliiatsiga] 

edastatud sõjakomissar 
„D” OVR 

15.10 22.36 12 [Hiiessaare] 12. patarei teatas, et kaks mürsku langesid ja lõhkesid 
patarei lähedal [26. patareist?!] 
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15.10 23.00 33 33.pataljon asus kaitsele kahel joonel 4, 5, 6 punkti juures  
15.10 23.20  2/39 Birjukov teatas, et vastavalt leitnant Otšeretski 

ettekandele pooleteist kilomeetri kaugusel Heltermaa 
maanteel vastane on asunud hoonesse. 

Kantud ette SUSi 
staabiülemale 

15.10 23.25  Kõpu majaka piirkonnas lasti üks roheline rakett  
15.10 23.40  2/39 Birjukov teatas, et meremeeste salk saabus  
15.10 23.40 0219 kv 151763 P-45 lasti üks punane rakett  
15.10 23.40 0219 kv 151763 P-45 oli 20 vintpüssilasku  
15.10 23.40 SUSi op. korrapidaja Birjukovile - võtta ühendust meremeeste salgaga ja 

ratsanikega ja tegevusest kanda ette Fi..... 
 

15.10 23.50 SUSi op. korrapidaja kella 22-08 liigub kaater pargasega Ristnast Lehtmasse edastatud 149, 26, 316, 
507, 508, 2 D...., 26 

16.10   16. oktoober 1941  
16.10     
16.10  42 [Ristna patarei] Materjaalosa likvideeritud, isikkooseis liigub 149 ?? [Palli 

patarei] 
 

16.10 00.25 K.... Side Nõmbaga katkes ja ............... 12. patareiga katkes kantud ette op. 
osakonna ülemale 

16.10 01.00 26 [Tahkuna patarei] Leitnant Fomenko pidas kinni ühe naise, saatmise ... oli 
haavatud, pole teada kuidas ja millest. 

Dago käskis välja 
selgitada ja ette kanda 

16.10 01.10  Side Nõmbaga ja Leningradiga on taastatud  
16.10 02.40 0215 Õngu piirkonnas lasti valge valgustusrakett Edastatud 167 ib 
16.10 02.50 SUSi komandant 2. järgu kapten Kratile - Saata kaks jalgratturit Birjukovi 

juurde sidepidamiseks Fursoviga 
edastatud .... leitnant 
Antipov 

16.10 03.10 149 [Palli patarei] Luidja poolt lähenevad neli kaatrit Kästud 26. valgustada 
prožektoriga 

16.10 03.10 SUSi komandant 42. patarei komandörile - Lasta 20 mürsku Õngu küla 
pihta 

Edastatud raadio teel 
kv nr 0310 

16.10 03.15 149 [Palli patarei] 149. komandörile - kaatrite avastamisel prožektoriga 
otsekohe avada tuli 

Edastatud 149. patarei 
komandörile 

16.10 03.30 167 3.15 anti käsk 167 pataljoni komandörile saata luure 
Luidja suunas 

Käsu edastas SUSi op. 
korrapidaja  
5928 

16.10 03.45  Prožektori valguses ei avastatud vaatluspostide poolt mitte 
midagi 

 

16.10 03.45 SUSI op. osakonna 
ülem 

149. patarei komandörile - avada tuli Õngu küla pihta  

16.10 03.50 SUSi komandant Birjukov kandis ette, et Fursov läks kuni Paladeni. Vastast 
ei avastanud. Palade koolimaja põles. 

 

16.10 03.52 26 [Tahkuna patarei] Kõpu majaka suunast oli näha kaks sähvatust  
16.10 04.00 26 [Tahkuna patarei] Kaks automaaturit jõudsid Volkovi (42) juurde kell 03.40  
16.10 04.40 Kapten Golovan SUSi komandandile - 16.10.1941 kell 3.25 saabus 

vangistusest leitnant Davõdov, 156 pataljoni 2. roodu 
rühmaülem, kes teatas, et oli Putkastes. Vastane asus 
liikuma Putkastest kell 16.00 15. oktoobril viie kolonnina, 
üldsuurusega 350 inimest, vastane peatus Pokri [Kogri?], 
Vaemla mõisas 

ette kantud SUSi 
komandandile 

16.10 06.00 SUSi staabiülem Fursovile - otsekohe saata tugevdatud luure Suuremõisani 
või Pühalepani. Täitmisest ja tulemustest ette kanda. 

edastatud Fursovile 

16.10 06.45 0215 Õngu ja Hüti vaheliselt maanteelt kostab masinamüra ja 
automaadisr tulistamine 

 

16.10 06.50 SUSi komandant 12. [patareile] - lasta 15 mürsku Tempa pihta  
16.10 06.51 53 [Tahkuna] P-125 lasti kaks valget raketti  
16.10 06.52 12 [Hiiessaare] P-120 kaks valget raketti, plahvatus ja kuulipildujast 

tulistamine 
 

16.10 06.59 53 [Tahkuna] P-125 lasti kaks valget raketti  
16.10 07.00 Fursov SUSi komandandile - tugevdatud rühm oli Tempal, seal 

olid traattõkked. Vastane tulistas miinipildujate, 
kuulipildujate ja automaatidega 

Kantud ette SUSi 
staabiülemale 

16.10 07.00 Lehtma Kai äärde tuli 3-„KM” Kantud ette SUSi 
komandandile 

16.10 07.10 SUSi komandant 12. patareile - Tempa pihta lasta veel 15 mürsku  
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16.10 07.30 Golovan SUSi komandandile - Käina teelt kostab mootorimüra. Ida 
poolt kostab kuulipildujast tulistamist. Meie luure on 5 
kilomeetrit Nõmbast lõuna pool [Ristivälja?] 

 

16.10 08.00 Lehtma Saabusid kolm mootorpaati Hankost  
16.10 08.10 53 [Tahkuna] Paistab üks vastase kaater P-333 D-10 miili, seiskas 

masinad 
 

16.10 08.20 53 [Tahkuna] P-333 D-10 asub tundmatu kaater. Vastase lennukilt lasti 
üka punane ja kaks rohelist raketi 

 

16.10 08.30 12 [Hiiessaare] Patareis nr 12 läks kaks suurtükki rivist välja detailide 
purunemise tõttu, varuosad puuduvad. Kolmas suurtükk 
kasutusel piirangutega, laskekaugus 12 kuni 40 
kaabeltaud, laskemoona varu 250 lasku. 

 

16.10 08.35 53 [Tahkuna] Vastase lennuk viskas kaatrile kaks pommi ja tulistas 
kuulipildujast 

 

16.10 08.35 Golovan Nõmba kohal on vastase pommitaja  
16.10 08.37 52 [Kärdla] Vastase lennuk P-170 h-800 D-3 miili K-vahelduv 5929 
16.10 08.40  OVR op. korrapidaja kandis ette, et kaatrit BO-2 Tahkuna 

neeme ja Lehtma sadama vahel tulistatakse vastase 
lennukilt 

 

16.10 09.15  Telefoniside Nõmbaga ei tööta  
16.10 09.15  N  
16.10 09.15 0219 kv 151764 k-180 5-6 t.k.  
16.10 09.15 26 [Tahkuna patarei] 26. [patarei] annab tuld Nõmba pihta [taha?]  
16.10 09.15 53 [Tahkuna] P-140 D-12 lendab kaks lennukit ja paistab suur suits  
16.10 09.20  Golovan kandis ette, et Nõmba piirkonda tulistatakse 

miinipildujatest ja kuulipildujatest. Major Tihhomirov 
käskis Birjukovil saata SUSi komandopunkti kõige 
kiiremas korras Fursovi meremeeste salk 

 

16.10 09.20  Šubin - Reigi piirkonnas maabub vastase meredessant  
16.10 09.20  Major Dubovski kandis ette, et Kontarnina [Kootsaare?] 

neemel maabub vastase meredessant 
 

16.10 09.40 149 [Palli patarei] 149. patarei lõpetas tulistamise  
16.10 09.45 Furtšev Meremeeste salk sõitis välja  
16.10 09.80 316 316. patarei lõpetas tulistamise. ... välja lastud 10 mürsku  
16.10 10.00 12 [Hiiessaare] 12. patareis läks rivist välja [ka viimane,] kolmas suurtükk  
16.10 10.10 26 [Tahkuna patarei] 26. patarei avas tule Suursadama piirkonna pihta  
16.10 10.10 SUSi komandant 12. patareile - õhkida materiaalosa, sealhulgas suurtükid  
16.10 10.10 SUSi komandant 77. postile - õhkida Kärdla sadam  
16.10 10.40 52 [Kärdla] 52. post kandis ette, et Kärdla kalevivabrik põleb  
16.10 10.40 OBR mootorpaat BO-20 pöördus sihtpunkti jõudmata tagasi 

sellepärast, et mootor ütles üles 
 

16.10 10.47 53 [Tahkuna] P-75 D-10 miili paistab neli tuvastamata laeva siluetti  
16.10 10.55 316 P-316 D-12 miili K-W paistab laeva mast  
16.10 11.00 53 [Tahkuna] P-50 P-34 P-55 D-8 miili paistavad laevamastid  
16.10 11.05  Telefonisidet Kõrgessaarega ei ole (katkenud)  
16.10 11.05 316 P-48 D-12 K-S kolm laeva siluetti  
16.10 11.30 508 P-50 D-40 kaks laeva, üks suundub Lehtmasse  
16.10 11.30 53 [Tahkuna] P-320 D-12 miili vastase lennuk pommitab kaatrit ja teda 

ei tulistata [ei tulista kaatrit?] 
 

16.10 11.32 53 [Tahkuna] P-40-60 kuus tuvastamat kaatrit. 
26. patarei kästud avada tuli kuue kaatri pihta 
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16.10 11.45  Stoljarov kandis ette, et meie väeosad peavad Nõmbas 
lahingut vastasega 

 

16.10 11.45 12 [Hiiessaare] Vastane külast „Kuk” [Kukka] annab miinipildujatuld 12. 
patarei pihta 

 

16.10 11.50 149 [Palli patarei] P-30 suits  
16.10 11.50 2-35 Kaks kaatrit suitsukatte varjus suunduvad põhja poole 

kv. 2 
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16.10 11.55 316 P-160 D-13 h-1500 K-S Viis lennukit (meie) hävitajad 
kadusid vaateväljast. [Lendasid lõuna poole] 
Golovan kandis ette, et vastane tungib Käina poolt 
Nõmbasse, tellis lennukid Nõmba külasse. Vaja on miine, 
polgu ja pataljoni omasid. 

 

16.10 12.00 26 [Tahkuna patarei] 26. patarei avas tule Kukka küla pihta  
16.10 12.05 Golovan tugevduseks jõudis kohale meremeeste salk  
16.10 12.10 12 [Hiiessaare] patarei linnakust kostab kuulipilduja tulistamist  
16.10 12.13 12 [Hiiessaare] Telefoniside 12. patareiga on katkenud, kutsungile ei 

vastata 
 

16.10 12.25 316 P-36 N D-12 Kaks kaatrit kadusid vaateväljast  
16.10 12.43  2/39 Birjukov kandis ette, et 12. patareis oli kuulda 

tugevat plahvatust 
Kantud ette SUSi 
komandandile 

16.10 12.45 316 P-35 D-10 miili paistab kaater  
16.10 12.45 SUSi staabiülem 

Saveljev 
12. patarei komandöril kanda ette olukorrast Edastatud raadio teel 

...... 
16.10 12.47 36 Silmapiiril N suunas paistab üks vastase laev  
16.10 13.00  Birjukovi salgast Otšeretski ettekande kohaselt vastane 

hõivas Paluküla 
 

16.10 13.00 12 [Hiiessaare] 12. patarei avas tule Paluküla kiriku pihta  
16.10 13.00 316 P-15°–37° D-11,5 miili O[st] Paistab kolm kaatrit  
16.10 13.08  Afanasjevi rood asus oma positsioonile eesliinil  
16.10 13.10 26 [Tahkuna patarei] 26. patarei komandöril kanda suurtükituli Kukkalt üle 

Palukülasse 
Edastatud 

16.10 13.10 36 Kärdla suunas tulevad kaks laeva  
16.10 13.20 316 avas tule Nõmbast lõuna poole 800 meetrit, 10 mürsku  
16.10 13.25 SUSi komandant 42. patarei komandörile: viivitamatult teatada 

materiaalosa seisukord ja laskemoona varu 
Edastatud raadio teel 
... 
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16.10 13.45 316 P-25° ja 27° manööverdavad kaks kaatrit  
16.10 13.55 36 Sanitaarteenistuse ülem - 36. pataljoni op. korrapidaja 

saata arst Vodjahhina sanitaarmasinaga ja kahe võitlejaga 
Nõmbasse haavatute järgi. Lahinguline olukord selgitatud. 
Arst sõitis välja .......... 

Edastatud. 
................................... 

16.10 14.00 Kapten Golovan SUSi komandandile - asusime kaitsele vanas kohas. 
Vastane annab tugevat tuld miinipildujatest ja asub minust 
500 meetri kaugusel. Vastase lennukid on minema 
kihutatud meie [värvilise pliiatsiga alla joonitud] 
hävitajate poolt . Olen ringkaitses. Vastase lennukid 
lendavad jälle, heidavad pomme ja tulistavad 
suurekaliibrilistest kuulipildujatest. Palun toetuseks 
suurtükituld Nõmbast 800-1000 m lõuna poole Käina 
maanteest vasakule. Side Teiega on katkenud. Võitlejad ja 
komandörid kaitsevad mehiselt meile usaldatud piirkonda. 
122 [mm] jaoks on vaja moona, 120 jaoks samuti, jäänud 
on 18 tk. 82, 50 ja 76 jaoks on samuti moona vaja. Miinid 
on olemas Stoljarovil. Meie poolt on saadetud üks auto 
laskemoona järele, üks jalgrattur ja üks ratsanik 
sidepidamiseks. Meie omad hävitasid kaks vastase 
tanketti. Palun saata sanitaarauto. Haavatuid pole 
millegagi veda, on tapetuid. ............ veame haavatuid 
komandopunkti juurde meditsiinipunkti. Arsti ei ole. 
Palun taastada side Teiega, me suudame korrigeerida 
patareide tuld. Kinnitan, et hoian piirkonda oma käes. 
Vastaseid on kõigest 350 meest, viis tanketti, 
1 polgumiinipilduja, 2 pataljonimiinipildujat. 

 

16.10 14.02 53 [Tahkuna] 65° O 15 miili Kaks kaatrit kadusid  
16.10 14.07 508 kv 151764 P-240 Ühte vastase lennukit tulistati kaks 

korda 
 

16.10 14.10  Telefoniside ...... ja Krat’iga katkes, kutsungile ei vastata Sidemehed välja 
saadetud 14.17 

16.10 14.15 53 [Tahkuna] P-165 Vastase lennuk heitis pommi D-7 miili  
16.10 14.30  Sideülem kapten-leitnant Kutšenko sõitis kaitseliinile saabus tagasi 15.35 

5932 
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16.10 14.45  2. järgu kapten Krat teatas, et ta asub Lehtmas. Vastane 
sisenes Kärdlasse, vabriku suunast. 

Ette kantud SUSi 
komandandile 

16.10 15.07 0215 kv 15174/4 vastase lennuk viskas neli pommi  
16.10 15.10 SUSi komandant  Gluhovile - võtta 30 meheline komando ja teostada luuret 

Kärdla ja ..... [majaka?] suunas 
edastatud isiklikult 

16.10 15.12 SUSI komandant mootorrattur .... Galantsevile 33. pataljonist - sõita Kärdla 
suunas, mitte Kärdlani välja ja kui kohtab kedagi, siis 
selgitada, mis toimub Kärdlas. Tagasitulekul kanda luure 
tulemustest ette. 

Edastatud isiklikult 

16.10 15.20 SUSi komandant meremeeste salga komandorile Firsovile - lüüa vastane 
väja Kärdla linnast. Sakutada meremeeeste kombel. 

edastatud isiklikult 

16.10 15.30 SUSi komandant käskis tagasi tuua sanitaarauto, mis läks kapten Golovani 
juurde kell 13.55 36. pataljonist koos arst Vodjahiniga 

edastatud, auto on 
tagasi 

16.10 15.33 167 Lebedev 167. pataljonist kandis ette - rühm, mis oli 
saadetud luurele Nurstesse, teatas: Mänspel on väikesed 
vastase grupid. Nurstes on üks tankett, kuni rood 
mootorrattureid ja .... rühm. Osa vastaseid Õngul ja osa 
Käinas. Rühm jätkab luuret. 

 

16.10 16.30 156 156. pataljoni juurde kinnitatud salga komandör kandis 
ette - tankitõrjekahuri meeskond hävitas kolm vastase 
tanketti. Meeskonnast langes välja üks liige (haavatud). 

 

16.10 16.40  Sanitaarteenistuse ülem sõitis hospitali Lehtmasse  
16.10 16.50  149. patareis, 156. pataljonis ja nooremleitnant Ivanovi 

juures olukorras muutusi ei ole 
 

16.10 17.20  Netroiko kandis ette, et pidas Lehtma tee ristmikul kinni 
grupi 48 inimesega eesotsas Kuharenko ja Vatot.... Need 
inimesed paigutas ristmikule Tšesnovi üksusse. Sidet 
peavad nad Tsešnovi esimese doti kaudu. 

ette kantud 
komandandile 

16.10 17.25  Antud käsk Gluhovile sõita selle grupi inimeste juurde ja 
edastada korraldused polgukomissarilt 

edastatud Gluhovile 

16.10 17.50 53 [Tahkuna] P-55 D-12 K-O Neli kaatrit läksid  
16.10 17.55 SUSi komandant  Antud käsk 156. pataljoni komandörile - tagada 

vanemleitnant Miroš.... salga toitlustamine 
edastatud 
staabiülemale 

16.10 18.09 SUSi ülem 42. patarei komandörile - teatada materiaalosa seisukord 
ja laskemoonavaru. Miks te ei anna tuld Õngu pihta? 

edastatud raadio teel 
18.00 

16.10 18.10 SUSI komandant 26. patarei komandörile - avada tuli Kroogi pihta 
Potšun.... 

edastatud major 
Brantševits 

16.10 18.30 316 Kuus vastase kaatrit kadusid P-70 D-12 K-O  
16.10 18.35 Lebedev 167. pataljoni piirkonnas olukord muutusteta  
16.10 19.00 53 [Tahkuna] P-55 D-0,5 paistavad [valgus]peegeldused veel  
16.10 19.10 53 [Tahkuna] P-333 D-10 .............. ................... paistavad kaatrid  
16.10 20.45 Laptuhhin Haavatute laadimine läheb normaalselt. Lõpetamisest 

kantakse ette. 
 
5933 

16.10 21.00 316 P-360 nähtav prožektorikiir  
16.10 21.10 316 P-360 Kostab kaatrite müra  
16.10 21.40 Navagin Polkovnik Konstantinovi ülesanne täidetud Ette kantud SUSi 

komandandile 
16.10 21.42 Lehtma 3 mootorpaati lahkusid Lehtma sadamast Hankosse  
16.10 21.45 0219 P-90 Välja lastud üks valge rakett  
16.10 22.00 316 Patarei avas tule Männamaa külale  
16.10 22.00 Pervejev Nurste suunas välja saadetud luure jõudis Nurstesse, 

vastast ei avastanud. Luure tegi kindlaks vastase 
olemasolu Männamaa külas.  

Ette kantud SUSi 
komandandile 

16.10 22.10 OVR KD-„20” saabus Reigist Lehtmasse. KD-„23” madalikult 
lahti päästetud ja toodud Lehtmasse 

 

16.10 22.30 Laptuhhin Paigutatud 28 inimest [haavatud] kaatritele. Saabus 
komandokeskusse  

 

16.10 23.00 leitnant Ivanov Olukord muutusteta. Rühma positsioonist Nõmbas sõitis 
läbi leitnant Ivanov SUSi staabist 

 

17.10   17. oktoober 1941  
17.10   36. pataljonist kanti ette, et talle teatas vanemleitnant 

Kozakov, et 33. pataljoni rood, mis asub Reigis, taganeb 
peakaitseliinile. Ta küsis, kas jätta postid Luidjale. 

staabiülemale ette 
kantud 
5936 
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17.10   Stoljarov kandis ette, et n-lnt Ivanovi rühma ründab kuni 
rood vaenlast, tulevahetus kuulipildujatest ja 
käsirelvadest. 

 

17.10 00.20  Nooremleitnant Ivanov kandis ette, et tema juurde saabus 
10-liikmeline grupp võitlejaid erinevatest allüksustest, 
piirivalvureid, 36. pataljonist ja jalaväest. Ööseks jäävad 
tema juurde 

 

17.10 00.25  Galanin on töö lõpetanud, ootab edasisi korraldusi. Avas tule Palukülale 
17.10 00.40 36 Kärdla rajoonis 3 valget raketti  
17.10 00.50  [sissekanne puudub]  
17.10 00.55 167 Major Pervejev kandis ette, et luure suundus lõuna poole 

ja Golavani juurde pole veel jõudnud. 
 

17.10 01.30  Meremeeste salga jaoks saabusid .......  
17.10 02.00 36 kv. 2 merel lastud üks valge rakett  
17.10 02.20  Telefoniside Afanasjeviga on katkenud, aga 149. patareis 

ei ole väljakutset 
 

17.10 02.30  Telefoniside Afanasjeviga on taastatud  
17.10 02.30 36 Merel põhja pool oli näha prožektorikiir  
17.10 03.05 316 P-83 D-6 miili merel lastud uks valge rakett, samast 

suunast kostusid vintpüssilasud 
 

17.10 03.30 167 Luure kandis ette, et Mänspe külas on väike grupp vastase 
jalaväge. SUSi komandant käskis Fursovil saata välja 
rühm võitlejaid ja hävitada. 

 

17.10 03.55 167 Lebedev saatis luure välja kolmes suunas - Tihu-
Männamaa, Õngu ja Nurste 

Ette kantud 

17.10 04.22 36 Meie poolt on kinni peetud nooremleitnant Sluhov Ette kantud 
17.10 04.30  Telefonist, kes pidas ühendust meremeeste salgaga, kandis 

komandopunktist ette, et kõik tulevad tagasi, jättes 
ees[liinil] kõik ............... 

 

17.10 04.35 SUSi komandant  käskis 5. kaitsepunktis kõik lähenejad ilma hoiatamata 
maha lasta  

Edastatud Tšesnovile 

17.10 05.20  Mootorpaadid jõudsid Hankosse  
17.10 06.35 316 SO ¼ suunast kostis suurtüki kogupauk  
17.10 06.50  Afanasjev kandis ette, et Mudaste külas on käod 

[snaiprid?]. Kästi võtta abinõud .... 
 

17.10 06.50 149 [Palli patarei] Suurtükiväeülem käskis 149. patarei komandöri abil 
vanemleitnant Artjušinil avada tuli Õngu pihta 

Edastatud 
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17.10 06.50 26 [Tahkuna patarei] 26. patarei komandöril kästud avada tuli Kärdla pihta. Edastatud  
17.10 06.55 149 [Palli patarei] 149. patarei avas tule Õngu pihta  
17.10 06.55 26 [Tahkuna patarei] 26. patarei avas tule Kärdla pihta. Vaata sissekannet 06.50  
17.10 07.10 316 Saabus esimene ešelon. (üleminek 2 km)  
17.10 07.15 149 [Palli patarei] Suurtükituli Õngu pihta lõpetada Edastatud 
17.10 07.20 42 [Ristna patarei] Kapten Volkov saabus koos isikkooseisuga 149. 

patareisse. Kuvakin eriosakonnast ja  
vanempolitruk Gordejev 42 patarei sõjakomissar läksid 
majakameestega kaatril 149. patareisse 

 

17.10 08.15 Jelna .......................  
17.10 08.16 Vest P-82 D-8 H-20 k-W Üks vastase lennuk  
17.10 08.17 Kust P-25 h-10 D-3 k-W Üks vastase lennuk  
17.10 08.30 167 Luure saabus tagasi Õngu rajoonist ja kandis ette suurest 

vaenlase koondumisest 
 

17.10 08.30 Vest P-82 D-8 h-20 k-W Üks vastase lennuk  
17.10 08.45 Vest P-160 D-10 h-900 k-W Vastase lennuk lendab  
17.10 08.50 53 [Tahkuna] P-57 D-12 Paistavad viie tuvastamata laeva siluetid  
17.10 08.50 Kust vastase lenuk kadus P-230 h-600 D-10 k-SW  
17.10 09.05 36  kv 2 silmapiiril paistavad viie laeva siluetid  
17.10 09.07 53 [Tahkuna] P-40 D-10 K-NW Viis kaatrit  
17.10 09.07 Vest üks vaenlase lennuk paistab P-203 D-9 h-800 k-O  
17.10 09.09 Kust P-180 h-700 D-45 K-O Üks Junkers-88  
17.10 09.30 167 Luure Männamaa-Tihu suunas avastas vaenlase koos ühe 

soomusmasinaga, mis hajutas meie luure 
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17.10 09.30 SUSi komandant Major Dubovskil [Dubrovski] paigutada teine neljaraudne 
kuulipilduja Lehtmasse 

 

17.10 09.37 Vest 1 vaenlase lennuk kadus P-240 D-11 H-800 K-SW 
Lehtma kohal tulistavad [tulistatakse?] 2 vaenlase lennukit 
kuulipildujatest 

 

17.10 09.40 Vest P=32 D=11,5 K-O paistab kaater  
17.10 10.05 SUSi san. teenistuse 

ülem 
Major Stoljarovil saata välja arst ..... autoga haavatute 
evakueerimiseks Lehtma Kärdla teelt ja luureks 
sellepärast, et puudub sanitaarauto, mis saadeti 33. 
pataljoni 16.10 kell 19.00.  

 

17.10 10.08 SUSi komandant 26. patarei komandörile. Otsekohe avada suurtükituli ... 
teeristile 2 km 

 

17.10 10.17 26 [Tahkuna patarei] 26. patarei komandöril lõpetada tuli.  
17.10 10.20 Ivanov Lõuna pool Afanasjevist Golovani salk peab lahingut 

vaenlasega Kanapeeksi teel 
 

17.10 10.20 SUS komandant 156. pataljoni komandörile - Afanasjevi grupiga rünnata 
vaenlast küljelt Kanapeeksi lähedal. Pärast vaenlase 
asukoha täpsustamist patereidel avada tuli 

Isiklikult edasi antud 
156. komandörile 

17.10 10.30  Kuulipildujapunkt nr 7 kandis ette: vaenlane liigub teel 
eraldi gruppidena ja .......... 

 

17.10 10.30 Vest Kärdla - Lehtma piirkonnas vastaselennuk tulistab 
[tulistatakse?] 

 

17.10 10.50 156 156. pataljon ei vasta telefonile, liini katkestus  
17.10 11.07 149 [Palli patarei] SUS komandandile: Enam ei jõua. Piir. 149. patarei ... 

[komandör, asetäitja?] 
 

17.10 11.15 sadama[?] op. 
korrapidaja  

Vaenlane tulistas Lehtma kaid, välja lastud 15 mürsku  

17.10 11.20  Ivanov kandis ette, et tema poolt välja saadetud luure 
vaenlast ei avastanud 

 

17.10 11.20 316 1. doti rajoonis visatud üks pomm. Kaugusmõõtja dott nr. 
1 

ette kantud 

17.10 11.35 SUSi komandant Major Dubovskile: Suurtükituld mitte avada. Major Dubovskile 
edasi antud 

17.10 11.43  Lebedev kandis ette: 1,5 km Puski kirikust lõuna pool 
liigub vaenlase kolonn 

 

17.10 11.45 SUSi komandant 149. patarei komandörile: Avada suurtükituli Puski külast 
1,5 km lõunas, lasta 100 mürsku.  

Edastatud raadio teel 

17.10 12.15 Kazakov Üks [esimene?] punkt tankitõrjekahuriga tulistamisest on 
purustatud [auk] ja rivist välja viidud kaks kuulipildujat. 

 

17.10 12.30  Major Stoljarov küsis, mida teha kapten Rebjakovi? 
inimestega (eestlastega) 

SUSi ette kantud 

17.10 12.35 SUS: Major Stoljarovil [jätta inimesed] paigale, jätkata 
tulepunktide väljaehitamist 

 

17.10 12.40 Süürtükiväe ülem  507. patareile - Valmistada ette andmed ja mürsud 
maapealsete sihtmärkide tulistamiseks kaitseliini vasakul 
tiival 

 

17.10 12.45 SUSi komandant Afanasjevile - Afanasjevil [patarei?] viivitamatult maha 
võtta ja minna eesliini taha Tarestesse 

Edastatud ... 12.55 

17.10 12.55  Nooremleitnant Ivanov (Leningrad) kandis ette: 3 km 
kaugusele saadetud luure vaenlast ei avastanud. Kõik 
rahulik. 

 

17.10 13.00  Vaenlase kuulipilduja Tarestesse viival teel hävitatud 
meie välisuurtükkide tulega. Vaenlase poolt tugev 
miinipilduja ja kuulipilduja tuli kaitseliinile Tareste 
piirkonnas  

SUSi komandandile 
ette kantud 

17.10 13.00 019? P-82° D-4 m H-25 K-W Vastase vesilennuk  
17.10 13.00 Süürtükiväe ülem  149. patareile - Viivitamatult avada tuli .....? pihta, mis on 

2 km Puski kirikust kagu suunas 
Edastatud raadio teel 
kodeeritult 13.00 

17.10 13.06 508 Vaenlase lennuk ründas seitsmel korral, on haavatuid, 
anname tuld. Martõnov. 

SUSile ette kantud 

17.10 13.15  Lebedevi vasakul tiival asus Zahartšenko allüksus 
lahingusse vaenlasega 

SUSile ette kantud 
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17.10 13.20 507 Vaenlase lennuk ründab patareid. [507. zeniitpatarei 
komandör] Nestertšuk 

SUSile ette kantud 

17.10 13.25 Lebedev Läheme üle uude komandopunkti. SUSile ette kantud 
17.10 13.30  Staabiülem - Afanasjevile: Asuda kaitse eesliinile 

Tarestes. 
Edastatud 

17.10 13.30  Tulepunktid nr 1 ja 7 on hävitatud, punktiga nr 5 side 
katkenud. Suurtükiväe ülem. 

 

17.10 13.31 26 [Tahkuna patarei] Suurtükiväe ülem - 26. [patareile]: Avada tuli kaitselini 
vasakule tiivale.  

Edastatud 26. Avada 
tuli 13.35 

17.10 13.40  SUSi komandant käskis kella 16.00 eraldada major 
Dubovski (Tareste) käsutusse[:]  
Galanin 30 võitlejat, 1 raskekuulipilduja, 2 
käsikuulipildujat  
Nikiforov 80 võitlejat, 1 raskekuulipilduja, 1 
käsikuulipilduja  
Nestertšuk 30 võitlejat, 1 käsikuulipilduja 
Martõnov 30 võitlejat, 1 käsikuulipilduja 
Suurtükidivisjon 60 inimest, 2 käsikuulipildujat 
Afanasjev 80 [number üle kirjutatud, oli 30?] inimest 
Kokku 310 inimest 

 

17.10 13.52  Suurtükiväe ülem - 507, 508 [originaalis maha 
kriipsutatud]: jätkata kaitse eesliini vasaku tiiva 
tulistamist. 

Edastatud 

17.10 14.22 149? .................välja tulistatud 100 mürsku  
17.10 14.22 156 ......................  
17.10 14.35  Nooremleitnant Ivanovi allüksus kandis ette, et metsas 

liigud Tahkuna suunas grupp tundmatuid inimesi. Luure 
välja saadetud, jagu on lahinguks valmis. (Teatatud 
Stoljarovile) 

Kantud ette ... ülemale 

17.10 15.10 ..... Vaenlane tulistab patareid miinipildujatest Edastatud  
17.10 15.30 26 [Tahkuna patarei] ...................... 20 mürsku  
17.10 15.35 ..... Martõnov kandis ette, et saatis autoga 20 inimest ja kolm? 

käsikuulipildujat  
 

17.10 15.37 9.... ............... kandis ette, et Puski suunast tulistab vaenlane 
miinipildujatest Luidjat 

Ette kantud KSUS 

17.10 15.45  [SUSi varustusülem kapten] Krat SUSile: Mida teha 
kariloomadega? 

Ette kantud KSUS 

17.10 15.45  KSUS Krat’ile: Kariloomi mitte hävitada, anda 
isikkoosseisule kolmekordne [toidu]norm päevas. 

Edastatud 

17.10 15.50  Stoljarov kandis ette, et ... 5 hävitajat „I-16”.  
17.10 15.50 149 [Palli patarei] KSUSilt 149. rannapatareile: Avada tuli Puskile Edastatud 
17.10 15.50 26 [Tahkuna patarei] 26 SUSi k[omandandi?]le: ...... tuld antakse KSUSile ette kantud 
17.10 15.50 316 KSUSilt 316-le: Avada tuli Kärdla-Tahkuna teele  
17.10 15.55  Major Stoljarov: Olukord kell 15.00. Luure kandis ette: 

Kärdlast Lehtma poole liigub vaenlase jalaväerodu 
suurune üksus. Vaenlase miinipildujad hoiavad rannikult 
tule all Tareste küla ja meie eesliini.  

 

17.10 15.55 36 Vaenlane tulistab suurtükkidest ja miinipildujatest eesliini 
ja ka kaitseliini tagust ................................. 

 

17.10 15.57 36 KSUS-ilt 36. ehituspataljonile: Panna valmis okastraat ja 
öö jooksul .................. ja panna miinid. 

 

17.10 16.00  Nooremleitnant Ivanov: ............. Kärdla ... metsateed 
mööda liigub kaks vaenlase kolonni. Valmistume 
lahinguks. 
/ Teatatud Stoljarovile ja kästud tal ühendust võtta 
Ivanoviga ja vajadusel toetada suurtükitulega. 

 

17.10 16.00 Stoljarov: Meie hävitajate „I-16” poolt alla tulistatud üks vaenlase 
lennuk. 

 

17.10 16.46  Telefoniühendus n-lnt Ivanoviga lõpetatud.  
17.10 17.00  Telefoniühendus .....? katkenud.  
17.10 17.00  Leningradiga [Ivanovi väeosa koodnimetus?] 

telefoniühenduse tagamiseks läks välja sidemees Jeršov. 
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17.10 17.00 SUSi staabiülem: Raadiogramm 149. patarei komandörile: kandke ette, kas 
teie juurde on jõunud Lebedev või ..... Kandke ette 
olukorrast. 

 

17.10 17.08  Vanemleitnant Galanin: kell 16.30 saadetud 30 inimest 
rea- ja nooremate komandöride koosseisust ja 
raskekuulipilduja major Dubovski käsutusse.  

 

17.10 17.15 SUSilt: Major Stoljarovil kästi korraldada kullerside n-lnt 
Ivanoviga. 

 

17.10 17.20  .....? rajoonis tulistab vaenlane miinipildujatest  
17.10 17.21 316 Kirdest? on kuulda lennukimüra.  
17.10 17.32 53 [Tahkuna] ...................[lumi?] saabumisega kadusid vaateväljast 4 

kaatrit P-45 D-10 
 

17.10 17.45  Punaarmeelane Jeršov kandis ette, et sideliini 
nooremleitnant Ivanoviga taastas, kuid Ivanovi rühma ja 
vaenlast ei kohanud. 

 

17.10 17.45 SUS Major Stoljarovil kästi viivitamatult kindlaks teha 
nooremleitnant Ivanovi rühma asukoht 

Edastatud 

17.10 17.46  Kapten Nikoforov kandis ette: major Dubovski käsutusse 
Tareste külla on saadetud 1 keskastme komandör, 10 
nooremkomandöri, 84 reameest ja 3 kergekuulipildujat. 
Nestertšuk kandis ette: major Dubovski käsutusse Tareste 
külla on saadetud 3 nooremkomandöri, 10 reameest ja 1 
kergekuulipilduja. 

 

17.10 18.40 36 Vanempolitruk ............ 36. üksiku ehituspataljoni 3. 
roodust? teatas, et vanempolitruk .... läks kaatril kell ... 
Hankosse. 

Ette kantud 
polgukomissarile 

17.10 18.45  Major Dubovski kandis ette, et tulepunkt [dott], mis 
[varasema] ettekande järgi hävis pommitabamusest, sai 
miiniga otsetabamuse ambrasuuri. Tulepunkt jäi terveks, 
rivist välja langesid kuulipilduja ja isikkooseis. ....... 
sakslasi Tareste küla piirkonnas eesliinil ei ole, lahkusid 
teadmata suunas. Afanasjev pole saabunud 

 

17.10 18.46  Major Stoljarov kandis ette, et nooremleitnant Ivanovi 
rühm tuli Kanapeeksist kaitsejoone taha Naidjonovi 
käsutusse täienduseks. On 7 haavatut. Sakslased on 
Kanapeeksi talus kuni roodu suuruses koos 
miinipildujatega. 
Palun saata auto ainult haavatute järgi vanasse SUSi 
komandopunkti 

 

17.10 18.50  2. järgu sõjaväearst Laptuhhin9 kandis ette, et hospitalist 
saadeti auto haavatute järele vanasse SUSi 
komandopunkti [KP SUSa] 

 

17.10 19.00  Major Brantševski 26. patarei komandörile: viivitanmatult 
avada tuli Kanapeeksi talu pihta .... 

 

17.10 19.00 OVRa 17.10.41 19.00 Kuunar „Maria” ja kuunar „Kron” asukoht 
.... Lehtmas. Nr 1745 

Edasi antud leitnant 
Korolevile? 

17.10 19.10  Naidenov teatas, et vaenlane on 800–1000 m kaugusel 
Tahkuna-Kärdla teeristist. Vaenlase suurus kuni rood koos 
tanketiga. 

 

17.10 19.12  Major Pervejev? Kõrgessaare 35 inimest läbi metsa 
taganes Tahkunasse Vaenlane on Luidjal, rohkem kui 
rood. Ründan? kahest suunast: Puski ja Hüti 

 

17.10 19.15 SUSi 
meditsiiniteenistuse 

ülem: 

Mereväe hospitali ülemale: saatke sanitaarauto SKP? 
(endine SUS) major Stoljarovi juurde haavatute järele. 
Ühtlasi saatke talle sidumismaterjali. 

Edastatud 

17.10 19.40  Edastatud SUS-i komandandi käsk: Leitnat Ogarkovil 
otsida üles Leibovitš ja saata GSP? 

 

17.10 19.41  Leitnant Ogarkov teatas, et Leibovitš läks kell 04.00 
Hankosse 

 

17.10 19.45 156 1/156 teatas, et välja läks luure Kanapeeksi teeristile 5941 

                                                      
9 ЛАПТУХИН Владимир Иванович - военврач 2-го ранга, Начальник Санитарной 
службы СУС БОБР [Памяти военных медиков Моонзунда - К. Б. Стрельбицкий] 
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17.10 20.00  Saabusid 3 punaarmeelast ... meremehed? ............ 316 
patarei ........................... 

 

17.10 20.35 36 Antud käsk 36. ehituspataljoni komandörile ........... ala öö 
jooksul mineerida 

Edastatud .... 

17.10 20.55  Kärdla ... teenistuse ülem Kuharenko? teatas, et kell 11-12 
17.10.1941. a. ................ Glukovo ja Kuharenko astusid 
lahingusse Tahkuna-Lehtma teeristi rajoonis. ................... 

Ette kantud SUSi 
komandandile 

17.10 21.10  Edastatud SUSi komandandi käsk - Kuharenkol koos 
tervete võitlejatega minna Stoljarovi käsutusse (SUSi vana 
komandopunkt) 

 

17.10 21.15  Naidjonov teatas, et luure Kanapeeksi küla juures vaenlast 
ei avastanud. 

Ette kantud SUSi 
komandandile 

17.10 21.15  SUSi komandant - major Stoljarovil kõik ....., kes 
saabuvad tagasi vaenlase tagalast ja omadest maha jäänud 
... kinni pidada ja .... nendelt ... 

Edasi antud isiklikult 

17.10 21.35 26 [Tahkuna patarei] Antud luba 26. patareil tulistada prožektorikiire järgi ......  
17.10 21.45  Major Pervejev? teatas, et vaenlane hõivas Puski, Luidja 

ja tulistab suurtükkidest Luidja, ... Heiste 
Ette kantud SUSi 
komandandile 

17.10 21.48 26 [Tahkuna patarei] 26. patarei prožektoriga midagi ei ...., prožektor 
kustutatud. 

 

17.10 21.48 26 [Tahkuna patarei] 26. patarei - betoonitehase suunast kostavad 
vintpüssipaugud 

 

17.10 22.10  SUSi komandant - kapten-leitnant Olšinski? kästi ilmuda 
SUSi peakomandopunkti 316. patarei juures 

................ 

17.10 22.20  Antud edasi käsk major Stoljarovile saata luurele 
nooremleitnant Ivanov Kanapeeksi külla eesmärgiga 
hävitada vaenlane. 

edastatud isiklikult 
Stoljarovile SUS 

17.10 22.40 149 [Palli patarei] 149. patarei saadud Artjušinilt signaal „lahkun”? Edastatud major ... kell 
22.41 

17.10 23.15  Major Dubovski teatas, et ta saatis luure paremale ja 
vasakule tiivale 

 

17.10 23.15  SUSi käsk major Dubovskile saata luure Kärdla suunas Edastatud isiklikult 
17.10 23.15  SUSi komandant - 2 järgu kapteb Kratil kästakse ilmuda 

SUSi peakomandopunkti 
Edastatud isiklikult 

17.10 23.15 36 36. ehituspataljon - .... majakast vasakul merel märgatud 
tulukest 

Antud käsk jälgida 

17.10 23.20  Peakomandopunkti saabus kapten-leitnant Olšinski? (vt 
sissekannet kell 22.10) 

 

17.10 23.25  Major Tihhomirov? - Kazakovil teha pidevat luuret 
Mudastes - Kodestes 

5942 
Edastatud isiklikult 

17.10 23.30  Hospitali ülemal kõik haiged ja haavatud hospitalist 
evakueerida kella 00.30 18.10.1941. a Lehtma sadamasse 

Edastatud isiklikult 

17.10 23.30  Edastatud SUSI komandandi käsk vanemleitnant 
Galaninile avada suurtükituli Kanapeeksile ... 

 

17.10 23.35 26 [Tahkuna patarei] 26. patarei avas tule Kanapeeksile. Nikiforovil avada tuli 
... Kärdla pihta 

 

17.10 23.40  SUSi staabiülem - Osmussaare komandandile: kuunar 
„Kron” .............. Osmussaar 10. oktoobril kella 01.00 kuni 
kella 9-ni. 

Raadio teel edastatud 

17.10 23.45 53 [Tahkuna] P=1900? välja lastud valge rakett  
17.10 23.50  Edastatud käsk Stoljarovile pidevalt teha luuret Posti 

teeristil. Kell 06.00 pärast major Pervejevi saabumist 
Malvastesse sulgeda tee leitnant .... allüksuse rajoonis, 
lõuna pool langetada metsa  

 

17.10 23.55 316 316. patarei avas tule Kärdla ....? pihta  
18.10   18. oktoober 1941  
18.10 00.05  SUSi komandant käskis: .......... baseeruda teise kohta 

sellise arvestusega, et katta Lehtma sadamat vaenlase 
lennukite rünnakute eest 

Edastatud isiklikult 

18.10 00.09  Kazakov kandis ette, et luure luure läks Mudastesse - 
Kodestesse (vaata sissekannet kell 23.25 17.10.1941. a.) 
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18.10 00.50  Hospitalist on avakueeritud Lehtma sadamasse 52 haiget 
ja haavatut, neid saadavad arst Boroditš ja sanitarid 
Gurkin ja D.... 

Kantud ette polkovnik 
Saveljevile 

18.10 01.35  156. pataljoni komandörile - 167. pataljoni saabumisel 
koondada reserv tee rajoonis - märkus 15,8 

Edastatud 01.35 

18.10 01.40 156 SUSi komandant 156. pataljoni komandörile: .........  Edastatud isiklikult 
major Stoljarovile 

18.10 01.55  Side major Per...... on katkenud  
18.10 02.00  Navagin kandis ette - täiendvad [tule]punktid on tehtud 

(Lehtma teel). Esimesel lõpetatakse hommikul 
maskeerimine, teine .... [lahingu]valmiduses õhtuks. 
Kaitseliini tagant vaenlase suunast karjutakse vene keeles: 
„Rebjata, tulge meie poole üle!” 

 

18.10 02.00 26 [Tahkuna patarei] Prožektoriga ei avastatud mitte midagi  
18.10 02.07 36 Kvartalis 2 .....  
18.10 02.40  Stoljarov kandis ette, et Ivanovi luure[grupp] läks välja  
18.10 02.50 156 156. pataljoni komandörile: Kontrollida dottides olevat 

isikkooseisu. 
Edastatud isiklikult 

18.10 03.23 35 On kuulda ... tulistamist ja juttu Tšesnovi paremalt tiivalt Kästud välja saata 
luure 

18.10 03.42  Tšesnov kandis ette: vaenlane ...... 5-6 punktis ..... 
miinipildujad 

 

18.10 04.27  SUSi komandant käskis kuunar „Kroni” väljumise 
Osmussaarele ära jätta. Kuunar viivitamatult remontida. 
Remondil kasutada kvalifitseeritud tööjõudu. 

............... 

18.10 04.30  Dubovski kandis ette, et ummistus [raidtõke?] Lehtma -
Kärdla teeristil on demonteeritud, sakslased .... 

Ette kantud SUSile 

18.10 05.05  Meie kaitseliini vasakul tiival on merel näha valge tuluke.  
18.10 05.13  Korolev? Lülitada tööle prožektor parempoolses sektoris  
18.10 05.17  Korolev? Prožektoriga midagi ei avastatud  
18.10 05.20 316 316. lõpetas tulistamise  
18.10 05.50 26 [Tahkuna patarei] 26. lõpetas tulistamise  
18.10 06.02 26 [Tahkuna patarei] Pandi tööle prožektor, midagi ei avastatud  
18.10 06.05  Sideülem käskis: SNIS piirkonna ülemal või komissaril 

...... raadiojaamas 
Edastatud isiklikult 

18.10 06.25 Lebedev? Saabus SUSi vana komandopunkti juurde, temaga on 136 
inimest 

 

18.10 06.25 Pervejev? Saabus SUSi vana komandopunkti asukohta ...   
18.10 06.50 Stoljarov Vaenlane hõivab Kanapeeksi talu kuni roodu jalaväega, 

palun suurtükitule toetust. Luuregrupp Postilt? ei ole 
tagasi tulnud 

 

18.10 07.00 26 [Tahkuna patarei] 26. patareil avada tuli (20 mürsku) Kanapeeksi talu pihta Edastatud 
18.10 07.15 26 [Tahkuna patarei] 26. patarei avas tule Kanapeeksi talu pihta  
18.10 07.18 Kazakov  Luidja suunal tegutsenud luure kannab ette, et läbi Lauka 

liigub kolonn kuni 150 inimest suunaga Kõrgessaare 
poole. Kolonni eesmärki ei tuvastatud. Välja on saadetud 
täiendav luure. 

 

18.10 07.18 Stoljarov Mürsud langevad hästi  
18.10 07.42 26 Suurtükituli lõpetatud  
18.10 07.45 36 Operatiivkorrapidaja kandis ette: Luure saabus tagasi 

Ristilt, vaenlast ei avastatud Kärdla-Lehtma teel, kuulda 
..... 

5943 

18.10 08.20  SUSi komandant käskis kapten Kljutšnikov? koos salgaga 
minna SUSI vana komandopunkti asukohta. Asuda major 
Stoljarovi käsutusse. 

Kljut.. edastatud 

18.10 08.30 26 [Tahkuna patarei] 26. patarei tulistab kaitse eesliini Tuli lõpetatud 08.35 
18.10 08.57  ........................  
18.10 09.00 26 [Tahkuna patarei] 26. patarei avas tule Kärdla-Lehtma teeristile 09.35 tuli lõpetatud 
18.10 09.02  Stoljarov kandis ette, et tema lõigus on rindejoonel kõik 

rahulik, täielik vaikus, vaenlane ei tegutse 
 

18.10 09.02  Major Dubovski kandis ette, et luure märkas mingite 
kastide mahalaadimist autolt Kärdla-Lehtma teeristil 
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18.10 09.15  Galanin kandis ette, et tema juurde saabus 100 inimest 
................. 

vt sissekannet 13.10 

18.10 09.20  Tšesnov kandis ette, et Kärdla teed mööda tulevad 
mootorratturid pealetungile 

 

18.10 09.20  Tšesnov: palun saata arst ja auto. 
Stoljarov kandis ette, et vaenlane on kv[artalis, 
kvadraadis?] 252. Naidjonov ona rühmaga peab lahingut. 

 

18.10 09.35  Soljarov kandis ette, et lahingu ajal Naidjonoviga 
vaenlane ....... ja hajus metsa 

 

18.10 09.40  KSUS käskis major Dubovskil: 1) saata luure ühe rühma 
suuruses mööda metsa Tarestest Kärdla suunas. 2) Teine 
rühm saata Kärdla-Lehtma tee suunas, teest põhja pool 
kuni Ristini. 
Major Stoljarovil saata kuni rühma suurune luure 
Kanapeeksi ja Risti-Koidma suunal.  
Kazakovil saata kuni rühma suurune luure Posti-Koidma-
Kidaste suunas ja tagasi.  

Edastatud. Luure 
saatis välja ... 36. OIB 
 
Edastatud. Luure 
väljus (Morozov) 
Edastatud. Luure 
väljus (Kazakov) 

18.10 09.50  Major Dubovski kandis ette - punkt nr 5 teatab, et Kärdla 
teelt kostab tugev mootorimüra - ilmselt tankid ja 
lennukimüra. 

 

18.10 10.15  2. järgu sõjaväearst Laptuhhin: arst Berengi...? on kästud 
sõita sanitaarautoga Tareste külla haavatute järele. 

Edastatud 

18.10 11.00  Major Tihhomirov: major Dubovskil kästud võtta maha 
postid Kootsare ninalt ja OTS? neemelt. Vastu võttis 36. 
pataljoni staabiülem 

5944 

18.10 11.00  Kapten ...... kandis ette, et teel liigub Kärdla poolt 
autokolonn ja mootorratturid 

 

18.10 11.00  Major Brantševski [SUSi suurtükiväe ülem] 26. patarei 
ülemale: avada ... tuli Kärdla-Lehtma teele .... kuni 
teeristini 

 

18.10 11.02 36 36. pataljoni staabiülem .......... Tihhomirov? kandis ette, 
et vaenlane ..... asub ................. 

 

18.10 11.10 26 [Tahkuna patarei] 26. patarei tulistab Kärdla-Lehtma teed  
18.10 11.50 26 [Tahkuna patarei] 26. patarei lõpetas tulistamise  
18.10 12.15 36 6. roodu (36. pataljon) komandör kandis ette, et 

kv[artalis? kvadraadis?] 261 on vaenlase patarei. 
26. patarei komandöril kästud avada tuli. 

 

18.10 12.55 33 SUSi staabiülem Radovskile? (33. pataljon): kõik oma 
väeosast mahajäänud üksikvõitlejad, kes saabuvad 
vaenlase tagalast, tuleb kinni pidada ja relvad ära võtta. 

Edastatud isiklikult 

18.10 13.00 36 36. pataljoni staabiülem ... : rannas oleva raidtõkke taga ... 
juures on vaenlase miinipilduja, mis tulistab meie 
liikuvaid gruppe. Meie patarei tulistab minipilduja 
tulepunkti. Luure pole tagasi saabunud ja sidet nendega 
pole. 

Kantud ette .... 

18.10 13.10 26 [Tahkuna patarei] 26. patarei komandör vanemleitnant [nimi puudub] kandis 
ette, et tema juurde ilmusid: 42. patarei .... [vojenkom? 
komandör?] Gordejev, 149. patarei vojenkom Kostin, 
leitnant Narjatšikov 42. patareist, rea- ja 
nooremkomandöride koosseisust 130–150 inimest. 42. 
patarei komandör kapten Volkov F.I. asub 44. [Tohvri?] 
kaitsel. (vaata sissekannet kell 09.15) 

Kantud ette SUSi 
staabiülemale 

18.10 13.30  36. pataljoni komandörile, 156. pataljoni komandörile: 
kontrollida eesliinil laskemoona olemasolu ja vajaduse 
korral täiendada varusid.  

 

18.10 14.15  Operatiivosakona ülem: Major Stoljarov kandis ette, et 
olukord on muutusteta, luure pole tagasi saabunud. 

 

18.10 14.45  Major Stoljarov kandis ette, et tema kaitsesektori keskel 
metsas raidtõkkest 150 meetri kaugusele tulid 15 saksa 
sõdurit valgete rätikutega ja hakkasid karjuma: „Venelane, 
tule meie juurde?” 

Kantud ette polkovnik 
Saveljevile [SUSi 
staabiülem] 
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18.10 14.47  SUSi staabiülem polkovnik Saveljev käskis major 
Stoljarovil minna ümber ja võtta vangi, ettevaatlikult tulla 
tagasi (vaata sissekannet kell 14.45) 

Stoljarovile edasi 
antud ............ 
5945 

18.10 15.00 36 36. pataljoni staabiülem teatas: vaenlase miinipilduja, mis 
tulistas, vaikis mõneks ajaks, aga nüüd tulistab jälle. 
Tagasi saabunud luure teatas, et Kärdla tee piirkonnas 
avastati vaenlase kogunemine. Korolevi? patarei avas tule 
vaenlase pihta ja vaenlane hajus. Väljasaadetud luure ei 
ole ... tagasi saabunud 

Ette kantud SUSi 
staabiülemale 

18.10 15.10 Morozov Minu poolt välja saadetud luure teatas, et Reigi piirkonnas 
avastati vaenlane kuni rühma suuruses. Luure jätkab tööd. 

Ette kantud SUSi 
staabiülemale 

18.10 15.20 507 507. [õhutõrje]patarei kandis ette, et 1 kahur ja 400 
mürsku on saadetud major Dubovski käsutusse. 
Major Dubovskile teatatud. 

Ette kantud SUSi 
staabiülemale 

18.10 15.25 SUSi staabiülem:  36. pataljoni komandörile: teha pidevat aktiivset ... luuret. 
Luurel otsida kontakti vaenlasega, selgitada välja 
grupeeringud, ......., kogunemiskohad ja tuua „keel” 

Edastatud .... 
staabiülem 

18.10 15.30  Major Stoljarov kandis ette, et tema kaitsesektoris 100 
meetrit raidtõkkest metsas süütas vaenlane lõkked. 
Tulistada [neid] kuulipildujatest ja suurtükkidest? ma ei 
saa. 

Staabiülemale ette 
kantud 

18.10 15.30 507 SUSi suurtükiväe ülem 507. patarei komandörile: avada 
tuli vaenlase pihta vastavalt Stoljarovi ettekandele. (vaata 
sissekannet kell 15.30) kv[artal?] 238 50 mürsku 
pindalaliselt. 

Käsk edastatud. 
Patarei avas tule kell 
15.31 

18.10 16.05 507 SUSi suurtükiväe ülem: 507. [patarei] komandöril 
lõpetada kv 238 tulistamine ja kanda tuli üle kv 272 

 

18.10 16.10 508 SUSi staabiülem 508 õhutõrjepatarei komandörile: valida 
positsioon Lehtma sadama kattetule tegemiseks 

Edastatud isiklikult ja 
komandöri enda poolt 
vastu võetud 

18.10 16.15  Major Stoljarov kandis ette, et Ivanovi 2. jagu [salk?] 
pidas lahingut vaenlasega. Vaenlane varjus metsa. Ivanovi 
salgas üks haavatud võitleja. 

Staabiülemale ette 
kantud 

18.10 16.15 507 507. patareil lõpetada kv 271 tulistamine  
18.10 16.25  Major Dubovski kandis ette, et parema tiiva luure saabus. 

Sigala külas avastati köök ja kuni rood sõdureid. Posti 
küla juures metsatukas avastati vaenlase grupeering. 

Staabiülemale ette 
kantud 

18.10 16.25  SUSi staabiülem major Dubovskile: saata Postile täiendav 
luure ja selgitada vaenlase jõudude suurus. 
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18.10 17.00  Major Dubovski kandis ette, et lääne pool .... Lehtma teest 
vaenlane tulistab suurtükkidest ja miinipildujatest. Kuulda 
om mootorimüra. 

Ette kantud 
komandandile 

18.10 17.08 26 [Tahkuna patarei] SUSi suurtükiväe ülem 26. patarei komandörile: avada tuli 
Sigala ja Reigi külade pihta esmalt ....... 

Edastatud isiklikult ja 
helistatud ka 

18.10 17.25 Šubin Tahkuna-Kärdla teeristist 300 m lõuna pool liigub 
vaenlase jalavägi. 

...... 

18.10 17.26 508 SUSi suurtükiväe ülem 508. õhutõrjepatarei komandörile: 
avada tuli Kärdla-Tahkuna teeristi pihta 

Edastatud 

18.10 17.43 Galanin Ülesanne täidetud (vaata sissekannet kell 17.08)  
18.10 18.15 508 508. patarei lõpetas tulistamise  
18.10 18.30  Major Stoljarov kandis ette, et kv[artalites?] 235, 217, 218 

on kuulda puuseppade tööd. Mootorimüra. Luure välja 
saadetud. Ivanovi lõigus on rahulik. 

Staabiülemale ette 
kantud 

18.10 18.30 36 Vaenlane on Posti külast lahkunud  
18.10 18.45  SUSi staabiülem major Stoljarovile: otsekohe saata autoga 

peakomandopunkti kapten Golovan 
Edastatud 

18.10 19.00  Kell 19.00 18.10.41 sõidab kaater GE-20 Lehtmast 
Ristnasse ja tagasi, puksiiris kaater 

Edastatud 36, ...., 507, 
508, 26, 316, ... 

18.10 19.20 Kazakov Luure teatas, et vaenlane on kuni kahe rühma suuruses 
Mudaste rannas ja teel. Antud abivägi ühe laskurrühma 
suuruses 33. pataljonile 

Ette kantud SUS 

18.10 21.10 Kolesnitšenko Tahkuna majakal alates kella 23.00 anda 30 sekundiline 
plink iga 30 minuti järel 

Edastatud 
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18.10 21.30 36 Vasakul tiival mereni saadetud luure ei ole tagasi tulnud, 
aga kuulda on tulevahetust. Teine luuregrupp läks läbi 
tõkke kuni esimese liinini. Midagi ei avastatud, tõke on 
purustatud. 

Ette kantud KSUSile 

18.10 22.00 Ivanov Luure komandör nooremleitnant Ivanov kandis ette: liiguti 
vasakult tiivalt mereranda, avastati suur vaenlase 
koondumine vasakul pool teed, mis läheb Kärdlasse, 
purustatud maja juures. Vaenlase sõdurid istuvad metsas, 
seal on köök. Tihedalt liiguvad veoautod kastidega, 
ilmselt laskemoonaga. Mõlemas suunas liikusid mõned 
sõiduautod ohvitseridega. Luuret tulistati vaenlase 
valvepostide poolt.  

6947 

18.10 22.00 Kazakov Luure pole tagasi saabunud. Kõik on rahulik. Midagi pole 
avastatud. 

 

18.10 22.10 OVR? Asub reidil? ....  Edastatud 508. .... 
18.10 22.12 156 Minu poolt reserv 185 inimest. Jaotatud kolmeks salgaks. 

1. salk komandör kapten Golovan, komissar politruk 
Aleksejev 
2. salk komandör nooremleitnant Trošin, komissar 
politruk Gavrilov. 
3. salk komandör leitnant Rešnitsenko, komissar politruk 
Lebedev. 
Alla kirjutanud major Stoljarov 

 

18.10 22.12 Korolev Patarei tulistab kaitse eesliini  
18.10 22.30 SUSi komandant 33, 36, 156: sektori komandant käskis ilmuda 

komandopunkti ............ komandöril ja komissaril.  
Saveljev [polkovnik, SUSi staabiülem] 

Edastatud; 
33 - Radovski 
36 - Dubovski 
156 - Stoljarov 
 23.50 

18.10 22.50 Stoljarov Luure saabus tagasi. Ogandi piirkonnas jäädi suurtükitule 
alla. Kokkupuudet vaenlasega ei olnud. 

Ette kantud 
operatiivosakonna 
ülemale 

18.10 23.15  Tahkuna majakas töötab  
18.10 23.25 SUSi staabiülem Pervejevile: koos Lebedeviga ilmuda komandopunkti 

Dubovski juurde operatiivülesande täitmiseks. 
Edasi antud isiklikult 

19.10   19. oktoober 1941  
19.10 00.15  2. järgu sõjaväearst Laptuhhin KÄSKIS hospitali ülemal 

korraldada haigete ja haavatute saatmine Lehtma 
sadamasse, saatjateks arst Boroditš? ja sanitarid Nurk V. 
ja Printseva E. 

Edastatud 

19.10 00.40  Vanemleitnant Belov kandis ette, et Stoljarov ja komissar 
sõitsid välja SUSi komandopunkti 

 

19.10 00.50 36 On antud käsk 36. pataljoni staabiülemale: pataljoni 
võitlejatest koostada 200 liikmeline salk koos kahe raske- 
ja nelja kergekuulipildujaga ja koondada see oma 
komandopunkti piirkonnas. Inimesed võtta rannast, kaitset 
puudutamata. Koondumine viia läbi viivitamatult. 

Edastatud 36. pataljoni 
staabiülemale 

19.10 00.55  Hospitali ülem kandis ette, et haavatute ja haigete 
laadimine hospitalis on lõpetatud. Sadamasse saadetakse 6 
inimese poolt. 

Ette kantud 2. järgu 
sõjaväearst 
Laptuhhinile 
5948 

19.10 01.00  Lehtmast sõitis välja kaater Ristnasse, vastu kaatrile GE-
20. 

Edastatud: 316, 26, 
507, 508  
Koroljovi pat. 

19.10 01.20 KSUS: SUSi varustusülemal 2. järgu kapten Kratil kästi: 
viivitamatult välja saata nii palju autosid kui võimalik 26. 
patarei komandöri vanemleitnant Galanini juurde kapten 
Volkovi jaoks inimeste saatmiseks Lehtmasse. 

Edastatud 

19.10 01.45  2. järgu kapten Krat kandis ette, et 3 autot on välja 
sõitnud, neljas auto läks tankima ja sõidab ka kohe välja. 

 

19.10 01.45 KSUS Volkovil kästakse otsekohe suunduda Lehtmasse, 
autodega kohtub tee peal. 

Edastatud 
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19.10 02.00  Vanemleitnant Belov kandis ette: kell 01.15 Ivanovi lõigu 
ees kolme talu juures lasti üles valge rakett ja tulistatakse 
kuulipildujast. 
01.30 .............? meremeeste salgast läksid luurele 7. 
punktist, teatas, ................................ on talle antud käsk - 
jätkata saadud ülesande täitmist, minna tõkke taha, kust 
kostavad kirvehoobid ja mootorimüra, luurata ja võtta 
„keel”. 
Kazakovi piirkonnast saadeti üks jagu luurele. Mudaste 
külas ühes majas avastati sakslased, aga midagi ette ei 
võetud. 
Kui jagu tagasi tuli, anti talle käsk - võtta maha vaenlase 
vahipost, hankida „keel” ja maja koos vaenlastega 
hävitada. 

 

19.10 02.30  Belov teatas, et luuret viiakse läbi neljas suunas: 7. punkti 
[doti?] piirkonnas, Mudaste külas, vasakul tiival ja 
Ivanovi [lõigu] ees. 

 

19.10 02.55 SUS komandant käskis 36. pataljoni komandöril: tõmmata tagasi 3. rood 
vasakule tiivale, 4. rood paremale tiivale. 

Edastatud Dubovskile 

19.10 03.30 36 36. pataljoni staabiülem kandis ette, et kaitsepiirkonnas 
toimub miinipilduja- ja automaatide tulevahetus. 
Luure, mis läks randa mööda Kärdlani, avastas 2 
miinipildujapatareid - üks triangulatsioonitorni juures, 
teine rannas Kärdla poole. Kaevikus võeti kinni saksa 
sõdur, aga teda kohale tuua polnud võimalik. Sõdur torgati 
täägiga läbi, automaat toodi väeossa. 
Praegu tehakse luuret vasakut kallast pidi. 
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19.10 04.00 316 316. patarei avas tule rannikule Tareste-Kärdla vahel, 
Kärdlast tipust põhja poole?, Kärdla-Paluküla piirkonnale 
ja Palade külale ja Kärdla sõjaväelinnakule (44 mürsku) 

 

19.10 04.10  Stoljarov kandis ette, et olukord on muutusteta.  
19.10 04.20 36 kv? 2 välja lastud 4 valget raketti, häält pole kuulda.  
19.10 04.25 26 [Tahkuna patarei] 26. patarei komandöril vanemleitnant Galaninil kästakse 

valgustada alates 150 kuni 220. 
edastatud 

19.10 04.50 26 [Tahkuna patarei] Vanemleitnant Galanin 26. patareist: vastavalt SUSi 
komandandi käsule kella 00.30 kuni 07.30? tulistatud 
järgmisi sihtmärke: Kidaste 20 mürsku, Koidma - 10, 
Pa...? - 17, Saidi? - 20, Kärdla sõjaväelinnak - 20, Kärdla 
läänepoolne serv - 20, Kärdla idapoolne serv - 10, 
Kanapeeksi - 40, Sigala - 20, Posti - 20, Reigi - 20. 
Kokku 200 mürsku. 

 

19.10 05.09 53 [Tahkuna] P-172° välja lastud 1 valge rakett  
19.10 05.25  ./. sp Belov kandis ette, et olukord on muutusteta, luure 

pole tagasi saabunud. 
 

19.10 05.50 53 [Tahkuna] 180° välja lastud 1 valge rakett  
19.10 05.55 33 33. pataljoni staabiülem teatas, et kaitsepiirkonnas on 

täielik vaikus, luure ei ole tagasi saabunud. 
 

19.10 06.20 OVR? 2 kaatrit „MO” tulid Lehtma sadama juurde.  
19.10 06.21  Major Stoljarov kandis ette: nooremleitnant Ivanovi luure 

andmetel on Kanapeeksi küla piirkonnas märkimisväärne 
vaenlase koondumine miinipildujate ja kuulipildujatega. 
Tulistan suurtükkidest Kanapeeksi küla. 

Stoljarovil kästud 
suurtükituli lõpetada 
06.27 

19.10 06.29 26 [Tahkuna patarei] 26. patarei komandöril avada tuli Kanapeeksi küla pihta. Edastatud. Tuli .... kell 
06.55 

19.10 06.35 36 Kärdla suunast lastud 2 valget raketti  
19.10 06.37 36 Kärdla suunast lastud 1 valge rakett  
19.10 07.15 53 [Tahkuna] P-176° lastud 2 valget raketti  
19.10 07.25 316 316. patarei komandöril kapten Nikiforovil kästud avada 

tuli Kanapeeksi pihta. 
Tuli avatud kell 07....7 

19.10 07.55 53 [Tahkuna] P-270° D-1kb .... kalda juurde 1 mootorpaat  
19.10 08.00  Vanemleitnant Kazakov kandis ette, et olukorras muutusi 

ei ole, luure pole tagasi saabunud ja luureandmeid 
laekunud ei ole. 
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19.10 08.05  Major Dubovski .... Kazakovi vaata sissekannet kell 08.00  
19.10 08.07  Major Stoljarov teatas, et kaitsepiirkonnas on vaikus, 

luure töötab, luureandmeid laekunud ei ole. 
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19.10 08.10  Nooremleitnant Ivanov kandis ette, et Kärdla-Kõrgessaare 
teel sõitis vaenlase mootorrattur. Mootoratturit tulistati 
vasakpoolsete naabrite poolt ja pöördus tagasi. 
Kanapeeksist on kuulda vaenlase ... 

Kantud ette ... ülemale 

19.10 08.24 53 [Tahkuna] Mootorpaat nr 20, mis eile kell 19.00 väljus Lehtmast, tuli 
Tahkuna majaka juurde ja lasi maale 14 inimest. 

 

19.10 08.32  Kaatri nr 20 vanem kandis ette, et ... kaatrit ei .. Ristnast 
... istub madalikul ...... ......... Lehtma sadamani 

 

19.10 08.40 SUSi suurtükiülem 26. patarei komandörile: Avada tuli Kärdla-Tahkuna 
teeristi pihta 

 

19.10 08.45  Lehtma sadama juurde tulid 3 kaatrit „MO”  
19.10 09.40  Major Dubovski kandis ette, et tema piirkonnas käib 

miinipilduja?, kuulipilduja ja käsirelvade tulevahetus 
 

19.10 09.45  Vanemleitnant Kazakov kandis ette, et tema piirkonnas on 
vaikne. Luure tegutseb, ettekandeid ei ole. Eilsetes 
lahingutes on üks surmasaanu. 

 

19.10 10.05 Morozov Kaitsepiirkonnas on kõik rahulik. 5. rood läheb endisele 
positsioonile. 

 

19.10 10.15 Stoljarov Stoljarovi vasakul tiival korraldas vaenlane öösel rünnaku.  
19.10 10.20 316 P-36 D-10 K-.... 2 laeva siluetti  
19.10 10.20 SUSi suurtükiülem 26. patarei komandörile: avada tuli .............  
19.10 10.23  Vanempolitruk Paršajev? kandis ette, et patarei ... 

positsiooni 
 

19.10 10.23 36 36. pataljoni staabiülem kandis ette: vaenlane tuli läbi 
tõkkest ja okastraadist ja piirab 11. punkti (VIII). 
Toetuseks on saadetud rühm Tareste külast. 

Komandandile ette 
kantud 

19.10 10.25 53 [Tahkuna] P-30 D-10 N-SO 2 kaatrit  
19.10 10.30  Major Stoljarov kandis ette, et 11. punkt on vaenlase poolt 

ümber piiratud. Läbimurde likvideerimiseks on saadetud 
reserv. 

Komandandile ette 
kantud 

19.10 10.35 SUSi komandant Leitnant Galaninile: Otsekohe saata autodega Volkov 
Stoljarovi juurde, Malvaste kool. 

Edastatud 

19.10 10.35 SUSi suurtükiülem 508. õhutõrjepatarei ja 316. patarei komandörile: avada 
tuli vaenlase pihta. 

 

19.10 10.42  Kazakov kandis ette, et piirkonnas on kõik rahulik.  
19.10 11.00  O......ki kandis ette, et vaenlane avas suurtükitule Lehtma 

sadama pihta, mürsud (2) kukkusid kai piirkonda, 
purustusi pole. Vaenlase patareide mahasurumiseks 
saadetud ... Katajev? 

Komandandile ette 
kantud 
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19.10 11.05 SUSi suurtükiülem 26. patarei komandörile: avada tuli Kärdla läänepoolsele 
servale. 

Edastatud 

19.10 11.07  Belov kandis ette: vaenlane piirab 10. punkti  
19.10 11.10 53 [Tahkuna] 1 kaater lahkus Lehtma sadamast K-NO  
19.10 11.12  Dubovski kandis ette: vaenlase patarei asub ... Kärdlast 

200 meetrit paremal. 
 

19.10 11.15  Vanemleitnant Galanin kandis ette: Volkov lahkus 
Stoljarovi juurde 

 

19.10 11.15 316 316. patarei komandörile: avada tuli vaenlase patarei pihta 
... Kärdla vaatetorn SNiS 

 

19.10 11.17 156 7. punkti pihta on vaenlane avanud tugeva miinipilduja ja 
püssitule 

 

19.10 11.23 156 10. ja 7. punkt ei ole vaenlase poolt ümber piiratud. 7. 
punkti ees tegi vaenlane suitsukatet. 

 

19.10 11.25  .... Lehtma kandis ette: kaater, mis käis mootorpaadi GE-
20 järgi, ei pöördunud tagasi? 

 

19.10 11.39 53 [Tahkuna] P-40 D-10 2 kaatrit. 
P-90 D-2,5 3 kaatrit seisavad? 

 

19.10 11.40 53 [Tahkuna] Leitud suits P-40 2 km ei ole näha  
19.10 11.40 SUSi 

operatiivosakonna ülem 
Kapten Tšesnovile: ette kanda, kus asub vaenlane Edastatud raadio teel 
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19.10 11.45  Morozov kandis ette: Ivanovi rühm lahkub teed mööda 
minu vasakule tiivale. Aga minu piirkonnas on kõik 
rahulik.  

 

19.10 11.50 SUSi komandant Antud käsk 316. [patarei] komandörile. Saata rühm 36. 
pataljoni komandöri käsutusse. 
26. patarei komandörile. Saata Fedorovski rühm 36. 
pataljoni komandöri käsutusse. 

Edastatud  
............  
36. pataljon 

19.10 12.15  Dubovski: Vaenlane murdis läbi 8. punkti ja suundub 
Lehtma tee poole. 

 

19.10 12.15 Suurtükiülem 507: Avada tuli Lehtma-Kärdla tee pihta.  
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Wochenschau: film, uus film, muu illustratiivne 
materjal 

Samm-sammult saksa kinokroonika jälgedes (6 min 24 sek):  
https://www.youtube.com/watch?v=aI9jj-MPJMA&feature=youtu.be 
 
Originaalmaterjal: 
https://archive.org/details/1941-10-29-Die-Deutsche-Wochenschau-582 
https://www.youtube.com/watch?v=p1cy-dLiWWw 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aI9jj-MPJMA&feature=youtu.be
https://archive.org/details/1941-10-29-Die-Deutsche-Wochenschau-582
https://www.youtube.com/watch?v=p1cy-dLiWWw
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Kangelased ja legendid 
Hans-Gotthard Pestke 

 
 
Annetuse põhjus: 

Hiiumaa edelatipus asuva Hindu läheduses paikneva patarei võtmine oli otsustavaim ning 
isiklikust otsusest kantud vaprustükk. Alles peale selle patarei väljalülitamist oli diviisil 
võimalik täiendavaid jõude, ja eelkõige suurtükiväge üle Soela väina ning Soelast Sõrule 
paisata ja kaotusteta kaldale tuua. 

Ka teiste patareide võtmine põhines ülemleitnant Pestke tugevale otsustusjõule ja 
isiklikule vaprusele. Seega mängis ülemleitnant Pestke otsustavat rolli Hiiu saare kiirel 
hõivamisel ja seda suhteliselt väheste kaotuste juures. 
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Nikolai Petrov (1910-1941) 

 
 
Kapten-leitnandi auaste 17.11.1938. Aprillis 1940 määrati komandöri abiks allveelaevale 
„Štš-307”. Jaanuaris 1941 sai sama laeva komandöriks. Suure Isamaasõja ajal tegi ühe 
21-päevase lahingretke, mille käigus 10. augustil Hiiumaa lähistel uputas torpeedo-
rünnakuga saksa allveelaeva „U-144”. See oli Baltimere laevastiku allveelaevnike 
esimene kinnitatud võit käimasolevas sõjas. 1941. aasta oktoobri algul Nikolai Petrov 
arreteeriti ja talle mõisteti 10-aastane vanglakaristus kurikuulsa 58 paragrahvi alusel 
(kontrevolutsiooniline tegevus, riigireetmine). Suri vangistuses samal aastal. 1975. aastal 
karistus tühistati ja kriminaalasi lõpetati. 

Grigori Davidenko 

 
 
Grigori Mitrofanovitš Davidenko on sündinud 1916. aastal Voroneži oblastis. NLKP 
liige. Ta teenis 1937. aastast sõjalaevastikus ja tegi Suure Isamaasõja lahingud kaasa Balti 
laevastiku koosseisus. 22. juulil 1944 anti G. Davidenkole Nõukogude Liidu kangelase 
nimetus. 

Balti laevastiku 7. kaatrite divisjoni kaatri-traaleri komandör vanem G. Davidenko 
võttis osa Nõukogude Eesti kaitselahinguist. Ta aitas neil raskeil päevil maandada vastase 
tagalasse 11 dessanti ja viis seitsmel korral luurajad hitlerlaste poolt hõivatud saartele. 

1941. aasta augustis, kui fašistid olid vallutanud maa poolt Paldiski sadama, 
evakueeris G. Davidenko linna viimased kaitsjad Lääne-Eesti saartele. Saaremaa ja Hiiu-
maa kaitsmisel toimetas vapper kaatri-traalerikomandör Nõukogude sõjameestele 
lahinguvarustust ja viis saartelt Hankosse 300 haavatud võitlejat. 

Kui Hiiumaa tuli raske võitluse järel vaenlasele loovutada, siirdus G. Davidenko 
Hankosse. Käsk sealt lahkuda saabus 2. detsembril 1941. Võtnud pardale viimased 
poolsaare kaitsjad, alustasid kaatrid ohtlikku reisi Kroonlinna.  

Suursaare läheduses sattus G. Davidenko kaater vaenlase seatud allveelaevade-
vastastesse tõketesse. Kui naaberkaatrid meeskonna ja laeval olnud võitlejad oma pardale 
võtsid, püüdis komandör üksi kaatrit võrkudest välja tuua. Samas kõlas plahvatus: lõhkes 
võrkudesse kinnitatud miin. Kaater hukkus. Veerandtunni möödudes tõsteti jääkülmast 
veest välja imekombel pääsenud G. Davidenko. 
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1942. aastal juhtis G. Davidenko traallaeva, mis 3. augustil sattus miinile.  
1943. aastal tegutses G. Davidenko edukalt Soome lahe idaosa mereteede miinidest 

puhastamisel ja laevade konvoeerimisel. 
1944. aastal võttis G. Davidenko osa Nõukogude Eesti vabastuslahinguist. Kui 

Nõukogude kaatrid 26. mail pärast lahinguülesande täitmist miinivälja läbides kodu-
sadamasse tahtsid pöörduda, ründas neid 37 vaenlase lennukit. Hitlerlased heitsid alla 74 
pommi ja tulistasid laevu pardarelvadest. G. Davidenko ei kaotanud külma verd. Ta 
manööverdas oskuslikult miinivälja kitsal läbikäigul ja tõi kaatrid vaenlase õhurünnaku 
alt tervena välja. 

Nõukogude Liidu kangelase nimetuse saamiseks esitamiseni oli G. Davidenko 121 
korda osa võtnud miinide traalimisest ja 18 dessandi maandamisest Soome lahe ja Balti 
mere rannikule. Lahinguülesannete täitmisel näitas ta üles suurt mehisust ja vaprust. 

Praegu elab kangelane Leningradis.  
[Sõjasangarid. Tallinn 1978, lk 87-88] 

Boriss Uštšev 

 
 
Boriss Uštšev on sündinud 1915. aastal Kasahhi NSV-s. Ta astus komsomoli lähetusega 
Frunze-nimelisse mereväekooli. Selle lõpetanud, hakkas ta teenima Balti laevastikus, kus 
võeti ka Kommunistliku Partei liikmeks. B. Uštšev võttis osa Nõukogude Eesti kaitse- ja 
vabastuslahinguist. Mehisuse eest anti talle 22. juulil 1944 Nõukogude Liidu kangelase 
nimetus. 

Balti laevastiku torpeedokaatrite brigaadi 1. divisjoni salgakomandöril kapten-
leitnant B. Uštševil tuli esimese lahinguülesandena oma meeskonnaga mineerida sisse-
pääsud Soome lahte. 

28. augustil 1941, kui Nõukogude väed Tallinnast evakueerusid, kaitses B. Uštšev 
ristlejat „Maksim Gorki” ja teisi sõjalaevu vaenlase torpeedokaatrite rünnakute eest. 
Teekond oli raske. Vaenlane pommitas ägedalt meie laevu õhust ja okupeeritud Eesti 
mandrilt. Meie kaatreil tuli rajada teed läbi vaenlase miiniväljade ja kaitsta end fašistide 
rünnakute eest. 

Septembris paigutati B. Uštševi divisjon Saaremaale, kus Nõukogude väed pidasid 
raskeid kaitselahinguid ründavate hitlerlastega. Vaenlane hõivas suurte kaotustega Sõrve. 
Lahingud kandusid Hiiumaale. Ka torpeedokaatrid suundusid sinna, et Hiiumaa 
kaitselahinguist osa võtta. Hiiumaa evakueerimisel võttis B. Uštšev vaenlase ägeda 
suurtükitule all 50 viimast saare kaitsjat pardale ja viis nad Hankosse. 

Pärast sõda teenis 1. järgu kapten B. Uštšev laevastikus edasi. Alles mõni aasta 
tagasi läks ta erru ja elab praegu Leningradis. 

[Sõjasangarid. Tallinn 1978, lk 460-461] 
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Siegfried Haenicke 

 
(1878-1946), jalaväekindral, 61. diviisi komandör 1939-1942. 
 

Sergei Kabanov 

 
(1901-1973), kindralleitnant, Hanko mereväebaasi juhataja13.05.1941- 02.12.1941. 
 

Walther Melzer 

 
(1894-1961), 151 jalaväerügemendi komandör. 
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Kolm enamlevinud lugu 
Hiiumaal 1941. aastal toimunust hakkasid üksikasjalikumad käsitlused trükis ilmuma 
alles 1950.-ndate aastate lõpus. Ja kohe esimestes trükistes ilmus väljend “kangelaslikud 
kaitselahingud” ja hakkasid levima nõukogude propaganda poolt levitatavad legendid. 
Enamkorratud episoode, mis pidid tõestama nõukogude võitlejate kangelaslikkust ja mida 
väikeste variatsioonidega levitatakse tänaseni, võib välja tuua kolm: 
1) Baltimerelaste vandetõotus - Orlovi, Kurotškini ja Konkini pudelipost. 
2) Lehtma merelahing – nõukogude miinikaater MO-239 astub lahingusse kuue saksa 
kaatriga, uputab neist kaks ning vigastab ühte. 
3) Hiiu saare viimane ellujäänud kaitsja Nikolai Tšiž hüppab alla Tahkuna tuletornist, et 
mitte sakslaste kätte vangi langeda. 

Vandetõotus 
Kirja esmamainimise leiame 1957. aastal ilmunud raamatutes “ KBF v Velikoi 
Otetsestvennoi voine” ja “V bojah za Moonzund” ning selle fotokoopia 1959. aastal 
ilmunud Juri Tšernovi raamatust “Oni oboronjali Moonzund” (eesti keeles 1961 „Nemad 
kaitsesid Lääne-Eesti saari”).  

Episoodi kirjelduse esitame raamatust „Eesti rahvas Nõukogude Liidu Suures 
Isamaasõjas 1941–1945”, I köide, Tallinn 1971. 

„Hiiumaa põhjatipus – Tahkuna neemel – asus rannapatarei A. Nikiforovi juhtimisel 
ja seda kattev seniitpatarei. Need allüksused kujunesid meie vägede evakueerunust katva 
kaitse keskuseks. Lahingutega Tahkunal on seotud tähelepanuväärne sündmus, mis on 
läinud unustamatu leheküljena Suure Isamaasõja ajalukku. „Nõukogude Liidu Suure 
Isamaasõja ajaloo” teises köites on avaldatud Hiiumaa kaitsjate kiri, mida ajaloos on 
hakatud nimetama baltimerelaste tõotuseks. [...]  

On saanud teatavaks mõned olulised detailid selle vandetõotuse saamisloost. Saare 
kaitsjate kiri leiti 1941. a. talve algul ja säilitatakse nüüd Leningradi Riiklikus 
Ajaloomuuseumis. Oktoobri keskel, kui oli selge, et kaitsjail tuleb paratamatult ka 
Tahkuna neemelt evakueeruda, otsustasid rannapatarei kommunistlikud noored kokku 
kutsuda viimase koosoleku. Peale suurtükiväelaste võtsid sellest osa ka teiste selles 
piirkonnas võitlevate allüksuste kommunistlikud noored. Koosoleku juhatusse valiti 
Kurotškin, Konkin ja Orlov. Päevakorras oli üks küsimus: Olukord Hiiumaal. Ilma 
pikkade kõnedeta koostatigi siin komsomolikoosoleku resolutsioon, mis sai 
baltimerelaste vandetõotuseks. See dokument asetati pudelisse ja heideti merre. Kui 
vaenlased patarei sisse piirasid, otsustati patarei õhku lasta, suurtükiväelased aga pidid 
hakkama vaenlase vastu võitlema koos jalaväelastega. Vanemseersandid Ivanov ja 
Gontšar lasksid fašistid patarei maa-alustesse kasemattidesse ja lasksid siis need õhku. 
Tahkuna viimaseks kaitsjaks oli tundmatu meremees, kes hüppas 45 meetri kõrgusest 
majakatornist alla kividele, et mitte fašistide kätte sattuda. Viimases lahingus langesid ka 
Orlov, Konkin ja Kurotškin.” 

Artiklist „Tahkuna kaitsjate tõotus” (NH 4.02.1975) leiame veel täiendavaid detaile. 
„Nüüd saabus „Sovetskaja Estonija” toimetusse kiri Tahkuna kaitsmisest osavõtnult 

Paul Demjanovitš Pljutilt, kes elab Ukrainas. Ta kirjutab: „Õhtul kogunesid Tahkuna 
tuletorni juures olevasse majakesse kommunistlikud noored. Sel ajal püüdsid radist ja 
politruk kutsuda välja Hanko mereväebaasi, kuid tulemusteta. Raadio kordaseadmine ei 
õnnestunud ja see purustati. Kui algas koosolek, palus politruk koostada osavõtjate 
nimekiri, et anda see võimaluse korral Balti laevastiku staabile. Koosolekul otsustati 
vandetõotus kirjutada mitmes eksemplaris. Samal õhtul pandi need pudelitesse ja lasti 
kaldast eemal vette.” 

Kõige nõrgem koht selle loo juures ongi pudelipost ja selle leidmise aeg. 1957. 
aastal ilmunud raamatus on kirjas ja see ongi levinuim versioon, et pudeli kirjaga leidsid 
eesti kalurid 1949. aastal. (Seega loksus pudel meres tervelt kaheksa aastat!) 
1965. aastal ilmub uus versioon: „Ühel tormisel päeval, kui muutlik tuul puhus visalt 
lõunast, tõmbasid valvekaatri meremehed veest välja kinnikorgitud pudeli. Nii sattus 
1941. aasta esimese sõjatalve algul Balti laevastiku meremeeste kätte Lääne-Eesti 
saarestiku meremeeste vandetõotus. Kiri, mis oli lähetatud Hiiumaalt, viimaselt veel 
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fašistide poolt vallutamata saarelt, oli pärast mõnepäevast Balti meres ujumist määratud 
kohale jõudnud.” 

Tekib küsimus - mida tegi nõukogude kaater vaenlase kontrolli all olevates Hiiumaa 
rannavetes, kus ähvardasid miinid, vaenlase lennukid ja suurtükid? Ja kuidas märgati 
sügisesel tormisel merel, kui päevavalgustki on juba napilt, üksikut triivivat pudelit? Ja 
miks üldse pidi lahingukaatri meeskond hakkama merest välja õngitsema mingit pudelit? 

Paar korda esineb ka versioon, et kiri leiti „endise rannapatarei asukohast”, mis 
kõlab veidi usutavamalt. 

Kirja originaali asukohana on mainitud erinevaid muuseume Leningradis. Nii 
„Leningradi kaitsmise muuseum” kui ka „Hanko võidu muuseum” on likvideeritud, kirja 
praegune asukoht teadmata. 

Lehtma merelahing 
21. oktoobril 1941 toimunud Lehtma lahingu kirjelduse esitame Juri Tšernovi sulest 

(NH 22.09.1966): 
„ [...] See juhtus ajal, kui Hiiumaa kaitsjaid evakueeriti Hanko neemel asuvasse 

sõjaväebaasi. [...] „MO-239” sai ülesande minna päeval iseseisvalt Hiiumaale, et ära tuua 
sinnajäänud inimesed. [...] 

Pika noolena küünitas Lehtma sadamakai mere poole. Muuli äärde viis kivide ja 
madalike vahele süvendatud farvaater. Juba võis eristada kaile laotud kaste. Kaldal 
jooksid mingisugused inimesed. Kaatri komandör lehvitas neile kätt, andes märku tulla 
muuli otsale, kuhu suundus ka kaater. [...] 

Ja järsaku tugev tõuge – plahvatus. [...] Miin oli kukkunud peakompassi naktousi. 
Surma oli saanud kaatri komandör leitnant Tereštšenko, surmavalt haavata lülivanem 
Ševtšenko. Haavatud olid samuti mõned vanemad ja madrused. 

Tulistades vastu, tormas „MO-239” avamerele. Roolimees Paršin, kelle pea oli 
sidemetes, juhtis „merekütti” kindlakäeliselt. 

Niisiis lahingud saarel jätkusid, sinna oli jäänud osa garnisonist. Millise otsuse pidi 
nüüd Gontšaruk komandöri asemel tegema: minna Tahkuna majaka juurde ja võtta 
kaatrile mahajäänud väeosa või pöörduda baasi ja kanda ette olukorrast Lehtma rajoonis 
ning toimetada haavatud laevalt hospidali?  

Gontšaruki mõtisklused katkestas signalisti hääl: „Kursil kuus kaatrit. Tulevad meie 
peale.” 

Peagi tegid aga nõukogude meremehed kindlaks, et neile lähenevad kuus kaatrit 
kuuluvad vaenlasele. Põgeneda vigastatud „MO-239” ei saanud. Jäi ainult üks – astuda 
lahingusse.  

„MO-239” lähenes otsustavalt vaenlasele. Gontšaruk otsustas kiiluda vaenlase rivi, 
keskele. 

„Suitsukate!” 
Tuulest haaratud, roomas suitsupilv piimja sabana „MO-239” kiilvee kohal. 

Tuleteravus koondati vaenlase kolonni juhtlaevale. Vesi kaatri ümber lausa kees 
kuulirahest, õhus vilistas surmatoov metall, võikalt kiunusid lõhkenud mürskude killud. 
Mitu korda rappus „merekütt” plahvatustest, kuid käiku ei vähendanud. 

Liikudes vaenlase kolonni ees, eemaldus kaater sellest täiskäigul. Teades, et 
vaenlane hakkab neid jälitama, andrs Gontšaruik kaatrile kursi tagasisuunas. Sama tegid 
ka jälitajad. Nüüd jäi kolm vaenlase kaatrit suitsukatte varju, ja tulistada enam ei saanud, 
sest tekkis oht seada tule alla omad laevad. Veel kord tormas „MO-239” täiskäigul 
vaenlasele vastu. Nooremleitnant otsustas korrata õnnestunud manöövrit: kiiluda fašistide 
rivistusse, suitsukattega ära lõigata kolonnist üks kaater ja koondada siis sellele tuli. 

See õnnestuski. Vaenlase kolonni lipulaev, jäänud ilma tuletoetusest, lendas 
sadakond meetrit „merekütist” eemal õhku. 

Läbinud oma suitsukatte, tormas „MO-239” uuesti vaenlase poole. Ja veel üks 
fašistide kaater kadus Balti mere voogudesse. Kolmandal kaatril, mille mootorid olid 
rivist väljas, puhkes tulekahju. Üritamata, lahingut jätkata, fašistid põgenesid. 

[...] Pärast lahingut vaatas Gontšaruk kaatri üle. Kolmest mootorist oli terveks 
jäänud ainult üks. Kaks korda oli „merekütil” puhkenud tulekahju, kuid see oli kiiresti 
likvideeritud. Arvukatest aukudest korpuses, mis avariikorras suletud olid, tungis 
laevaruumi vesi. Rivist olid väljas ka kõik kompassid, prožektor püsis masti küljes 
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„ausõna” varal. 
Nagu meenutab Semjon Gontšaruk, polnud sellises olukorras Hankosse jõudmine 

põrmugi kergem lahingust. Pimenes. Majakatuled ei põlenud. Gontšaruk, saanud ise 
lahingus põrutada, kartis sattuda karidele vaenuliku ranniku lähedal. 

Kuid meremehed jäid võitjaks ka seekord. Motoristid Smirnov ja Kulagin 
korrastasid alguses ühe ja hiljem ka teise mootori. Vigane kaater, mattudes 
vastuvoogavatesse lainevallidesse, liikus aeglaselt baasi poole. 

Öösel jõudis kaater Hanko reidile. Kanti ette lahingu käigust ja oma kaotustest ning 
paluti abi. Muuli äärde toimetati „MO-239” puksiiris.” 

Selle emotsionaalse ja detailse jutu kokkuvõtteks jääb ainult mainida, et pole teada, 
mitu saksa kaatrit osales lahingus (tõenäoliselt vähem kui kuus), aga täiesti kindel on, et 
sellel ajal ja selles piirkonnas ei kaotanud sakslased mitte ühtegi kaatrit (ega muud alust).  

Nikolai Tšiž 
„Nikolai Tšiž oli kulutanud oma viimase padruni. Ta barrikadeerus majaka malmkeres. 
Siis, kui hitlerlased murdsid maha massiivse välisukse ja tungisid torni sisemusse, heitis 
ta nende pihta oma viimase granaadi. Ta tõusis majaka tippu. Silmadele avanes meri. 
Tema taga tigutrepil kuuldus rautatud saabaste tümpimist. Vaenlased lähenesid, et võtta 
ta kinni. Meremees hüppas vaateplatsi rauast käsipuudele, ajas end sirgu ja äkki, käed 
otsekui tiivadl laiali, hüppas õhku, et hetk hiljem prantsatada rannakaljudele. Tema 
meeletust vaprusest, hingesuurusest keeletuks jäänud hitlerlased vahtisid hirmunud pilgul 
surnud sõjameest. Kolm päeva lebas tema laip torni jalamil. Fašistlikud ohvitserid 
näitasid seda oma sõduritele: „Vaat, kuidas tuleb osata surra!” Isegi vaenlased osutasid 
austust mehise kangelase põrmule.” (L. Rannamets, Tahkuna legendi järg, Rahva Hääl 
21.02.1978) 

Võrreldes vandetõotuse ja Lehtma lahingu episoodidega esineb tuletornist alla 
hüpanud madruse lugu venekeelses kirjanduse mõnevõrra harvemini. Aga eestikeelses 
trükisõnas ja eriti Hiiumaa ajalehes on sellest üsna ohtralt kirjutatud. 

Esmakordselt leiame tuletornist allahüpanud, esialgu veel tundmatu madruse loo 
1959. aastal ilmunud Juri Tšernovi raamatust „Oni oboronjali Moonzund” ja eesti keeles 
selle 1961. aastal ilmunud tõlkes „Nemad kaitsesid Lääne-Eesti saari”. Nimi ilmus 
madrusele 1960.-ndate aastate lõpus. Ajalehest Nõukogude Hiiumaa leiab Nikolai Tšiži 
nime esmakordselt 1973. aastal. Pikema ilukirjandusliku töötluse sellel teemal leiab Juri 
Vinogradovi raamatust „Hronika rastreljanõh ostrovov” (Moskva 1977, eesti keeles 
„Mürskudest küntud saarte kroonika” 1984). 

Aja jooksul on erinevad autorid üritanud lugu detailsemalt lahti kirjutada, aga mingit 
olulist allikat Tšiži kohta neil leida ei õnnestunud. 1978. aastal tegeles teemaga Rahva 
Hääle ajakirjanik L. Rannamets. Temal õnnestus tuvastada Tšiži sünniaasta – 1919 ja 
komsomolipileti number. Tundub, et suurem osa infot Tšiži kohta pärineb tema 
teenistuskaaslaselt Mihhail Zelenskilt, kes pääses saksa vangilaagrist eluga ja elab 
praeguseni (?) Riias. Mõlemad on pärit Ukrainast. Armeese teenima kutsuti 1939. aastal, 
olid väljaõppel Leningradis, osalesid Talvesõjas. 1941. aasta aprillis suunati Eestisse – 
Tšiž vaatlusposti ülemaks Tahkunasse, Zelenski Saaremaale Lõu sadamasse. 

Mihhail Zelenski tähistas 10. septembril 2009 oma 90 juubelit. Seoses 
dokumentaalfilmi tegemisega Salaspilsi koonduslaagrist 2007. aastal intervjueeris teda 
korduvalt Läti ajaloolane Igor Gusev. Viimati käis ta Zelenski juures 2010. aasta sügisel 
ja Zelenski kinnitas veendunult – madrus Tšiži kangelastegu toimus! 

Segadust on olnud väeosa nimetusega, nüüd võib tänu Zelenski andmetele kinnitada 
– Nikolai Tšiž teenis Balti laevastiku õhuvaatluse, eelhoiatuse ja side teenistuse 2. 
üksikus roodus (служба Воздушного наблюдения, оповещения и связи - ВНОС БОБР 
КБФ). 

Venemaa arhiividest ei ole Nikolai Tšiži kohta seni õnnestunud leida mitte ühtegi 
dokumenti. Küll on materjali tema vangilangenud teenistuskaaslaste kohta, eelkõige 
saksa sõjavangi ankeedid. 

Kuni dokumentaalset materjali veel pole, pöördume jälle pärimuse juurde. 
Kauaaegne Tahkuna majakavaht Viktor Toom rääkis tänavu oktoobris sellest, mida 

kuulis paarikümme aasta eest Hiiumaal käinud Tahkuna majakavahilt 1941. aastast: 
„See mees, Kimber [Kimberg? Albert või Alfred?), käis Hiiumaal külas. Tulid siis 
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siia tuletorni, mees oli 86 aastat vana, aga käis ikka üleval ka ära. Küsisin, et kas sa olid 
sel päeval siin, kui lahing käis? 

- Jaa, kõik päevad olime siin, meid hoiti keldris kinni, et keegi viga ei saaks. Ja kui 
välja tulime, siis esimene asi, mis nägime – keldri peal seisis üks kõrgem saksa ohvitser, 
õues oli kolm-nelikümmend sõdurit rivis. Ja ohvitser sõimas neid sõdureid, et vaadake 
neid laipu (õues muru peal oli viis laipa), kui teie ka oleks niimoodi sõdinud nagu need 
vene sõdurid, me oleks praegu marssinud Moskvas punasel väljakul! 

Ma küsin üle, kas see on ikka tõsi? 
- Jumala tõsi, ma ju ise nägin ja kuulsin seda! [Kimber valdas saksa keelt] 
Ja tema tundis ka neid surnuid, nimetas teisi nimesid ja üks oli olnud Nikolai, aga 

perekonnanimi oli olnud nagu mingi linnu nimi? Ma ütlesin vahele, et legendis on 
Nikolai Tšiž. 

- Jah, just, Nikolai Tšiž oli! 
Siis ma küsisin, kas sa allahüppamist nägid? 
- Ei, aga omavahel sakslased rääkisid, et kuradil oli ikka kange süda, ei andnud alla, 

hüppas alla.  
Kaheksakümnendate lõpus käisid siin igal suvel mehed, kes olid siin teeninud. Ja 

nemad rääkisid ka, et lahingute ajal oli tuletorni saadetud mitu meest, kes oleks pidanud 
laevadele taganemist katma ülevalt. Ja nemad olid juba laeva peal, kui läks jutt lahti, et 
tuletornis olnud mehed pole alla andnud, on surma saanud ja üks on alla kukkunud. 

Aga need viis surnut tuletorni juurest olevat viidud autoga Kõppu ja seal maha 
maetud. Kõpu majaka ülem Sepp Lembit uuris majaka ajalugu. Ja tema uuris ka, kuhu 
need laibad jäid. Aga mitte mingit jälge, keegi ei teadnud.  

Kas sellest väidetavast lahingust on tuletornis mingeid jälgi säilinud? 
Poisid pani ukse seestpoolt võtmega kinni, originaallukk oli ees. Ja lukukeel on väga 

paks, seda juba niisama puruks ei löö. Aga nagu Kimber rääkis, panid sakslased luku 
külge granaadi ja lasid luku puruks, [läbi lukuaugu]. Ja poisid, kes sees olid, lasid neile 
vastu niikaua kuni laskemoon otsa sai, neli meest lasti treppide peal maha. Tšiž läks välja. 
Ja kui sakslased jõudsid sinna võre peale üles, siis tema hüppas alla. See kukkumiskoht 
on siin ukse kõrval. Sillutisekivid õues olid varem veel paljad, muru on tekkinud 
viimastel aastatel. 

Aga uks elas granaadiplahvatuse üle, see on paks valatud uks, sellega ei juhtunud 
midagi. Põrandat on hiljem parandatud, siin olid kuuliaugud sees küll. Ja ülevalt kuppel 
oli puruks, lennuki kuulipildujast lasti need vaskplekid kõik auklikuks, hiljem vahetati 
need välja tavalise pleki vastu.” 

 
Ervin Norgani 2001. aastal kirja pandud meenutustest: „Mäletan ühte juttu, mida rääkis 
Kassari omakaitse ülem August Kask. 1941. aasta novembris käisid nad Tahkuna 
metsades venelasi püüdmas. Neid instrueerinud saksa ohvitser käskis olla ettevaatlik, sest 
bolševikud on fanaatikud, üks on hüpanud tuletornist alla, ei olevat end vangi andnud.” 
 
Veel on Tšiži loo päritolu püütud seostada Sarve vaatetorni ümberkukkumise looga. 
Nimelt ehitati 1940. aasta kevadel Sarvele Põlluotsa talu maadele neljakorruseline 
vaatetorn (teine samasugune oli Heltermaal). 1941. aasta augustis lükkas tugev tuul torni 
ümber, madrus Krassikov sai raskelt vigastada ja suri teel Kärdla haiglasse. (NH 
6.06.1974). 
 
Tšiži lugu aga elab edasi ja järjest täieneb – ajakirjast “Национальная безопасность” 
(2008) saame teada, et ta hüppas rannakividele hüüdega „Моряки не сдаются!” 
(Meremehed ei alistu!) ... 
 
Detailide täpsustamise tuhinas on esitatud väga erinevaid numbreid ka Tahkuna tuletorni 
kõrguse kohta. Tahkuna tuletorni kõrgus maapinnast rõdu põrandani on 35,12 meetrit, 
(katuse tipuni 42,57 m). Kui lisame rõdu käsipuu arvelt ühe meetri, saame Tšiži allahüppe 
kõrguseks 36,1 meetrit. Arvestades torni koonilist kuju ja lisades poolteist meetrit (Tšiži 
kukkumiskoha kaugus vundamentist) saame õhulennu horisontaalseks pikkuseks pisut üle 
kolme meetri.  
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1997. aastal ilmunud raamatus „Võitlused Läänemerel (II)” märgib Mati Õun, et ilmselt 
on legend ka lugu Tahkuna tuletornist allahüppanud madrus Nikolai Tšižist, kuna 
mereajaloolane Bruno Pao, kes kohapeal loo jälgi ajas, ei leidnud ühtegi kohalikku, kes 
sellest hüppamiset midagi kuulnud oleks. 
Ring on täis saanud – tuletornist allahüpanud madruse loo esmakordselt trükis avaldanud 
Juri Tšernov väidab, et tema kuulis sellest 1947. aastal Hiiumaal kohalikelt elanikelt ... 
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Nõukogude Informbüroo teadaanded 1941. aastast 
Lääne-Eesti kaitselahingute kohta 

Allikas: http://srpo.ru/forum/index.php?topic=93.225 
Tekstid raamatust „Сообщения Советского Информбюро. 1. Июнь - декабрь 1941 
года.” Moskva 1944. 
Pärast 2. oktoobrit ei mainitud enam kordagi Lääne-Eesti saarestiku kaitsjaid, kuigi 
lahingud kestsid veel ligi kolm nädalat. 

 
15. septembri õhtune teadaanne 

13 сентября противник предпринял операцию по высадке десанта на 
побережье острова Эзель. Действиями наших кораблей, авиации и огнём береговых 
батарей десантный отряд немцев разгромлен. Потоплено 4 транспорта и один 
эсминец противника. Оставшиеся два транспорта и несколько немецких 
миноносцев получили серьёзные повреждения (lk 237). 

 
16. septembri õhtune teadaanne 

По уточнённым данным, при попытке немцев высадить десант на побережье 
острова Эзель, действиями нашей береговой артиллерии, авиации и кораблей флота 
уничтожены: 4 транспорта общим водоизмещением в 28 тысяч тонн с войсками, 
танками и вооружением, один миноносец, десять катеров и много мелких судов с 
немецкими солдатами. Сбит один самолёт противника. 

На следующий день противник, сосредоточив много транспортов, мелких 
судов и авиации, вновь предпринял попытку высадить десант на остров Эзель с 
моря и воздуха. 

В результате двухдневных ожесточённых боёв подавляющая часть морского и 
воздушного десанта противника уничтожена, а остатки его сброшены в море (lk 
239). 

 
18. septembri õhtune teadaanne 

Жульничество гитлеровцев 
16 сентября Советское Информбюро сообщило о разгроме немецко-

фашистского десанта, пытавшегося захватить остров Эзель, и о потоплении ряда 
немецких судов в этой операции. 17 сентября гитлеровцы сделали смешную потугу 
опровергнуть это сообщение Советского Информбюро, заявив, что «германская 
армия никогда попыток к захвату острова не предпринимала, так как германское 
командование не видело в этом никакой необходимости». 

По этому поводу следует сказать, что гитлеровцы делают вид, будто они не 
заметили исчезновения за 13 и 15 сентября с.г. 4 своих транспортов. 80 катеров и 
шлюпок с войсками и вооружением и 1 эсминца, потопленных советскими 
морскими вооружёнными силами. и повреждения нескольких эсминцев и 
транспортов. Гитлеровцы делаю вид также, что они не заметили исчезновения при 
попытке захватить остров Эзель 15 тысяч своих десантных войск, уничтоженных 
советскими войсками. 

Разве не ясно, что фашистское «опровержение» нашего сообщения является 
жульнической попыткой скрыть от немецкого населения и мирового мнения 
серьёзные потери фашистов при попытке высадить десант на остров Эзель (С.245). 

Вечернее сообщение 21 сентября 
Финский броненосец береговой обороны «Ильмаринен» в Финском заливе, 

атакованный нашими кораблями, напоролся на мины и затонул (С.253). 
Вечернее сообщение 28 сентября 
Береговые батареи и корабли Краснознамённого Балтийского флота потопили 

один крейсер и один миноносец противника и два миноносца сильно повредили (lk 
269). 

 
29. septembri õhtune teadaanne 

По уточнённым данным, совместными действиями береговых батарей и 
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кораблей Краснознамённого Балтийского флота потоплены не крейсер и 
миноносец, как указывалось ранее, а один крейсер и два миноносца. 

В вечернем сообщении Советского Информбюро 28 сентября говорилось о 
том, что береговые батареи и корабли Краснознамённого Балтийского флота 
потопили один крейсер и один миноносец и повредили два миноносца противника. 
По полученным дополнительным сведениям, теперь известно, что потоплен не 
один миноносец, а два миноносца противника. Передаём некоторые данные о 
потопленных немецких кораблях. Германский крейсер имел вооружение в 6.000 
тонн. Крейсер был вооружён девятью 150-миллиметровыми орудиями, 14 
зенитными пушками, 4 зенитными пулемётами и 12 торпедными аппаратами. 
Мощность механизмов крейсера - 65.000 лошадиных сил. Экипаж крейсера состоял 
из 571 человека. Германские миноносцы имели водоизмещение по 800 тонн. 
Каждый миноносец был вооружён тремя 105-миллиметровыми, двумя 20-
миллиметровыми орудиями и 6 торпедными аппаратами. Мощность механизмов 
миноносцев - по 25.00 лошадиных сил. Экипажи кораблей имели по 123 человека 
(С.272 - 273). 

 
2. oktoobri õhtune teadaanne 

За два дня наши истребители сбили над островом Эзель 10 самолётов 
противника (lk 280). 

 
 
 

Väljavõtteid Punaarmee Kindralstaabi 
operatiivkokkuvõtetest 1941. aastal 

К.Б.Стрельбицкий 
http://srpo.ru/forum/index.php?topic=93.300, http://srpo.ru/forum/index.php?topic=93.480 

№ 162 на 20.00 10.09.1941: „Береговая оборона Балтийского района вела бой с 
противником, высаживающим десант на остров Вормс” 

 
№ 164 на 20.00 11.09.1941: „Части гарнизона острова Даго высадили стр.роту 

на остров Вормс для усиления обороняющихся там частей. Противник также 
высадил с 10 баркасов подкрепление, 2 баркаса с солдатами противника были 
уничтожены. Бой за остров Вормс продолжается” 

 
№ 172 на 20.00 16.09.1941: „В 15.00 13.9 противник высадил десант на о.Моон, 

полуостров Кубюсар (сев.-вост.часть о.Эзель), идут ожесточённые бои, в которых 
обе стороны несут большие потери. Противник пытался высадить десант в бухте 
Лыу на западном побережье о.Эзель с 6 транспортов, 8 миноносцев и 11 торпедных 
катеров. Десант отбит, при этом уничтожены 1 миноносец и 4 транспорта с 
войсками противника, из коих 3 транспорта водоизмещением по 8000 тонн и один 
4000 тонн” 

 
№ 176 на 20.00 18.09.1941: „15.9 противник при поддержке кораблей и 

авиации высадил десант до двух полков. Наши части с тяжёлыми боями отошли к 
Ориссарской дамбе. Попытки противника высадить морской десант на полуостров 
Кюбасар (о.Эзель) отбиты, при этом потоплен транспорт, 80 катеров и шлюпок, 
повреждены транспорт, миноносец и сбит самолёт противника. Высаженный 
воздушный десант противника на 7 планерах уничтожен. В течение 16.9 до 90 
самолётов противника бомбардировали корабли и части береговой обороны на 
о.Эзель. Потери уточняются” 

 
№ 178 на 20.00 19.09.1941: „В 05.00 17.9 противник вновь пытался высадить 

десант в бухте Кейгуст (о.Эзель) с 5 тральщиков, 5 транспортов и торпедных 
катеров. Действиями наших береговых батарей попытка противника отбита. Под 



Hiiumaa 1941  178 / 366 

прикрытием дымовой завесы противник отошёл. Потоплен 1 транспорт против-
ника. Бой у Орисарской дамбы на о.Эзель продолжается” 

 
№ 183 на 08.00 21.09.1941: „Гарнизон о.Эзель под давлением противника 

отошёл от Орисарской дамбы и к 01.00 19.9 занимал рубеж полуостров Кахта-Лахт, 
Пало-Курдла, Койги-Ярв, Мыза Кареди, Кухигусте, Кааба, Трийги. Повторная 
попытка противника высадить десант в районе Кейгуст отбита, причём один 
транспорт противника потоплен и два повреждено. Стационарная батарея на 
полуострове Кюбоссаар после расстрела всего боезапаса взорвана личным 
составом. Силы противника на острове Эзель – до полутора полков с броне-
машинами” 

 
№ 185 на 08.00 22.09.1941: „Продолжались ожесточённые бои на о.Эзель. 

Наши части с боями отходили на полуостров Сворбе” 
 
№ 189 на 08.00 24.09.1941: „На о.Эзель идут ожесточённые бои с насту-

пающим противником на подступах к Курессааре. Противник наступает тремя 
колоннами, при поддержке бронемашин и авиации. Наши части с боями отходят к 
полуострову Сворбе” 

 
№ 191 на 08.00 25.09.1941: „В течение 22.9 наши части на о.Эзель с боями 

отходили на полуостров Сворбе. В 15.40 22.9 противник пытался высадить десант 
на о.Даго. Десант отбит, при этом сбито 7 самолётов противника и подбит 1 катер” 

 
№ 196 на 20.00 27.09.1941: „На о.Эзель в течение 12 дней идут непрерывные 

ожесточённые бои с наступлением 161, 162, 151, 176 и 31 пп противника, 
усиленных авиацией и артиллерией и поддерживаемых 1 крейсером и 4 
миноносцами. В результате боёв противник оттеснил наши части на полуостров 
Сырве. Обе стороны понесли большие потери. Эстонские батальоны, 
сформированные из местного населения, целиком перешли на сторону противника” 

 
№ 198 на 20.00 28.09.1941: „27.9 совместным ударом торпедных катеров и 

береговых батарей островов Эзель и Даго потоплены крейсер противника типа 
„Кёльн” и 1 миноносец. Два миноносца противника, будучи сильно повреждены, 
уведены противником на буксире. При атаке погиб наш торпедный катер, личный 
состав которого спасён. В результате упорных боёв на о.Эзель противник прорвал 
укреплённую полосу полуострова Сворбе в районе Унгру – Погила. Бои 
продолжаются” 

 
№ 200 на 20.00 29.09.1941: „По уточнённым данным, совместными действиями 

торпедных катеров и береговых батарей в районе о.Эзель потоплены крейсер и 2 
миноносца противника и 1 миноносец сильно повреждён. Сбито 2 самолёта 
противника” 

 
№ 202 на 20.00 30.09.1941: „За период 25.9 – 27.9 нашими истребителями 

сбито над островом Эзель 10 самолётов противника. Наши потери – 1 самолёт. 
Батареи береговой обороны Балтийского района (район Эзель, Даго) 29.9 вели бой 
с 5 миноносцами противника. Один миноносец подбит и уведён противником на 
буксире”. 

 
№ 209 на 08.00 04.10.1941: „На полуострове Сворбе противник прорвал 

последнюю линию обороны наших частей на рубеже мыза Лыне, Каймри. Наши 
части организованно отходят в район береговой батареи Церель для дальнейшего 
сопротивления”. 

 
№ 213 на 08.00 06.10.1941: „На полуострове Сворбе остатки нашего гарнизона 

после прорыва последней линии обороны начали отход на Церель. В ночь на 3.10 
102 чел., в том числе командование и штаб береговой обороны Балтийского района, 
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на катерах перешли на о.Даго. Дальнейший отход остатков сил из района Церель на 
о.Даго должен был производиться на шлюпках и мотоботах. С 21.30 3.10 о.Эзель 
связи с о.Даго не имеет. Из 8 самолётов, улетевших с о.Эзель, 3 самолёта прибыли 
на о.Даго и 1 - на аэродром Ханко. Места посадки остальных четырёх самолётов 
неизвестны. Из Ленинграда 4.10 на о.Даго выслан самолёт „Дуглас” с горючим и 
боеприпасами. Противник ведёт воздушную разведку о.Даго, бомбардирует 
береговую батарею на мысе Тохфри и пристань Хельтерма”. 

 
№ 215 на 08.00 07.10.1941: „Последние группы гарнизона о.Эзель вели бой 

5.10 у маяка Церель, их положение уточняется”. 
 
№ 229 на 08.00 14.10.1941: „Противник с 06.00 до 08.00 12.10 при содействии 

авиации, артогня крейсера, 3 миноносцев с мыса Паммана (о.Эзель) высадил десант 
в южной чати о.Даго. При отражении десанта частями обороны острова потоплено 
17 катеров с войсками противника. Бои продолжались”. 

 
№ 230 на 20.00 14.10.1941: „Наши части на о.Даго в течение 12.10 вели 

упорные бои с высадившимся десантом противника в составе 1500 чел., 
поддержанных авиацией и артогнём батарей с о.Эзель. Наша 130-мм батарея на 
мысе Тохфри (о.Даго) после расстрела всего боезапаса взорвана личным составом”. 

 
Edaspidi 1941. aasta jooksul enam Hiiumaast ühtegi teadet ei ole. 
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Tulemused ja järelmid (hukkunud, vangid, Hanko 
jätk) 

1941. aasta sõjategevuse ajal Läänemaal hävinud hooned (Lääne Sõna 
23.05.1942) 

Läänemaal kokku hävinud 699 hoonet (95 elamut, 3 kooli, 2 kirikut jne). 
Hiiumaal elamuid hävinud või kannatada saanud: 
Emmaste vallas 11, Käina vallas 8, Pühalepa vallas 10, Kõrgessaare vallas 6. 
Selles nimekirjas puuduvad Kärdla linna andmed. 
Emmaste vallas (Lääne Sõna 18.07.1942): täielikult hävinud 8 talu hooned, 

loomapidamishooned hävinud 20 talus, eluhooned hävinud 11 talus. Kokku vallas 
hävinud 63 hoonet, purustusi saanud 113 hoonet.  

Pühalepa vallas (Lääne Sõna 16.07.1942): täielikult põles maha 2-3 talu, osaliselt sai 
kannatada 12 talu. 

Hiiumaal hävisid: Kärdla kalevivabrik, Käina kirik, Käina sae- ja jahuveski, Nõmba 
koolimaja, Viiri pood. 

Pühalepa vallas 1941 esitatud andmed kahjude kohta: 
Sõjas hävinud hooned: Sarve külas 1 elumaja, Arukülas 5 elumaja, 7 talu, Vahtrepa 1 
elumaja, Hilleste 1 elumaja, 3 talu, Värsso 1 elumaja, Harju 1 talu, Sääre, üks 
loomakasvatusruum, Palade-Lõbembe 1 elumaja, 1 talu, Paluküla 1 elumaja. Nõmba 
külas: 3 talus kõik hooned, 4 talus loomakasvatusruumid, 2 elumaja, 9 talu, 9 talus vaja 
hooned kohe üles ehitada. Tubalas 1 talu, Soonlepas 1 talu, Salinõmmes 1 talu. Välisabi 
vajavad 21 talu. Hävis Heltermaa endine kõrtsihoone, kus asus sissesõiduhoov ja teemaja. 
 
Kirjeldus purustuste kohta külades: 
Nõmba külas hävinud 25 hoonet (Juhe, Jääger, Huuk jt),neist 7 elumaja ja koolimaja. 
Tammela külas 1 elumaja (lennukilt lastud süütekuulidega) 
Palade koolimaja: kahurimürsu kildudest lõhutud seinas 10 auku, katuses 19 auku, 14 
lõhutud akent. 
Palade külas: elumaja süttis mürsu tabamusest ja põles ära. 
Palukülas elumaja Vene sõjaväe poolt süüdatud. 
Arukülas 13 hoonet kahjustatud (Tatter, Kauber, Türnpu, Joh., Kari Gustav, Mägi Priidu, 
Ebrok Leeni, Salin Madis). 
Soonlepas Oskar Kingsepa elumaja katus ja põrand kannatada saanud pommi läbi. 
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Veteranid, mälestuskivid, järelkajad nõukogude 
ajast 

1941. aasta sõjasündmustega seotud monumendid Hiiumaal 
 

 
Emmaste. Ühishaud. 

 
 

 
Leisu. Mälestustahvel Leisu koolimajal. Paigaldati 1968. Hävinud 
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Mänspe. Mälestuskivi Mänspe kalmistul 14 punaterrori ohvri haual. Paigaldati 1989.  

 

 

 
Nurste. Isak ja Armand Hanslep tapeti 26. oktoobril 1941. Paigaldati 1968. 
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Kõpu. Punaterrori ohvrite hauakivi Kõpu kalmistul. 

 

 

 
Kõpu. Mälestuskivi Kõpu teeristis. Avati 1967. Tahvel hävinud. 
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Kõpu. Mälestustahvel Kõpu tuletorni juures 1941. aastal hukkunud kolmele 
mereväelasele. Paigaldati 1971. Tahvel praegu Hiiumaa Militaarmuuseumis. 

 
 

 
Kõrgessaare. „22. juunil 1941. a. hukkunud tulelaeva „Hiiumadal” meeskonnale 
I. Valvur, P. Alango, E. Eller, K. Õige, E. Börjer, R. Meius, I. Teller, A. Teller”.  
Avati 1981/1989. Skulptor Riho Kuld. 
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Kõrgessaare. Tahvel vallamajal. Paigaldati 1967. Hävinud. 

 
 
 

 
Kärdla. „Hiiumaa kaitselahingute kangelastele 1941”. Avati 1966. Skulptor Endel 
Taniloo. 
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Kärdla. Ühishaud linnapargis. 

 
 

 
Kärdla. Mälestuskivi Rannapargis. Paigaldati 1964. Tahvel hävinud, kivi alles. 
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Pärimus 
Endel Türi Luguse külast meenutab sõja-aastaid Käina ümbruses 

Küsitles Ain Tähiste juunis 2003 

1941 
Sakslased tulid Hiiumaale Saaremaalt. Väikeste alustega tehti dessant Jausa randa. 
Hommikul algas asi sellega, et Kassaris olev venelaste patarei tulistas üksiklaskudega. 
Umbes lõuna aja ilmus Luguse küla teele Jausa poolt esimene sakslaste väeosa, 
jalgratturid. Neid oli üsna palju ja nad keerasid Luguse - Jausa teeristist vasemale. Suur 
osa neist jäi meie õue peatuma, umbes 50-100 meest. Osa jäi ka naabriperesse. Meie õues 
hakkasid mehed kohe kaevul pesema ja tõstsid madala salvkaevu lõpuks päris kuivaks. 
Meie majal oli juurdeehitus alles valmis saanud, ise elasime veel vanas osas. Teisele 
poolele jäi ööbima umbes paarkümmend meest, õhtul heitsid mees-mehe kõrvale 
põrandale magama. Üks allohvitser käis meie elamise poole peal, näitas oma 
perekonnapilte. Jutt käis saksa keeles, mul õde oli saksa keelt õppinud ja onu oskas seda 
päris hästi.  

Õhtul umbes kella kaheksa ajal hakkas äkki suurtükkituli Luguse küla ja ümbruse 
peale. Pimedas oli hästi jälgitav tulistamine Tahkuna patareist - kõigepealt käis põhja 
pool taevas valgussähvatus, siis oli pikk vaikus ja lõpuks viiiuuu - trahhhh! käis Lugusel 
plahvatus. Tulistati pikalt, lõpuks läks tuli üsna tihedaks. Plahvatused käisid ümber 
Luguse küla, karjamaadel. Umbes kella kümne ajal, kui oli juba päris pime ja tuli läks 
tihedamaks, ärkas mu õde ja arvas, te tuleb ikka minna ära keldrisse. Hakkasime keldrisse 
minema, kui käis üks eriti tugev mürtsatus. Meie ei saanud aru midagi, läksime keldrisse. 
Panime küünla põlema, saime natuke aega olla, kui hakati sisse tooma haavatud sakslasi. 
Umbes kuus-seitse oli neid. Hakati neid siduma seal. Ühel oli suur killuhaav tuhara peal, 
umbes 10 cm pikk, nagu oleks kirvega löödud, verine ja lihanarmad rippusid. Vaatasin 
seda ja mul läks süda pahaks.  

Hommikul selgus, et üks sakslastest oli saanud surma. Otse une pealt. Mürsukild oli 
rinnust läbi läinud ja ka läbi põranda, põrandal oli selle koha peal väike vereplekk. 
Sakslasi see tulistamine ei seganud, nemad tulid alles siis välja kui maja pihta oli saanud. 
See sakslane maeti siiasamasse Orjaku teeristi, kus praegu männik on. 1942. aastal 
kaevati põrm välja ja viidi Hiiumaalt ära, kuhu täpselt, seda ei tea. Selle koha peal on 
praegu pisike auk. 

Hiljem selgus, et seda tulistamist juhiti Käina kiriku tornist ja sellepärast saksa 
lennukid kiriku põlema lasidki. 

Meie maja tabanud kahurikuul lendas läbi katuse, põrkas vastu sarikat ja lõhkes. 
Kivikatus lendas majalt kahele poole maha, mürsukillud tulid läbi lae tuppa. Kui mürsk 
poleks sarikat tabanud. oleks ta lennanud teisele poole aeda. Aias oli lipuvarras, selle oli 
õhusurve maha murdnud. Katus tehti talveks jälle korda. Katusekivid tehti Utu külas.  

See oli ainus kord, kui Tahkuna patareist Luguse kanti tulistati. Mürsulehtreid oli 
küla ümbruses väga palju. Mürsulehtri läbimõõt oli umbes meeter, sügavus vastavalt 
pinnasele - pehmes liivapinnases sügavam, savisel maal madalam. Mürsu-kildude järgi 
arvasid külamehed, et see võis olla isegi 9-tolline mereväekahur. 

Enne tulistamist käisime meie, poisikesed, naabertalus peatuvaid sakslasi vaatamas. 
Neli-viis meest istusid maja seina ääres ja hakkasid sööma. Võtsid termosed välja, 
tinapaberis olid vorstid. Termosest valati mingit musta jooki. Meie mõtlesime, mis see 
küll võib olla. Tuli välja, et oli must kohv.  

Külaelanike meeleolu oli sakslaste tulekul üldiselt hea, sest vahetult enne seda oli 
olnud küüditamine. Sakslased võeti ikka hea meelega vastu, kuigi siin külas keegi 
lilledega tervitama ei läinud.  

Enne saksa dessanti lendasid sageli siin saksa lennukid. Läksime siis ikka naabertalu 
keldrisse varjule, seal oli suur maapealne kelder. Oli kartulivõtmise aeg, inimesed olid 
põllul ja üks saksa lennuk avas kuulipilduja tule. Kas oli mõni purjus soomlane või .... 
Pihta keegi ei saanud, aga naistel oli hirmu palju. Hiljem andsid sakslased naabrimehele 
suure lihakonservi [hüvituseks tulistamise eest?]. See vaatas karbis liha ja ütles, et see on 
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ju meie oma pekk. Enne sõda läks väga palju eesti liha ekspordiks välismaale.  
Käina kandis oli kaks vene lennuvälja. Üks Putkaste mõisa ja Kogri küla vahel 

lagedal põllul. Seal oli lennuväli ka pärast sõda. Teine lennuväli oli Kaupsis - kui Käinast 
minna Kõrgessaare poole, siis see lage väli oli ka lennuväli. Siinsetel lennuväljadel olid 
põhiliselt väiksed kahepinnalised (õppe?)lennukid Y-2. Lennuväljad olid pinnasekattega. 
Nägin ise ühe väikese lennuki allakukkumist - ülal käis plaks, pööras nina allapoole ja kui 
maapinnale jõudis, käis mütakas.  

Theodor Pruul: rannapatareidest Tohvril 
Kirja pani Mart Mõniste 15. juunil 2004 

1941. aasta mais saabus umbes 2000 ehituspataljoni meest. Algas uue Tohvri patarei 
ehitus ilma mingisuguse tehnikata. Oli kuus hobust ja kolm vankrit. Kive ja liiva veeti 
sinelihõlma sees (!). Kohalikud ehitustöölised segasid suurtes vannides labidatega segu. 
Randa ehitati üle kümne suure tulepesa. Lepikult Emmaste poole oli selliseid neli. Toodi 
metsast jämedaid palke, laoti seinteks. Kuhjati põllukive ja mulda. Kaks laskeava olid 
väljastpoolt vooderdatud raudkividega. Lõplikult on pehkinud ja sisse vajunud alles 
viimase viie aasta jooksul (Lepiku poolne dzott). Dzottide taga oli tihe kaitsekraavide 
võrgustik. 

Sõrult Kõrgessaare poole oli rannas miiniriba. Kui sakslased sisse tulid, siis sunniti 
vene sõjavange seda üles võtma. Pärast käisid vangid veel 14 mehelise rivina üksteisel 
käe alt kinni kogu puhastatud ranna üle, et kindlalt ühtegi miini maas ei oleks. Miinid 
korjati Sõru sadamasse kuuri. 1941. aastal oli varane külm talv. Sakslased tegid sooja 
saamiseks sadamas suurt lõket, sellest läks kuur põlema. Plahvatus oli vägev. Kui palju 
sakslasi surma või vigastada sai, pole teada, kannatanud viidi kohe Kuressaare haiglasse.  

Kaitsekraave oli kõikjal. 1941. aastal veel puiduga ei vooderdatud. 1944. aastal võeti 
juba palke ja laudu kraaviseinte vooderdamiseks.  

Kui venelased 1944. sisse tulid, pandi mehed jälle kaevikuid kaevama. Lahingud 
käisid juba Sõrve säärel. Kohalik küsis ohvitserilt, mis mõttega kaevikuid kaevatakse. 
Ohvitser vastas, et need mehed peavad kogu aeg tegevuses olema, muidu ei kire külas 
varsti enam ükski kukk. Sõjaväelasi oli nii palju, et ükskõik millisest aknast või millal 
külamees õue vaatas, vene soldatit ja varest võis alati näha. Esimesed sissetulnud väeosad 
lahkusid märtsis 1945. 

Tohvri linnak sai valmis juba 1940. aasta sügiseks. Kohalike ehitusmehi taheti 
palgata ka Tahkuna ehitusele, aga nad polnud nõus nii kaugele minema. Linnak jäi 
venelastes maha suhteliselt tervelt. Külarahvas vedas jälle minema, mida sai. Väga palju 
oli vedelemas riigilaenu obligatsioone, aga neid ei osanud keegi hinnata. Pärast sõda need 
maksti välja! 

Kuna patarei ehitusele kohalike ei lubatud, oli vähe infot ka patarei olukorrast. 
Puruks lastud positsioonilt suurtüki jäänuseid ei leitud. 

Ehitus pidi jätkuma veel suures mahus, laos oli paarsada tonni tsementi. See jagati 
samuti peremeheta varana laiali, isegi Käina mehed olid osa saanud. Kergemad 
elektrikaablid kisti kõik üles, sest 1941. sügisel algas hoogsalt talude elektrifitseerimine. 
Valgust anti kella 11 õhtul. Tohvril oli terve kuur täis olnud elektripirne, nendega pole 
kohe osatud midagi peale hakata, poisikesed peksid kõik puruks. Kui hiljem elektrit sisse 
pandi, siis toodi pirne Tallinnast ja üks pirn maksis kilo sealiha. 

Saksa sõjaväelasi oli Emmaste pool kogu sõja ajal väga vähe, mõned üksikud mehed 
siin-seal. Mingit raskemat relvastust ei olnud. 

Kui venelased uuesti tulid, asuti kohe hoogsalt Tohvri hooneid remontima. Rahvale 
anti käsk laialitassitud varad tagasi tuua. Mõni kahekorruseline raudvoodi oli toodudki. 
Külamehed palgati ahjusid tegema. Aga ehituspataljoni mehed pole asjast midagi 
jaganud, olid toored ahjud kohe lõhki kütnud. Siis külamehed ohvitseri palvel kavalusega 
peitsid praod, et saaks vähemalt üle anda ehituse. Ise arvasid, et kaua need ahjud küll ei 
kestnud. 

Territoorium oli jälle suletud. Mis seal toimus, sellest polnud külarahval aimugi. 
Kõik veod tehti öösel pimeduse varjus. 1960.-ndate lõpul sattusid Sõrule keset ööd kaks 
tohutu järelhaagisega Krazi. Ohvitser otsis Ristnat.  
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Heldur Ala: Nõmba lahing 1941 
6. aprill 2009 Küsis Ain Tähiste, kirja pani Mart Mõniste 

Oleme praegu Nõmbas [Kärdla-Käina maanteel] Vähe-Matse talu väravas [uus silt 
väravas Fredi talu, praegu elavad siin soomlased]. Siit suure teega risti läks karjatee ja 
selle ääres olid sakslaste kaevikud. Me läheme veel edasi [Käina poole], seal teise maja 
värava kohal oli teine rida sakslaste kaevikuid. Mets oli tol ajal veel noor, aga kõik oli 
puruks lastud, kõik ladvad 3-4 meetri kõrguselt maas. Teine karjatee (kruntide vahekoht, 
talitee) on Kopliotsa talu vastas, vanasti elas siin Gustav Truu (Ristmägi), praegu elab 
Rein Bötker [?]. 

Millal sakslased jõudsid kaevikuid kaevata, seda ei tea, öösel nad sii olid ... Need ei 
olnud ka päris kaevikud [jooksukraavid], vaid laskepesad, ühe-kahe mehe tulistuskohad. 

Venelaste kaevikud mäe peal olid valmis juba nädalapäevad varem. Seda, et koha-
likud külainimesed oleks pidanud käima neid kaevamas, ma ei tea.  

Venelastel oli juba suvel siit [Nõmba mäelt Käina poole] umbes poole kilomeetri 
kaugusel sõjaväelaager. Tammela teeristist Käina poole, üle jõe, paremal pool teed umbes 
saja meetri kaugusel maanteest, liiklusmärgi „Loomad teed” kohal. Seal olid raudvoodid 
sees. Seal olid ikka laudadest barakid, tõrvapapp katusel, mitte telgid. Barakke võis 2–3, 
täpselt ei mäleta enam. Praegu pole seal mingit jälge näha, madal vesine koht, Tara rahva 
karjamaa. Selle laagri vastas maantee ääres [Käina poole minnes vasakul] oli maha lastud 
ilmselt vene tunnimees, Huuk Lembit oli käinud teda matmas. Huuk Lembit oli tulnud 
Salinõmmest Nõmbale Mammuspuude juurde, see oli nende karjamaa. Maantee ja 
kraavid on kõik pärast sõda ümber tehtud, tolleaegsetest teedest pole praegu midagi järgi. 
Ükskord [enne Nõmba lahingut] tahtsime siia vargile tulla, aga tunnimees oli kohal, 
pidime jalga laskma. Kui lahingupäev oli, siis need [mehed] läksid siit kõik ära, vist 
Sõrule? Meeste arvu ei tea. Lahingu ajal oli see laager tühi. Meie saime siis juba voodeid 
varastada, üks raudvoodi peaks vist mul veel Nõmbas alles olema. Vedasime voodid 
laagrist metsa, peitsime sambla alla, hiljem viisime edasi koju. Aga hiljem oli jälle 
tunnimees väljas. 

Maantee ääres oli kaks sakslaste suurtükki. Üks oli [Nõmbast Käina poole] paremat 
kätt, 200-300 meetrit enne Tammela teed. Siin on minu karjamaa. Suurtükki ma ise ei 
näinud, ei olnud kaevatud positsioon, lihtsalt rohi tallatud ja püssirohtu, laskemoonakaste 
maas. Teine suurtükk oli seisnud Tammela tee ristis, [üle Tammela tee Käina maanteest 
vasakul], umbes 10 m kaugusel teest, Tammela bussipeatuse sildi juures. Praegu pole 
enam midagi näha. See, mida suurtükid lasksid, [mürsk?] oli valge, alumiiniumist, umbes 
50 cm pikk, 5 cm läbimõõduga. Üks ei olnud lõhkenud, seda me nägime, ei mäleta enam, 
kuhu see pärast sai. 

Kas Tahkuna patareidest Nõmbasse tuld anti, seda ma ei oska öelda. Aga Nõmbasse 
tuli küll kaks suuremat mürsku. Või olid need 120 mm miinipildujad? Miinipildujad 
seisid Nõmba koolimaja juures. 

Huvitav, et pärast lahingut ei olnud kusagil näha tühjasid padrunikestasid. 
 

Pärdi talu [Nõmbast Vilivalla poole vasakul], kõik hooned põlesid. Terve lahingu päeva 
olid kaks lennukit üleval, ilmselt need lasid leekkuulidega majad põlema. Enne lahingut 
nädalapäevad oli iga päev üks saksa lennuk, kell kaksteist lõpetas, kell üks tuli jälle. 
Algul venelased lasid püssist lennukit, aga hiljem see keelati ära. Kui lennuk tuli, kõik 
olid vakka. 

Siin tee ääres [Pärdi talu juures, Vilivalla tee ääres vasakul] oli venelastel pealt kinni 
kaevik, kuulipildujat pole seal sees olnud. Pärdi talu majade vahel on ka kaks suurt 
lennukipommi auku, üks on praeguse sauna kohal, teine umbes 50 meetrit tagapool, 
pommiaugu läbimõõt umbes 8 meetrit. Arvati, et pommid visati õues seisnud vankri 
pärast, seda peeti ilmselt kahuriks. 

Pärdi talu kohal kaevati 1960.-ndatel aastatel tee-ehituse ajal lahti üks laskemoona 
täis kaevik. Sõjakomissariaadi mehed tulid kohale, kuulipildujalindid ja muu kraam viidi 
ära. 

Nuudi mäe peal kaevikuliini juures oli kokku neli surnud venelast. Üks oli sarapuu-
põõsa all, ilmselt tunnimees, jalad läbi lastud, see veel elas, järgmisel päeval sakslased 
lasid maha. Maksim kuulipilduja juures oli kaks surnukeha, nendel mingeid vigastusi 
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näha ei olnud. Kuulipilduja jäi külapoistele. Tühjasid padrunikestasid ei olnud kusagil 
näha.  

Kopliotsa talu vasta maetud saksa sõdur Herbst oli saanud täistabamuse, ainult käsi 
koos käekellaga oli järgi, selle järgi tunti ära. 

Nuudi talus põles ära neli hoonet, ainult elumaja jäi alles. Üks palk oli põlenud, 
söestunud, aga maja jäi terveks. Keegi ilmselt kustutas, loomade jooginõu oli tühi olnud. 
Pererahvas ise lahingupäeval kodus ei olnud. Lahingupäeva hommikul olid sakslased 
hoiatama tulnud, et külarahvas varjule läheks. 

[Nuudi talu taga] põllu peal on meie pere varjendi koht. Kaevasime ise varjendi sõja 
algul, aga kui lahing käis, siis läksime kaugemale. Praegu on selle koha peal lageda peal 
suurem kuusk. Siia põllule tuli ka kaks suuremat mürsku, üks Vilivalla tee äärde, teine 
meie varjendist kaugemale. 

Kui hinnata lahingus osalenud venelaste arvu, siis neil oli kolm ZiS autot ja kaks 
GAZ autot. Enne lahingut magasid venelased ka meie toas ja pööningul. Palju neid 
pööningul oli, ei tea, meie pole julgenud toast välja tulla. Öösel kella nelja ajal kostis 
kaks püssipauku, kõik panid toast välja. Natukese aja pärast olid tagasi, „Loshad, loshad”, 
et hobune oli. Ju siis sakslaste luure võis käia? Aga midagi muud pole neist venelastest 
maha jäänud kui üks taskunuga. 

Kus Nõmba Nõmmel [?] on see linaleoauk, kus suurtükk pidavat olema, seda kohta 
ma ei tea, enam ei leidnud. Saksa kaevikud olid ka teisel pool Vilivalla teed [Kärdla pool] 
ja sakslased tulid ka Loja teed kaudu, nii et Nõmba oli ümber piiratud. 

Jääger Harri rääkis, et Loja ja Nõmba vahel, kus Singi koht oli, oli sakslaste 
sanitaarpunkt. 

 
Nõmba koolimaja juures lasid venelased maha kolm tsiviilisikut: Männamaa Marta, Edasi 
Aleksander ja kolmas, kelle nime kohta öeldakse, et sellist pole olnud [? Kustav Nurk?]. 
Nad peeti kinni päev enne lahingut, ilmselt peeti spioonideks. Männamaa Marta oli maha 
lastud ilmselt oma kodus, pärast oli saunas või sepikojas veretilkasid näha olnud, aga 
maeti koos teistega koolimaja taha. Männamaa Marta oli pärit Värssust, Anton oli vist 
Männamaa Liisa vend. ...? oli kooliteenija, kelle käsi oli kõver. Martal oli kaks last – 
Maive ja Taavi. Maive jäi pärast ema surma vähe segaseks, suri paar aastat tagasi 
vanadekodus. 

Nurste lahingus sai surma 32 venelast, ma käisin neid ümber matmas 1953. aasta 
sügisel pärast sõjaväest tulemist. Jõudsime ainult 16 tükki välja kaevata, Kadernas, 
rohkem pole aega olnud, Emmastes juba orkester ootas. Kes ülejäänud välja kaevas, seda 
ma ei tea. Türnpuu Alfi oli korraldaja, sai veel sõimata, et oli kirstu ümber ostnud punast 
riiet, et raiskab riigi raha. 

 
120 mm miinipilduja koos kahe mürsuga oli [Kärdla-Käina maantee ääres, koolimaja ja 
Loja teerist vahel], Kapasto teeviida kohal, lehise all. Et see oli just nimelt 120 mm 
miinipilduja, sellele sain kinnitust sõjaväes olles, seal nägin samasugust. Siin lähedal 
männi otsas oli venelaste vaatluspunkt. Oli mitmeharuline mänd, redelipulgad külge 
naelutatud. Mees lasti üleval maha, kukkus siia alla. Praegu on näha tüves kolm 
sisseraiutud astet. Teine venelase laip oli siin lähedal Loja teerist kolnurga sees, kiiver 
peas ja saapad jalast ära võetud. 

Siin lähedal põles veel ära Pendi elumaja. Pärast Juhan tõi vist Lehtmast väikese 
maja [sõjaväe baraki], kus elada sai. 

Nüüd läheme vaatame matmiskohta koolimaja õues. Teine vaatluspunkt oli Kapasto 
pool põldude ääres. Kui miinipildujast lastakse, siis peab olema kaks punkti.  

Koolimaja vareme taga, praeguste kuuskede juures oli kolme tsiviilisiku matmis-
koht, hiljem maeti kõik ringi. Koolimajaga koos põles ka laut-kuur. Enne sõda näidati 
koolimaja õues kino, ekraan oli männi küljes. Teine kord oli kino üle tee metsavahi 
juures. Ja kui ekraanil rong sõitis, siis inimesed vedasid eemale, et tuleb otsa ... Keegi 
polnud ju varem kino näinud. Sõdurid tegid veel akrobaatikat, matid olid maas. 

Siin surmasaanud venelased aeti kõik auku, pärast maeti ümber Pühalepa vallamaja 
juurde ja sealt omakorda Heltermaale. Millal nad Nõmbast vallamaja juurde viidi, seda 
aega ei oska öelda. 

Kärdla surnuaias oli kolm rida venelaste haudasid. Kärdla kiriku väravas oli üks või 
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kaks sakslast maetud, aga need viidi ära. 
Venelaste matmiskoht Nõmba-Kapasto teeristis, Kärdla pool küljes. Aeti kaevikusse 

ja lükati pealt kinni. Teiselpool küljes oli ainult üks niisugune kelder, aga mis keldris sees 
oli, seda ma ei tea. Ja siinpool oli kahesaja liitrine hernesupikatel, ilusad jämeda herned 
olid. See oli järgmisel päeval pärast lahingut. Mul ema tuli vaatama, et kus inimesed kõik 
on, küla kõik tühi, majad põlenud. Hangu Salme tuli vastu, et kõik on Nõmba nõmmel. 
Ma tulin ka siis siia nodima. Ilusad telgid olid selleks ajaks juba katki lõigatud. Olid 
kolmekihilised telgid – sees valge pesuriie, vahepeal pehme sinine flanelli moodi riie ja 
väljas present. Head asjad olid kõik juba läinud. Aknaid sain kaks tükki ja telgivaiasid oli, 
need olid ilusad treitud vajad, lehmavaiadeks. Telgi presenti sai ka, aga see oli juba telgi 
põhja alune, natuke mäda. 

Pärast sõda ei olnud Nõmbas mingeid sõjaväe ehitisi, kõik need kaevikud ja augud 
on 1941. aastast. Vene väed tulid Nõmbasse juba pärast sõja algust, mitu kuud enne 
lahingut. 

Siin koolimaja vastas üle tee seisis ZIS-5 veoauto. Me pole sellel rattaid alt ära 
saanud, aga siis käisime Tahkunas, sealt sain rattavõtme. Oli üsna korras auto, ei olnud 
põlenud. Lõpuks ikka vist paar ratast saime kätte. Auto kummid lõigati pätakataldadeks. 
Kuhu auto ise sai, seda ei tea. Tubalal seisis teine auto, Parbo tahtis seda ära vedada, käis 
meilt hobuseid küsimas, aga me pole annud. Tubalal seisnud ZIS-5 porilauad ma tõin küll 
ära, tegin nendest tuuleveski labad. 

Tubala pool Liiva karjamaal seisnud auto juures olid maha laotud paar-kolm-
kümmend pisikest miinipilduja miini. Mina pole neid ära toonud, kus nad said, ei tea. 

 
[Metsavahi taga põllu servas] oli üks kaetud kaevik ja vaatluspost. Siin seisnud kahuri oli 
Taras Heini viinud Kokamäe metsa, et siis vana-aasta õhtul hea lasta. Taras Heini on juba 
paarkümmend aastat surnud. Kahuri asukoht on ka „täpselt” teada – Kapasto ja Nõmba 
vahel. 

 
Tubalal Inumatse väravas seisis tee peal kaks vene veoautot. GAZ auto oli täiesti 
põlenud, ainult põlenud padrunid olid järgi. ZIS-5 oli terve, seda tahtiski Parbo ära 
vedada. Kolmas auto, GAZ, oli ära põlenud Kreise väravas [Katre motell praegu]. Selle 
auto peal olnud kaks venelast [juht ja mehaanik?] lasti maha Kreise õues, sellest võib 
rääkida Pink [?] Aino. Millal nad ümber maeti, täpset aega ei oska öelda, kaks või kolm 
aastat hiljem, aga minu klassiõde Tasane Hilja suri umbes samal ajal. Ja need maeti 
kirstudes, aga pandi kaks tükki ühte kirstu ja minu klassiõde sai teise kirstu omale. 

Autod olid sõidusuunaga Kärdla poole. Põlenud autod seisid veel talvel seal, aga 
kuhu ja millal nad ära viidi, seda ei tea. 

Kui sõjaväes teenisin, siis meil oli neli veoautot, aga autojuhidel polnud kabiinis 
püsse kusagile panna. Meisterdasin siis vanast portfellist ja vanarauahunnikust leitud 
juppidest püssidele kinnituskohad juhi selja taha, kõigile neljale meie autole. Pärast teised 
nägid, tahtsid ka saada. Siis läkski tehasesse tootmisse. Sain selle eest seitse päeva 
puhkust. 

Marfnella Jaakson: Nurste lahing 1941 
Salvestatud Mänspel 20. märtsil 2007 

Küsitles Ain Tähiste, kirja pani Mart Mõniste 

Baaside ehitamisest 
Külavanemad käisid käskusi jagamas, tuli tööl käia, aga mina olin veel nii noor, mina 
selle käsu alla ei käinud. Enne sõda olid venelased oma baasides, külades neid eriti 
liikumas ei olnud. Nurste Pendil oli mingi vahiputka, seal oli kolm madrust. Aga need 
olid täpsed mehed ka. Siis oli kord, et peale üheksat ei tohtinud keegi liikuda. Meie 
tulime ükskord heinamaalt õhtul hilja, läksin seal lähedal hobusega üle tee ja kohe vile 
käis. Sel ajal sõda juba käis. 

Sõja algus 
Olin sõja alguses 16–17 aastane, nii et midagi ikka mäletan ka. Aga Sakla Heimar oskaks 
palju paremini rääkida nendest asjadest. 

Venelased korjasid kõik raadiod ära, raadiot ei tohtinud kuulata. Aga neid pole palju 
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olnud, see pidi ikka jõukam inimene olema juba, kellel raadio oli. Ja kõik jalgrattad 
korjati kokku Emmaste vallamajasse. Pärast saime tagasi, aga kõigil ratastel olid ketid 
pealt ära võetud. Need olid katki raiutud ühe koti sees. 

Nurste rahvas aeti ka kaevikuid kaevama. Siit Nurstest mere poole kaevati. Kohe kui 
sõda pihta hakkas. Kes vähegi labidat tõsta jaksas, pidi kaevikus käima. Saksa lennukid 
ikka käisid Saaremaalt siia, aga ei tulistanud. Tulistasid pühapäeval, kui lahing oli.  

Sakslaste dessant pühapäeval, 12. oktoobril 1941 
Sakslased tulid 12. oktoobril 1941. aastal. Pühapäevane päev oli, ilm oli ilus. Dessandid 
tulid Papsi randa (Tilga taga) ja Külaküla randa. Tohvri alla pole tulnud midagi. Meie 
küla poisid tulid ka kõik siia randa – Eistrat Edgar, Väljas Arvid ja Saar Helmut. Tulid 
koos sakslastega. Väljas Arvid läks koju, aga venelased märkasid seda ja viisid ta isa 
minema, isa tapeti maha. 

Suuri laevu sakslastel ei olnud, pisikesed paadid olid. Sakslasi väga palju ei olnud. 
Nurste Pendil oli kaks vene madrust, seal oli vaatetorn õue ehitatud. Need olid nii kanged 
poisid, et hakkasid ikka vastu ka. Üks lasti maha, teine jäi alles. Nurste Pendi on pikk 
kollane maja Nurste poe juures, seal oli vanasti külanõukogu.  

Aga siin, kus elab Kaju Enno, selle vanamehel oli raadio ja jättis ära viimata, vist 
pole registreeritud olnud. Sellel pühapäeva hommikul, kui sakslane tuli, läks naabrimees 
ka sinna. Kuulasid raadiost uudiseid. Politruk läks sisse, nägi, et raadiot kuulatakse ja 
tappis kõik kolm inimest ära. Viis metsa ja Kaderna jõkke tappis ära, Seal jões oli kokku 
kolmteist inimest tapetud. Need on Mänspe surnuaeda maetud. Raadio juurest viidi Peet 
ja Miina Härm ja Kurist Johannes. Väljas Arvidi isa tapeti ka seal. 

Pühapäeva õhtul venelased tulid kolme veomasinaga, sakslased olid Nurste teeristis 
ja lasid need puruks, ma oma silmaga nägin, kui kraavi sõitis. Üks jõudis Leisi maja ette 
ja kaks jäid siis Kuigu poole tee peale. Juhid lasti maha ja need sõitsid kraavi, teised 
jooksid metsa. Ja kui venelaste auto Nurstes kraavis oli, siis üks venelane elas veel, oli 
seal kuidagi kinni jäänud. Väljas Arvid ütles, et nad kuradid tapsid mu isa praegu ära, ma 
tapan siin selle ka ära. Me tulime naabritüdrukuga joostes ära, ma ei tea, kas ta tappis. 

Sakslased läksid Nurstesse välja, aga siis tuli nii suur vene väeosa vastu, et sakslased 
tõmbasid tagasi Külamale. Pühapäeva õhtuks jäi rinne Külamale. 

Venelased tulid Puski poolt. Ja kui palju neid oli! Minu sünnikodu on Nurstes seal, 
kus teemeistri maja on, suur kahekorruseline maja, vanasti oli side seal. Venelased tulid 
Kõpu poolt, neid oli nii palju, et mees-mehes kinni. Tulid jala ja autodega ja tankidega. 
Kuigu õu oli neid täis. Aga meil oli vaja loomad talitada. Pole nad meid mitte puutund.  

Kus te ise sel ajal olite? 
Meie olime koopas, maa all. Inimesed ikka kartsid ka, varem olid valmis tehtud 

sellised koopad, kuhu sai varju minna.  

Nurste lahing esmaspäeval, 13. oktoobril 1941 
Esmaspäeval siis oli lahing, ega seal Nurste külast palju järgi ei jäänud. Pendi maja ja 
Leisi maja jäid, aga teised kõik - täiesti puhtaks. Mänspel sai Aadu maja pommi. Minu 
sünnimaja sai ka pommi. Saksa lennukid lasid need majad enamasti põlema, 
leekkuulidega lasti katusesse, nii ta läks. Minu vend oli ka sel ajal kodus. Ta oli laeva 
peal, aga saksa lennukid lasid laeva Kärdla sadamas põhja, ots on praegu vee sees seal. 
Ta oli seal peal kütjaks. Tuli just selleks päevaks koju. Venelaste autodega tuli, ega sel 
ajal polnud bussiliini ega midagi. Teine mees, lätlane, oli ta eest kütmas sel ajal ja sai 
surma ka.  

Esmaspäeval nelja, poole viie ajal oli siis lahing läbi. Meie läksime Alfrediga 
vaatama, küla polnudki enam, ainult suitsevad tukid. Mõni maja ikka oli terveks ka 
jäänud. Ja surnuid! 36 surnut oli Nurste küla peale. 30 olid venelased ja 6 olid sakslased. 
Üks eesti poiss ka, Tallinnast Nõmmelt, oli sakslaste poole peal, sai ka surma. 

Pärast lahingut sakslased kamandasid - igast talust pidi väljas väljas olema hobune, 
vanker ja mees. Minu vend käis ka. Vene surnud viidi Kaderna veski juurde, kus tee alla 
läks, sinna liivamäkke maeti need. Aga sakslased maeti Leisi maja ette, mis siin nurga 
sees kohe on. Sinna maeti need viis sakslast ja üks eestlane. Aga sakslased maeti hiljem 
ringi ja see eestlane viidi ka järgmine suvi minema. Venelased matsid oma surnuid ka 
pärast sõda ringi, aga sellest ma täpselt ei tea. 

Kas suurtükid olid ka kohal või paugutati ainult püsse? 
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Ei-ei, ikka suurtükid ka! Palli baas hakkas laskma, see laskis meil juba pühapäeval 
maja otsast kaks kahurikuuli sisse, pliidid-ahjud kõik segamini. Lõhkesid toas seal, maja 
oli täitsa sodi. Ja pomm tuli ka õue. Öösel olid venelased toonud Kuigu väravasse 
suurtükid, kaskede alla ära peitnud. Neid oli ikka hirmus palju seal. Ma käisin ikka 
uurimas ka, tegin asja ja võtsin hobuse valjad kaasa, et lähen hobust otsima, aga vene 
madrus pole edasi lasknud. Ütles mulle, et otsi homme oma hobust, mitte täna. Ma nii 
palju ikka sain vene keelest aru. Ega nad pole siis sedasi koera viisi igaühele kallale 
tulnud ka. Need kes maha lasti, neil ikka oli igaühel oma pisikene põhjus ka. Ega nad 
päris kallale sedasi ei tulnud, et tuli ja lasi sind püssiga maha.  

Kas käisite sakslaste poole peal ka vaatamas? 
Ei, ainult venelaste pool. Sakslased olid kaugemal. Kolm päeva olid Haldil paigal, 

aga siis ikka said võidu ja peksid venelased Tahkuna otsat merre. 1944. aastal tulid 
venelased tagasi 2. oktoobril.  

Mis neis kraavisõitnud autodest sai Nurstes? 
Ju külapoisid need ära noppisid. Siis ju külapoiste oli kõiksugu asju, püsse ja 

autosid... 
Kas sakslastel ka suurtükid olid? 
Ikka! Me läksime kõigepealt onu juurde. Minu isa oli 1939. aastal ära surnud. 

Läksime onu juurde, seal peitsime rehekoja nurka, suure ahju taha, et kui sakslaste poolt 
kuulid tulevad, siis ei saa pihta. Aga venelased tulid oma kuulipildujaga otse rehekoja 
ukse taha, lasid nii, et kõik kohad värisesid. Kahurikuulid tulid nurgast sisse ja uksest 
välja, me olime nurga sees sel ajal. 

Kella neljaks sai lahing läbi ja venelased taganesid? 
Ja venelased taganesid, aga sakslased edasi ei läinud. Kolm päeva puhkasid. 

Venelased ikka lasid, Palli baas tulistas öösiti. Hääle järgi oli kuulda, kui kuul ära hakkas 
väsima, tegi sellist häält „Ouaa-ouaa-ouaa”, siis varsti pauk käis ka.  

Saksa aeg 
Sakslasi pole palju olnud, Leisu meiereis olid. Sinna tehti elektrijaam ja Nurste sai ka 
sealt valgust. Nurstes Niidi saunas oli ka pisike jõujaam. Meie saime Nurstest elektrit, 
õhtul kella üheteistkümneni. Saksa ajal olid ka normid peal, aga vähe viisakamad kui 
vene ajal. Kui oli suur perekond, siis võis võid juurde osta, võinormi ei olnud. 

Kas Nurste maju hakati kohe üles ehitama? 
Ikka, jah. Teedli maja ja Nurste Antoni maja, see põles maani maha. Ja teine pere 

ka, kus Liisa oli. Antonil jäi saun alles. Pärast ta tõi Tammistust oma venna juurest ühe 
suurema sauna. Nurste oli ikka väga kehvas olukorras. Kruusimäe põles ka sedasi ära, et 
ainult peldik jäi püsti. Ja Kiltsi ... Kellel põles laut, kellel elumaja, kellel kõik. See oli 
ikka õudne tulekahju. Me ei tundnud enam Nurste küla ära!  

Kas metsavendasid ka siinkandis oli? 
Oli ikka, mu oma vend oli ka metsvend. Noorem vend Alfred tuli Kärdlast koju, kui 

laev põhja lasti. Vanem vend Elmar oli metsavend. Nad olid ühte kasvu. Elmar sai siis 
maja ümber liikuda, meie maja oli suure tee ääres. Eemalt ei saanud siis aru, kumb vend 
on. Elmar oli sõjaväes käinud mees, tema tuli ajas meid pühapäeva hommikul vara üles, 
et lahing hakkab, Küla rannast lasti lahingurakett. Ja varsti juba lennukid tulid. Elmar 
hoidis vene mobilisatsioonist kõrvale. Neid oli Leisus kuus poissi – Palli Kusti, Värava 
Eedi, Juurmetsa Rein, Lepiku Markus. Kiltsi Leo (Väljas Leo) elab praegu Kanadas, 
ainukesena veel elus. Nad olid Leisu taga metsas, uhked koopad olid tehtud, kasepuudest 
tugitoolid sees. Noored mehed, aega oli käes. Külarahvas pole teadnud sugugi, kus nad 
olid. Tervet külarahvast usaldada ei saa. Vend pole suve läbi kodus käinud. Me olime siin 
tee ääres ka ja pole julgenud tulla. Vanem õde Manda käis neile Leisu süüa viimas. Leisu 
Väraval oli üks Saaremaa tüdruk teenijaks, ilus pikk tüdruk oli, hüüdnimi oli Kirr. See 
aitas neid väga palju. Ikka oli valves, kui poisid saunas käisid. Kodudest viidi neile süüa.  

Elmar läks oma onu juurde, aga just sel ajal tuli sinna täitevkomitee esimees Püve 
Johannes. Elmaril pole muud üle jäänud, kui voodi alla peitu, päevatekk oli maani, selle 
taha. Ja pole Johannes mitte märganud. See oli sihuke mees küll, et oleks ära andnud.  

Metsavendadel olid ikka püssid ka. Elmaril oli ikka ennem juba, aga kui sõda oli üle 
käinud, siis pole ilma püssita keegi jäänd.  

Pühapäeval, kui lahing algas, siis Elmar jäi ka meiega. Läksime Metsaperesse, seal 
oli meil oma väike riietekoobas tehtud, meie peitsime ennast sinna. Riidekohvrid ja kõik 
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olid seal, ega siis keegi pole midagi enam toas hoidnud, kartsime, et kõik põleb maha. 
Aga vene sõdurid rüsisid ka sinna sisse ja me pole julgenud seal enam olla, jooksime 
naabrimehe suurde koopasse. Nendel sõduritel olid erariided vormiriiete all.  

Metsavennad tegid sel õhtul, kui sakslane tuli, suure peo, kutsusid Elmarit ka. Aga 
Elmar pole läinud, jäi Metsaperesse. Ja õhtul valgus Metsepere õu kõik venelasi täis. 
Elmar oli lakas heintes. Kui venelased oleks teda kätte saanud, oleks kohe maha lasknud, 
nad olid ju metsas suured habemed ette kasvatanud. Õhtul hiljem hiilis Metsapere Mihkli 
juurde, selle poeg Elmar oli ka metsavend, et kahekesi vähe julgem olla. Ja olid öö läbi 
koopas peidus, madratsi all. Linda istus kahe väikese lapsega madratsi peal. Venelased 
käisid koopasuu eest läbi küll, jalad paistid, aga sisse ei tulnud.  

Henno Sepp: Osalesin Hiiumaa dessandil 1941 
16. aprill 2008 Pärnus 

Küsis Ain Tähiste, üles kirjutas Mart Mõniste 

Kuidas sattus eestlane saksa sõjaväe teenistusse? 
Mustjala vallamajja tuli vanemleitnant Pestke, kompaniiülem. Temal vaja meest, kes 
oskaks saksa, eesti ja vene keelt. Tegeleks meeste majutamisega nii Eestis kui hiljem 
Venemaal. Päris sõjaväeteenistusse mind ei võetud, aga munder ja püss anti, tehti aastane 
leping. See oli 61. diviisi 273. rügemendi 3. kompanii. 

Me lõpetasime Sõrve lahingud 8.-9. oktoobril 1941. Pärast lahingut tegime kohe 
85 km jalgsirännaku, peatuma jäime Orinõmme külas Väikse väina ääres. Paar päeva said 
mehed puhkust, siis toimus dessandi õppus Taaliku sadamas. Meid viidi merele, 
harjutasime randa tulemist. Paadid olid kiired ja neid oli palju. Mängiti Hiiumaale 
maabumist. 11. oktoobri õhtul viidi meid paatidega merele, pandi suurde dessantlaeva. 
Anti pool liitrit viina. Täpselt kell kuus avanesid laeva luugid, kiirpaadid olid all, hüppa 
paati ja randa! Teadsime, et Hiiumaale minek, maariba oli ees, aga mis koht täpselt, seda 
sõdur ei teadnud. Mind pandi esimese paadi ninasse - kui maalt oleks tulnud kuul, siis 
sakslane seljataga oleks elama jäänud. Põlvist saadik vees kästi meid paadist välja minna.  

Kaldalt ei tulistatud, venelased ei märganudki meid. Pärast selgus, et selleks ajaks 
oli enamus vene ohvitsere saarelt põgenenud. Vähemalt meie poole peal tuli dessant 
maale täiesti vastupanuta. See jutt, mis venelaste raamatus oli, et kolm korda löödi tagasi 
ja kaatreid lasti põhja, see on väljamõeldis.  

Kui olime pool kilomeetrit maale jõudnud, siis kompaniülem ütles, et mine otsi 
koht, kus saad oma jalad ära kuivatada.  

Kas see oli Külaküla ja Nurste all? 
Seal, kus maale läksime, oli tee ja seda mööda tuli äkki (poole seitsme ajal) üks 

autotäis vene sõdureid. Ju nad olid paatide müra kulnud. Paarkümmend võis neid olla seal 
autos. Kuulipildujad olid seal valmis ja neist ei jäänud midagi järgi. Mina seal laipade 
juures ei käinud, aga kompaniiülem ütles pärast, et olid ainult sõdurid, ohvitseri ei olnud. 

Me läksime mööda ühest tuulikust, kust üks venelane tulistas meie kompaniid. 
Kuulipildujatuli pandi talle peale ja tuli kolaki alla, oli ülesse võlli peale roninud.  

Liikusime jalgsi, lahinguteta jõudsime Tohvri baasi alla. Olime poole kilomeetri 
kaugusel, kui anti käsklus: „Pikali!”. Nägin, kuidas lennuk pikeeris ja laskis alla 
endapikkuse pommi. Tonnine pomm visati sinna ja kõik jäi vaikseks, laskmist enam ei 
olnud. See jutt, et venelased ise lasid patarei õhku, ei vasta tõele. Mida ma nägin: meie 
kompanii üks sidevaatleja pani maha umbes viie meetri pikkuse valge lina ja siis pani 
sinna viis neljakandilist tükki valget kangast. Pärast ma taipasin, et see oli suund ja 500 
meetrit kaugus. Lennuk tuli täpselt selle lina suunas ja sellega seal sõda lõppes. Ei 
tulistatud seal enne ja ei tulistatud seal pärast seda pommi. Patareis meie ise ei käinud. 

Meile anti kohe teine suund. Tuli käsk minna Kassarisse, seal olevat pilliroog 
venelasi täis. Õhtuks jõudsime Kassarisse. Juba õhtul pimedas tulid venelased end vangi 
andma, et nemad ei taha enam sõdida. Kompaniiülem ütles neile, et teiega ei juhtu 
midagi, kutsuge teised ka välja. Kutsuti teised ka, nad kõik saadeti pärast saarelt minema.  

Kui vange võeti, siis otsiti nende seast politrukke. Venelased ütlesid, et alles on 
ainult rühma politrukid. Need võeti kohe teiste seast välja, aga ei lastud maha, vaid pandi 
kraami tassima. Oli saadud üks mootorsaag, see pandi politrukile selga, teised läksid 



Hiiumaa 1941  203 / 366 

niisama. 
Sel ajal hakkas hirmsalt tulistama Tahkuna patarei. 
Kõik venelased sealt roost välja ei tulnud. Mina pidin minema meestele ööbimis-

kohta otsima. Lubati lakka minna, ainult suitsupakid kästi maha jätta. Aga need roogu 
jäänud venelased tulid öösel 3-4 ajal välja ja hakkasid tulistama nende majade pihta. Aga 
sakslased olid kohe kiiresti jalul, see rünnak löödi tagasi ja ühtegi sakslast surma ei 
saanud.  

Siis jõudsime välja Suuremõisa, ei mäleta enam, mitmendal päeval. Mul oli jälle 
käsk öömaja otsida, ööbisime seal vist kaks ööd. Kui me Kärdla lähedale jõudsime, 
nägime kalevivabriku põlemise suitsu. Kärdlat tulistati Tahkunast, aga meie sel ajal 
linnas ei olnud ja meie linna sisenemisel ka lahingut ei olnud.  

Lahingud hakkasid Tahkunale lähenemisel. Seal olid puud poolest saadik läbi saetud 
ja teed mineeritud.  

Tahkuna ees olid suured betoonpunkrid. Anti ka suurtükituld, aga mina ei näinud 
ühtegi surnut sakslaste hulgas. Läksid kaks sakslast munagranaatidega, need olid kotis, 
ainult püstolid olid kaasas. Viskasid need granaadid punkrisse, siis jäi vaikseks.  

 
[59.40] Lehtma baasis tulistati punkritest, oli kuulipldujatuli. Üksikud laskjad olid 

mujal, siis olid veel snaiperid, Tahkunast anti kahurituld. Tuli läks natuke üle, olime liiga 
lähedal punkritele. Saaliste ütleb, et hakkame sööma. Hüppasin oma kaevikust välja, 
tegin kiire jooksu, vahe oli umbes 12 meetrit. Nii kui kaevikusse hüppasin, käis hirmus 
mürakas. Minu kaevikusse oli kukkunud suur mürsk, seal oli veel kaks granaati, need 
lõhkesid omakorda, hirmus pauk oli. Sakslased kõrval ütlesid, nad ei kutsunud mind 
nimepidi, kutsusid Kleine - Väike, Kleine sai surma. Saaliste ütleb, et Kleine on siin. Aga 
muidu nad tulid kaevikutest välja ja mälestasid, võtsid kiivri peast ära, sellest ei olnud 
midagi, et lahing käis.  

Seal oli ikka korralik lahing, venelased andsid hirmsasti tuld, lasid oma viimased 
padrunid seal välja. Need olid betoonpunkrid. Täpset kohta ma ei tea, mulle öeldi, et on 
Lehtma baas. Seal, kus riideid välja tõime, oli ka Lehtma baas, sadamat ma ei näinud, 
ümeringi oli mets. 

Kärdlasse sisse meid ei viidud. Kui Kärdla vabrik põles, olime põldude peal. 
 
16. oktoobril jõudsime Kärdlasse, 20. oktoobri õhtuks oli Tahkuna võetud. Tulid 

viimased sõjavangid, sakslased lõid nende relvad vastu maad puruks. Mulle anti 100 
venelast, et viiksin nad Kärdlasse. Olid maaväelased, mitte madrused. Muretsesid, et mis 
meist nüüd saab. Kompaniiülem seletas, et nii kui Venemaal sõda lõppeb, lähevad koju. 
Tegelikult nad viidi Riiga ja seal näljutati surnuks.  

Aga sakslane käitus halvasti ka Punaarmees vangi langenud eestlastega, halvemini 
kui venelastega. Sest sel ajal oli veel palju mehi, kes Landeswehris eestlaste käest peksa 
said! Kui meil vana allohvitser kuulis, et olen eestlane, tal juba püstol läks lahti taskus. 
Nad ei sallinud eestlasi, sest nendel oli meeles, kuidas Riia all lätlased andsid alla, 
eestlased ei andnud. 

Kas oli aega Tahkuna baasides ringi ka vaadata? 
Lehtmas olime enne, seal oli suur venelaste ladu. Mina mõtlesin, kuidas ma saaks 

hiidlasi aidata. Võtsin ühe kohaliku noore mehe sealt kampa ja läksime sinna. Seal olid 
voodipesu hunnikud, võib-olla kümme tuhat komplekti. Läksime sinna üle aia, rahvas 
juba korjas omale. Lehtmas küsisin [vene vangidelt], kus on ohvitserid. „Läksid paatidega 
Hankosse!”. Seal [ladudes] oli muud sodi ka. Üks mees sai korraliku lauakella, elektri-
mootoreid. Tahkunas lahingu lõppedes viimased paar meest tulistasid veel merest, need 
olidki politrukid. 

Kas oli mingit märki Tahkuna tuletornist alla hüpanud madrusest? 
Seda me lugesime ainult raamatutest hiljem.  
Tahkunast viisin sada vangi Kärdlasse, koolimajja. Seal loeti üle, oli 103 meest. 

Hiiumaal oli kohe kohal saksa poliitiline politsei, olid SA ja SD mehed. Tulid küsisid 
minu käest ka, kuidas ma saksa sõjaväkke sattusin. Ütlesin, et tahtsin saada eesti 
ohvitseriks ja õppisin keeli. Eesti major pidi oskama viis keelt. Lõpetasin tööstus-
keskkooli Kuressaares ja pidin minema Tondi sõjakooli 10. juulil 1940. 1. juunil tuli kiri, 
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et võta ruttu avaldus tagasi. Nemad juba teadsid, mis toimuma hakkab, oleksin Puna-
armeesse sattunud. Võtsingi avalduse tagasi. Minu isa oli metsavend. 1941. aasta mobili-
satsioonist jäin maha sellepärast, et mu tantsupartneri onu oli Saaremaa miilitsaülem. 
Rääkisin sellele, et ei tahaks Venemaale minna. Mets saatiski mobilisatsioonipunkti 
ülemale (kapten Mikk, oli minu klassijuhataja) kirja, et Sepp jätta Saaremaa maa-
kaitsesse, pillimeheks. Viimases otsas mind saadetigi Pärsamale hävituspataljoni pilli 
mängima.  

Isaga kohtusime septembri algul Uhtja metsas kolm päeva enne tema surma. Tahtis 
relva saada, neid oli viis mees metsas. Ütlses, et hangi kuidagi. Läksin Pärsamale, seal oli 
kaks meest valves. Ütlesin, et sakslane on varsti siin, mis te passite, läheme minema. 
Tulid. Võtsid kaas kolm vintpüssi ja kaks jahipüssi. Sidusime need jalgrataste külge ja 
läksime öösel. Andsime relvad isale üle, ise jäime ka metsa. Peitsime ühes heinaküünis. 
Isa läks kodust süüa tooma, seal miilits passis, lasi kaks kuuli keresse.  

Kui palju Hiiumaa vallutamise ajal sakslasi surma sai? 
Meie kompaniist mitte ühtegi meest. Need olid hulljulged mehed. Kompanii ülem 

vanemleitnant Pestke oli lahingu ajal püsti metsas, kui venelased vastu tulistasid. Tal oli 
juba 1941. aastal Rüütlirist tammepärjaga. Sõja lõpetas Saksamaal väljaõppepataljoni 
ülemana majori auastmes. Umbes viis aastat tagasi kirjutasin ühele Saksamaa uurijale, et 
kas Pestke on elus. Ja sain Pestke käest kirja, siis ta oli 85 aastane. Ütles, et mind ei 
mäleta. Kui tuletasin meelde, et olin Saaremaal kortermeistriks, siis meenus talle, et oli 
seal küll üks eesti poiss.  

Pärast kodus käimist jõudsin väeosale järgi Orissaares. Hakkasime minema 
Leningradi peale. Läänemaal Vatlas Linnuse külas peatusime mitu päeva. Sealt edasi 
läksime Oru lossini, kogu tee jalgsi.  

Hiiumaa pensionärid 1941. aasta sõjasündmustest 
7. august 2008 Tahkunas, 

Hiiumaa pensionärid muuseumis, üles kirjutas Mart Mõniste 

1941. aastal, kui sakslane sisse tuli, siis venelane Tahkunast tulistas, aga pole Kassarisse 
ulatanud. Ma elasin Vaemlas, nägin, kuidas Käina lahes vesi tuiskas. Vaemlas, tee ääres 
on 3-4 auku. Nad lasid 70 meetrit üle Heltermaa maantee, suured sügavad augud, aga 
pahandust midagi ei teinud, seal on 12 meetrit sinisavi. Augud on praegu veel näha. 

Kapasto August, Velt Ants, Valtu Villem ja Tuulik tõid sakslased siia. Tulid Kugli 
trummist (Tausta jõel) üle, tulid Orjaku kaudu Kassarisse. Velt Ants andis veel 
venelastele õlut juua ja ütles, et laske nüüd jalga, sakslane on kohe järgi. Selle eest vana 
istus kinni.  

Lembit Kaibald: Sõjasündmused Heiste külas 
Lembit Kaibald, Heiste külast Uuetoa talust 

See oli 1941. aastal. Olin siis 6-aastane ja nägin, kuidas üks vene lennuk tulistati alla. 
Olin kodutalus [Uuetoal] Heiste külas. Maja taga oli lammaste karjamaa. Nägin, kuidas 
lennuk Roopa poolt tuli, otse alla, siis läks jälle nõksuga ülespoole. Oli väike lennuk, 
kaks meest oli sees. Oli saanud sakslastelt tabamuse ja kukkus Hüti heinamaale maha. 
Mõlemad mehed olid elus, aga üks väga rängalt vigastatud, räägiti, et nägu olevat olnud 
minema pühitud. Mina neid ise ei näinud. Mis meestest sai, ei tea. Lennuki juppe oli küla 
peal laiali, meie õues oli üks peenike alumiiniumtoru. 

Meie talu oli metsa sees. 1941. aastast on veel mälestus, kui tuli meie õue hulk 
[taganevaid] venelasi. Tulles panid kõik sõdurid oma püssid õue peale hunnikusse, 
lahkudes võttis igaüks jälle oma kaasa. Ema küpsetas parajasti leiba. Ahjust võeti tegu 
värsket leiba ja ema lüpsis lehmad ära, andis ka sooja piima neile. 

Paar päeva hiljem tulid sakslased. Vaatasime aknast välja. Maanteelt keeras meie 
õue poole suur suurtükk, mida vedasid kuus hobust. Suurtükk oli laiem kui maanteevärav, 
mistõttu väravapost murdus, kui jäi suurtüki ette. 

Suurtükk paigutati eluhoone ühe otsa lähedale ja hobused pandi osa rehekotta ja osa 
aida varjualusesse. Sakslased ise ööbisid meie elutoas. Sakslaste väljanägemine oli palju 
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korralikum, ei olnud näha sõjahaavu. Kui palju neid oli, ei oska öelda. Nad elasid meil 
vist kaks-kolm päeva.  

Talude hävimine 1941. aasta sügisel 
Kolm tulekahju 1941. aasta sügisel, täpsed põhjused teadmata. 
Heistes põles August Katteli talu, elanikud pääsesid. 
Hütil põles Villem Püssimi maja. 
Murru metsas põles Meinhard Sarapuu maja (elamu ja laut ühe katuse all) 

Endel Aru: 1941. aasta Kärdlas Metsa tänaval 
23. oktoober 2008 Kärdlas Küsis Ain Tähiste, kirja pani Mart Mõniste 

Siia tulid saksa õhutõrjekahurid. Kärdlas Metsa tänava ääres Ladva tänava ringi sees. 
Metsa tänavalt (Metsa 56) pöörates paremat kätt on praegu tühi krunt, noored istutatud 
kuused kasvavad peal. Sõja ajal elas siin ... Hiljem ostis Paljasma Alfred, vahepeal oli 
omanik Boris Lehtlaan. Praegu elavad siin soomlased. 

Sõja ajal oli siin suur kuusehekk, sakslased võtsid ladvad maha ja maskeerisid 
suurtükke. Tahkuna poolt hakati kohe patareid tulistama. Keegi pidi luureandmeid andma 
Tahkunasse. Aga suurtükkidele pihta ei saadud. Üks mürsk läks 50 m eemale elumaja 
ukse kohale kramppalgi sisse, ei lõhkenud. Saksa minöörid võtsid selle ära. Teine mürsk 
lõhkes elumaja taga ja kolmas teisel pool Metsa tänavat, u 100 meetri kaugusel majast.  

Sakslaste kaotustest ei tea midagi. Sakslased ei reetnud oma kaotusi.  

Andres Laid: meenutusi vanaisa Joann Laidi räägitust 
4. aprillil 2009 Mudaste külas Laiu talus Küsis Ain Tähiste, kirja pani Mart Mõniste 

Tahkunast sõjaväe varadest on veel toodud näiteks õhufilter. Selle sees olid vasksõelad, 
vahel hahasuled. Vasksõela kasutati liiva sõelumiseks. Toodud ilmselt Kukeraba 
komandokeskusest. Isa oli sel ajal 15.-16. aastane, poisid käisid seal sageli mängimas. 
Ükskord poisid veeretasid sellise suure õhufiltri sissepääsutunnelist sisse, see oli hirmast 
häält teinud ja sädemeid pildunud. Valves olnud omakaitse-mehed olid teisest otsast välja 
jooksnud ja poisikesi mööda metsa taga ajanud.  

Mingeid erilisi jutte siinsetest lahingutest isa ja vanaisa juttudest mulle meelde 
jäänud ei ole. Käisin vanaisaga [Joann Laid] kaasas, kui ta giidiks oli, aga jutt oli kogu 
aeg üks ja sama, mulle pole see meelde jäänud. Esimesed saksa sõdurid tulid Laiu talusse 
jalgratastega. Istusid köögis, ajasid juttu, automaat anti poisi [isa Väino Laid] kätte 
näppimiseks. Üks sakslane oli tsirkuseartist. 

Tahkuna (Kukeraba) patarei õhkulaskmise pauk oli siia ära kostnud. Rahvajutt 
rääkis, et kõik mehed pole patareist välja jõudnud, enne vajutati lülitit, siis pärast olid 
soolikad puu otsas rippunud. Teised jälle ütlevad, et sellist asja pole olnud.  

Ma ei mäleta, et isa või vanaisa oleksid Kukeraba patareis käimisest rääkinud 
midagi. Isa oli küll juures, kui neid pärast sõda tühjaks pumbati. Siis oli kohal olnud ka 
Volli Mäeumbaed. Sisseseade oli väga hästi säilinud vee sees, vee peal olnud nafta ja 
masuut konserveerisid kõik. Lükkasid õli maha, all oli särav värv. Ära veeti voodid, 
elektrikaablid.  

Kohalikud mehed vedasid Tahkunast ära [1941-1942] kõik kõlbuliku, pärast käidi 
seda (raud, kaablid) Käina pool toiduainete vastu vahetamas.  

Sõjaväelinnaku [Lõimastu] kohta olen kuulnud haigla jutte. Enne põgenemist olid 
venelased maha matnud kõik haigla sisseseade, roostevabast terast arstiriistad, skalpellid 
jms, samuti söökla nõud, ka ohvitseride söökla nõud. Pandi auku, vineerplaat peale, aeti 
liiv peale. Haigla oli linnaku kõige suurem maja, klubi oli kõrval. Seda mäletan veel ise, 
oli korralik maja. Jalutusteede ääres olid valgeks värvitud tellised, kohati olid teed 
asfalteeritud.  

Isa käis noores põlves sõjaväelinnakus tööl. Siin on isa tehtud betoonblokk, 
prooviblokk. Isa oli betoonisõlmes tööl. Insenerid käskisid igast partiist teha proovibloki. 
See oli 1939.-1940. aastal. Saksa ajal (või ka hiljem vene ajal?) käidi Tahkunas akusid 
laadimas.  

Baaside ehituse ajal näitasid vene sõjaväelased kino. Voolu andis soldat jalgrattal, 
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ajas dünamot ringi.  
 
Vene sõduri haud Laiu talu kõrval. Tundmatu sõduri haud. Alliksoo talu, siinsamas 

kõrval, perenaine Alliksoo Ilse nägi ise pealt, kui vene sõdur sõja ajal [1941] miini otsa 
astus. Jalg oli puruks, kisendas koleda häälega „Pomogiite, pomigiite!” Naised ei osanud 
teda kuidagi aidata, andsid vett juua, katsid linaga. Poiss oli suremas. Tuli saksa ohvitser 
koos kahe sõduriga ja lasi ta maha. Pisikese püstoliga lasi plaksti! otsaette ja saksa 
sõdurid matsid ta sinnasamasse maha. Hiljem, kui venelased tagasi olid, kaevati ta välja 
ja viidi minema, kuhu, ei tea. Saapad olid täiesti terved olnud. Ümbermatmise aega ei 
mäleta. Obelisk oli alles veel kuuekümnendatel. Oli puupost, viisnurk otsas. Ümber 
prussidest siniseks värvitud piirdeaed. Kaheksakümnendate alguseks oli juba kindlasti 
kadunud.  

Siin ümber oli miiniväli. Kõigepealt tehti teed puhtaks. 

Johannes Liiva: sõjasündmused Heltermaal 
12. mai 2009 Jutuajamise järgi pani kirja Mart Mõniste 

Heltermaa patarei 
Olen Heltermaalt pärit, sündinud 1929. 1941. aastal tehti kiiruga Heltermaale venelaste 
patarei, kaks suurtükki. Ehitasid mobiliseeritud saarlased, keda Venemaale ei viidud. 
Hiiumaale oli neid toodud 300. Sakslased käisid Heltermaa patareid pommitamas 
Haapasalust, kuu aega iga päev, aga pihta ei saanud. Siis tulid kaks Soome lennukit, 
numbrid olid 61 ja 62, pool päeva lendasid Heltermaa kohal ja hävitasid patarei. 
Venelastel oli tehtud varjualune (?), poolkumer, selle kõrvale viskas soomlane pommi. 
Mehed lendasid 20-30 meetrit eemale aia peale. Teine pomm kukkus kahe suurtüki 
vahele laskemoonahoidlasse. Üks suurtükk oli puruks, teisel lasid venelased ise toru 
lõhki. Üks vene soldat ütles, et surma oli saanud 56 madrust ja need maeti sinnasamasse 
pommiauku. Raskelt haavatuid oli palju, nende kisendamist oli kaugele kuulda. Venelane 
ütles, et teha pole midagi, tuleb haavatud maha lasta. Leivalti buss oli nende käes, üritasid 
sellega haavatuid Kärdlasse viia, aga lennukid olid kogu aeg õhus, ei saanud liikuda. 
Pärast oli Leivalti buss Haavalaukal kraavis külili, sees kedagi ei olnud, ilmselt oli 
haavatud teise masinaga edasi viidud.  

1944. aastal olime onu juures vilja masindamas, kui kuulsime, et sakslane on 
Heltermaalt ära läinud. Hiilisime kolmekesi talgutelt minema, et vaadata, kas midagi 
nodida saab. Heltermaa kordonis oli laud veel kaetud, viinapitsid poole peal. Sain akna 
pealt ühe brauningu, sahtlist padruneid, binokli. Kui muud enam võtta polnud, võtsin 
laest petroolilambid maha, neli-viis tükki. Läksin parajasti lampidega majast välja, kui 
kaks sakslast mootorrattaga õue sõitsid. Viskasin lambid sinnasamasse keldri seina vastu 
maha, panin jooksu, pikk sakslane järel. Lidusin elu eest, aga sakslane maha ei jäänud. 
Viimases hädas pöörasin sinnapoole, kuhu kraami olime metsa vedanud, et kui muud üle 
ei jää, võtan brauningu ja lasen sakslase maha! Jõudsin kohale, jäin sakslast ootama. Seal 
oli väike lagendik, sakslane tuli lagendiku servale, poisse enam ei näinud ja lonkis tagasi. 
Kaks poissi olid veel majja jäänud. Võtsin binokli, uurin, need poisid pääsesid ka jooksu.  

Dotte oli Heltermaal kolm 1941. aastal - üks Vahtrepa pool ja kaks Sarve pool 
küljes.  

Türnpuu Kunoga kahekesi oleme järel Heltermaa meestest, kes neid aegu mäletavad. 
 

18. mai 2009 Küsis Ain Tähiste, salvestuse järgi pani kirja Mart Mõniste 

1941 
Heltermaa patarei asub vana Vahtrepa tee ääres. Põhilised ehitajad olid saarlased. Kui 
1941. aastal mobilisatsioon oli, siis Saare maavanem oli nii kange, et ei lubanud mehi ära 
viia Venemaale, jättis saare kaitseks. Pärast pole enam saanud viia ja need toodi Hiiu-
maale ehitustöödele. Neid oli Tahkunas ja siin. Siin oli kolmesaja ringis, Lepisto talus 
elasid, seal koplis oli ilmatu suur söökla. Elasid telkides. Suvel 1941 said patarei valmis, 
siis viidi Tahkunasses.  

Juba ehituse ajal oli patarei traataiaga piiratud. Patarei taga, blindaazi juures, oli 
vaatetorn ja madrused olid valves seal otsas. 8. augustil [1941] oli viimane mobilisatsioon 
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Hiiumaalt ja viimane aastakäik taheti ära viia. Aga nii kõva torm oli, et siit laev pole 
käind. Mobiliseeritud viidi pärast Kärdlast teise laevaga ära. Madrus oli torni otsast 
helistanud, et torn kõigub, tema tuleb alla. Aga pole lubatud. Ja torm lõi selle torni küliti 
ja madrus sai surma.  

Patareis teenivad madrused külaelanikega eriti läbi ei käinud. Meil käisid, ema pesi 
neile pesu. Kui lennukid hakkasid pommitama, siis alguses jooksid madrused kõik 
patareist minema, patarei oli tühi. Pärast olid nii julged, et kahe lennuki vaheajal tulistasid 
Rohuküla poole. Pärast räägiti, et need suurtükid pole Rukkinigi ulatanud, aga 
lahingumoona neil oli.  

Kahurid olid erineva kaliibriga, üks oli vist viie tolline, teine kuue tolline [?]. 
Laengud olid umbes meetri kõrguses neljakandilises plekist nõus, ümmargune luuk oli 
peal, viis laengut oli sees, neli nurkades ja üks keskel. Neljakandilise püti mõõdud olid 
umbes 40x40 cm. Rahvas viis neid, tegi ämbreid.  

Kui sõda algas, pühapäeval, 22. juunil, siis Heltermaal oli kordonis mõni mees ja 
patareis olid ka. Aga samal öösel tuli terve Heltermaa ots ja Sarve venelasi täis. Kõik 
mets oli neid umbselt täis, hobused ka. Nädalat kaks olid siin, nad kartsid, et sakslane 
tuleb kohe Heltermaalt maale. Nõmme mets, kuusemets oli venelasi täis [viimane sirge 
enne Heltermaad]. 

Heltermaa patareist natuke Vahtrepa poole peab olema üks blindaaz. [enam ei leia, 
liiga umbe kasvanud] 

[patarei Heltermaa poolsel positsioonil] Siin see suurtükk seisis, suur ümar kilp oli 
peal ja siia kõrvale [viis meetrit suurtükialusest Heltermaa poole] viskas sakslane pommi. 
Patarei oli traataiaga piiratud, aed oli siit paarkümmend meetrit eemal, sinna peale viskas 
[plahvatus] mehed.  

Sakslased hakkasid kusagil augustis-septembris käima patareid pommitamas. 
Lennuväli oli Haapsalu pool, Ungrus. Nii kui hommikul valgeks läks, oli lennuk üleval. 
Kahe mootoriga lennukid olid, viskas kaks pommi. Kui üks ära läks, siis teine kohe tuli. 
Üks pomm läks patarei lähedal üle tee ühe suure raudkivi pihta, see oli täiesti tükkideks. 
Soome lennukid said lõpuks patareile pihta, viskas pommi kahe suurtüki vahele 
laskemoonlattu, puidust ehitatud, kruus oli peal. Soome lennukite numbrid olid 61. ja 62, 
tiirutasid siin pool päeva ja siis kahe pommiga hävitasid. 

 
Kui patarei pihta sai, siis haavatuid oli palju. Patarei komandör käis õhtul meil 

jumalaga jätmas. Meil oli üks valgekaartlane korteris, ehitas sadamat, oskas eesti ja vene 
keelt. Komandör käis sellega ka jumalaga jätmas ja kutsus meid välja, et tulge kuulake, 
mis sakslased tegid. Õhtu hämarik oli juba, septembri lõpus. Ma läksin ka kaasa õue, 
maja nurga tagant kostis hirmus soigumise hääl. Komandör ütles, et haavatud on nii 
viletsad, ära neid viia ei saa, surevad nagunii. Valgekaartlane ütles, et oma käega lähed 
lased nad maha. Naeris veel ja läks minema. 

Kui patarei lennukipommiga pihta sai, siis haavatud viidi naabriperesse, kus söökla 
oli. Leivalti buss oli nende käsutuses, nad ise sõitsid sellega. Buss seisis Lepisto õues 
õunapuude alla, lennukite eest peidus, haavatud olid sees. Alles õhtul hämaras sõitis 
minema. Paar päeva hiljem nägin, et tühi buss oli Haavamäel tee ääres küliti, vasemal 
pool, natuke enne suurt paplit. 

Kuhu maeti Heltermaa patareis surmasaanud mehed, seda ma ei tea. Kui sakslane 
1941. sisse tuli, siis külamehed saadeti neid matma.  

Pärast patarei purustamist septembri lõpus läksid venelased siit minema. Sakslased 
tegid dessandi hoopis Emmaste pool oktoobri keskel. Siis oli juba nii külm, et jääaugud 
kandsid peal. Inimestel jäid kartulid maha, kõik käisid Tahkunast nassvärki toomas. 
Arvasid, et läheb veel sulaks, aga ei ole läind, kevadel läks sulaks. Paluküla meestel 
suurem osa kartuleid jäi maha, polnd aega võtta. 

Me olime poistega siin tee ääres, kui esimesed sakslased läbi sõitsid. Kaks veoautot 
oli, pingid olid servas, istusid auto kastis, kinni pole pidanud. 

Poisikesed käisid patareis, aga pauku pole nende suurtükkidega enam teha saanud. 
Mürskusid oli maas küll. Vaatlustorn oli teispool teed, palkidest, umbes kümme meetrit 
kõrge. Üleval oli putka ja sees pikksilm, umbes poolteist meetrit pikk. Pikksilm oli täiesti 
alles, poisikesed kiskusid kõik laiali, hammasrattad ja mis kõik kätte sai, paljas kest jäi 
ülesse. Sakslased viisid selle pärast ära. Siin oli üks toru ka tee ääres pikka aega, selle 
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viisid ka sakslased ära.  
Ka lõhkemata lennukipomme oli palju. Siin Roosileht Teodor oli olnud Eesti 

kaitseväes pommide lahtivõtja, see viis neid lennukipommisid omale koju. Mina koos 
Nõmme poisiga aitasin tal seda ree peale rullida, suured pommid olid, poolteist meetrit 
pikad. Võttis kodus need lahti, sai lõhkeainet, miinikollast. 

Patarei juures õhutõrjekahureid ei olnud. Õhutõrjepatarei oli Heltermaalt Sarve 
poole, kui Sarve küla hakkab, Pavlovi [?] mäel, paremat kätt, seal oli õhutõrjekahur. Kui 
laevad Pärnu ja Riia poolt tulid, siis lennukid kohe ründasid. Üks laev läks Heinlaiu otsas 
põhja, on praegugi seal. Oli parajasti nii sügaval, et mootorpaat läks üle. Ajas õli välja, 
õlilaik oli kogu aeg peal. Teine oli Heltermaa rahude peal, mingisugune vana praam, see 
tõsteti saksa ajal välja ja viidi minema.  

Minna Mäeumbaed 
23.11.2010 intervjueeris Dan Lukas, salvestuse järgi kirjutas üles Mart Mõniste 

... mis see mees [Vinogradov] kirjutas, on kõik fantaasia – kuidas sakslased Sõru silda 
tahtsid maanduda ja Tohvri patarei lõi nad tagasi. Niisugust asja pole kunagi olnudki, et 
sakslased oleks tahtnud Sõru silda maanduda. Minu isa kohta oli seal niisugust fantaasiat, 
et ... 

Tegelikult ikka Tohvrist mõni pauk lasti ka? 
Jah, nad lasid leekuulidega, minu tädi maja lasid põlema. See maja oli, kui Müürivahest 
Tohvri poole lähed, enne kui Sarapuu juurde keerab, ennem seal oli üks väike maja. Lassi 
majad, Põllul [?] kaks elumaja lasti põlema ja juba võttis tuld ka Lepikul Kastein Neidi 
kodune koht, seal oli palvemaja. Selle sakslased ja nendega koos tulnud eesti poisid 
kustutasid ära. Neidil elab nüüd uues majas. 

Patareis on üks kahurialus õhku lastud, seda kõmakat pidi vist terve Hiiumaa 
kuulma? 
Ma ei tea, seda raginat seal oli .... Ise nad seal omavahel tulistasid. Õhutõrjesuurtükk oli 
meie lauda taga ja sõdurid jalutasi sauna taga tee peal edasi-tagasi. Isa küsis hommikul 
nende käest – kunas te sakslasi ootate? Noh, umbes kolme päeva pärast. Sakslased olid 
kolme tunni pärast meie õues! Nad pole midagi teadnud. Kohalikud poisid tõid sakslased 
sealtkaudu maale, kus venelased poleks neid eluilmaski oodata teadnud, Papsi randa. 

Natuke tulistamist ikka oli. Üks surmasaanud sakslane oli maetud sadama surnuaeda 
ja teine koolimaja õue, praeguse piirivalve õue. Nurstes oli lahing.  

Surma sai kapten, kes meil oli korteris. Mehed võtsid sadama kõrvalt maamiine 
välja, ta läks tee pealt poiste juurde ja otse miini otsa. Selle naine ja vend käisid, viisid 
ära. Ja jala leidsime meie veel pärast kartulivõtmise ajal oma kartulivao vahelt, seda 
alguses pole leitud. 

Kokku sai Hiiumaal surma 82 sakslast. Hiiumaal pole mitte ühtegi sakslase laipa. 
Kõik võeti 1943. aastal kummikottidega välja ja pandi puusärkidesse. Ja need puusärgid 
olid sealsamas [Sõru sadama] kuuris, kus nüüd kontsertisi peetakse. Ja viidi Kuressaarde, 
need on kõik sinna maetud. 82 meest, 83.-s viidi siit ära. 

Hiis [Richard] oli partei esimene sekretär ja Lehtmas avati ausammas. Peab kõnet – 
50 000 sakslast vallutasid Hiiumaad ja 25 000 sai surma! Me olime Põder Martaga 
kõrvuti ja Marta ütleb – ei tea, mahtusid need ikka pikali olema või olid muist puu kõrval 
püsti? Me oleme [Riksiga] koos koolis käinud ja ma küsisin, kustkohast sa niisugused 
andmed võtad? Sa olid ju ise ka, kui me Sõru kuuris neid puusärke lugesime ja meie 
saime 82, kustkohast sa need 25 tuhat said? Temale antud paber pihku, nagu see partei 
värk oli, ega see ei pidanud tõsi olema. 

Palju venelasi surma sai? 
Kes seda teab! Mu mehe üks sõber rääkis siinsamas toas – Tahkuna teeristi pandi suur 
ausammas. Et seal läksid maaväelased ja mereväelased omavahel tülli, tulistasid üksteist 
niipalju kui jõudsid, sakslast pole ligipiiriski olnud. Tema oli seal silla all peidus, oli 
metsavend. Ma ei tea, kus silla all ta oli. 

Venelased olid nii lollid, et ajasid veomasina merre, mõtlesid, et veomasina kastis 
saab ka Hankosse sõita. 
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Tohvri patareist on veel jutt, et olevat polkovnikule vastu hakatud, sihitud püstoliga 
ja mehed jooksid laiali. Polkovnik olevat ennast laskemoonakeldriga õhku lasknud. 
Polkovnik surma ei saanud ja politruk käis pärast sõda Tohvril, käis meil ka. Nii et kui 
seal mõni surma sai, pidi see mõni väiksem ohvitser olema. Polguülem oli suur, meeter 
üheksakümnene mees, see igal juhul oli Leningradis ja politruk oli ka Leningradis. 

Isa rääkis väga hästi vene keelt, ta oli Esimese ilmasõja ajal isegi tõlgiks olnud. 
Baaside ehitamise ajal oli ta puusepaks, tegi uksi-aknaid. 

Sõru ohvitseride naised ja lapsed saadeti sõja alguses ära. Aga ükskord varem isa 
tuli lõunale ja tõi kaasa politruki proua. Mina pidin proua viima Sõru poodi, see kauplus 
Viiril põles sõja ajal maha. Oli sügisene aeg ja proua garderoob koosnes säärsaabastest, 
tumepunasest puuvillasest pihikuga seelikust, helesinisest sitsipluusist ja jopest. Peas oli 
hall vene naise villane rätik. Ta nägi esimest korda kombineed ja öösärki. Siis ta ladus 
neid igast värvist ja tal ei olnud nii palju raha kaasas. Palus müüjat, et kas see hoiaks 
niikaua, kui ta Tohvril raha käib toomas. Rand Eeri [?] vend oli seal müüjaks, see vastas, 
et olge mureta, nendest puudust ei tule. Proual ei olnud siia tulles rohkem riideid, kui 
need hilbud, mis seljas ja veomasina koormaga viidi ära. 

Seesama suur ajaloolane ja major, kes siin Hiiu lehes kirjutas, et „peale selle, kui 
need suured lahingud möödas olid”. Mina seal mingeid suuri lahinguid üldse ei tea. Koka 
olevat haavata saanud ja andnud isale kaks kotti suhkrut. Suhkrukotid kaalusid siis sada 
kilo. Ja isa olevat tulnud siis polgust – kaks sajakilost suhkrukotti kaenla all. No niuke 
fantaasia ...! Isa tõi suhkrut küll, aga tõi hobusega, mitte kaenlas.  

See koka olevat surma saanud ja isa olevat teinud kadakapuust risti. See koka ei ole 
surma saanud ja isa ei ole kellegile kadakapuust risti teinud.  

Tohvril sai surma seitse venelast ja need on maetud taga karjamaale pommiauku ja 
seal on aasta ringi vesi peal. Ja need on seal ja jäävad sinna. Matmise ajal seal augus vett 
ei olnud, aga pärast tuli vesi sisse ja enam kuivaks ei saanudki. Neid ei matnud ka minu 
isa, vaid külamehed kambas matsid. Korjasid metsast ja karjamaalt kokku. Mina matmise 
juures ei olnud, aga isa ütles, et seitse tükki.  

 

Elmar Aksli: 1941 Kaigutsis 
Intervjueerisin 25.11.2014 oma isa Elmar Akslit, kes oli 1941. aasta sügisel 8-aastane 
poiss. Tema mäletamist mööda on Postimehe artiklis kirjeldatu põhimõtteliselt tõene. 
Metsavendade staap asus naabrite juures Jaagu talus (perekond Pahk). Talu õuele oli laiali 
veetud voodilinadest kokku õmmeldud suur valge ruut, millele joonistatud haakrist, et 
sakslased lennukite pealt näeks, et selles talus ei ole vene staap vaid hoopis venelaste 
vastased. Metsavennad, kes olid peamiselt saarlased, ööbisid heinaküünides ja Elmar 
kahtleb, et neid 300 kokku oli, pigem ikka vähem, aga kui palju, seda on raske öelda. 
Elmari pere metsavendade tegemistes ei osalenud. Teada on, et metsavendadega koos 
tegutses ka hiidlane ArtemiKauber, kes põgenes hiljem Rootsi. Miks saarlased just 
Kaigutsisse kogunesid ja Jaagu talus plaane pidasid? Üks võimalik põhjus on see, et 
Jaagu talu perepoegJohannes Pahk oli naise Anna (Anastasia Pahk, sündinud Mikk) 
leidnud Saaremaalt. 

Kelder, kus metsavennad hoidsid kinni venemeelseid, asus Mäki talus. Kinni peeti 
ka Haapsalust põgenenud varumisvolinikud ja muud nõukogude põgenikud.  See oli üks 
tühjaks jäänud talukoht kaugemal küla ääres, kus õuepeal seisis suur kelder. Kinnipeetud 
viidi hiljem sakslaste kätte Käina ja lasti seal kiriku varemete vahel maha. 

Taganevad vene sõdurid liikusid kolonnidena Kaigutsist läbi, liikudes lõunast 
põhja poole mööda heinamaid, metsi ja põldusid, mitte teid mööda. Suuna 
leidmiseks kasutati kompasse. Saarlased avasid taganevate vene sõdurite pihta 
tule. Kas venelaste poolt ka mingi haarang plaanis oli, seda Elmar ei tea. Vene 
sõdureid liikus läbi küla sadu. Saarlaste poolt Moori jõe sängist alustatud 
tulevahetus viis tõesti lahingtegevuseni ja vastastikku tulistati mitmel pool. 

Veltveebel Anton Sepp sai „Vitsiku mäe“ peal surma ja on maetud Käina 
surnuaeda.Surmasaamine: venelane viskas granaadi Anton Sepa poole. See 
kükitas maha, et granaat ära lõhkeks. Granaat aga ei lõhkenudki ja venelane lasi 
kükitava Anton Sepa lihtsalt maha, sest oli piisavalt lähedal. Kui palju venelasi sel 
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päeval surma sai ja kuhu nad maeti, seda Elmar ei tea. 
 
Kui Heltermaa rannapatarei hakkas tulistama Kaigutsi küla, peitsid kõik 

ennast keldritesse. Elmari kodus asus kelder elumaja all ja sealt ei tohtinud poiss 
enne välja minna kui pommide vilin ja plahvatused vait jäid. Pärast pommitamist 
selgus, et enamus mürskudest olid tabanud lõunapoolsetest taludest veel 300-500 
m lõunapool asuvaid metsi ja põldusid. Ükski talu ega inimene kannatada ei 
saanud. Vaid üks mürsk oli purustanud küla Käina-poolsel piiril teeristis asunud 
piimapuki ja üks mürsukild purustas Kitsiku talu kuldnoka puuri. Hiljem käis 
Elmar koos Artemi poja Enn Kauberiga vaatamas ka purukspommitatud 
Heltermaa patareid (Kauberite maja asub Heltermaal, Ennu ema ja Elmari isa olid 
õde ja vend). 

Elmar nägi pealt ka ühe vene lennuki allatulistamist saksa lennuki poolt. 
Arvatavasti kukkus lennuk alla Kaupsi põldudele või samas suunas asunud 
rabasse. 

Pärast venelaste taganemist saabusid Kaigutsisse saksa väed ja sakslased 
seadsid oma staabi üheks ööpäevaks sisse Elmari kodus Kitsiku talus. Miks mitte 
Jaagul, seda Elmar ei tea. Võib-olla sellepärast, et Kitsiku maja oli pisut suurem. 
Sakslased usaldasid kohalikke täielikult. Kui läksid peldikusse, siis võtsid enne 
relvad seljast ja panid seina äärde hunnikusse, ilma, et kardaks, et kohalikud need 
kasutusele võtaks. Poistele andsid saksa sõdurid šokolaadi. Kui aga hiljem 
venelased tagasi tulid, siis võtsid Elmari ema sahtlitest kõik väärtasjad, poistelt 
mängukaardid ja hirmutati, et poisid ise viiakse ka kaasa. 

Pärast sakslaste sissetungi ühel päeval pidas omakaitse mees Marjasoo 
Männamaal kinni kaks vene sõdurit, kellest vanemal mehel oli imelik peakate, 
võib-olla lenduri müts. Marjasoo viis mehed (jala) Männamaalt Käina ja peatus 
sellel teekonnal Kaigutsis Kitsiku talu teeristis. Marjasooga läksid juttu ajama 
Elmari isa Eduard Aksli ja tema vend Kustav Aksli. Kaheksa-aastased Elmar ja 
naabripoiss Jaagu Arno läksid ka uudishimust venelasi vaatama. Kustav küsis 
Marjasoo käest, kas venelased on läbi otsitud, et neil relvi ei ole. Marjasoo vastas, 
et ei ole otsitud. Siis hakati nooremat meest läbi otsima. Samal ajal haaras vanem 
lendurimütsiga mees põuest granaadi ja tõmbas selle päästiku lahti. Mehed 
jõudsid poistele karjuda, et need jooksu paneks kui käis plahvatus. Venelane oli 
granaadi endale kukla taha pannud pea sodiks lasknud. Marjasoo arvas, et vanem 
mees oli politruk ja noorem tema tentsik. Noorem venelane pääses jooksu ja kuigi 
Marjasoo tulistas talle järele, pääses mees üle põldude põhjapoole minema. 
Vanema venelase laip maeti Kusti koplisse loomade veenõu koha alla ja see koht 
on võimalik kirjelduse järgi enam-vähem kindlaks teha, praegu asub see Arvo 
Haasma kinnistul. 

Mõned nädalad hiljem ilmus Elmari koduõue väga nälginud venelane väga 
noor ja väga kõhn. Elmari isa kutsus ta tuppa ja talle anti süüa. Venelane sõi võid 
nagu juustu. Kuna edasi ei osanud pererahvas temaga midagi peale hakata, 
otsustas Elmari isa venelase oma jalgrattaga raami peal Käina vallamajja viia. 
Hiljem kuulis ta, et Käina kiriku varemetes on vangi võetud venelasi ilma kohtuta 
maha lastud. Kui vene väed taas saare vallutasid ja nõukogude võim kehtestati, 
algasid ka küüditamised. Elmari isa hakkas painama vene poisi viimine Käina 
vallamajja, see oli ju teada, et tema seda tegi. Seega on ta ka poisi surmas süüdi ja 
seega küüditatakse ta koos perega Siberisse. Küüditati ju needki, kellel mingit 
teadaolevat süüd ei olnud. Hirm selle ees muutus pärast 1949 aasta 
märtsiküüditamist nii suureks, et Eduard end 1950 aastal üles poos, lootes, et ehk 
siis naine ja poeg pääsevad küüditamisest. 

 
Koostas: Elmar Aksli meenutuste põhjal Ilmi Aksli 
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Artikleid ja allikaid 
[1941] Rünnak Hiiumaale 
Sakslased tungisid saarele sealt, kus bolševikud rünnakut üldse ei oodanud 

Vello Postimees nr 93, 4. november 1941 

Meie kaastööline tegi kaasa sõjaretke Hiiumaale. 
Käesoleva kirjutisega hakkab ta jutustama oma muljeid 
tollest Eesti maa-ala viimase osa vabastamisest 
bolshevike võimu alt, pakkudes ühtlasi ka ülevaateid 
sõjaaegsest elust-olust Lääne-Eestis. 

Toimetus. 
 

Varasel hommikutunnil, kui kogu Haapsalu linnake uinub veel sügavas koidueelses 
unes, rivistub meie meeskond turuplatsile. Kahvatus kuuvalguses, kerge lumekirmega 
kaetud platsil mustavad sirged read mitmesuguses riietuses ja mitmesugustes eluaastates 
mehi. Need on hiidlased, keda bolshevikud mobiliseerisid ja kes viimasel minutil päästeti 
sakslaste poolt Tallinna reidil. Nüüd lähevad nad koos Saksa gruppidega vabastama oma 
kodusaart, käsivarre ümber Omakaitse valge lint.  

Automootorid hakkavad mürisema, soojendatakse masinaid. Ja täpselt ettenähtud 
kellaajal saabub ohvitser, kes juhib meeskonna paigutamist autodele. Kuigi lihtsatel Hiiu-
maa meestel pole suurt aimu sõjaväelisest distsipliinist, läheb kõik imekähku. Mõne 
minuti pärast sõidame välja. Ning kui autod nõksatuvad minema, lausub üks meestest: 
„Jah, venelastel oleks kulunud selleks kaks tundi.” Neil on kogemusi Vene sõjaväe 
ešelonidest.  

Virtsu sadamas lähevad meestel silmad alles õieti pärani, kui me koos autodega 
sõidame praamidel üle vahupäiste lainete. Juba vurame läbi mürsutrehtritest tuhnitud 
Muhumaa. Siin on bolševikud saanud tubli sauna Saaremaa vallutamisoperatsiooni ajal. 
Sõidame üle Muhu-Saaremaa tammi, kus hauptmann Pankov oma kompaniiga jäädvustas 
nime ajalukku julge edasitungijana.  

Lõuna paiku saabume ühte Põhja-Saaremaa alevikku. Saame otsekohe süüa ning 
meile muretsetakse korter. Nendele, kellel riietus puudulik, antakse seda lisaks. Nii seame 
endid mugavasti sisse. Ehkki mehi vaevab mure koduste saatuse pärast, ei kao ehthiidlas-
lik huumor nende jutust. Nad käivad kirikutornis ja vaatavad kodusaare sinavat randa. 

Järgmisel hommikul tuuakse kohaliku Omakaitse staapi 

kolm erariietes vene sõdurit, kes on põgenenud sõudepaadis Hiiumaalt, 
et endid sakslastele vangi anda. „Me teame, et vastupanul pole mõtet,” tõlgitakse mulle 
nende sõnad. „Tuleksime ju kõik üle, kuid politrukid kuulipildujatega varitsevad rannas 
ja lasevad maha igaühe, kes seda kavatseb.” See jutt ei üllata meid. Teisiti nad sealpool ei 
saa.  

* 

Hakkab sadama kerget lund. Osa mehi sõidab mujale, meie grupp jääb aga veel paigale. 
Ilmajaama mehed mõõdavad tuule kiirust ja õiendavad oma keeruliste aparaatide ümber. 
On laupäevaõhtu, lumesadu lakkab õhtu eel, ilm muutub selgeks ja külmaks. Hiiumaa 
mehed jäävad vaikseks ja mõtlikuks. Vaatlen neid ja küsin endalt, kas jõuavad nad kõik 
oma kodudesse. On suure rünnakupäeva eelõhtu. 

Vastu Saaremaad moodustab Hiiumaa lõunapoolne osa trapetsikujulise poolsaare, 
mille lõunatipus asub Sõru sadam Seda osa Hiiumaad lahutab Saaremaast Soela väin. 
Meri on seal madal ja randumine Hiiumaa lõunatipus suuremate veesõidukitega võimatu. 

Venelased teadsid seda ja nende kaitsemeeskonnad selles Hiiumaa osas magasid igal 
ööl rahulikult, sest sealt 

ei oodatud mingit dessanti. 
Magasid rahulikult ka 12. oktoobri varahommikul, kui arvutud väikesed Saksa rünnak-
paadid libisesid tuulekiirusel üle mere Hiiumaa poole. Ees mustas tume metsaviirg, taga 
vahutas meri võimsate mootorite jõust. Mehed kükitasid paatides, relvad laskevalmis ning 
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paadid tormasid edasi. Ikka lähemale nihkus Hiiumaa rand, kuid ikka veel ei kosta kaldalt 
ühtki lasku. Juba eraldas silm üksikuid puid kaldal, põõsastikke, kallas on juba õige 
lähedal. Veel ei tulista venelased, paadid puudutavad põhja. Mehed hüppavad jääkülma 
vette, see ulatub parajasti rinnuni, ja hakkavad sumama kalda poole. Kogu laht on täis 
paate ja vees sumavaid mehi, kes pikil sammel tormavad kalda poole. Nõukogulased ei 
tulista, mehed jõuavad kaldale, kaitsvasse põõsastikku. Neid ei tulistata, venelased 
magavad. 

Hiidlased on teejuhtidena kaasas, nad tunnevad siin oma kodukohas pisimatki 
metsarada. Saksa grupid tungivad edasi poolsaare südamiku poole, et läbi lõigata vene-
laste taganemisteed. Väike väliraadiojaam pannakse tööle, see kannab üle mere teate: 

„Oleme Hiiumaal.” 
Rünnakupaadid kihutavad tagasi tärkava koidu valgusel, järele uutele kamraadidele.  

Rünnakugrupp on jõudnud peamaanteeni. Läbimärjad mehed varitsevad põõsastes. 
Teed mööda läheneb vene veoauto punasõduritega. Neile avatakse ootamatult hävitav 
tuli.  

Nii see algas. Kahurid mõlemal poolel hakkavad tulistama. Piki Saaremaa rannikut 
seisab suur arv vaikivaid torusid, mustavad suud Hiiumaa poole, valmis iga hetk sülitama 
rebenevat terast bolshevikkude kaela, niipea kui seda on vaja. Raadiosaatjad kannavad 
teateid üle Soela väina ja tellivad tuld, niipea kui on vaja. 

Hommik valgeneb. Uus laine rünnakpaate tuiskab üle mere. Lennukid astuvad tege-
vusse ja sunnivad vaikima venelaste patareisid, tulistavad pardarelvadest maanteel 
liikuvaid venelaste kolonne. Venelased kardavad neid suuri linde, nädalate jooksul enne 
rünnakut on nad maitsta saanud Saksa lennukite tuld. Kuid see oli vaid prooviks, nüüd 
paiskuvad lennupommide rängist plahvatusist mullasambad üles taeva poole ning kuuli-
pildujatulest läbitikitud veoautod jooksevad kraavi. Saaremaa kahurid ütlevad sekka oma 
valusaid sõnu. 

Samal ajal Hiiumaa idakalda läheduses, kust venelased kogu aeg dessanti ootasid, 

ristlevad merel suures parves kalapaadid. 
Nende peal on sakslasi ja Omakaitse mehi, kes tulistavad vihaselt püssidest ja kuuli-
pildujatest kalda poole. Venelased avavad neile arvukatest patareidest tule. Vormsi tule-
tornis registreeritakse 680 raskekahuri mürsku tolle „dessantlaevastiku” pihta. Tagajärg 
on peaaegu null, vaid üks mees saab kergelt haavata. Ent venelaste kahurid peetakse sel 
moel kinni, neil pole aega tulistada tõelisi dessanttruppe. Pioneerid vallutavad sel ajal 
käsirelvade tulega ühe venelaste tugevasti kindlustatud rannapatarei. Sõru sadam 
vallutatakse. 

Ikka uued ja uued lennukid tulevad ning lasevad täpselt ettenähtud kohta langeda 
oma purustava koorma. Suitsusambad paiskuvad kõrgele õhku. Nad võivad tegutseda 
segamatult, sest nõukogulaste lennukid on maetud roogude ja okste alla ja ei näita end 
üldse. 

Silmapiiril valitsevad Saksa ristlejate ähvardavad siluetid. Keegi ei pääse sellest 
rõngast, mis järjest enam tõmbub Hiumaal kokku bolshevike ümber. Venelaste laevastik 
istub aga kindlalt Soome lahe idasopis miiniväljade taga. 

Esimene praam hiivab ankru. 
On juba õhtupoolik. Võimsad diisel mootorid müdisevad ahtris ja suruvad meid edasi üle 
lainetava mere. Seisan praamininas kahurite, veoautode ja rünnaksõidukite vahel ning 
vaatlen seda vaatemängu Hiiumaal, mis kestab juba varahommikust saadik. Edasi-tagasi 
sõeluvate rünnakpaatide vahel liigub veidi suurem mootorpaat. Sealt filmitakse esimest 
praami, mis viib jämedamaid torusid kamraadidele abiks. 

Ning järjekordselt kerkib minus aukartus selle viimistletud hiigelorganisatsiooni ees, 
Saksa sõjaväe organisatsiooni ees, kes on eeskujulikult ühendatud viimase pisiosani. Sel 
momendil kui üle mere kihutavad rünnakpaadid ja praamid, kui Hiiumaa metsade kohal 
on lennukid südikalt tegevuses, kui kahurid Saaremaalt enam kui kümne kilomeetri tagant 
annavad kümneminutilise täpsusega tuld, kui ristlejate mastikorvis kerkides kiikrid 
vahetpidamatult jälgivad merd, tean, sel momendil katavad „Feldposti” sõidukid kaugusi 
ja vahemaid, et kirjad kodumaalt jõuaksid ruttu ja täpselt nendeni, kes nüüd võitlevad 
Hiiumaa vabastamise pärast. Ning ma olen päris nõus ja rahul sellega, kui kamraadid 
Hiiumaal oktoobrikuus söövad konserveeritud aiamaasikaid. Nad on seda pälvinud. 
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Läänemeri ja oktoobrikuu näitavad oma kurja palet. 

Lained lähevad aina kõrgemaks, 
mida kaugemale jõuame kaldast, ja hallid pilved raputavad meile kaela raheteri, suuri kui 
tuvimunad. Kuid me pressime edasi läbi tormi ja lainete ja rahesaju diiselmootorite 
eksimatu tuksumise saatel.  

Raketid lendavad üles hämara taeva alla Hiiumaa kohal. Järjest rohkem ja rohkem, 
järjest laialdasemal alal lendavad nad üles. Me tantsime ringi autode ja kahurite vahel 
ning oleme rõõmsad, sest need on võiduraketid, need näitavad, kus kohal juba asuvad 
Saksa väeosad. Äkki sähvab kogu taevaalune heledaks suurimas tulevärgis. Näib, 
nagu avaks maa oma tulise kurgu ja sülgaks sealt välja mõõtmatu laine punakaskollaseid 
tulepritsmeid. Mõne hetke pärast kandub meieni kohutava plahvatuse kõma, mille kõrval 
lennupommide mürtsud on vaid tasane häälitsus. 

Lendas õhku venelaste laskemoonaladu 
On juba pime, kui randume. Kiiresti hakatakse praamidelt maha laadima kõike vajalikku. 
Vedades enda järel väikesi kahureid, liiguvad kolonnid edasi lahinguväljade poole. 
Kahuripaukude sähvatused valgustavad meie teed. Me saapad libisevad lumelörtsist ja 
porist libedal teel. Mootorrattureid müriseb mööda. Taamal kobavad meid valgusvihud 
sõjalaevade prozhektoritest. Mõni kilomeeter eemal tärisevad kuulipildujad ja leegitsevad 
põlevad hooned. Liigume pimeduses katkematu ahelana. Vastu tulevad külamehed kivi- 
ja kruusakoormatega. Kogu öö parandatakse purunenud Sõru sadamasilda, 

Otsustame jääda öömajale. Ühe hiidlase kodu on vaid mõnisada meetrit eemal. 
Erutusest väriseval häälel kutsub ta meid enda pole, tema, kellest bolshevikud lootsid, et 
ta enam kunagi tagasi ei tule. 

Liigume edasi kuni talumajani, kus akendes vilgub valgus. Peremees astub sisse 
kõige esimesena. Toas laual põleb pisike petrooleumilamp, keskealine naisterahvas aga 
katsub end kuidagi arusaadavaks teha ümber laua istuvatele Saksa sõduritele. Siis vaatab 
ta ukse poole, jääb sekundiks sõnatuna seisma nagu meeski, kes parajasti astunud üle 
läve. „Juhan!” kõlab sõna viimaks naise suust. 

Kas suudaks keegi kirjeldada meile, mis värvisid selle ainsa esilepurskuva sõna 
kõla. Kõik mure ja hirm surmaohtu saadetud mehe pärast oli ainsa hetkega lennanud 
minema ning rõõm, suur, suur rõõm kajas selles Hiiumaa talumajas tol õhtul. „Juhan, sa 
oled terve! Tänatud olgu Jumal”. 

„Ja nemad,” osutas mees vaikselt stseeni jälgivatele Saksa sõduritele.  
Veidi hiljem pugesime tuppatoodud põhkudesse. Mõtted „edasimarss” ja „homme” 

hajusid sügava une rüppe. 
 

[1941] Vabastajatega koos läbi Hiiumaa 
Tänulikust Hiiu rahvast, sakslaste kiirest edasitungist ning enamlaste veretöödest 

(„Postimehe” erikirjasaatjalt) 
 

Vello Postimees nr 95, 6. november 1941 

Talumaja, kus ööbime, asub maantee ääres. Kogu öö veerevad maanteel roomikautod 
rinde poole, viies kaasa kahurväge. Palavikulise kiirusega veavad praamid Saaremaalt 
järele raskeid relvi. Kuigi tõenäolikult Hiiumaa vallutamine peaks sündima eriliste 
raskusteta, on operatsiooni ettevalmistus olnud põhjalik, et ei tekiks üllatusi. Vaenlane 
võib ju inimmasse ajada mõttetusse surma, kuid sakslaste poolel võideldakse parimate 
relvadega eeskujuliku väljaõppe saanud kätes. Seda näeme me kõik oma silmaga ja 
usume Saksa sõduri sõnu, kui ta ütleb, et seitsme päeva pärast on Hiiumaa vaba. 

Plahvatuste õhusurve on purustanud aknaklaasid. Ja kui valvepostile minejad avavad 
ukse, viib tõmbetuul minema sellegi vähese soojuse, mida on levitanud me väsinud 
kehad. Ent mürisevad sõjamasinad akende taga laulavad meile unelaulu, oleme endid 
usaldanud saatekahuri ja kuulipildujate kaitse alla, mis üle õueaia sihivad mustava metsa 
poole, ning magame rahulikult ja hästi nagu luksushotellis. Ärkame hommikul 
puhanutena ja värsketena. 
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Õuele on toodud esimesi vene vange. 
Nad seisavad seal ja vahivad meid suurte hirmunud loomasilmadega, ning on üli-
õnnelikud, kui nad kohe saadetakse tööle. Lühike eesti vabatahtlik raputab aga vene-
lastele tagantjärele rusikat: „Pagana vankad, kingi neile veel elu. Eile, kui maale tulime, 
nägime üht põõsastikus luusivat. Hüüdsime talle, et andku alla, kuid venelane hüppas puu 
taha ja hakkas tulistama. Ei saanud aru, et tahtsime talle elu jätta. On tal nüüd Lenini 
juures parem?”  

Mis seal teha, nii nad on. 
Saksa ratturrühm tuleb piki maanteed. Neile astub vastu Hiiu eit, 

süli täis pakse kodukootud käpikkindaid. 
Ta ulatab igale ratturile paari, niipalju kui tagavara jätkub. „Võtke noh, pojukesed, need 
veidi paksemad ja soojemad külma ilmaga,” sõnab ta eesti keeles, endal liigutusepisarad 
silmis. Eide mobiliseeritud poeg on tulnud hommikul tagasi. 

Meie grupp rivistub. Vaatlen neid jässakaid Hiimaa mehi eksirännakutel kulunud 
rõivastes, seljas kimpsud-kompsud ja püssid. Eile jõudsid nad tagasi kodusaarele, nüüd 
on meeste ainus soov - edasi Tahkunani välja. Me marsimegi sinnapoole. 

Maantee ääres vedeleb kuulidest läbipuuritud vene autosid, kusagil võsa ääres 
uinub laskevalmis kahuripatarei. Need on eilse lahingupäeva jäljed. Möödume üksikuist 
põlenud talumajadest. Ikka uusi ja uusi autosid ja kahureid sõidab meile järele. Seal, kus 
asub front, tiirlevad Saksa lennukid ja jätkavad õhtul poolelijäänud tööd. Pommi-
plahvatused ja kahurimürin jäävad vaiksemaks, rinne liigub kiiremini kui meie.  

Emmastes teeme lühikese peatuse. Mu juurde tuleb 

erariides maapoiss, 
paks sall ümber kaela ja palub, et ma tõlgiksin Saksa ohvitseridele midagi. „Mind 
saadeti siia Saaremaalt raadiojaamaga neli nädalat tagasi. Tulime koos kaaslasega 
üle väina sõudepaadis ja saatsime siit kogu aja raadioteateid. Aparaat on veel praegu 
metsas. Meid kästi endast kohe teatada, niipea kui sakslased Hiiumaale jõuavad.” 

Vaatlen aukartusega toda lihtsat külapoissi, kes neli nädalat riskis hirmsa piina-
surmaga, töötades oma isamaa hüvanguks. Tõlkinud ta jutu, tervitavad teda Saksa 
ohvitserid kui tõelist kangelast. 

Liigume edasi ja ma ei saa pikemalt kuulda vapra poisi elamusist, ei saa teada isegi 
ta nime. 

Seljataha jääb äsjavabastatud külasid. Veel eile käisid siin lahingud, kuid juba täna 
on inimesed pöördunud rahuliku töö juurde. Tee ääres lamavad veel bolševike sõdurite 
laibad, Harju küla väljadel on neid üsna palju. 

Ja just Harju külas tuleb meile vastu Saia Siim, kaupmees Käinast, kaelapidi peos 
kaks tapetud kukke. Ta palub kogu meie grupi klimbisuppi sööma, sest edasi niikuinii ei 
saa, siinsamas lähedal asub juba front. 

Kuna meie rühma ülesandeks on julgestusteenistus frondi vahetus tagalas, jääme 
peatuma Harju külasse. Venelased kostitavad meid kolme kuuetollise kahurimürsuga 
just sel momendil, kui külast ostetud kuked pajas keevad. Erilist kahju ei teki, ainult 
naabertalu karjalauda õlgkatus muutub ühel hoobil sasihunnikuks ja talunaised on tükk 
aega tagantjärele hirmunud.  

Siis tuuakse kurb sõnum. 
Emmaste konsulent Mähe, kelle bolševikud arreteerisid ja surmamõistetuna tahtsid 
„Jaan Teär’il” viia Leningradi ja kes laevast Tallinna vallutamise ajal pääses ning 
hommikul teejuhina kaasa tegi dessandi rünnakpaatidel, on saanud raskesti haavata. Ta 
oli määratud koduvalla Omakaitse juhiks. Teinud hommikul meestega metsas haarangu 
punaste bandiitide tabamiseks, läinud pärast haarangut kusagile tuttavasse tallu sööma. 
Just lõunasöögi ajal avatud äkki uks ja tuppa visatud käsigranaat, mis kohe lõhkes. Üks 
naine sai silmapilkselt surma, väike laps ja Mähe raskelt haavata. Nii sõdivad bolševikud. 

Seepeale teeme meie omakorda metsas haarangu. Meist saab ka üks haavata, 
kaasatulnud Saksa mereväelane, kes läks ette luurele. Kanname ta kätel metsast välja kuni 
autosõiduks kõlbliku teeni. Seni kui auto tuleb, suitsetab ta rahulikult sigaretti, saan teada, 
et ka tema on rindekirjasaatja. Ning kui sõiduk haavatud kolleegiga kaob õhtuhämarusse, 
seisan ma mäekünkal ja hüüan talle järele oma parimad soovid. Ja selle vene nurgaküti, 
kes teda põõsastikust tulistas, tabab Omakaitse ka kord. 
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Ööd ja päevad läbi vurab rinde poole 

uusi kahureid, laskemoona ja varustusvoore, 
marsib hambuni automaatrelvis jalaväeüksusi. Sakslaste pealetung tugevneb ja kiireneb 
lumepalli kiirusega. Tuuakse teade Käina, Kassari poolsaare ja Suuremõisa vallutamisest. 
Rida venelaste rannapatareisid sunnitakse kahurväe ja lennukite abil vaikima. Kuid igal 
ööl sähvivad põhjataevas kahurilaskude välgud. Omakaitse üksus, kellega koos Hiiumaal 
maandusin, on liikunud edasi. Organiseerime Harju külale Omakaitset, et ära hoida 
analoogilisi juhtumeid, nagu toimus Mähega. Ta on juba paranemas, kuid lamab veel 
voodis. Selle eest tuleb aga uus ja tõeline leinateade. Ühes Lõuna-Hiiumaa metsakülas on 
kohalikkude kommunistide juhtimisel ja kaasabil 

punased pandiidid tapnud kaksteis inimest 
oma tavalisel hirmsal kombel, enamus neist naised ja lapsed. Kui ma seda kuulsin, 
viirastub mulle mõttes bolševikkude sõber ja toetaja Roosevelt. Tulgu ise ja vaadaku ja 
rääkigu siis edasi. 

17. oktoobri õhtupoolikul vabastati Hiiumaa ainus linnake Kärdla. Sõidan 
edasi, sinnapoole. Käina vanast ajaloolisest kirikust on järel vaid suitsunud müürid. 
Käina vabrik, jahu-, villa- ja saeveski on alusmüürini põletatud maha. Sellega on 
hakkama saanud kuueteistkümneastane komnoor, kes peale selle on süüdi veel paljude 
perekondade Venemaale küüditamises. Räägitakse, et isegi oma vanemad on ta lasknud 
sinna saata. Igatahes tunti teda aastate jooksul kurikalduvustega lapsena, kelle 
ebanormaalsed kired võisid täiel määral vallanduda bolševistlikus maailmavaates.  

Sõidan mööda Putkaste mõisa kõrvalhoonete ahervaremeist. Nende süütamise 
eest võib Stalin tänada üht juudi politrukki. 

Muidu pole Hiiumaa hooned just eriti rängalt kannatanud. Nagu tavaliselt, oli ka siin 

sakslaste edasitung nii kiire, 
et bolševikkudel polnud aega enam hooneid süüdata. Loomulikult leidub paljudes kohta-
des üksikuid põlenud maju, kuid erilist massilist ülatust pole tulekahjud omanud. Suure-
mõisa loss on alles, dr. Kallase omapärane suvila Kassaris samuti, isegi venelaste ehitatud 
baasihooned Putkastes ja Kärdlas jäid terveks. 

Ajaloolisel päeval, 20. oktoobril jõuan Kärdlasse, et kuulda ja näha, kuidas hävitati 
Hiiumaa majanduselu süda, Kärdla kalevivabrik, ning kuidas sakslased vallutasid paari 
päevaga tugevasti kindlustatud Tahkuna poolsaare, kus bolševikud lubasid kolm aastat 
vastu panna. 

[1941] Hiiumaa pealinnas ja Tahkuna kindlustustes 
Kuidas vallutati bolševike tugevaimad positsioonid Hiiumaal 

(„Postimehe” erikirjasaatjalt) 
Vello Postimees nr 96, 7. november 1941 

Hiiumaa „pealinn” Kärdla mõjub küll pigem suvitus- kui tööstuslinnana. Aedade ja puude 
vahele uppunud väikesed idüllilised majad, jõgi kahe maalilise sillaga, meri - see kõik 
tekitab isegi sajusel oktoobrikuul erilise kodususe ja soojustunde tolle väikese, vaevalt 
poolteise tuhande elanikuga linnakese vastu. 

Kärdla kalevivabrikut ei ole enam. 
Vaid suitsenud müürid ja tulelõõmas vanarauaks sulanud masinad tähistavad kohta, kus 
kord seisis tööstushoone, mis tööd andis kuuesajale inimesele ja elatist kogu Kärdla 
linnale. Siin müüs Hiiumaa põllumees oma saagi, siin turustas Hiiu kalur püügi, sest 
manner on kaugel ja vedu sinna kulukas. Kärdla vabriku palituriie oli kuulus üle maa ja ta 
teisedki saadused kannatasid tugevat võistlust. 

Päev enne Kärdla vabastamist süüdati kalevivabrik läti kommunisti Kuusneri 
eestvõttel. Õliga läbiimbunud ja petrooleumiga ülevalatud põrand võttis kiiresti tuld. 
Vabrik süüdati neljast kohast korraga. Meeleheites vaatasid Kärdla elanikud pealt, kuidas 
küünlana leegitses nende ainus leivaandja. Relvadega hoiti inimesi tulest eemal, et nad 
süüdatud tööstust kustutada ei saaks. Õnneks oli sel päeval vaikne ilm ja tulikahju ei 
laienenud teistele hoonetele.  

Kalevivabriku tukid olid juba kustunud, kui jõudsin Kärdla. Veel eile oli linn olnud 
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Tahkuna rannapatareide tule all. Venelased polnud tulistanud sõjaliselt tähtsaid kohti, 
vaid, nagu see neil kombeks, 

tulistanud täiesti rahulikku linna. 
Nägin, kuidas selle tagajärjena kanti kalmistule väikest lumivalget puusärki. 

Bolševikud olid Hiiumaa elanikele öelnud: „Kui ka kogu Eesti sakslaste poolt vallu-
tatakse, Saaremaa võetakse, Hiiumaalegi tungitakse, Tahkuna poolsarel paneme ometi 
vähemalt kolm aastat vastu.” Kuid kõigist ettevalmistusist hoolimata Tahkuna vallutati 
vähem kui kolme päevaga. 

Saabusin Kärdlasse 20. okt. lõunapaiku. Saksa kahurid tulistasid veel. Venelased 
olid oma suure rannapatarei juba ise õhku lasknud ja nende suurtükid vaikisid. Väsinud ja 
magamata, uinusin kahuripaukude mürinas. Kui paar tundi hiljem ärkasin, vaikisid 
kahurid. Hiiumaa ja seega kogu Eesti oli taas vaba. Inimesed soovisid üksteisele õnne. 
Saksa sõdur Sõru sadamas oli mulle öelnud, Hiiumaa vallutamiseks kulub veel seitse 
päeva. Läks seitse ja pool. Nüüd ma tean, mis tähendab Saksa sõjateadetes lause 
„Operatsioonid arenevad plaanikohaselt”. 

Kuidas vallutati Tahkuna 
Hiiumaa põhjakaldalt ulatub merre umbes kümne kilomeetri pikkuselt ja viie kilomeetri 
laiusena Tahkuna poolsaar. Siia rajasid bolševikud juba 1939. a. sügisel kaks sõjaliste 
baasi, Tahkuna ja Lehtme. Sõites Kärdlast välja Tahkuna poole, kulgeb tee kogu aja 
metsade vahel. Kahel pool teed leidub mitmeid punasõdurite õppevälju, mille 
tunnuseks kahe posti vahele riputatud haokubu. Nendesl platsidel on tehtud hoolsasti 
õppusi täägivõitluseks. Mõni kilomeeter Kärdlast pöördub äsjaehitatud tee Tahkuna 
poole. Just teekäänakul asetseb tugev raudbetoonist punker, mida kahurimürsud vaid 
veidi purenud. See oli eelpostiks Tahkuna tugevale kaitseliinile. Kuid ometi on sakslased 
selle nelja raskekuulipildujaga punkri vallutanud. 

Minuga on kaasas leitnant Saaliste, kes tegi grupijuhina kaasa Hiiumaa sõjakäigu 
algusest lõpuni. Küsitlen teda, kuidas vallutati see kindlus tervena, ilma et teda oleks 
kahuritule või lennukipommidega purustatud. „Oh, see oleks olnud liiga aegaviitev ja 
kulukas,” vastab leitnant, „sakslased läksid lihtsalt ümber ja avasid punkrile tule selja-
tagant.” Samas näitab ta mulle kohta, kus ta meeskond on lamanud primitiivseis 
kaevikuis kolmkümmend kuus tundi järjest bolševike täpse šrapnellitule all. 

Venelased olid jätnud oma raadiosaatja edasitunginud sakslaste selja taha metsa ja 
juhtisid selle abil kahurituld. Sakslased aga peilisid kiiresti välja jaama asukoha. Seda 
vallutama minnes tahtsid nad saatja meeskonda vangi võtta, mitte hävitada. 

Ootamatult tabatud ja parajasti tegevuses oleva raadiosaatja meeskond andis kohe 
alla. 
Üksi politrukk ei tõstnud käsi. Välkkiirelt süütas ta käsigranaadi ja hüppas, granaat peos, 
kaela ühele sakslasele. Mõlemad said silmapilkselt surma. See oli bolševiku tänu selle 
eest, et teda seljatagant maha ei lastud. 

Veidi maad edasi asub Tahkuna esimene ja tugevaim kaitseliin. Lageda heinamaa 
tagaserval asub terve rida tugevaid raudbetoonist punkreid, igaüks varustatud mitme 
kuulipildujaga. Punkriliini ette on veetud ohtralt okastraati, teel vedeleb terve hunnik 
põlenud traktoreid ja mahasaetud puid, mis pidid peatama sakslaste edasitungi. Ma näen 
aga Saksa pommituslennukite töötulemusi, täpselt langetatud pommid on tekitanud 
põhjaveeni ulatuvad kraatrid. Maa on otse lõhki rebitud plahvatuse jõust, siin läheduses ei 
säilinud elav hing, 

Ainus inimene, kes võis liikuda Tahkuna kaitseliini piirkonnas ja kes teadis punkrite 
asetust, oli Lehtme metsavaht. Kottpimedal sügisööl juhtis ta sakslased punkriliini selja 
taha. Pioneerid kõrvaldasid teel arvukad miinid. Ja varasel hommikutunnil avati taas tuli 
nõukogulaste punkritele seljatagant. Seejärel tormasid venelased punkritest välja ja 
ründasid sakslasi „hurraa” karjudes tääkidega. Bolshevikkude hullunud karjumine suri 
Saksa automaatrelvade tärinasse. Haokubude abil õpitud võitlusviis jäi alla noodsale sõja-
tehnikale. Näen ise, mis see bolshevikkudele on maksnud. 

Rasketes võitlustes tungisid sakslased Tahkunal edasi, 
jälitades meeleheitlikult vastupanevaid venelasi. Tihedasse padrikusse oli ehitatud 
arvukalt blindaazhe ja kuulipildujapesi. Venelased tulistasid kahureist otselaskudega. 
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Kuid ka Saksa kahurvägi ei vaikinud. Siin sülitasid tuld kõik need jämedad torud, mida 
olin näinud ühe nädala jooksul mööda veeremas. Kamraadid kahurväest tegid täpse tulega 
jalaväele õhku. Kahuritulega põgenema löödud venelasi tulistati püssidest üksikute 
hästisihitud näpsamislaskudega. Kaevik kaeviku järel vallutati. Lagedamatel kohtadel 
sõitsid tankid kaevikute ette ja tegid vaikseks rea kuulipildujapesi. Venelased jätsid 
maha üksikuid kahureid ja terveid patareisid. Nende taganemine lõppes alles poolsaare 
tipus ja nad andsid alla. 

Politrukid ja tähtsamad kommunistid püüdsid põgeneda mootorpaatidel. 
Just seda aga ootasid Saksa sõjalaevad. Nood paadid puhkavad nüüd merepõhjas kogu 
lastiga. 

Tuhandete ja tuhandete kaupa marssis räbalais armetuid punasõdureid tol päeval 
meist mööda. Nende koguarv tõusis umbkaudselt nelja tuhande lähedale. Kolm neist 
tuli metsast, üks kandis määrdunud taskurätikut valge lipuna, teine „propuskina” läbi-
ligunenud Saksa ajalehte ülestõstetud käes. Nad andsid end rõõmsalt vangi meile, huvi-
reisijaile, kui olime parajasti teel nonde salapäraga ümbritsetud „baaside” poole, mida 
venelased kaks aastat olid ehitanud. Pidime tagasi pöörduma, et neid kolme 
kogunemiskohta viia. Alles järgmisel päeval võisin näha venelaste kaheaastase töö 
tulemusi Tahkuna poolsaarel. 

[1941] Hiiumaa kurikuulsates baasides 
Stahhaanovlikust ehitustööst ja äärmisest räpasusest. Vabanenud saarlased 
sõidavad koju 

(„Postimehe” erikirjasaatjalt) 
Vello Postimees nr 97, 8. november 1941 

Suure saladuskatte all ehitasid bolshevikud oma sõjalisi baase Eesti rannikul ja saartel. 
Loomulikult valitses meie rahva hulgas elav huvi selle töö vastu, mis pidi saama 
asiaatidele hüppelauaks Euroopasse. Tööliste ja kohalike elanike kaudu imbus rahva 
sekka teateid suurte meeskonnamajade ja arvukate lennuväljade ehitamisest. Nendele 
pidid ruumi andma paljud talupojad, kellele esialgu küll maksti kahjutasu, kuid 
Nõukogude võimu kehtimahakkamise järel jäeti kodudest välja aetud inimesed täiesti 
saatuse hooleks. Suur osa säärastest maalapita põllumeestest küüdidati selle aasta juunis 
Venemaale. 

Eesti vabastamisega on 

kergitatud kate bolševikkude saladustelt. 
Kuigi sõjabaasid Eestis on alles lõplikukt välja ehitamata, näitavad seniteostatud tööd, et 
bolshevikud ei kihkunud tagasi suurtest majanduslikkudest ohvritest „maailma-
revolutsiooni läbiviimisel”. Kogu Eesti läänerannik on täis külitud lennuvälju ja hooneid 
suurte sõjaväemasside mahutamiseks. 

Külastasin kahte suuremat bolshevikkude sõjalist baasi Hiiumaal Lehtmes ja 
Tahkunas. Sinna on bolshevikud rajanud terve võrgu uusi, kuid avalikke ning viletsaid 
teid. Kujutlen, mis see maksma läks „stahhaanovlike” tööviiside juures. Tihedasse metsa-
padrikusse aeti eelkõige sihid uute teede jaoks. Siis algas kruusavedu. Madala maapinna 
tõttu vajati hiigelhulgad kruusa, et tee kannaks raskeid mootorveokeid. Siin avanes 
tänulik tööpõld autojuhtidele kruusavedajatena. Tasu veo eest maksti koorma pealt. Auto-
juht sõitis registreerivast ametnikust mööda, kruusakoorem märgiti juhi arvele. Kuid juht 
ei lasknud koormat mitte maha laadida, ei, ta sõitis sellega metsa, tegi seal ringi sõidu 
lähtekohta tagasi, ajaviitmiseks tõmbas suitsu ja pikutas ning lasi siis koorma uuesti 
registreerida. Niimoodi ületati tunduvalt töönorme, iga koormaga tehti viis-kuus ringi ja 
teeniti kolossaalseid päevapalku. Kuid lõpuks on isegi sääraste tööviiside juures teed 
valmis saanud.  

Lehtme baasi eel seisab metsa all sõjasaagiks langenud vene veoautosid kümnete 
viisi. Samas asuvad tsisternid bensiiniga, mida bolshevikkudel enam aega polnud 
süüdata. Kiiresti rakendatakse autod Saksa sõjaväelaste poolt käiku. 

Lehtme baas 
moodustab endast puude alla peidetud suure hoonetekogumiku ladudega, töö-



Hiiumaa 1941  218 / 366 

kodadega ja meeskonna eluruumidega. 
Tisleritöökojas leidub kõiki vajalikke elektrijõul töötavaid tööriistu lintsaest alates 

ja mehaanilise tapiraiujaga lõpetades. Samas lähedal on poolelijäänud tööd, mis tehtud 
nende täiuslikkude masinatega. Tapid on raiutud viltu, augud puuritud poolpõiki ning 
hööveldatud pinda võib hööveldamatust vaevalt eraldada. Kontoriruumis asub tuliuus 
kirjutuslaud, mille töökvaliteedi pärast peaks häbenema isegi tisleri õpipoiss. 

Nii on see igal pool. Uued hooned on juba lühikese kasutamise järel räpased. 
Meeskonna köök ajab südame pööritama. Baasi ainus haigevoodi sarnaneb 
operatsioonilauaga loomakliinikus. Aga seinad on ohtralt tapetseeritud punaste 
võimumeeste piltidega. Neid seinalt maha tõmmates jooksevad laiali suured rammusad 
lutikad. Poliitilistele juhtidele oli ehitatud eri köök. See oli märkas puhtam ja võis uskuda, 
et isegi inimene säärases köögis valmistatud toitu süüa võis. 

Üks teine väga vajalik asutus oli aga seisusele vaatamata ühine. Ja kuigi Hiiumaa 
Omakaitse liikmed nii mõndagi jälestama panevat pilti olid näinud, tolle koha mustus ja 
roppus ületas siiski kujutlusvõime. 

Bolshevikud olid kartnud hirmsasti õhurünnakuid. Paljude hoonete katused olid 
kaitsevärvi saavutamiseks kaetud samblakihiga. 

Teisiti polnud lugu Tahkunaski, 
bolshevikkude viimases peatuskohas. Kuid siin olid nad aega saanud mõningaid barakke 
süüdata. Sellegipärast ei saanud „kuulus” ja „võitmatu” punaarmee maha salata oma 
ääretult viletsaid elutingimusi. Aasta läbi, nii suvel kui talvel elasid lihtsõdurid 
telkides, Madala ja soise maapinna tõttu olid telkide laudpõrandad üle labajala kaetud 
veega. Kuid poliitiliste komissaride eest oli hästi hoolitsetud. Nende kasutada seisid 
moodsad kahetoalised korterid, mis aga mõne kuuga omandasid räpase välimuse ja 
haisu. 

Bolshevikud lasksid ise õhku Tahkuna raske rannapatarei ja süütasid rea väärtusliku-
maid baasihooneid. Kuid oma hirmutegude jälgi ei suutnud nad siiski lõplikult kustutada. 

Keset teed asub 

hunnik lambalaipu. 
Need on Tahkunasse kokku aetud Hiiu taludest ja siin nagaanilaskudega tapetud. Ei 
suuda endale ette kujutada sellist mõrtsukatööd. Lambaid on lastud nähtavasti ühekaupa 
ja erilise naudinguga. Enamasti kõigil on tulistatud surmalask silma. Mitte kaugel sellest 
õudsest kohast lamavad tapetud hobused. Igaühele neist on kihutatud kuul pähe. Üks 
hobune elab veel. Ta jalad on kuulidest läbistatud. Ilus noor loom vaatab meile otsa ja 
oigab nagu inimene. Püssilask lõpetab süütu looma kannatused. Oli ka tema 
Nõukogudevaenuline element? 

Sõnaga, baasides on vallandunud bolshevistlik loom kõigi oma kirgedega. Laibad 
ja räpasus tähistavad tolle messiase teed. Ning kui kord jõuan mere äärde ja tohin taas 
hingata raipehaisust rikkumata õhku, jäävad baasid seljataha nagu kuri unenägu. 

* 

Hiiumaa on vaba, kogu Eesti on vaba. Meie missioon on täidetud. Nüüd kutsub kodu. 
Sõidame leitnant Saalistega Kärdlast Käina poole. Oleme näinud bolshevikkude „ilu 

ja au”. Oleme näinud tuhandeid vene sõjavange, kelle näos kõneleb jalge alla tallatud 
rahva abitus. Oleme näinud mobiliseeritu saarlasi-eestlasi, kes esimesel võimalusel end 
sakslastele vangi andsid. Ühel oli olnud 

sini-must-valge rahvuslipp peidetud riiete alla. 
Saarlased lasti koju ja isegi autod anti neile kasutada Saaremaale sõiduks. Seisime 
leitnant Saalistega Kärdla turuplatsl, kui nad läksid. Esimesele autole oli heisatud too-
sama sini-must-valge. Saarlased seisid autodel, mehised, tuules ja tormis karastunud 
visad rannamehed. Harva eksib nende huulile laul, harva sütib nendes vaimustus. Kuid tol 
päeval nad laulsid. Automootorite mürin mattus sõnadesse: „Jää vabaks, Eesti meri, jää 
vabaks, Eesti rand...” 

Sõitsime Käina poole, sealt edasi Heltermaa sadamasse. Naersime südamest, kui 
lugesime sadamaputka seinalt sõnu „Heltermaa merevaksal”. Hm, merevaksal. mere 
ratsavägi. Ratsaväe kandekoor jne. meenuvad mannermaa külanaljad. 

Õhtu eeli viib meid kalapaat Haapsalu poole. Sügistormis hüpleme üle lainete ja 
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miiniväljade. Soolane merevesi pritsib meid kaelani märjaks, kuid me laulame. Seisame 
tormis ja lainetes, ning üle meie käib sügistuulte vihane ulun. Ent meie laul on tugevam 
tollest ulunast. Laulame laule isamaast, noorusest ja armastusest. Oleme nagu õnnelikud 
lapsed seal elu ja surma vahemaal miiniväljade kohal. Karjume „hurraa” Saksa 
lenduritele, kui hõljume mööda suurest põhjapommitatud Nõukogude sõjalaevast. 

Siis hakkavad vilkuma Rukkirahu plinktuled. Hiiumaa kaob silmapiiri taha. Ja 
samal momendil tundub, nagu oleks kahjugi sellest, et Hiiumaa sõjakäik nii ruttu lõppes. 
Veel oleks tahtnud kuulda sõbraliku Hiiu rahva lõbusaid jutte kahest eriskummalisest, 
kuid kurvast aastast bolshevikkude võimu all. Tahtnuks näha veel rohkem seda, kuidas 
end püsti ajab viimseni paljaks röövitud Hiiu rahvas. Kuigi ühtki lehma enam pole 
laudas, ühtki kaljast enam sadamas, püsti ajavad hiidlased end siiski. Ja sellele mõeldes 
tundub, nagu laulaks ka paadimootor Haapsalu sadamasse sisse sõites vana saarlaste 
laulu: „Jää vabaks, Eesti meri, jää vabaks, Eesti rand...” 

[1941] Hiiumaa „rohelisest kaardiväest” 
Kuidas hiidlased omal jõul bolševikega võitlesid 

(„Postimehe” erikirjasaatjalt) 
Vello Postimees nr 101, 13. november 1941 

Kilomeetrit kuus Käinast eemal asub Kaigutsi küla. Selles külas elab palju sääraseid 
jutu- ja naljamehi, kes hiidlasenaljade vanu traditsioone veel praegugi säilitavad ja kelle 
jutt on tihedasti täis igasuguseid sõnakonkse ja kõnekäände. Aga Kaigutsi mehed pole 
ainult naljamehed. Bolshevike viimseil võimupäevil Hiiumaal Kaigutsi küla asus otseselt 
sõjaseisukorda punaarmeega. 

Et pääseda küüditamise ja mahalaskmise ohust, paljudki Hiiumaa elanikud pidid 
põgenema metsadesse ja seal ootama Saksa sõjavägede saabumist. Nagu mandrilgi, tekkis 
ka Hiiumaal „roheline kaardivägi”. Põgenikkude koondumiskohaks oli Kaigutsi küla, 
kus elanikud üksmeelselt keeldusid bolshevikkudele maksmast igasuguseid norme ja 
mobiliseeridagi laskis end ainult üks komnoor. Küll aga abistasid külaelanikud kõigiti 
„rohelisi”. Talud valmistasid neile kordamööda toitu ka siis, kui „roheliste” arv juba 
kolmesaja lähedale jõudis. Nimelt põgenes osa mobiliseeritud saarlasi kõigi relvadega 
metsa. Nii sai „roheline kaardivägi” ka relvastuse. Kuna aga tsiviilelanikest põgenikud 
olid veel relvadeta, said ärakaranud saarlased hakkama kaelamurdva trikiga. 

Venelastele korraldati vahel Käinas kinoetendusi. Seda imet lasti vaatama peale 
hädavajalike tunnimeeste kõik sõdurid. Ühe säärase kinoetenduse ajal läksid mõned 
punaarmeelase mundris saarlased õigete meestena venelaste meeskonnaruumi ja 
tõid sealt ära punasõdurite relvad. Nad pääsesid saagiga õnnelikult tulema. Võib 
arvata, et sääraste vingerpusside peale venelased tundsid endil jalgealuse kuumaks 
minevat. Et hävitada „kontrrevolutsioonilist pesa”, otsustati 

Kaigutsi küla teha haarang 
Haarangu aeg oli määratud samale päevale, kui algas Saksa vägede rünnak Hiiumaale. 

„Rohelised” said aga õigeaegselt teada bolshevikkude kavatsustest. „Roheliste” juht, 
veltveebel Anton Sepp otsustas ise alata rünnakuga. Päev enne sakslaste maabumist 
Hiiumaal võeti külas kinni kõik normivõtjad ja miilitsamehed ning pisteti ühte 
keldrisse. Peale selle asusid ligemale kolmsada relvastatud meest küla äärde 
positsioonidele ja avasid ettejuhtuvaile punasõdureile tule. Sellest tekkis kohati isegi 
korrapäraseid lahinguid. Venelasi langes umbes kümmekond. Vastastikusel tulistamisel 
sai surma „metsakorpuse” juht veltveebel Anton Sepp. Kuis ka bolshevikkude laipadele 
tekkis varsti peale selle üks lisaks - ohvitseri mundris. 

Nähes, et Kaigutsi „metsakorpusest” teisiti jagu ei saa, andsid bolshevikud käsu 
Heltermaa rannapatareile tulistada Kaigutsi küla. Varsti aga olid kohal Saksa 
lennukid ja pommitasid patarei vaikima. Ning Kaigutsi küla jäigi venelaste poolt tagasi 
võtmata, sest Saksa väed jõudid „metsakorpusele” appi, enne kui bolshevikud aega said 
korraldada suuremat rünnakut.  

Teises kohtamises, samuti tugevate Nõukogude jõududega, tulistasid sellesse 
silmapaistvasse Soome eskadrilli kuuluvad piloodid alla 4 Nõukogude lennukit ja 
vigastasid ülejäänud kaht. 
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Nüüd on Kaigutsi „rohelised” uhked. „Vaat, siin olid mehed, kes lõid uppi tüki nõu-
kogude korda - ju ta siis nii mäda oli, et saime sellega hakkama.” 

Enne ärasõitu Haapsalusse käisin vaatamas Heltermaa rannapatareid, mis sunniti 
vaikima õhurelva abil. Seisavad mereäärses padrikus kaks moodsat kaugelaskekahurit. 
Ühel on vabrikunumber 179, tähendab, palju pole seda liiki veel suudetud valmistada. 
Kahurite meeskonnad on kaitstud soomuskattega. 

Saksa pommitajate töö on olnud eksimatu. 
Ühe kahuri toru on rebitud lõhki, nagu oleks keelgi kämbla lööbud torusuudme taha ja 
rebinud tollidepaksust terast kui sitsiriiet. Pommide lõhkejõud on ka paksu soomuskatet 
käristanud, nagu olnuks see ajalehe paber. Väärtuslik kaugusemõõtja ja sihtimisaparatuur, 
mis bolshevikudele maksnud kindlasti väga palju raha, on saanud samuti oma jao.  

Kohalike elanike jutu järele varjanud end kümmekond punasõdurit Heltermaa 
vanas kõrtsihoones. Kui Saksa lennukid üle lendasid, tulistasid punasõdurid lennukeid 
revolvritest ja püssidest. Vastutasuks kinkis üks lennuk neile pommi. Ja nüüd pole 
nondest punasõduritest palju peale saapakontsade järgi jäänud.  

Bolshevikud kavatsesid õhku lasta Heltermaa sadamasilda. Lõhkeainelaengud 
olid sillale alla pandud ja traadid elektrisädeme andmiseks valmis. Kuid Heltermaa 
„merevaksali” ülem, vana laevakapten Tõsine, lõikas koos aurik „Gustavi” meestega 
ööpimeduses traadid läbi. Üks süütetraat jäi aga leidmatuks ja seetõttu tekkis sillal väike 
plahvatus, kuid tekkinud kahju pole nimetamistväärt.  

„Et takistada Saksa lennukite ja parashütistide maandumist,” 
taoti bolshevikkude korraldusel kõik lagedamad kohad täis teravaotsalisi umbes paari 
meetri pikkuseid vaiu. Ja pandi sellega nahka saarterahva heinaaeg. Loendamatutest 
okastraattõketest, mille ehitamine oli samasugune mõttetus ja milliseid isegi tuul on 
suutnud ümber puhuda, polnud bolshevikkudele pisimatki kasu. Mõned kohad mere-
rannal mineeriti. Ainult maanteed jäeti nendel kohtadel miinivabaks. Aga ükski sakslane 
ei astunud miiniväljadele. Küll aga üks vene madrus, kes tsiviilelanikelt röövitud jalg-
rattal sõitma õppis ja ülepeakaela kraavi kukkus, lendas õhku. Nii jutstavad külaelanikud. 

Huvitavaid lugusid räägitakse ka Saksa lennukite tegevusest Hiiumaa vabastamise 
eel. Vene veoautod on saanud tabavat tuld pardarelvadest, nii et nad enam päeval liikuda 
ei julgenud. Tuli aga talumees kotikoormaga veskilt, lehvitati talle lennukilt sõbralikult 
käega. Ja lennati tervituseks mõnikord telefonitraatide alt läbi. Seepärast hööveldas üks 
taluperemees Käina lähedal juba kuu aega enne Hiiumaa vabastamist valmis kaks pikka 
pidulauda ja pruulis õlut, et sakslaste tulekul oleks vabastajatele midagi pakkuda. 

Hiiumaa taludest rööviti 
kariloomad ja sead bolshevike poolt peaaegu viimseni ja aeti kokku Tahkuna baasidesse. 
Mitmel korral tulistasid Saksa lennukid karju saatvaid miilitsamehi ning segaduses 
vallalepääsenud loomad tulid koju tagasi. Neid siis varjati ja on peaaegu ainukesed, mis 
alles jäid. Taludes, kus varem oli kümme-viisteist karilooma, leidub nüüd vaid paar-kolm 
lehma. 

Hiidlased seisid maantee ääres ja vaatasid Saksa motoriseeritud väeosade mööda-
sõitu. „No korrat, on aga värki! Ja ruttu sõidavad. Kui venelaste traktor tuli Emmaste 
poolt, oli lärm juba kaks päeva ennem kuulda. Aga sõitis nagu tigu”. Ja jutustavad, kuidas 
venelaste ehitatud vaatetorn juba esimese meretuule ajal ümber kukkus ning tunnimees 
tornis surma sai. 

[1942] Nõukogude Hiiu viimsed päevad 
Enamlaste terror Hiiumaal enne sakslaste tulekut 

E.M. 21.-24. aprill 1942 Eesti Sõna 

Meie kodumaa osadest sai enamlaste survet kannatada kõige kauemini Hiiumaa. Siia nad 
tulid kõige varem ja siit lahkusid nad viimseina. Selle aja jooksul oli kohalikel elanikel 
palju kannatusi. Eriti rasked olid nende kannatused siis, kui kogu Eesti juba oli vabane-
nud ja ainult Hiiumaa moodustas Eesti NSV. Need kannatused tõusid aga haripunktile 
siis, kui võidukad Saksa sõjaväed lähenesid ja hirmunud asiaat märatsema hakkas. Siis 
pääsis valla tapmise ja põletamise kirg. Ainuüksi Edela-Hiiumaal, Emmastes, tapeti siis 
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ühel pühapäeva õhtupoolikul 16 inimest, nende hulgas palju rauku. 
Meie kaastöölisel läks korda eriti sellest Hiiumaa osast nende kannatajate kohta 

hankida ülevaatlikke andmeid. Nende andmete põhjal anname järgnevais ridades üksik-
asjalise kirjelduse kahest päevast Hiiumaal, pühapäevast, 12. oktoobrist, ja sellele 
järgnenud esmaspäevast. 

Hiiu naised „sõjalisteks nõuandjateks” 
Läbi kuuma suve ja läbi vihmase sügise tõotasid hiiu mehed ja naised sunnitööl, kaevades 
mõttetuid kaevikute ridu üle oma kauni kodusaare kehva pinna. Need venisid läbi 
kehvade kadakaste karjamaade, looklesid läbi viljapõldude. Neid oli külade vahel, neid 
oli ka metsades. 

Venelane ehitas ilma süsteemita, kus aga juhtus. Hiidlased on nalja-armastav rahvas. 
Nii valmistas neile nalja ka kaevikute kaevamine. 

,,Äi meil ole enam mette karta, et mei äi oska surnut matta. See amet nüüd üsna 
selge, terve suve juba õpitud,” pilkasid naised ja töötasid kaevikute juures. 

,,Aga kus te teate, et sakslased tulevad siit pool?” küsisid naised kuskil kaevikut 
kaevades kommunistliku ,,inseneri” käest. ,,Võib-olla tulad nad oopis sealt pool, kus 
poole te oma selja seate?” Venelane kratsis kukalt. Vot kus oli küsimus. Aga kui 
tulevadki! Hiiumaa on ju igast küljest merega piiratud. Mine tea, kus vaenlane maale 
tuleb. Ja naiste juhatuse kohaselt tõmmatigi uus kaitseliin, kaitseks teises suunas. 

Nii juhuslik oli venelaste kaitsetaktika. 
Sakslane tuli aga hoopis kolmandast küljest. Ja kui oli lahing, siis juhtus siingi, nagu 

mujal, et kaevikud olid tühjad ja kasutamata. 

Vabanemine läheneb 
Korraga levis ärev kuuldus: Saaremaa on juba vaba. Seda juttu salgasid kommunistid 
kurjalt. Kuid Saaremaa põhjarannikul hakkasid töötama saksa patareid ja mürske langes 
kõikjal Lõuna-Hiiumaa rannale, üle Soela väina. 

K. talu peremees oli õues ja kuulas rõõmuga kauget kõmisevat vabaduse kuulutajat. 
,,Kes seal nii vägevasti lasevad?” küsis ta õues seisvalt vene politrukilt. 
,,Meie omad.” 
,,Miks nad siis Hiiumaad nii kõmmutavad?” 
,,Aga vot – harjutavad!” 
Peremees aga naeris ja sammus eemale. Ei eestlast saa petta nii rumala jutuga. Kulu-

tulena levis saarel teade, et Saaremaa on lõplikult vaba, ja ootus tõusis otse pingeliseks. 
Kogu aja olid venelased närvilised ja rahutud. Taludest rekvireeriti toiduaineid, 

loomi ja muud. Inimesed elasid alatises surmahirmus. Äkki kadus siin-seal mõni üksik 
elanik. Kuhu nad jäid, ei teadnud keegi. Kärdlasse, punase Hiiu pealinna, nad viidi ja 
sellast jäid nad kadunuks. Nii juhtus see ka Ole külas. Noor külapoiss viidi kodust ära 
kaks päeva enne sakslaste tulekut ja on praegu veel kadunud. Arvatavasti tapeti ta kuskil.  

Rõõmustavad lendlehed 
Saksa lennukid lendasid pidevalt Hiiumaa kohal. Nad olid tunnistuseks sakslaste suurest 
üleolekust ja andsid uut lootust. Aeg-ajalt visati neilt lendlehti, mida siis hoolega korjati 
ja salaja loeti. Neis lendlehis anti eraisikuile nõu, et nad riietuksid sõjaväest erinevalt. 
Mehed kandku tumedat või musta, naistel olgu peas valged rätid. Ja nii olidki äkki kõik 
inimesed riietatud pidulikesse mustadesse ülikondadesse. Tervetes külades aga polnud 
näha ühtki naist, kes ei oleks kannud valget rätti või pluusi, õuedes hoiti alatiselt valge 
pesu nööridel. 

Umbes nädal aega enne sakslaste maaletulekut levis kuuldus, et lennukeilt olevat 
puistatud ka lendlehti, mis soovitasid tsiviilelanikel lõuna-ranniku T. ja L. küladest 
evakueeruda. Ja sealt algaski põgenike vool Hiiu sisemaale. Vene sõjaväed aga valgusid 
sinna kokku. Muu rannariba jäi peagu kaitseta. 

Elanikkonnas kasvas hirm põletamiste ja tapmiste pärast. 
,,Millal te hakkate talusid põletama?” küsis jällegi ühel hommikul K. küla peremees 

oma õues vene sõdurilt. 
,,Meie ei põleta,” vastas see. „Selle jaoks on eri mehed.” 
Ja nii oligi. Kui algas tapmiste ja põletamiste laine, siis toimetasid seda erilised 

meeskonnad. Nad kuulusid samuti küll punaarmee ridadesse, olid venelased, aga nende 
ülesanne oli hävitada. 
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Sakslased maabuvad 
On varajane pühapäevahommik. Öösel on sadanud esimest värsket lund ja see katab nüüd 
helkiva linikuna kõik looduse. Päike tõuseb metsade tagant ja algab oma madalat tee-
konda üle hilissügise looduse. Meri kohiseb tasase hingusega. Kõikjal valitseb tõeline 
pühapäevane vaikus. 

Ainult lennukid vurisevad juba kella neljast saadik hommikul. Need lendavad 
madalalt üle Hiiumaa, eriti aga lääne- ja lõunaranniku külade kohal. Aga see on juba nii 
igapäevane nähtus, et keegi ei oska sellele mingit tähelepanu juhtida. 

 

 
Rudolf Vesingi, Vanamõisa külast pärit Hiiu randlane ja meremees. Kui ta sammus oma 
õuest välja, et vaadata merel ankrus olevaid Saksa sõjalaevu, tulistasid teda bolševikud 
seljatagant. Kohe ta pöördus tagasi kodu poole, aga õuevärava ligidal tabas teda siiski 
mõrvari kuul 

K. külas läheb talu vanaperemees välja varahommikul. Ta vaatab värskelt sadanud 
lund ja, nagu see mereääre meestel on kombeks, merd, mis hõljub talu koplite ja põldude 
taga oma vaikse hingusega. Korraga ta üllatub. Ta koppel, mis on mere ääres, on tulvil 
sõdureid. Õhtul polnud seal kedagi, nüüd on neid aga terve hulk. Ta ohkab südamest ja 
vangutab pead. Ja tuppa minnes ütleb ta pererahvale kurvalt: 

– „Näh, venelased öösel puha tagasi tulnud. Koppel aina teisi täis.” 
Kõik on kurvad. Lootsid, et ei need niipea enam tagasi tule, kui mõne päeva eest 

suuremad üksused ümber paigutati. Maha jäi siis väiksem väekoondis pidama ranna-
valvet. Nüüd jälle tagasi. 

Aga juba on sõjavägi õues. 
Minnakse akendele vaatama. Need on aga hoopis teissugused mehed. Teissugused, 

lahked, naerulised näod. Teistvärvi mundrid. 
,,Sakslased,” ütleb keegi. 
Ongi sakslased. Talu satub rõõmsasse elevusse. Inimestel on liigutusepisarad silmis. 

Ometigi kord on nad saabunud! Sakslased on maal! 

Mis sündis rannal? 
See oli esimene punkt, kus vabastajad maandusid. Teine vägede maaletulek toimus otse 
lõunakaldal, siit paarikümne kilomeetri kangusel. Siin, läänerannal, maaletulnud väed 
ühinesid hiljem teistega, lõigates ära ühe Hiiumaa neljast sarvest. 

See oli võimas pilt, mis rannal silmale avanes. 
Öö varjus hiilis saksa dessantvägi oma paatidega, saatelaevadega ja mootor-

praamidega ranna ligidale. Kuigi kogu see dessant möödu Tohvri ja Hindu patareide 
kahuri otsade eest, ei olnud venelastel sellest aimugi. 

See oli varjuline ja üsna järsk liivarand K. küla all, kus maabumine sündis. Paarsada 
aastat tagasi oli siin kuulus kalastamise koht. Siis sõitis siia igal aastal kümnete kaupa 
liivi kalureid. Rannas oli veel mõnekümne aasta eest nende kalaonnide ja võrgumajade 
varemeid. Aga nüüd pole kalu Hiiu vetes enam sellisel hulgal. Ka liivlased on kadunud. 
Hiljem, Hiiu laevanduse tõusu algul, ehitati siin mõnigi uljas purjekas, mis sõitis 
ulgumeredele. Nüüd on rand vaikne ja mahajäänud. Veidi eemal on tavaline Hiiu küla. 

Hommikul, kella kuue paiku, ligines rannale saksa dessantlaevastik. See oli pealt-
vaatajaile midagi võimsat ja haaravat. Praamid sõitsid otse liivakaldale, otsad lasti alla ja 
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äkki marssisid praamidelt ning laevadelt üllatunud külaelanike silme all maale saksa 
sõdurid. Tankid ja autod vurasid otse läbi kaldavee rannikule. Lennukite kaitsetiirlemise 
all oli korraga kallas täis saksa sõjaväge, kes tungis kohe umbes kilomeetri sügavuses 
maa sisse ja lõi ruutkilomeetrilise sillapea. 

Kus oli aga venelaste rannakaitse ? 
Saksa strateegia üllatas hiidlasi äärmiselt. Venelased olid olnud siin ootel juba kaua. 

Aga just enne sakslaste tulekut oli toimunud positsioonide vahetus. Miks? Keegi ei 
teadnud seda. Sakslased aga teavad, mis maksab iga üksik sõdur. Nad tulid maale seal, 
kus neid oli kõige vähem oodata. Ja kogu see operatsioon ei maksnud neile ühtki sõdurit. 

 

 
Kolmekümneviieaastane Rudolf Meiusi, Kitsa küla noormees, varjas end kolm kuud 
bolševike eest. Kuid viimasel hetkel langes veel nende küüsi ja tapeti. 

Kus on venelased? 
Hiiu lõunarannikul toimus see maaletulek veelgi üllatuslikumalt. Kui venelased olid juba 
kuude kaupa oma propagandaga Hiiumaal käidelnud, et ükski sakslase jalg ei saa Hiiu 
pinnale, siiski ei teadnudki nad, et vaenlane on juba maal. 

Üks siin maaletulnud sakslane jutustas oma elamusi pärast huvitavalt: 
On külm sügishommik. Äärmises pinevuses ligineb dessantvägi rannikule. Iga 

silmapilk ootavad nad mürsuplahvatustega kahurituld enda ümber. Aga kõik jääb 
vaikseks. 

Maa ligineb. Juba puutuvad paadid põhja, aga tükk maad kaldast eemal, sest siin on 
meri madal. Mehed hüppavad paatidest välja. Ah kui külm on sügisene vesi! Ja relvi käes 
hoides sumavad nad ranna poole. 

Ees on varjav pilliroomüür. Kas on vaenlane selle taga? Nad läbistavad selle. Nüüd 
on nad madalate kaskede ja leppadega kaetud lahtisel heinamaal. 

Saapad võetakse jalast ja kallatakse veest tühjaks. Märjad sokid väänatakse veest 
kuivaks. Kõik sünnib kiiresti. Siis on nad jällegi valmis edasi minema. 

Aga kus on vaenlane? 
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Osa bolševike ohvrite ühishauast Mänspea kalmistul Hiiumaal 

 
Mehed liiguvad läbi metsa sisemaa poole. Kõigepealt tuleb neil minna läbi heinamaa, kus 
hein on koristatud ja kõik vaikne. Siis tuleb karjamaa. Ka see läbistatakse. Aga ikkagi 
veel pole näha ühtki vaenlast. 

Alles siis, kui nad on jõudnud Emmaste–Käina maanteele, kohtavad nad esimest 
venelast. Aga see on juba ligi 10 km rannast eemal. See esimene venelane on teel liikuv 
patrull. Ta näeb oma ligidal korraga tervet hulka saksa sõjaväelasi ja kisendab ehmunult: 

„Sakslased!” ja paneb siis jooksu. 

Ootamatult lõksu 
Läänerannikul K. küla juures maandunud väeosa tungib samutigi teeni välja ja võtab siin 
positsioonid sisse. Ent siingi rannal oli vastas ainult väike valveosa. Osa neist annab end 
vangi, osa põgene metsa. 

Teed mööda tuleb kihutades kolm veoautot põhja poolt. Kõik on täidetud sõjaväega. 
Mehed istuvad autodes, püssid käes, ja haigutavad. Varahommikune sõit ei meeldi neile. 

Äkki on autod sakslaste risttule all. Hirmukisaga ja ehmatusega näevad mehed, et 
nad on juba vaenlaste keskel. Enam pole neil mingit pääsmise võimalust. 

Veidi hiljem tuleb neljas auto lõuna poolt sama teed mööda. Seegi auto sõidab lõksu 
ja langeb sakslaste kätte. 

Hommikune elamus metsateel 
K. küla noorperemees sammub üksinda metsateel. Ta oli sunnitut oma kodust lahkuma, 
sest seal oli vene politruk endale asupaiga valinud. Politrukile ei meeldi millegipärast 
näha oma ligiduses noort peremeest. See on sõitnud meredel tüürimehena. Räägib võõr-
keeli, on intelligentne. Ühe sõnaga, kahtlane isik. Selgesti annab politruk mõista, et ta 
peaks kodust lahkuma. Kui anti mobilisatsioonikäsk, sõitis politruki auto ette. 

„Sõidate kohe vallamajja!” käsutas ta. 
„Aga mul on veel kolm päeva aega,” protesteeris peremees. 
„Ei midagi, võib ka kohe minna.” Minna, siis minna. Aga mobiliseeritute viimine 

pole nii kerge. Ühendus oli läbi lõigatud. Peremehel läks korda kõrvale hiilida. Ta oli 
nüüd tüki aega olnud Kuristes, Hiiu sisemaal. Ja praegu kavatseb minna oma kodu ning 
perekonda külastama. 

Metsateel on vaikne. Värske lumi katab rada. Kuskil pole näha ühtki jälge. Vaikus ja 
rahu valitseb kõikjal. Ainult lennukid vurisevad lakkamatult taeva all. Ent seegi on harilik 
ja kuulub sõjaajal vaikse pühapäevahommikuse pildi juure. 

Ei tea, kuidas on olukord kodus? Kas on perekond terve ja alles? Iga päev on nagu 
uus ähvardus. Kas pole politruk juba siingi midagi korraldanud ja toimetanud pere-
konnagi kõrvale? Muremõtted liiguvad südames. Nii kõnnib ta kodu poole. 

Kui saksa lennuk tuleb madalalt üle pea, võtab ta taskust valge räti ja lehvitab. 
Teavad siis, et ta tervitab neid tõsise eesti mehena. Nii sammub ta rätti lehvitades. Äkki 
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kostab metsast kuusiku alt kuri venekeelne hõige: 
„Tule siia!” 
Nüüd olen surmalaps, mõtleb ta ja läheneb metsaalusele. 

,,Seltsimees, andke nõu!” 
Puude all on vene sõdurid pikali ja hoiavad püsse kramplikult käes. 

,,Kust tulete?” 
„Kuristest.” 
„Kuhu lähete?” 
„Koju.” 
Nüüd aga tunneb ta venelased ära. Need on samad, kes suve läbi olid olnud neil 

korteris. Ka venelased tunnevad ta ära. Mehel tuleb jälle elulootus. 
,,Kas teate, seltsimees,” hädaldavad nad. „Sakslane on teie kodurannas maabunud.” 
„Kas tõesti? Sae on ju hirmus!” teeskleb peremees kaastundlikult hirmu. 
„Jah; varahommikul maabusid,” seletavad venelased edasi. 
„Aga mis siis! Läheme ja lööme merre tagasi,” ütleb peremees. 
„Ei ole mõtet,” löövad venelased käega, „Maale tulid ainult puha masinad. Mis sa 

nendega enam sõdid!” 
Ja siis vaatavad nad peremehele murelikult otsa. Nad on ilmselt nõuta ja hädas. 
„Ütelge meile, mis me peaksime nüüd tegema?” 
Paremees hoiab tagasi naeratuse, mis vägisi ta huultele kipub. Küll on ikka sõja-

mehed, kes tulevad küsima nõu eraisikult, ja pealegi „kahtlaselt” eraisikult, keda politruk 
nagu uni katsus suve läb kodust ja rannast eemale toimetada! 

„Ega teil siin muud üle jää kui jookske parem metsa,” annab ta neile head nõu. „Teie 
ikka nende masinate ja sõjaväe vastu ei jaksa panna.” 

Et see nõu aga nii kohe kuulda võetakse, on talle lausa üllatuseks. Sest vaevalt on ta 
seda ütelnud, kui venelased haaravad püssid ja liduvad metsa. Enam ta neid ei näe. 

Naerdes jätkab ta teed. 
 

 
Mari Leis, 56-aastane Hiiu taluperenaine, kes langes oma kodupõllule viiest kuulist läbi-
lastult. Bolševikud olid teda tulistanud ilma hoiatamata ja ilmsüütult langes ta nende 
julmuse ohvriks. 

Kohtamine sakslastega 
Ta ligineb juba kodurannikule. Küla karjamaast läheb ta põiki üle. Jälle tuleb saksa 
lennuk madalalt lennates. Ta võtab räti ja lehvitab. Samas on juba esimesed talud. 
Keldriuste vahelt piilub inimesi. Kõikjal on aga pidulikku ärevust, nagu oleks saabumas 
mingi rahvuslik suurpüha. Peremehe tuju aina tõuseb. 

Ta läbistab karjamaa ja sammub nüüd üle heinamaa. Jälle tuleb lennuk ja jälle ta 
lehvitab. Äkki kostab tast mõnikümmend meetrit eemal hõige.  

,,Hei, hei!” 
Seal on sõdurid kraavikaldal reas, kõigil püssid laskevalmis. Mehe jalad lähevad 

lausa nõrgaks. Nüüd on ta lõplikult sisse kukkunud. Need on kindlasti venelased ja need 
teda ellu ei jäta. 

Aga kui ta sõduritele ligineb, jahmub ta. Need polegi venelased, vaid sakslased. 
Jälle on tal tarvis seletada, kust ta tuleb ja kuhu ta läheb. 
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,,Kas venelasi nägite?” 
,,Nägin.” 
,,Ons neid palju?” 
Ta teatab nende umbkaudse arvu. Kui ta aga kirjeldab, kuidas ,,võidukas 

punaarmee” metsa pages, naeravad sakslased lõbusasti. Nad on üldse lõbusad poisid. 
Ilma mingi takistuseta jalutab ta läbi nende kaitseliini, läbi relvastatud meeste 

aheliku, ja läheb kodu poole. 
Imelik, mõtleb ta, venelased ei lubanud mind olla koduski, kui nad olid maja ligi-

duses. Siin aga jalutan ma vabalt otse läbi esimese kaitseliini ja keegi ei mõtlegi mind 
takistada. 

Ja niiviisi koju sammudes selgub talle, et ta on nüüd õigupoolest astunud üle Aasia 
ja Euroopa piiri. Nii erinevad on need mehed üksteisest. 

Kodus on kõikjal juba sakslasi. Nad on seadnud endid koduselt sisse, kuivatavad 
riideid, joovad kohvi, jutustavad ja on lõbusad. Külas valitseb pidumeeleolu. Inimeste 
näod säravad. Vabadus, mida nii kaua oodati, on ometi viimaks saabunud. 

„Venelased tapavad!” 
Mõne tunni pärast liiguvad sakslased lõuna suunas, et ühineda seal maabunud vägedega. 
Hiiumaa meenutab oma kujult neljasarvilist timpsaia. Ühe sarve tipus, Hindus, asusid 
vene tugevaimad patareid lõunarannikul. Sakslaste esimene ülesanne oli selle ,,sarve” 
äralõikamine. Ja see toimus mõne tunniga. Patareid vallutati seljatagant. 

Ent samal ajal, kui Saksa väed lõuna suunas edasi liikusid, tungisid venelased põhja 
poolt sakslaste maabumispaiga ligiduses olevatesse küladesse. Ja siin algas süstemaatiline 
terror ning tapmine. 

Sakslased olid lõuna paiku K. küla talust lahkunud ja küla oli jällegi endiselt rahulik 
ning vaikne. Korraga saabus lõõtsutades ja joostes üks poiss Härma külast. Ta oli 
kuulnud, et sakslased on siin, ja tuli neilt abi otsima. 

,,Kus sakslased on? Venelased tapavad mu isa ara!” oli ta esimene lause kohale 
jõudes. 

Ja siis seletas ta, kuidas venelased olid tunginud nende koju. Kogu pere arreteeriti. 
Poisid said aga põgenema ja jooksid otsima sakslasi, et neilt abi saada. Naised hakanud 
ahastama ning nutma ja need lastud hiljem lahti, isa aga viidud Kaderna metsa suunas. 

Poisi isa oli tuntud ja austatud väiketaluomanik Andres Väljas. Kohalikud 
kommunistid aga teadsid, et tema vanem poeg oli olnud hommikul maabunud Saksa 
väeosade ridades vabatahtlikuna. Ja kättemaksuks taheti nüüd hävitada kogu pere. 

Isa leitigi hiljem tapetult metsast. Terror oli alanud. 

Roim Haldrekas 
Kui Andres Väljase tapmist võidi veel sellega põhjendada, et tema poeg oli sakslaste seas 
vabatahtlikuna, siis järgmiste mõrvamiste puhul puudusid isegi sellised motiivid, mis 
oleksid enamlaste asiaatlikule loogikale mingitki alust annud. Kõige kujukamalt paistab 
see silma Haldreka külas Saare perekonna traagikast. 

See perekond oli tuntud ärksamana ja edenenumana ümburskonnas. Seepärast oli ta 
seisnud isegi küüditatute nimestikus ja oligi kord küüditatud, kuid jälle tagasi toodud. 
Vintsutatud perekond lootis, et nüüd on neil rahu. Aga kui Saksa väed saabusid, tulid 
metsikud venelased siia oma viha välja märatsema.. 

Oli pühapäeva õhtupoolik. Saare talus olid kõik vaikselt oma toas. Oli kuuldusi, et 
sakslased on maabunud. Nüüd oodati ja loodeti. 

Toas oli kuulda, et keegl tuli õue. Peretütar, 18-aastane Asta Saar, läks vaatama, kes 
seal liigub. Niipea kui ta avas rõdu ukse ja astus õue, lasti teda kahe venelase poolt 
korraga. Kaks kuuli olid teda läbistanud, kuid viimse jõuga jooksis tütar vanemate juure 
tagatuppa. 

,,Ema, mind lasti, ma suren!” hüüdis ta viimse jõuga ja langes siis oma vanemate 
jalge ette surnult maha. 
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„Ema, mind lasti, ma suren!” hüüdis see 17-aastane Hiiu neiu Asta Saar, kui ta kahest 
kuulist läbipuuritult rõdu ukselt tuppa jooksis. Ta ainus süü oli, et ta oli astunud 
pühapäeva õhtupoolikul rõduuksele ja välja vaadanud. See sündis Haldreka külas 
12. okt. 1941. 

 
Aga juba olid venelased uksetaga. Kiiresti põgenesid nüüd isa ja ema kahe 8–12-aastase 
koolilapsega toast ja pugesid aidapõranda alla. 

Toa uksed kisti valla ja otsiti ülejäänud perekonnaliikmeid. Kui neid tubadest ei 
leitud, siis suundusid otsijad õue. Kõik kõrvalhooned tuhniti läbi. Aga siingi ei annud 
otsimine tulemusi. 

Lahtise aida alt nägid peidusolijad tapjate jalgu närviliselt ümber tampivat. Lapsed 
nuutsusid vaikselt ja hirmunult. Õnneks oli aida otsas sealaut, kus suur siga rahutult 
kolistas, röhkis ja ragistas. See kattis kõik põgenike nutu ja nuuksed. Nii sai siga nende 
päästjaks. Neid ei leitud. 

Metsavendade seiklus 
See oli üldse elamusrohke pühapäev. Samal õhtupoolikul toimus sakslaste maabumis-
paiga ligidal ka metsavendade kokkupõrge venelastega. 

Hiiumaal polnud selliseid suuri soid ja metsi nagu Järvamaal ja Virumaal, mis 
võimaldasid tekkida suurtel metsavendade armeedel. Siin oli väikesi, 7–8-mehelisi 
üksikuid metsavendade jõuke, kes tegutsesid kodu ümbruses. Kuuldes, et sakslased on 
maabunud, panid ühe sellise üksuse mehed endile valged lindid käsivarte ümber ja tulid 
metsast välja. Nad olid relvastatud vintpüssidega. Kuna sakslased olid lahkunud ja ka 
venelasi polnud kuski näha, siis olid nad ainukeseks relvastatud jõuks selles rajoonis. 

Korraga ligines külale suurem venelaste väeosa. Tekkis tulevahetus. Kuigi metsa-
vendi oli vähe, ei tahtnud nad ilma tulevahetuseta taanduda. 

Kuid venelaste suure ülekaalu tõttu kippus nende olukord väga kriitiliseks 
kujunema. Õnneks märkas seda üks saksa lennuk. Ta laskus madalale ja hakkas metsa-
vendi oma kuulipildujatulega abistama. See oli kohalikele elanikele otse liigutav elamus. 
Saksa lennuk tulistas oma pardarelvadest nii tabavalt, et venelased sattusid paanikasse ja 
põgenesid ülepeakaela. Metsavennad valitsesid lahinguvälja. 

Kuid põgenevad venelased sooritasid siingi enne veel oma järjekordse roima. Kui 
vana 60-aastane taluperenaine Marie Leis läks oma lehmi põllule viima, lasti talle viis 
pauku ja ta langes surnult maha oma kodupõllule. 

Palli talu süüdati aga põlema ja siin hävis talu kogu varandus. 
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Kui see pilt Juhannes Kuristist tehti, kandis ta veel vene sõduri mundrit. Kuid vaevalt 
võis ta siis aimata, et ta 71. eluaastal tapavad tema sama riigi sõjaväe mundreid kandvad 
mehed metsikul viisil kodu ligidal metsas. Kuid siiski sündis see 12. oktoobril 1941. a. 

Tapmine metsateel 
Kaks metsavenda olid teistest juba varem lahkunud ja tahtsid minna koju omakseid 
külastama. Need olid noored mehed Harald Kurist ja ta sõber Reinhard Jesmin. Neil 
polnud aimugi, et venelased olid samas metsas luurel. 

Äkki kostis pauk ja üks metsavendadest langes surmavalt tabatuna maha. Järgmine 
lask tabas ka ta seltsimeest 

Vigastatud laibad leiti metsast hiljem, kui Hiiumaa oli juba vaba, ja maeti ühes teiste 
terroriohvritega. 

Saatuslikud teibad 
Üheks enamlaste omapäraks Hiiumaal oli see, et nad parašütistide kartusel lasid kõik 
põllud ja lagedamad kohad poolteise meetri pikkuste teravate teivastega tihedasti täis 
lüüa. Nende narri strateegia kohaselt pidi see olema kõige tõhusam kaitse õhuvallutusei 
vastu. Nende teivaste otsa pole küll ühtki sakslast langenud. Küll aga tõid need surma 
ühele vanale 70-aastasele Hiiu peremehele, Mihkel Metsalule. 

Kuulda saanud, et sakslane on juba maal, läks vana töömees kohe oma põlde ja välju 
naeruväärsest teiba-risust puhtaks tegema. Sellise ,,riigivastase” töö juurest leidsid teda 
venelased. Ja neil polnud inimlikumat seletusviisi kui vanakese mahalaskmine. 

Nad võtsid ta kodupõllult kaasa ja viisid Kaderna metsa. Sealt leitigi ta hiljem 
purustatud kolbaga, ajud väljas. Üldse olid need tapmised sadistlikud ja metsikud. Osa 
laipu oli väänatud liikmetega, osa tääkidega korduvalt läbi torgitud. 
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Üks purustatud perekond. Keskel istuvad 77-aastane Peet ja tema kõrval 68-aastane 
Miina Härma. Mõlemad need vanakesed viidi bolševike poolt metsa ja mõrvati seal 
julmal kombel. Lapsed ja lapselapsed jäid leinama. 

Kolme Kolgata tee 
Ligilähedal põles Niidi talu karjalaut. See oli süttinud enamlaste käest. Tuli on selline asi, 
mis paneb iga korraliku inimese kohe liikvele. Ehk on jäänud loomi tulle? Ehk saab 
kuidagi veel ligimest aidata? Võib-olla saab kuidagi tule isegi kustutada? Ja kui ei saa 
teha muud, ehk saab siis hoida teisi maju süttimise eest? 

Nii mõtles ka vana taluperemees Juhannes Kurist, kes juba üle 70 aasta oli elanud 
korralikku talumehe elu. Kui ta lõõmavat tuld nägi, siis polnud tal kaht mõtet. Ta tõttas 
kohe õnnetusekohale, et jõudumööda õnnetuse likvideerimisele kaasa aidata. 

Venelased nabisid ta aga kinni. 
Sama saatus tabas ka vana abielupaari Peet ja Miina Härmi, kes olid juba üle 75 

aasta vanad. Nendega ühes tabati veel keegi noorem naine, – Helene Kurist, ja kõiki 
hakati viima metsa poole. Neile omase küünilisusega seletasid venelased: 

„Tulgu kaasa, näitame teile metsas ilusaid asju.” 
Ja nii liikus teekond metsa poole. Teel ründas timukaid saksa lennuk. Ohvrid jooksid 

laiali. Aga kui lennuk oli möödunud, ajasid venelased oma vangid jälle kokku ja teekond 
liikus metsa poole. 

Viimsena oli rongis Helene Kurist. Teda saatev punaväelane oli nähtavasti haleda 
südamega, mittekommunist. Vaikselt andis ta käega politruki seljataga naisele märku 
metsa pageda. Naine põgeneski. Ta jooksis ja jooksis, kuni jõudis lähedasse tallu, kus 
puges siis laudas heinte alla peitu. Punased ajasid teda küll taga, aga neil ei läinud korda 
teda enam leida. Ja nii ta pääsis. Kolm vanakest aga viidi metsa. Ja hiljem leiti nende 
purustatud laibad. 

Kaks 80-aastast ohvrit 
Kõige kujukmaalt näitab venelaste tapmiskirge kahe 80-aastase vana naise tapmine. 
Esimene elas oma väikeses saunas kuskil külaserval. Keegi ei tea, miks see osmik oli 
korraga saanud venelaste huviobjektiks. 

Nad peksid püssipäradega aknad puruks ja kiskusid läbi akna vanakese välja, kus 
nad ta siis maha lasksid. 

Sama saatus tabas ka teist niisama vana naist. Tema süü seisnud selles, et kui teda 
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sunniti andma kommunistidele juua, olevat ta neile küll annud ämbriga vett, aga kuna see 
ei olevat küllalt ,,armastusväärne” ega lahke olnud, siis karistatud teda lihtsalt – 
surmanuhtlusega. 

Kaderna metsas 
Kaderna mets on Hiiu looderannikul, merest mõni kilomeeter eemal, keskmise sega-
metsaga kaetud maastik. Siin on väike saeveski, mis töötas ümbruskonna tarvete rahulda-
miseks. Metsast jookseb läbi ka sügavate liivakallastega ojake. Siin oja liivakallaste all 
oligi kommunistide tapmiskoht. 

Ohvrid löödi täägiga läbi ja veeti siis jõkke. Osa surmati ka kuulidega. Kokku tapeti 
üldse selles Hiiumaa osas kuusteist isikut samasuguste „süütegude” pärast, nagu eespool 
kirjeldasime. Enamikus olid need vanad ja auväärsed kohalikud elanikud. Paljud ka 
usklikud inimesed. Aga enamlaste roimades polnud mingit süsteemi. Tapmine oli lihtsalt 
juhuslik. Kui nende tapakirg oli kord tegutsema hakanud, siis nõudis see ohvreid. 

Laibad avastas keegi hiljem juhuslikult. Ta kõndis siit läbi ja ta tähelepanu köitis 
okstega kaetud kraav. Ta kergitas üht oksa ja leidis selle alt laiba. Ta kergitas veel 
rohkem oksi, ja nähtavale tuli uusi laipu. Nii leidsid omaksed oma tapetud sugulased, 
isad, emad ja vanaisad. Need viidi siit leinates ja sängitati maamulda. Ohvrite matusepäev 
oli Hiius nagu mingi rahvuslik meeleavaldus. Rahvast oli koos massina ja ühiselt tunti 
kurbust venelaste veretööst, millest alles sakslaste tulek nad oli vabastanud. 

Venelased põgenevad 
Kõik need veretööd toimusid pühapäeva, 12. oktoobri, õhtupoolikul. Samal päeval, mil 
sakslased olid hommikul maale tulnud. Venelased olid märatsenud süütuid eraisikuid 
tappes samal ajal, kui võidukad Saksa väed vabastasid Emmaste ja selle ümbruse, õnneks 
ei saanud selline verepulm kaua kesta. Juba esmaspäeva hommikul olid Saksa väed kohal 
ja tungisid põhja poole. Kui sakslased poleks tulnud nii kiiresti ja neid külasid vabasta-
nud, oleks võinud juhtuda siin veel paljugi, õnneks oli venelastel aeg märatsemiseks 
lühike. 

Nurstes üritasid venelased siiski vastupanu. Kuigi neil oli siin haruldaselt hea 
positsioon, löödi nad siit kolm ja pool tundi kestnud lahingu järele välja. Siin oli hiidlastel 
võimalus näha ja imestada saksa lennukite löögijõudu. Lennukid pommitasid venelasi nii 
jõuliste pommidega, et maasse tekkisid trehtrid, kuhu oleks võinud vabalt mahutada suure 
talumaja. Mõned trehtrid olid kuni 24 jalga sügavad ja 40 jalga läbi mõõta. Muidugi 
polnud venelastel siis suurt isu ja võimalust vastu panna. Nad põgenesid kiiresti, põle-
tades, mis said. Alles põhjaranniku ligidal, Puskis, said nad korraks peatuda. Kogu aja 
olid neil võidukad jälitusväed kannul. 

Ja Hiiumaa juubeldas. 
 

 
Vana Hiiu meremees Mihkel Metsalo, Metsapere külast, kes viidi 12. oktoobril 1941 oma 
kodupõllult bolševike poolt Kaderna metsa ja tapeti seal julmal kombel tääkidega. 
Metsalo oli 68 aastat vana. 

 

Vangid 
Samas talus K. külas, kuhu sakslased esimesena saabusid, oli pühapäeva ööl huvitav 
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elamus. 
Pere oli ärevuses ja magamisest ei tulnud kellelgi suurt välja. Osa inimesi oli keldris, 

muist isegi põldudel kraavides. 
Öösi kuuldi õues samme. Põrutati keldri uksele. Kui see avanes, torgati uksevahelt 

sisse neli tääki. Need olid venelased, põgenikud Tohvri patareist, mis oli samal 
õhtupoolikul vallutatud. Nad olid hirmul ja palusid mingisugust peidupaika, sest nemad ei 
tahtvat sõdida. Peremees juhatas nad siis aida lakka, kuhu nad pugesidki. 

Kui järgmisel päeval sakslased külas jälle tagasi olid, siis läksid mehed sakslaste 
juure ja teatasid, et lakas on neli venelast. 

,,Minge võtke nad ise vangi, meie nende pärast tulema ei hakka,” oli vastus. 
Mehed läksid tagasi, käsutasid venelased aidalakast alla ja korjasid relvad nende 

käest ära. Nüüd oli meestel nutt varaks. Jumala keeli palusid nad, et talumehed nende eest 
sakslasi paluksid, et nende ninu ja kõrvu maha ei lõigataks ega neil silmi välja ei 
torgitaks. 

Mehed rahustasid neid. „,Teile ei juhtu midagi halba, ärge kartke!” 
Siis võttis üks talumees püssi õlale ja asus venelaste jõugu ette. Nii sammutigi 

vangide kogumise punkti poole. 

Talude põletamine 
Mitmed inimesed kaotasid oma varanduse ja talud venelaste süütamise tagajärjel. 
Paljudes kohtades põles sisse kogu talu kari. Kuski jäi tulle kakskümmend siga. See oli 
südantlõhestav, kuidas loomad pidid elusalt põlema. 

Nii toimus see ka Tiiu ja Peeter Nurstide talus. Hommikul, kui lahing oli liginemas, 
tulid venelased nende õue. Oli ilmne, et siin on süütamine teoksil. Peremees jooksis kohe 
lauda juure, et karja välja päästa. Kuid venelane hakkas temaga kärkima. Kui Nurst siiski 
tahtis loomi päästa, ähvardati teda maha lasta. Peremees jooksis keldrisse. Sinnagi lasti 
talle veel järele mitu kuuli. 

Nüüd süütasid venelased hooned. Loomad ammusid ja karjusid tules ja tule 
praksumine oli nende hädakisaga segi. Ainult hobune pääsis tulest välja ja kihutas 
minema. Kaks kilomeetrit tormas ta läbi kõige elavamast lahingukärast, kus kuule oli igal 
sammul vingumas. Aga õnneks ei tabanud teda ükski, ja nii oli kogu talu karjast see 
hobune ainus, kes pääsis. 

Mees ja naine olid seni keldris, kuni ka keldri uks juba süttis ja hingemattev suits 
siin olemise võimatuks muutis. Siis pidid nemadki põgenema. Läbi lahingukära said nad 
siiski põgeneda põllukraavi, kust pidid oma varanduse lõplikku hävingut pealt vaatama. 

Nii jäid nad palja käsi oma talu ja varanduse varemeile. 
Ja selliseid kodusid oli mujalgi Hiiumaal. 

Üks mees Õngu külas 
Kui venelased taganesid Kõpu suunas, siis võtsid nad kõik ligipääsuteed raske kahuritule 
alla. Nii jäi ka mereäärne Õngu küla nende tulepiirkonda. Kolmkümmend kaheksa tundi 
järgemööda langes külla mürske. Kuid siiski oli saatus külale nii armuline, et kogu 
ulatuses ei saanud surma ükski kasski. 

Inimesed põgenesid külast välja, kuhu keegi sai, nii et kogu küla peale jäi kohale 
üksainus inimene. See oli Johannes Veski, vana meremees. Esmalt oli temagi katsunud 
olla metsas, aga kui üks mürsk oli langenud talle üsna ligidale, siis oli ta leidnud, et kodu 
õues on ikka kõige kindlam ja armsam koht. Kui siin suren, siis leiavad mu omaksed 
ometigi mu laiba, oli ta arvanud ja kodu poole kõmpinud. Ja sealt leidsidki omaksed ta, 
aga – mitte laibana, vaid tervena. 

Ta kirjeldab, kuidas mürsud olid langenud kõikjale ümberringi. Põldudest ja 
väljadest kerkis üha üles mullasambaid. Aga kuigi see enamlaste teraserahe oleks võinud 
hävitada terve armee, ei teinud see külale mingisugust kahju. 

Aga küllap oli neil endil tore tunne siiski kõmmutada. Mis sellest, et nad kellelegi 
pihta ei saanud. Vähimalt lärmi oli laialt, ja see on ka midagi. 

Siiski juhtus siin, Õnguski ,,midagi” selle põmmutamise ajal. 
Üks ettevaatlik ja hoolitsev mees oli matnud oma uued riided, võrgud ja lihatünni 

maasse. Et olgu vähimalt seegi alles, kui kõik muu maha põleb. Aga kui ta koju tagasi 
tuli, siis olid ta talu ja varandus alles, ainult, kummalisel kombel, oli üks vene mürsk 
langenud täpselt samasse kohta, kuhu ta oma varanduse oli matnud. Muidugi haigutas 



Hiiumaa 1941  232 / 366 

sealt nüüd vastu suur auk ja varandus oli kõik lennanud nelja ilmakaare poole. Nii on 
sõjal ka omad koomilised küljed. Hiidlaste huumorimeel saigi sellest hulgaks ajaks toitu. 

Vabanemisrõõm 
Et Hiiumaa oli kaua enamlaste terrori ikkes, siis oli siin vabanemisrõõm ka sedavõrd 
suurem. Rahvas ei saanud kaua nagu uskuda, et ometigi kord on see painajalik unenägu 
lõppenud. Vabadusest juubeldasid eriti need, kellede omaksed tulid tagasi Tallinnast, 
kuhu nad olid mobiliseerituina toodud, kuid siiski sakslaste tulles pääsnud. Nii oli siin 
mitmel pool rõõm kahekordne. 

Ent Hiiumaa majanduselu oli saanud hoope, kust raske on leida paranemisteed. 
Enamlaste poolt mahapõletatud Kärdla kalevivabriku kaotus kuulub tõsisemate löökide 
hulka. Sellega on Kärdla linnale nagu kuulutatud surmaotsus ja sadadelt inimestelt võetud 
leivateenistus. 

Ja küllap põllumajandusele, kalandusele ning laevandusele antud hoobid on niisama 
rasked, sest enamik laevu, mis olid siin suureks abiks kehvale põllumajandusele, on 
hävitatud. Samuti on osalt hävinud ka kalapaadid ja -püünised. 

Kuid hiidlane loodab, et sama visadus, mis ta kehva saare on õitsele viinud, tema 
nüüdki jälle raskustest üle aitab.  

LÕPP 
 

[1942] Ülevaade Hiiumaa Omakaitse tegevuse kohta kuni 1. juunini 
1942. 

ERA R-1677 nim 1 sü 10 

Ajaloomaterjal Kaitseliidu likvideerimisest kuni 1942. a. 1. juunini Käina 
vallas (lk 22-28) 

1- ajajärk 
[ ... ] Hiiumaa kui kommunistidele sõjaliselt tähtis saar oli punaarmeega ja igasuguste 
punaste ... niivõrd tihedasti tuuubitud, et kadus võimalus põrandaaluseks tegevuseks. 
Samuti puudusid siin suuremad võimalused enese varjamiseks kui ka partisanitegevuseks. 
Oli siin ka küüditamine suurem kui mandril. 

2. ajajärk 
Ajajärku 1941. a. juuni keskpäevadest kuni sakslaste saabumiseni võiks nimetada 
ootamise ajastuks. [ ... ]  

Tekkisid metsavennad, kuigi relvadeta, tekitasid nad bolševikele päävalu. Peamised 
varjamise paigad olid keldrid ja pööningud, sest väiksed Hiiumaa metsad ja punaarmee 
arvukus ei võimaldanud pikemat aega metsas viibida. Varjati end ja oodati, oodati 
sakslaste saabumist, vabanemist punasest ikkest. 

Mobilisatsioon, mis teostati bolševike poolt 20. augustil 1941, viis Käina vallast ca 
50 meest, s.o. 30% mobilisatsiooni alla kuulunuid. Ülejäänud mehed jäid lihtsalt koju ja 
päev hiljem oli kommunistidel äraviimise võimalus lõppenud, sest sakslased olid 
edasitungil ühenduse Tallinnaga katkestanud. Need mehed, kes enamlaste poolt 20. 
augustil Käina vallast ära viidi, aitasid Saksa vägedel enamlaste võimu Hiiu saarel 
kiiremini murda, andes andmeid, teateid ning olles ise ka sõdureiks. [ ... ] 

A. Leivat, Käina kompaniiülema aj. kt.m Käinas 6 aug. 1942 nr 40 

[Emmaste] 
[ ... ] KL ligvideerimise ja juhtivate jõudude küüditamisega lagunes KL täielikult, selle 
tõttu edaspidi mingisugust põranda alust organisatsiooni ei olnud, iga üks mahajääjaist 
püüdis vaikselt rahulikult elada, et mitte kellegile kahtlasena silma hakata, paljud 
ettevaatuse mõttes olivad ööd kodust väljas, magades naabrite lakas või kusagil 
heinaküünis, ehk mujal kus ei olnud neid võimalik öösel kätte saada, sest küüditamine 
sündis alati öösel, sellest areneski et hiljem suurema „ärapagemise” tõttu 
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mobilisatsioonist tekkisid mitmed „metsavendade” grupid. Mõned juba organiseeritult, 
teised juhuslikult kokkusattunult. Mainitum neist oleks Leisu küla lähedal asuv Eduard 
Kaju grupp. Kellel oli metsas radjo, osa mehi varustatud relvadega, endale valmistati 
peidu urkana koobas, mis oli moondatud. Väljas olid alati valvurid ja aktiivne rahva 
valgustaja igasugu sõjateadetega. Teised grupid olid enam juhuslikult. Peaasjalikult 
igaüks varjas iseend. 

Ajajärk juuni keskpäevadest kuni sakslaste saabumiseni 
21.06.41 a moblisatsioonist maha jäänud ja metsa pelgu läinud „metsavennad” mis osalt 
olid gruppides, ja ka mõned relvastatud (näit Eduard Kaju grupp), kuid puudus siiski 
ühtne tegevus, side teiste gruppidega, teostati ainult valvet ja luuret enda grupi 
piirkonnas, puudus õige juht organiseerija „metsavendade” seas, samuti taheti hoida 
koduste heaolu, sest ähvardused rasked oli. [ ... ] 

Kokkuvõte. Et vanemad mehed ja KL mobilisatsiooni korras ära läksid ja 
mahajääjad „metsavennad” enamuselt jaolt nooremad olivad, siis OK organiseerimine jäi 
väljaspool kodu. Ka „metsavennad” tegid luurekäike, kogusid igasugu andmeid vaenlase 
arvu ja relvastuse kohta, samuti enda julgestuseks, neis suuremaid kokkupõrkeid ei olnud 
peale ühe, kus oli ka paar OK liiget. 12.10.41 a kui sakslane maabus saarel, pidas lahingu 
Nurstes, jättis maha vaenlane relvi, „metsavennad” saades kontakti OK-ga läks ka endale 
paremaid relvi tooma. Ära tulles mindi sisse Ed. Kaju talusse. Seda jõuku, koos oli 7 
meest, nägid aga venelased ja hakkasid mainitud talu piirama, piiramist märgati ja 
otsustati rõngast välja minna. Lahtine rõnga külg oli lage põllu väli, sealt minek aga 
ohtlik - tuli tarvitada relvi, lühikese tulevahetuse järele jõudis aga sinna saksa lennuk, 
mida kartes venelased kadusid, samuti läksid varju ka metsavennad, et hiljem mitte 
märklauaks jääda. Samuti relva toomisel langes venelaste ohvriks kaks metsavenda 
Jesmin Reinhold ja Kurist Harald kes hiljem leiti surmatud vintpüssidest kuulidega. 
Sakslaste poole üle tulekul tapeti veel paksus metsas „metsavend” Rudolf Meius. Hiljem 
algas koostöö OK ja metsavendadega, millest järgmises lõikes. 

A. Vesmes, rühma ül II 

Andmed Omakaitse tegevuse kohta Kaitseliidu likvideerimisest kuni 01.06.42 
Kõrgessaare valla piires 

Metsavennad 
Kõrgessaare vallas olid kahes kohas vähemad metsavendade grupid. Nimelt Kõpu ja Hüti 
metsades. 

Kõpu metsavendadeks olid: Leo Malk, Konstantin Põllu, Arvo Liiv, Herbert Juhani, 
Bernhard Teng, Arnold Kessel, Voldemar Kütt, Jakob Vajak, Hermann Küttim, Evald 
Elend, Oskar Mänd, Helmut Küttim, Feliks Pihel, Mihkel Pihel, Villem Kõnnel, Paul 
Pihel, Mikko Pentikäinen, Ilo Sokolov. 

Nimetatud metsavennad olid kohapealsed elanikud, väljaarvatud soomlane 
Pentikäinen ja karjalane Sokolov, kes olid punaarmeest ära jooksnud ja liitunud 
metsavendadega.  

Kõpu metsavendadel oli olemas ka raadio-vastuvõtja, mille kaudu oldi kursis 
sõjasündmustega. Ka kodudega oli tihe side ja metsavennad käisid ka vahetevahel kodus, 
milleks oli kodustega kokku räägitud vastavad märguanded, kas on „õhk puhas” või 
mitte. Näiteks oli jaataval korral sauna uks lahti. Teises kohas oli jälle asetatud valge laud 
majaotsa najale jne. 

Venelased korraldasid metsas ka tihti haaranguid, kuid alati olid metsavennad sellest 
enne koduste kaudu informeeritud ja teadsid end haarangu piirkonnast eemale hoida. 

Lahingutegevust metsavendadel ei olnud. Ka ei olnud metsavennad alati üheskoos, 
vaid metsas laiali, pidades omavahel sidet. 

Relvi oli alul vähe, kuid umbes nädala jooksul enne sakslaste tulekut võtsid 
metsavennad 24 vangi Vene madruste ja jalaväelaste hulgast. Vangidelt saadi 24 püssi 
ühes padrunitega, 1 KK, 1 RK ja käsigranaatisid. Vangivõtmisel venelased vastu ei 
hakanud. 

Enne seda, umbes kolm nädalat enne sakslaste tulekut, tapsid metsavennad Kõpu-
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Luidja maanteel, umbes 5 kilomeetrit Kõpust, ühe vene madruse, kellelt saadi vintpüss 
padrunitega ja 2 käsigranaati. 

Sakslaste saabudes - 18. okt. 1941. a. võtsid metsavennad 18. ja 19. oktoobril Kõpu 
ja Ristna piirkonnas koos Saksa sõjaväega luuretegevusest osa. Lahintegevust ei olnud, 
kuna venelased olid enne sakslaste tulekut põgenenud. 

Hüti metsas varjasid end: Meinhard Sarapuu, Rudolf Sihver, Karl Volens, Leo 
Juurmaa, Rudolf Mäeltsemees. Nimetatud olid kohalikud elanikud ja varjasid end 
hajutatult Hüti ja Heiste külade ligidal metsas. Neile seltsis hiljem Villem Kattel, kellelt 
oli kätte saadud Jaapani vintpüss ning taheti sellepärast vahistada. 

Umbes 2 nädalat enne sakslaste tulekut seltsisid Hüti metsavendadega veel 
mobiliseeritud saarlased Veelaid ja Kadarik, kes olid Tahkunast tööde juurest ära 
jooksnud. 

Relvadeks oli metsavendadel üks jahipüss. Raadioaparaati ei olnud. Kodustega oli 
side olemas. 

 14. oktoobril saatsid metsavennad teelt tagasi ühe hobuse vankriga. Vankri taha oli 
seotud 5 veist ja vankril oli 8 lammast. Nimetatud loomi pidid kohalikud elanikud viima 
bolševike käsul Kõrgessaare vallakaja juure. Metsavennad saatsid loomadeviijatest kaks 
naist vallamajasse, metsavendade soovi kohaselt rääkisid militsionääridele, et metsast on 
tulnud välja salk relvastatud mehi ja pole lasknud loomi vallamajasse tuua. Kui naised on 
lubanud sellest kaevata militsionääridele on mehed vastanud, et las militsionäärid tulla, 
neid meie just ootamegi. Militsionäärid siiski ei julgenud minna mehi tabama. 

16. oktoobril tulid metsavendade juurde kaks Emmaste vallast Haldi külast 
päritolevat meest, kes olid relvastatud ja kellel oli kaasas raadiosaatejaam. Koos 
nimetatud meestega läksid Tihu metsavahi maja ligidal asuvasse „Järveääre” talusse Leo 
Juurmaa, Rudolf Mäeltsemees, Veelaid ja Kadarik. Nimetatud talust anti raadio kaudu 
teateid kohapealsest olukorrast Saksa sõjaväele. Ööl vastu 17. oktoobrit oli samas 
kokkupõrge väiksema venelaste luuresalgaga. Venelased löödi põgenema ja saadi saagiks 
mõned vintpüssid. 

17. oktoobril, sakslaste saabudes, käisid Hüti metsavennad ühes Saksa sõjaväega 
luurel kuni Isabella asunduseni. Lahingutegevust ei olnud. 

Luurelt tagasi saabudes selgus, et vahepeal oli maha põlenud Meinhard Sarapuu 
elumaja ühes kõrvalhoonetega. Tuli oli alguse saanud metsast katusele visatud 
käsigranaadist. Kes oli viskaja, seda pole saadud kindlaks teha. 
 

[1942] Hiiumaa elanike kannatusepäevad 
20. oktoober 1942 Meie Maa nr 123 lk 3 

Hiiumaa oli teatavasti viimaseid bolshevike peatuspunkte Eestis. Saksa võimas sõjavägi 
tungis saarele l. a. 12. okt. ja vabastas 21. okt. Hiiu rahva punastest võimumeestest, kes 
hoidsid saart täielises teadmatuses, varjates elanike eest oma kaotusi ja paanilist taga-
nemist Eesti mandrilt 

Massilisi mõrvatöid bolshevikud Hiiumaal ei suutnud teostada, sest saksa sõja-
vägede pealetung saarele tuli ootamatult. Küll leiti hiljem ühe vangivõetud bolsheviku 
taskust nimistu, mis sisaldas surmamõistetute nimed. Mahalaskmise põhjusena oli toodud 
isegi selliseid asjaolusid, nagu saksa keele oskamine, viljanormide toomata jätmine jne. 

Viljanormide täitmist ja loomade äraandmist nõudsid bolshevistlikud võimumehed 
lakkamatult. 22. septembril anti käskkiri, mille järgi ühe ja kahe inimesega maja-
pidamisse võisid jääda üks lehm, 3 lammast ja alla 6 kuu vanused sead. Majapidamised, 
kus oli inimesi üle kahe, võisid jätta 2 lehma. Käskkirjale oli masinakirjas alla kirjutatud: 
„Hiiumaa komandant”. Mõned vähemtähtsad ametipaberid, nagu käsud loomaajajatele 
jne., omasid siiski nimelise allkirja „Karotamm”, mis oli kirjutatud vene tähtedega. Kas 
siin oli tegemist bolshevike partei sekretäri Karotammega või mõne teisega, pole teada. 

28. septembril ilmus loomade kohta uus käskkiri, mille kohaselt igasse tallu võis 
perekonna suurusest olenemata jääda ainult üks lehm. Talumehed päästsid siiski üsna 
tuntava osa loomadest, ajades loomad metsa. Nii näiteks hakati Emmastest Kärdlasse 
ajama 59-pealist karja, aga teel „kadus” 49 lehma. Seaduslikult olid loomade müük ja 
tapmine keelatud, kuid kuid valdade täitevkomiteed ei pidanud mingisugust nimekirja 
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majapidamistes tapetavate kui ka müüdavate loomade kohta. Et vallas olevast karjast 
ülevaadet saada, käsutati iga paari nädala järele külavanem majast majja kontrollima. 

Igasuguste tarbeasjade ärakorjamisel olid bolshevikud väga nobedad. Esmajärje-
korras korjati ära kõik jalgrattad. Paremad neist anti nõukogude sõjaväelastele kasuta-
miseks, kuna ülejäänuil võeti maha ketid ja loobiti need merre. Soome pusside ära-
andmise käsu laskis elanikkond kõrvadest mööda libiseda ja peitis pussid ära. Samuti 
tehti kuld- ja hõbeasjadega, millede peale bolshevikud olid väga maiad. 

Rahva meeleolu püüti langetada igasuguste valeteadete levitamisega. Nii näiteks 
peeti 14. septembril Emmaste rahvamajas „kontsertmiiting”, mille kontsertosa jäi ära, 
kuid agitatsiooni tehti seda rohkem. Säärsaabastes esinev bolshevik ei suutnud siiski oma 
kõnes varjata Tallinna langemist, kuid tähendas, et bolshevikud ei olegi tahtnud 
Baltimaid ja Tallinnat kaitsta. Kuid Hiiu saare eest astuvat bolshevikud välja kogu jõuga. 
„Hiiumaad me ära ei anna”, tõotas kõnemees. „Hiiumaa on võitmatu, sest juba lähemail 
päevil saadab Inglismaa Hiiumaale 100 uusimat tüüpi lennukit!” 

Selliste miitingute pidamine ja tühjade juttude levitamine võttis hiidlased muigama. 
Kuigi Hiiu oli mandrist täielikult isoleeritud, saadi metsa peidetud raadioaparaatide ja 
saksa lennukeilt visatud lendlehtede kaudu siiski teateid tõelisest olukorrast. Ka meelitati 
välja teateid valla täitevkomiteest kavalusega. Nii läks septembris üks Reheselja küla 
mees vallamajja ja nõudis sealt luba Tallina sõiduks. Kuna mehest muidu lahti ei saadud, 
siis paisati talle näkku tõde Tallinna langemisest, mida mees just teada tahtiski. 

Vene kuulsast „kultuurist” said hiidlased väga hea ülevaate, sest nad puutusid 
bolshevike sõduritega sageli kokku. Vene sõdurite rumalusest võivad hiidlased jutustada 
otse imelugusid. Nii tulid kolm vene kõrgemat sõjaväelast ühte tallu ja silmasid seal 
sukakudumise masinat. Peremees, kes oskas vene keelt, sai aru, et venelased peavad 
masinat keeruliseks aparaadiks, mil on võimalus ka ajalehti trükkida. Alles mitmetunnise 
selgituskõne järel sai peremees masina päästa konfiskeerimisest. Ühes teises talus pidasid 
vene komandörid koorelahutajat instrumendiks, mille abil on võimalik mandriga sidet 
pidada.  

Muide, selliseid oletusi oskasid teha ainult komandörid. Tavalised sõdurid olid 
niivõrd rumalad, saamatud ja abitud, et nad isegi rumalusi ei osanud välja mõelda. 

Naeruväärselt ja kergemeelselt mäletasid bolshevikud ka oma langenuid. Näiteks 
austati 7. septembril ühel miitingul püstitõusmisega sõja ohvreid. Enne aga kui rahvas sai 
istuda, sõnas koosoleku juhataja: „Nüüd algab tants!” 

Hiiu rahvas kaotas tapmiste, küüditamiste ja mobiliseerimiste läbi paljud oma 
parematest poegadest ja tütardest. Aga varemeil tärkas uus elu. Pärast maa vabastamist 
saksa sõjavägede poolt algas ka Hiiumaal ülesehitustöö, ja vabana ning kindlana 
sammusid hiidlased vastu paremale tulevikule. 

Kuid sõjapäevad polnud siiski nii kergelt möödunud. Paljud olid kodutud, paljud 
olid paljaks põlenud. Aga paljud olid ka saanud surma kommunismi jõhkras verejanus. 
Laartsa jõe ääres, Emmastes olid kommunistid tapnud julmalt tääkidega 13 isikut, neist 
enamik vanad inimesed. Millistel motiividel see sündis, ei tea keegi. Kärdlas tuli 
mobilisatsiooni korras äraviidud mees tagasi ja leidis kodus lapsed üksi. Ema oli tapetud. 
Järjekindlalt ja ahastuslikult otsis ta ja kaevas kõikjal seni, kuni leidis oma naise hirmsasti 
purustatud laiba. Ja siingi oli tapmise põhjus teadmata.  

Hiiumaa bussiliinide organiseerijaid ja omanikke Martin Leufeldt, kes oli põge-
nenud Venemaalt kommunismi eest, oli end kaua hoidnud varjul kuskil maja lae vahel, 
kuid mõni päev enne saare lõpliku vabanemist leiti temagi ja hiljem leidis naine ta 
hirmsasti purustatud laiba ühishauast. 

Hiiumaa põhjarannikul, Kärdla linnast mitte väga kaugel, on legendaarne Ristimägi. 
Seal olevat kord kauges minevikus üks rootsi ja eesti pulmarong kohanud ja oma uhkuses 
mitte üksteisele teed annud, kuni üks peigmees tappis teise peigmehe ja pruut teise 
pruudi, kes maetud siis sinna mäele. Iga mööduja paigutab künkale ristikese. Nüüd hakati 
siit kaevama ja leiti salaja tapetute ühishaud. Siis avastati ka palju vene baasitööliste 
laipu, kes eelmiste kuude jooksul olid salajasel viisil kadunud. Ristimäe saladus oli kurb 
ning õudne. Ja tulevikus paigutab mööduja ristikese siia kommunismi mõrvaohvrite 
mälestuseks. 
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[1942] Bolševike hävitustöö Hiiumaal ja saare vabastamine 
24. oktoober 1942 Meie Maa nr 124 lk 4 

Saaremaa vabastamisega tõusis hiidlaste pinevus haripunktile. Oodati vabanemist, kuid 
kardeti ka tapmist ja põletamist. Kõnede pidamine kommunistide poolt muutus hüsteerili-
seks. Iga päev oli juba saare kohal saksa lennukeid ja kõigil oli selge, et kaua ei saa 
selline olukord enam kesta. 

12. oktoobri varahomikul saabusid sakslased. Venelased olid neid oodanud Vormsist 
ja Rohukülast, sest siin oli tehtud kõiksugu pettemanöövreid, ja nii olid nad ka oma väed 
siia koondanud. Kuid sakslased tulid maale hoopis Emmastes. Osava haardega maandusid 
nad Hiiu lõuna- ja läänerannas korraga ja lõikasid terve Sõru poolsaare ära. See 
maandumine oli venelastele nii üllatuslik, et dessantväed olid juba 10–15 km maa sees ja 
valitsesid juba suuri maanteid, enne kui mehed üldse said teada, et sakslased on maal! 
Järgmisel päeval, esmaspäeval, jõudsid kohale järelväed ja siis algas teisipäeva hommikul 
edasitung kahes suunas. Üks kolonn liikus Emmaste-Heltermaa teed mööda Kärdla poole, 
teine piki Emmaste-Õngu teed Hiiumaa põhjarannikule. Siin tekkis ka rida tõsiseid 
lahinguid, millede kestel põles maha rida maju ja hävis kaunis ja ajalooline Käina kirik. 

Kärdlas muutus olukord nii paaniliseks, et avati kõik ladude uksed rahvale ja lasti 
need tühjaks vedada. Siin juhtus kõiksugu koomilisi lugusid. Inimesed muutusid oma 
saagiahnuses otse meeletuks. Nii sai üks terve kasti parema jala saapaid, kuna kõik 
vasaku jala saapad sattusid teisele. Algas omavolilaine, mille tulemuseks oli see, et 
venelased tapsid karistuseks Kärdla täidesaatva komitee sekretäri ja esimehe. 

Sama päeva pealelõunal kell kaks likusid hävituspataljonid läbi Kärdla linna. Kell 
viis sõitsid Saksa motoriseeritud eelväed läbi linna ja rahvas tervitas neid juubeldades. 

Rinne jäi Kärdla taha peatuma ja nüüd tulistasid Tahkuna rasked kahurid kolm 
päeva pidevalt linna ja kogu saart. See oli Kärdlale kõige raskem katsumise aeg. Kuid 
siiski ei langenud nagu imekombel mürsud linnale, vaid mere ääre ja muudesse kõrva-
listesse paikadesse. Ainult mõned üksikud majade kõrvalhooned said veidi vigastada ja 
kaks-kolm inimest surma. Pärast kümnepäevast lahingut oli Hiiumaa vaba. 

[1943] Üle Soela väina 
Hiiumaa vabastamisvõitlusi mälestades 

Jüri Remmelgas Eesti Sõna 21. oktoober 1943 nr 243 lk 1 

Pärapõllu talu tagune nõmm Kaugatumal punetas kibuvitsamarjadest ja tuul ajas kadakate 
vahel enda ees seal peetud lahingu riismeid: sidemetetükke, pluuside räbalaid, puruks-
kistud sõjakaarte ja muud prahti, öösiti oli juba külm magada. Uni aga oli meil hea. 

Ühel oktoobri alguse pärastlõunal saime käsu end tunni ajaga marsikorda seada. 
Äkki muutus kõik elavaks: algas suur pakkimine ja tassimine, mürisesid jälle meie suure 
veomasina mootorid ja meie suurtükkide rammid tõmmati jälle välja. 

Kilomeetreid pikk karavan hakkas liikuma. Ookervalkjas tolm jäi kui määratu 
villane heie teele. 

Kuressaares ei olnud meil pikk peatus. Käisime lossis ja olime tunnistajaiks punaste 
mõrvaohvrite väljakaevamisel. 

Oma veokite juure tagasi minnes tuli meile vastu pikk vangivoor. Need olid 
Tallinnast mobiliseeritud eestlased, kes mootorlaev „Helgel” olid viidud Saaremaale ja 
lõpuks olid Sõrves vangi langenud. Nad kandsid kõik punaväe mundreid, kuid nende 
näod olid teissugused kui nendel, kes omad relvad olid langetanud sakslaste ees ja Kures-
saare lähedal ühe rehe juures ootasid endi transporteerimist. Olid rõõmsad ja naeratavad 
pääsnud eestlaste näod. Nende samm oli kerge ja nende seljad olid jälle ajanud end 
sirgeks. 

Siirdusime tagasi Kõljalasse. Seadsime end sisse sealses kodumajanduse keskkooli 
ruumes, puhastasime oma relvi ja masinaid, laulsime ja tegime muusikat. Kasutasime 
vaba aega külaskäikudeks naabruse taludesse, käisime Kaali kraaterjärve imetlemas, 
jalutasime Valjala linnusel ja täiendasime oma toidukaarti ostudega siit-sealt peredest. 
Meie laual ei puudunud kunagi suitsuliha ja munad – ja võid oli meil alati. 

Saarlane ei keelanud sõdurile midagi ja avas talle lahkesti oma aidauksed. 
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Ühe oktoobri lühikese päeva videvikus olime jälle minekuvalmis. Teadsime niipalju, 
et meie sõit läheb Soela väina ääre, kust pidime toetama algavat Hiiumaa vabastamise 
operatsiooni. 

Sõitsime jälle pirnedikus Saaremaa kitsaid teid pidi. Peatusime ja sõitsime. Kuni 
viimaks tundsime taas mere hingamist. Mööda mereranda viis tee läände. Oli kottpime, 
milles meie mootorratturid kihutasid edasi-tagasi, juhtides meie liikumist ja juhatades 
meile teed. 

Öine vilu tungis läbi vaipade ja mantlite. Ikka jälle tuli ette pikki-pikki peatusi – 
polnud nii kerge teed leida. 

Viimaks olime ometi kohal. Peatusime ühe suure talu õues, kuski Paaste rannas, 
nagu sain teada. Mehed leidsid endale asemed suure põhulakka, sauna, küüni, laudalakka, 
ja ka elamu tuupisime täis nagu purgi. Meid magas kõikjal. Me sõime, juurisime end 
sügavale heintesse ja jäime magama. Järgmisel päeval käisime saunas, õhtul korraldasid 
meie pillimehed tantsupeo ja palju saare neidusid tuli kokku. Rannal, Paastest Triigini, 
olid pioneerid palavikuliselt ametis rünnakpaatide kordaseadmisega. Rand kihas värskeist 
vägedest. 

Käisin aeg-ajalt meie vaatluspunktis, kust Hiiumaa oli käegakatsutavalt selgesti 
näha. Emmaste majad ja kirik olid nagu siinsamas, meie vahel loksus ainult riba vett. 
Kassari näis olevat elutu ja mahajäetud – midagi ei liigutanud end seal. 

Täiendasime oma laskemoona. Jälle askeldavad arvestajad kaartide juures, kandsid 
tulistamisobjektidele numbreid, öösiti tulistasime, andsime häiretuld, – hiidlased ja 
punased pidid teadma, et olime siin. 

Seisime öösiti rannal ja jälgisime oma mürskude plahvatusi. Silmapiiril lõid äkki, 
õitsema tuleroosid ja närtsisid ning kustusid siis jälle. Vesi kandis mürskude plahvatuse 
mürina meieni ja siis kohisesid Paaste metsad kaua-kaua. 

Ühel ööl tõmbus maa kõvaks ja paar päeva hiljem sadas kerget lund nagu 
maarjajääd. Meri muutus kalgilt halliks ja me tõime mantlid välja. Saaremaa neiud ja 
naised tõid meile villaseid sokke ja kindaid. 

Ühel ööl tulistasime väga kaua. Peremehel jooksis minema hobune, üks mullikas 
kiskus enda laudas lahti ja tegi endale samuti tee vabadusse. Siin polnud kahurid veel 
mürisenud, siit oli sõda puutumatult üle läinud. Nüüd oli ta siis siin. 

Ma ei mäleta hästi Hiiumaa operatsiooni alguse päeva. Aga see oli üsna vilu vara-
hommik, kui meie patarei hakkas Hiiumaale jälle andma marutuld ja kui meile üteldi, et 
„nüüd läks lahti!” 

Jooksime kõik randa ja mis me seal nägime, on kauaks meelejääv. Triigi poolt 
kihutasid mööda randa Paaste poole sajad rünnakpaadid, ninad metsikus ajus püsti ja 
ahtris vahuvallid – koormaks hambuni relvis rünnakpioneerid. 

Emmaste kohal surusid kümned sööstpommitajad, kerkisid kõrged suitsusambad, 
jäädes mõnesse kohta kauaks. Nii need sööstpommitajad läksid ja tulid ja paar tundi 
hiljem saime teada, et meie maabumisoperatsioon oli alanud väga menukalt ja läheb kogu 
aeg edasi. Punaste vastupanu olevat kõikjal kiiresti murtud ja juba löövat sakslastega 
kaasa ka eestlased. 

Ent ikka läks veel rünnakpaate meestega. Üle meie peade ulusid meie patarei 
tulistatud granaadid. 

Tulistasime veel järgneval päeval, siis üteldi meile, et meiegi läheme üle väina. 
Ootasime seda igatsusega. Aga siis tuli uus korraldus: meid pole vaja – väina ületanud 
patareidest piisavat juba küllaldaselt! 

Kadusid sööstpommitajad ja Hiiumaa lõunarannikul jäi kõik väga vaikseks. Paadi-
täite viisi hakkas nüüd kodusaarelt pagenud hiidlasi jälle oma kodusaarele tagasi 
pöörduma. 

Olime tööta ja tegevuseta. Meie torud ei ulatanud enam vaenlast Põhja-Hiiumaale 
tabama. Külm oli lakanud. Mängisime kaarte ja kuulasime grammofonimuusikat: sada 
korda ja enam tiirles „Auf der Lüneburger Heide” ja „Vanad sõbrad” grammofoni 
taldrikul, kuni neid viimaks enam mängida ei saanud, sest nad hakkasid kulunult jorutama 
üht ja sama lauset. 

„Hiiumaaga ollakse valmis!” sõnas meie üksuse ülem pärast üht telefonikõnet 
operatsiooni juhi staabiga. 

Kahurite meeskonnad kangutasid välja rammvaiu, raadiomehed võtsid maha antenni 
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ja meie hakkasime pakkima oma väheseid asju. Meid ei olnud siin enam vaja. Olime 
saatnud siit Hiiumaale nii palju terast ja nüüd haigutasid meie kahurite suud jälle 
igavusest. 

Ja siis sõitsime jälle. Paaste randa jäi vaikus ja kui sidemehed olid ka liini maha 
võtnud, ei liikunud siin enam ükski sõdur, nagu oleks see nurk Saaremaad äkki nii 
väärituks muutunud. 

Läksime uutele lahinguväljadele Ja jätsime endast mälestuseks Saaremaale ja 
Hiiumaale vabaduse ning rahu. 

Ja mis on needki muud, kui hästivõideldud ja võidetud lahingute õnnistus ... ? 

[1943] Führer edutas Hiiumaa vabastajat 
21. oktoober 1943 Meie Maa nr 122 lk 1 

Führeri peakorterist (DNB). Führer annetas 14. oktoobril Tammelehed Raudristi Rüütli-
risti juurde hauptmann Hans Pestkele, pataljoni komandörile ühes grenaderrügemendis, 
kui 311. sõdurile Saksa sõjaväes. 

Hauptmann Pestke paistis juba Idasõjakäigu esimestel kuudel ühe Ida-Preisi 
grenaderkompanii juhina eriti välja. Eriti otsustav osa oli tal Hiiumaa kiirel vallutamisel. 
Esimeses rünnaklaines moodustas ta oma kompaniiga sillapea, tungis siis oma 
grenaderide eesotsas vaenlase punkriteliini ja vallutas ühe raske rannapatarei, enne kui 
vaenlane oleks jõudnud teha kahureid tarvitamiskõlbmatuks. 

Edasistel võitlustel Hiiumaal lülitas ta veel võitlusest välja teise patarei, mis tõkestas 
tugevasti saksa edasitungi. 15. novembril 1941. a. annetati talle Raudristi Rüütlirist.  

Idasõjakäigu edaspidises käigus ja eelkõige raskete tõrjevõitluste kestel Laadoga 
järvest lõuna pool paistis hauptmann Pestke ikka jälle välja erilise vapruse ja otsustavu-
sega. Ühel rünnakul sai ta kildudest kaelast ja seljast raskesti haavata, kuid paiskas oma 
väheste meestega ülekaaluka vaenlase siiski tagasi. 

Ta on ka hiljem silmapaistva sõdurina esinenud. 

[1955] Venelastega Hiiumaa baasides 
Eesti riik ja rahvas Teises maailmasõjas II osa. Stockholm 1955, lk 161–167 

1939. a. olin piirivalve jaoskonna ülem Läänemaal ja kui nihkus ligemale venelaste 
asumine baasidesse, asusin ümber Hiiumaale, kus lisaks piirivalve juhtimisele olin hiljem 
ühtlasi ka saare komandant. 

Sain Tallinnast korralduse hoolitseda Hiiumaale baasidesse asuvate punaarmeelaste 
korteritesse paigutamise eest. Esialgu räägiti, et Hiiumaale tuleb venelasi ainult üks 
pataljon ja koos vallavalitsusega määrasime ära talud, kuhu nad paigutada. 

Varsti saabus Hiiumaale üks vanem insener ja politruk, et omalt poolt kontrollida 
majutamise alal tehtud ettevalmistustöid. Insener näis olevat vana tsaariaegse kooliga 
mees, kuna politruk seevastu oli verivärske uus nõukogude inimene. Kuna nende saabu-
misest oli Tallinnast sõjaministeeriumist teatatud ette ning tehtud korraldus nad viisakalt 
vastu võtta, siis püüdsin seda ka jõukohaselt teha. 

Kohe saabumisel korraldasime meestele Peipsi tagant Kärdla politseikomissari Rõõ-
muse juures rikkaliku söömingu, millest võtsid osa ka kohalik kohtunik, advokaat ja veel 
mõned isikud, nii siis kohalik parem kiht, kui nii öelda. Nagu juba märkisin, oli laud 
rikkalik ja väga esinduslik, sest majaperenaine oli kohapeal tuntud ületamatu võõrusta-
jana ja kuulus oma külalislahkuse poolest. Söögilauas aga ilmnes kohe, et nuga-kahvlit 
oskab käsitada ainult insener, kuna politruk oli omadega püsti hädas. Pidi mehike olengu 
algul üsna nälgima, sest ei osanud laua juures midagi peale hakata. 

Järgmisel päeval toimus ringsõit mööda saart, et venelastele näidata nende tarvis 
reserveeritud kortereid ja asupaiku. 

Kui saabusime Käina kiriku juures asuvasse riigimõisa, kus oli ette nähtud üks vene-
laste majutamiskohti, tegime seal pikema peatuse ja istusime mõisavalitseja poolt kaetud 
ja jällegi rikkaliku laua taha. Kui mõisavalitseja palus neid kirjutada oma nimi külalis-
raamatusse, keeldusid nad sellest. Politruk oli algul sellega üsna päri, kuid insener 
keeldus kategooriliselt ja tegi ka politrukile selgeks, et see on täitsa mõttetu asi: milleks 
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määrida paberit ja milleks jätta igasse kohta oma nimi?! 
Kui meie ringsõit oli lõppenud, teatati Tallinnast, et järgmisel päeval, s. o. 

23. oktoobril, saabuvad esimesed laevad venelastega Rohukülast Heltermaa sadamasse 
Hiiumaal. Mind määrati ühtlasi samal päeval ka Hiiumaa komandandiks, et oleks kohal 
üks sõjaväelane, kelle poole venelased võiksid pöörduda neid huvitavates küsimustes. 
Mulle saadeti abiks Hiiumaale veel kaks ohvitseri, üks mereväelane ja üks suurtükiväe-
lane. 

Kui laevad venelastega saabusid, ilmnes kohe, et punaarmee kord on väga lonkav – 
mahalaadimine arenes väga saamatult, segaduses ja pikkamööda. Venelasi saabus esialgu 
kaks laevatäit, kokku kaks kompaniid. Ohvitserid olid eranditult kõik tüüpilised bolshe-
vikud ja nendega suurt jutelda ei saanud. Ainult pataljoni arst, rahvuselt juut, oli võrdle-
misi intelligentne ja omas euroopalikke kombeid ning käitumist.  

Mahalaaditud üksused koondusid Heltermaa sadama ümber, kusjuures ülemusele 
andsin kätte ka skeemi, millele olid märgitud nende jaoks reserveeritud majad ja talud. 
Mulle öeldi, et nad mind enam rohkem ei käsuta. Võeti välja omad kaardid ja asuti seal 
kindlaks tegema, kuhu nad peavad edasi liikuma. Püüdsin uuesti ligemale pugeda, et neile 
kaardil asukohad täpselt kätte näidata, kuid mind aeti uuesti eemale. Ütlesin siis, et tehke 
kuidas tahate, kuid vaadake, et lähete ikka sisse õigetesse kohtadesse ning et valesse tallu 
ei asu. 

Asusidki siis killavooris vastu ööd teele oma asukohtade suunas, kuid pöördusid 
valeteele ning leidsid end lõppeks mererannal saare teisel kaldal, sinna see nende poolt 
valitud kalurite metsavaheline tee viiski. Pöördusid siis pimeduses tagasi ja ööbisid 
Heltermaa sadamas lageda taeva all. 

Sõdurid paistsid olevat pärit Ukrainast ja nägid merd elus esimest korda. Sellest siis 
see tuligi, et viisid hommikul hobused merre jooma. Üks mees kurtis, et tema hobune on. 
vist haige, ainult puristab, aga ei joo. Oli teine päris üllatunud, kui selgus, et ka teiste 
hobused on samuti „haiged”, mitte ei joo soolast merevett. 

Lõppeks said „külalised” ikka korralikult kortereisse paigutatud, kuid ega mind 
sinna ligi ei lastud, venelased elasid täiesti isoleeritult. Üks kompanii paigutati Käinasse, 
teine Uuemõisa. Ja need kaks laeva jäidki ainukesteks ametlikeks transportideks. Rohkem 
neid ei tulnud, kuid varsti kubises saar venelastest, sest pidevalt tilkus tasakesi saarele 
igasuguseid insenere, mereväelasi ja teisi asjamehi koos sõduritega. Algas baaside 
ehitustöö. 

Seejuures äratas imestust, et esimeses järjekorras võeti kibedaltkiirelt käsile kindlus-
te püstitamine saare idarannikule, vastu Eesti mannert. Saare idarannikule ehitati kind-
lustused esimeses järjekorras just seepärast, et juhul, kui eestlased oleksid venelastele 
nende täielikul sissetungil Eestisse osutanud sõjalist vastupanu, oleksid nad idast peale-
suruvate punaarmeelaste poolt sunnitud olnud tõmbuma Eesti läänerannikule, kus nad aga 
oleksid selja tagant võetud saarte idarannikult venelaste rannapatareide tule alla. 

Saare keskele asuti palavaltpakilt ehitama lennuvälja. Seal käis töö ööd-päevad 
vahetpidamata, kusjuures töödel olid ainult punaarmeelased. Eraisikud sinna juurde ei 
pääsenud. Mind ei lastud ei lennuvälja ega kindlustuste ligi. Talumehed vedasid sinna 
kohale liiva ja kive ja teenisid hästi. Samuti oli neil hea teenistus Soome Talvesõja ajal, 
mil üle jää veeti saarele lennuvälja juurde hobustega bensiini. Ikka vaat rekke ja nii see 
transport käis. 

Minul oli venelastega kokkupuutumist peamiselt vahejuhtumite selgitamisel ja 
nende korterite asjus. Andsin korterid neile vallavalitsuse poolt koostatud aktiga üle ja 
nad täitsid esialgu kõiki vorminõudeid võrdlemisi täpselt. Ainuke viga kõige selle juures 
oli see, et lubatud üüri neilt ei saadud kunagi kätte. 

Siis tuli Talvesõda Soomega. Käina pooleldi valmisehitatud lennuväljal algas siis 
askeldusrikas tegevus. Sealt ja teiselt valminud lennuväljalt Haapsalu ligidalt startisid 
lennukid, mis käisid Soome linnu pommitamas. 

Nii kulgesid päevad ja lõppes ka Talvesõda. Elasin Käinas edasi. Seejuures tuli üsna 
sageli maadelda venelastega koomiliste vahejuhtumite pärast. 

Ühel päeval oli läinud kohaliku jaoskonnakohtuniku abikaasa oma sõbranna poole, 
kaenlas mustast puust kast, milles käsitööd. Daami olid näinud vene tunnimehed ja 
järgmisel päeval helistati mulle, et eile olevat üks naisterahvas suure fotoaparaadiga 
pildistanud või püüdnud pildistada vene sõdureid. Kuna vastava kokkuleppe põhjal oli 
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saarel vabas õhus pildistamine keelatud, siis tuli loomulikult alustada juurdlust. Ei 
olnudki suuremat raskust „fotograafi” leidmisega ja kui venelastele ette näitasin daami 
koos ta „fotoaparaadiga” ja tähendasin, et sellega vist küll pildistada ei saa, olid venelased 
lõppeks rahuldatud. Kuid tervest vahejuhtumist jäid järele päris paksud aktid. 

Selle fotografeerimisega oli üldiselt saarel päris häda. 
Käinas õnnistati leerilapsi ja ühes majas peeti selle tagatipuna leeripidu, kusjuures 

kaks leerilast olid läinud välja rõdule ning seal neist tehtud foto. Loomulikult oli sünd-
must pealt näinud jälle paar punaväelast ja minu juurde jõudis jälle range protest koos 
nõudega juurdluseks ja süüdlaste karistamiseks. Kuna venelased tavaliselt seletustega ei 
rahuldunud, vaid nõudsid kõigi tõendite esitamist, siis tuli neile selgi korral esitada kaks 
leerilast, fotoaparaat ja väljailmutatud plaat, millel polnud näha midagi muud kui samad 
leerilapsed maja seina ääres rõdul. 

Kärdla lähedal maal suri kohalik konstaabel, kes ühtlasi oli kaitseliidu rühmaülem. 
Hiiumaa malevkonna pealikuks oli pol.-komissar Rõõmus ja mina malevkonnapealiku 
abiks. Surnud rühmaülemale korraldati kaitseliidu poolt matused ja teda saatma läks terve 
rühm, samuti ka meie Rõõmusega. Mehed olid kõik väljas täies relvastuses, püssid seljas. 

Ja siis puhkes tüli: venelased tormasid hiljem minu büroosse, et saarel olevat lahti 
mäss, eraisikud liikuvat ringi püssidega ja marssivat maanteel päris rivikorras. Asi olevat 
ennekuulmatu, sest isegi need taluperenehed, kuhu punaväelasi on määratud korterisse, 
omavat relvi ja olevat need nüüd välja toonud ja marssivat. 

Oli päris suur häire ja õiendamine selle asjaga. Nõuti kategooriliselt, et sellised talu-
mehed tuleb ajada oma talust välja, kuna nemad ei saa ühe katuse all olla relvastatud 
eraisikutega. Maksis palju vaeva ja seletamist, enne kui jäid uskuma, et meil terves riigis 
on nii, et eraisikud kuuluvad vabatahtlikult kaitseliitu ja neil on õigus omada kodus relvi. 
Neile, venelastele, sellest mingit hädaohtu ei ole. 

Jahipidamine ja paugutamine saarel oli venelaste nõudel keelatud. Üks kirgline jahi-
mees oli sellest keelust siiski üle astunud ja lasknud maha ühe jänese. Pauku oli kuulnud 
üks punaarmeelane ja see kandis asja ette ülemusele. Sama pauku aga kuulsid veel teised 
punaarmeelased ümberringi ja ka need kandsid asja ette. Lõppeks teatati mulle, et saarel 
on kuuldud mitukümmend pauku ja päriti aru, mis on lahti ja miks tulistatakse. Neil 
olevat andmeid, et lennuvälja lähedal on punaarmeelastele tungitud kallale ja metsikult 
tulistatud. 

Juurdlusega selgitasime siis jahimehe ja viisin selle venelaste ette koos lastud jäne-
sega, tehes selgeks, et kui kakskümmend sõdurit kuuleb samal ajal üht püssipauku, siis on 
siin tegemist ikka ainult ühe, aga mitte kahekümne pauguga. Ka see asi likvideerus, 
mälestusena muidugi järele jättes paksu akti koos proovidega jänesenahast. 

Aga see ei olnud ainuke „kallaletung” punaarmeelastele Hiiumaal. Neid oli veel 
terve rida. 

Igasuguste sekelduste vältimiseks andsin kaitseliidule korralduse, et katkestataks 
laskeharjutused ja ka muidu paugutamised. 

Uue-aasta vastuvõtul juhtus aga siiski jälle vahejuhtum. Üks vabrikutööline, õnneks 
oskas ta ka vene keelt, oli purjuspäi kesköö paiku tulnud välja ja põrutanud oma vint-
püssist ühe paugu algava aasta tervituseks õhku. Jällegi piirati terve alevik, sisse. Minu 
kaasabi neil esialgu tarvis ei olnud, kuna olid mehe saanud ise kätte. Püss ja mees toodi 
minu kätte. Seletasin jälle, et see on meil juba vana traditsioon, et uus-aasta ööl 
paugutatakse rõõmu pärast ja ega see kuul siis kellelegi suunatud polnud. 

„Kuid padrun, mille ta raiskas, kes kannab selle kulu?” olid venelased huvitatud. 
Rääkisin jälle, et see üks padrun ei tähenda midagi ja sellest pole kellelgi kahju. 

Läksime siis koos vene suurustega mehe koju, et asja uurimist jätkata. Sain enne 
saata sõna ette ja käsutasin sinna kokku üle kümne lapse. Kui siis sinna saabusime, 
seletasin venelastele, et mehe juures on tegemist vaese vabrikutöölisega, kel palju lapsi – 
näete ise – tuba päris täis ja kui tahate just, siis võiks ju meest ka karistada, kuid vaesest 
töölisest hale ka jne. Sest alati olid nad siis suuremeelsed, kui oli tegemist töölisega. 
Viskasid käega ja nii lõppes ka see uus-aasta „lahing”. 

Kärdla alevikus peeti ka vabariigi aastapäeva nagu kord ja kohus. Päeval oli ale-
vikus suurem aktus, kuhu palusime ka venelaste komandandi ning baasitööde juhid-
insenerid. Istusid esimeses reas ja näisid olevat asjaga päris rahul. Õhtul oli seltsimajas 
korraldatud pidu, kuid sinna venelasi me enam ei kutsunud. Peol kanti ette näidend Eesti 
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Vabadussõja ainetel, milles tuleb ette ka väikest lava taga paugutamist. Kuna saalis oli 
võrdlemisi palav, olid aknad kohati tõmmatud praokile ja paugud kostsid välja. Ei osanud 
nagu sellele mõeldagi, et umbes 100 m kaugusel oli korteris üks venelaste üksus. 

Näidend läheb edasi, kuid järsku kutsutakse mind välja: venelased soovivat kokku 
saada. Poen rahva keskelt läbi ja kui saan seltsimaja ette, näen, et see on venelaste poolt 
ümber piiratud, isegi kuulipildujad on kohale toodud. Mehed seisavad ahelikus, kõhuli 
lumes. Aga naerda ka ei tohi, ole surmtõsine, olgugi et juba taipad, milles asi seisab. Ka 
venelaste komandant on kohal ja pärib aru: Kas mäss? Palju on surmasaanuid? Jne. 
Nende vahipostid teatanud, et rahvamajast on kostnud mitukümmend pauku ja nemad siis 
kohe ka lahingukorda, et mis see muud saab olla kui mäss. Loomulikult oli jälle nende 10 
tunnimeest kuulnud kahte lasku ja sellest sai kohe 20. 

Püüdsin seletada, et sees etendatakse näidendit, milles tuleb ette ka paugutamist ja 
rahvamajas pole tõesti mingit mässu. Kuid ei rahunetud siiski enne, kui pidin nende uljad 
juhid viima näitelava taha ja neile seal näitama püssi ja kaht tühja padrunikesta ning seda, 
et saalis puudub igasugune mässumeeleolu, kuna rahvas pinevusega jälgib laval 
etenduvat näidendit. Härrad rahunesid pikkamööda ja viisid oma sõdurid siis uuesti 
magama. Mina aga tegin juba teisel päeval kogu saarele korralduse, et mitte kusagil 
kavasse ei võetaks näidendeid, milles tuleb ette paugutamist. 

Tallinnast ilmus saarele sõja- ja põllutööministeeriumi komisjon, kes hakkas täpselt 
välja mõõtma ja arvestama venelastele antud maa-alasid. Ka venelaste vastav komisjon 
oli kohal. Mina jälgisin seda tööd Hiiumaal, kuna üleriigilises ulatuses selle üldjuhiks oli 
kindr. Traksmaa. 

Kui töö oli valmis ja kõik andmed kantud akti, ei saadud ega saadud sellele alla kir-
jutada, sest venelased hoidusid kõrvale, põhjendades ikka ühe või teise komisjoniliikme 
puudumisega. Meil oli aga pilt selge, et ei tahetagi alla kirjutada. Informeerisime sellest 
ka sõjaministeeriumi Tallinnas, kust kindral Traksmaa sõitis Moskvasse asja selgitama. 
Kuid rendi- ja üüriaktidele meie siiski ei saanud venelastelt mingit allkirja, kuna selle 
andmisest hoiduti kõrvale nii kaua, kuni ühel päeval võeti kogu Eesti üle ilma igasuguse 
aktita ja allkirjata. Nagu hiljem vastavate asutuste likvideerimisel kindlaks tehti, ei olnud 
venelased ka kuskil mujal nende käsutada olnud hoonete ja maa-alade eest mingit üüri 
tasunud ega aktidele alla kirjutanud. 

Kui lähenes 1940. a. juunikuu, muutusid „külalised” juba avalikult ülbemaks, kus-
juures nende senisele loomalikule kartusele seltsisid juba provokatsioonilised võtted. 
Mäletan juhtumit, mil mind öösi kutsuti kohale Kärdla vabriku juurde. Vabrik tavaliselt 
öösiti seisis ja väravad olid suletud. Tookord oli aga vabrik piiratud sisse punaarmee 
poolt ja kogu ümbrus oli aetud ärevusse. Mulle teatati, et vabriku õuele, suunaga tänava 
poole, on seatud positsioonile kuulipilduja. Ei aidanud jällegi midagi muud, kui tuli 
vabriku väravad avada ja hirmunud venelased „kuulipilduja” juurde viia, milleks polnud 
midagi muud kui keset õue seisev väike sepaääs koos lõõtsaga. 

Mõni päev enne 16. juunit päriti minult järsku aru, et kuhu olen paigutanud 150 
meest, kes öösi olevat tulnud salaja mandrilt Hiiumaale. Mehed olevat kõik olnud relvas-
tatud. Sellele ei osanud enam midagi muud vastata, kui et teie ju toote saarele mehi ja ka 
sadamavalve on teie käes – otsige ise, kus nad on. Oli ilmselt selge, et siin on tegemist 
provokatsiooniga. Nagu hiljem selgus, oli samasugust juttu aetud ka Kuresaares, kus 
kohalikult Eesti komandandilt nõutud aru saarele toodud 150 relvastatud mehe kohta, kes 
olevat paigutatud Kuresaare lossi. See kinnitab tõsiasja, et kõiki aktsioone enne Eesti 
lõplikku allaneelamist juhiti ühest keskusest ja ühise mustri järgi. 

10. juuni paiku paigutati minu kordoni vastu metsaserva alla laagrisse umbes 1 000 
punaväelast, kelle ülesandeks nähtavasti oli jälgida, mis toimub kordonis ja selle juures. 
Ei saanud siiski jätta alla surumata teatavat uhkusetunnet: minu ja mu viie mehe 
valvamiseks peeti tarvilikuks tervelt 1 000 punaarmeelase kohalesaatrnine! Niipalju tüli 
oli neist „valvureist” siiski, et kuna kordoni aknad olid metsa poole, ei saanud seal teha 
midagi, mis punastel näha poleks olnud. 

Ikka tihedamalt hakkasid saare ümber liikuma vene kiir- ja allveepaadid ja ajuti näis, 
nagu oleks saar täielikult blokeeritud. Kuna oli näha, kuhu poole asi tüürib, siis haudu-
sime politseikomissariga mitu korda plaani, et võtame suure piirivalve mootorpaadi ja 
põgeneme koos peredega Soome. Eeldused selleks olid ka olemas, kuna politseikomis-
saril oli tagavaraks väike summa välisvaluutat. Plaan jäi siiski kätki, sest politseikomissar 
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arvas, et ega asi ikkagi kõige halvemini ei või lõppeda ja kuidas sa lähed minema ning 
jätad kõik siia maha. Enne tuleks asjad likvideerida, et keegi sind hiljem ei saaks 
süüdistada, nagu oleksid väejooksik. Nii jäigi põgenemine teostamata. Ja politseikomissar 
oli üks esimesi, kes hiljem punaste poolt vahistati. 

Kui olukord raadioteadete järgi oli juba Lätis ja Leedus muutunud üsna palavaks, 
sõitsin 15. juuni paiku Tallinna, et sõjaministeeriumilt saada instruktsioone edaspidiseks 
tegevuseks. Seal oldi juba venelaste kavatsustest teataval määral teadlik ja seepärast 
arvasin õigemaks oma abikaasa koos väikese lapsega Hiiumaalt mandrile tuua. Helistasin 
abikaasale lühidalt, et ta võtaks lapse ning mõned kohvrid ja sõidaks otsekohe mandrile 
oma vanematekoju Koeru. Abikaasa selgitust nõudvale küsimusele vastasin võimalikult 
lühidalt ja alustasin ise tagasiteekonda Hiiumaale. 

Kui saabusin Heltermaa sadamasse Hiiumaal, oli mu abikaasa seal juba lapsega ees. 
Seletasin talle paari sõnaga olukorda ja ta alustas sama laevaga, millega tulin mina, 
teekonda mandrile. See oli aga ka viimne hetk, sest juba paari tunni pärast oli saar vene 
laevastiku poolt täielikult blokeeritud ja iga mandrile sõitev laev otsiti venelaste poolt 
läbi. 

Olin nii siis nüüd täiesti üksinda omas suures korteris Kärdlas. Vahetult pärast 
võimu ülevõtmist oli punaste esimeseks sammuks Hiiumaal piirivalve ülevõtmine. Mind 
tõsteti koos mu meestega kordonist välja ja asusime koolimajja, kus teostasime oma 
asutuse likvideerimist. Piiri asusid valvama venelased. 

Raske oli venelastele selgeks teha, et ma pole osa oma mehi minema saatnud või ära 
peitnud, sest kuidagi ei tahetud uskuda, et terve Hiiumaa kohta oli mul ainult 25 piiri-
valvurit, nii siis iga 50 km rannajoone kohta üks mees. Mulle seletati, et terve saar võib ju 
kubiseda spioonidest ja inimesed võivad saarelt minema põgeneda, kuna nii väike hulk 
piirivalvureid ei suudaks oma ülesannet kuidagi täita. 

Seletasin neile nende imestuseks, et meie saarelt ja kogu riigist võib igaüks minema 
minna, kui ta tahab. Võib minna loaga ja ka loata, kusjuures viimasel puhul siiski asja-
osalisel on hiljem teatavaid sekeldusi, kuna teda näiteks võõras riigis ehk ei võeta vastu ja 
saadetakse tagasi. Spioneerida pole meil siin midagi ja kes olekski millestki huvitatud? 
Kutsume siia veel välismaalasigi, et neile näidata, mis meil on ja mida me teeme. 

Saarele asus Vene piirivalve umbes 2 500-mehelises koosseisus koos koertega. Nii 
siis 100 korda suurem kui oli meil Eesti Vabariigi ajal. 

Põletasin kõik piirivalve kordoni ja komandantuuri aktid ning salajase kirjavahetuse, 
kuna Tallinna keskasutuse juurde saatsin teele ainult vähemtähtsad dokumendid. Tegin 
ettevalmistusi mandrile minekuks, kusjuures soovitasin ka politseikomissar Rõõmusel 
minna oma tallu Läänemaal. Kuna aga politsei polnud veel punaste poolt üle võetud, oli 
ta arvamisel, et küllap jääb oma kohale edasi ja loobus sõidust. Ühel ööl võeti aga ka 
tema asutus üle ja mees ise vahistati. 

Nüüd oli selge, et pean kiirelt kaduma. Tõttasin koju, et teha veel viimased ette-
valmistused. Pargis tuli mulle vastu poliitilise politsei assistent Lundvere, kes oli Tallin-
nast baaside ehitustöö ajal saadetud Hiiumaale. Lundvere jutustas mulle ärritatult, et teda 
on kuulatud üle mitu tundi ta oma korteris, kusjuures temalt nõutud tema kaastööliste 
nimekirja väljaandmist, millest ta esialgu keeldunud. Talle antud siis aega kuni kella 5-ni, 
mil pidi nimekirja viima vene staapi. 

„Selle nõudmise täitmine käib mul üle jõu,” teatas mulle Lundvere. Ei osanud talle 
omalt poolt ka mingit nõu anda ja jätsime jumalaga. See oli kella ühe ajal päeval. Läksin 
kella 6 paiku tema korterisse, kust enam aga ei leidnud Lundveret ees. 

Majaperemees jutustas, et ta kuulnud kella 5 ajal Lundvere toast pauku ja kui sinna 
rutanud, leidnud Lundvere oma laua taga, kuulihaav peas. Surm oli olnud silmapilkne. 
Mees oli endale sidunud laual asunud sinimustvalge lipu kaela ning siis lasknud kuuli 
pähe. Majaperemees oli vahepeal viinud laiba kuuri alla. Maha oli ta jätnud kolm kirja: 
emale, pruudile ja korteriperemehele. Viimases kirjas olnud ka korteriüür. 

Veidi pärast kella viit ilmunud kohale venelased ja nõudnud taga Lundveret. Kui 
korteriperemees teatanud, et mees on enda maha lasknud, lahkunud venelased, ilma et 
oleksid kohal üldse kontrollinud, kas korteriperemehe jutt vastab tõele. 

Järgmise laevaga lahkusin Hiiumaalt ja suutsin end ka järgneva aasta kestel vene-
laste eest kõrvale hoida. 
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[1957] Tartu koolipoistega Eesti saari vabastamas 
E. Silm Eesti riik ja rahvas Teises maailmasõjas. V osa Stockholm 1957, lk 150–158 

11. oktoobri hommikul seisame Aste kasarmute ees rännakvalmis. Ees seisab Hiiumaa 
operatsioon. Läbistame oma sõidukiga Käärma, Oha, Luulupää ja Pamma. Õhtul, kui 
jätkame rännakut, on taevas selge. Läbime Karja ja Arumõisa Leisi suunas. Kraadiklaas 
on langenud alla nulli, tuues endaga kaasa ka selle aasta esimese öökülma. Hiljem kattub 
taevas pilvedega ja tuleb esimest lund, mis järgmisel päeval küll jälle kaob. Hommikul 
kella 4.00 ajal oleme juba Leisi alevikus. Et Hiiumaale loodava sillapea vallutajaks on 
määratud 176. rüg., siis on selle üksused ummistanud Triigi sadama ja selle ümbruse, sest 
see on määratud rügemendi operatsiooni lähtealuseks. Pärast lühikest puhkust Leisis 
suunatakse meid Sõelasse, kuhu jääme järgmise hommikuni. 

Rünnak Hiiumaa vastu on arenenud kavakohaselt. 176. rüg. osad, leidmata suuremat 
vastupanu, on laiendanud sillapead Külamaa-Valgu joonele. 

Meri on võrdlemisi vaikne, kuid vee kohal lasub tihe udu, kui 13. oktoobri 
varahommikul asume Soela sadamasillalt maaburnispaatidesse, et ületada Soela väin. Üks 
paat võtab peale pool jalaväe kompaniid. Paadid sõidavad esiti piki randa loode suunas 
kuni Pammana maaninani, kust siis kursi Sõru sadama peale võtavad. Samuti, nagu oli 
pealelaadimine, läheb ka mahalaadimine libedalt. Jätkame kohe rännakut Emmaste-
Metsalauka suunas, sihiks Põhja-Hiiumaa. Emmastelt suunatakse 151. rüg. vasakult üles 
põhja, kuna 176. rüg. liigub paremalt. 151. j.-r. üldsuunaks Kõpu-Kõrgessaare-Reigi-
Tahkuna, 176. r. suunaks Kärdla-Tahkuna. Esimese öö Hiiumaal paikneb 151. j.-r. Ole-
Selja rajoonis, teine ööbimiskoht on Haldi-Mänspää ruumis. 

Et venelastel oli jäänud küllaldaselt aega rünnaku tagasilöömiseks, mida nad rohkeni 
kartsid õhust kui merelt, selgub asjaolust, et kogu saar on muudetud nagu siiliks, kes oma 
okkad püsti on ajanud. Heina- ja karjamaad, põllud kaasa arvatud, samuti suuremate 
talude õued ja karjatänavad on täis taotud umbes poolteise meetri kõrgusi terava otsaga 
teibaid, mille kaugus eelmisest on ligi meeter. Langevarjuritele kindlasti ebamugavust 
tekitav vastuvõtt. 

Poisid teevad nalja teivaste panijate arvel. Mõni teivas on nõelteravaks tehtud: 
kommunisti töö. Teine teivas on kirvega ainult veidi lapikuks löödud: kommunismi-
vastase töö. Võib ainult ette kujutada, millist tööd selline lapsikus kohalikult elanik-
konnalt nõudis. Arvatavasti jäid venelased naiivselt oma kindlustustöö tõhususele lootma, 
sest kuidas muidu seletada nii vähest vastupanu sillapea loojale 176. rügemendile. 

Mänspääst alates oleme jälle pidevalt oma rügemendi osade eeljulgestuseks. Oleme 
välja jõudnud Hiiumaa põhjakaldale. Luide teeristil ootame järele oma kompaniid. Siin 
hargneb rügement. Osa suundub läände Kõpu poolsaare ja merekindluse vastu, meie aga 
pöördume Reigi suunas, üldsuunaga Tahkuna. Rühm liigub jälle nagu katsesarv enda 
järele liikuva üksuse eel. Möödume Aino Kallase romaanist tuntuks saanud Reigi 
kiriklast, saavutades selle järele Reigi asunduse. Kõik on vaikne ja nagu välja surnud. 

Posti külas, mis asetseb Kärdla ja Mudaste teeristil, lõpeb meie ülesanne. Siia jääme 
peatuma paariks päevaks, et teha viimaseid ettevalmistusi Tahkuna merekindluste val-
lutamiseks. Vahepeal on Kõpu poolsaar juba vabastatud. Venelaste rinne on Tahkuna ette 
tagasi tõmbunud Mudaste külla, teele, mis Postit ühendab Tahkunaga. Meie rügemendi 
positsioonid Posti ja Sigala ruumis on kogu päeva tugeva vene kahurväe tule all. 

Järgmisel päeval saan pataljoni staabist luureülesande, selgitada venelaste punkrite 
ja kuulipildujate pesade asukohad Mudaste ees. Jõuame Mudaste punkriteliini ette kuni 
300 m kauguseni, kuid kaugemale ei söanda minna, oletades miiniväljade olemasolu. 
Hiljem osutuski mu kartus õigeks. Ühe punkri ees lesivad päikesepaistel jõude paar 
venelast. Kiusatus vange tuua on suur, kuid keelan meestele selle ürituse katsetamise. 
Tagasitulekul eemaldun meestest, et omal käel mõningaid tähelepanekuid teha. Üht 
metsarada mööda läheneb üksik venelane. Peidan end põõsasse ja kui Ivan on jõudnud 
minu kohale, käsutan tal käed üles. Tegemist on toreda kaukaaslasega allohvitseri 
auastmes. Ta enda jutu järgi olnud ta teel ette rindele, et end ise vangi anda. Kaukaas-
lasest saab hiljem autojuht II/151. j.-r. staabi juures, kus teda tuntakse Borisi nime all. 
Vangilt saame täpseid andmeid nii punkrite kui ka minu poolt varemalt kaardile kantud 
miinivööndi asetuse kohta. Hiljem, läbimurde sooritamisel, osutuvad need andmed kõik 
õigeteks. Annan vangi koos minu poolt tehtud skitsiga pataljoni staabis üle, mis asub 
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Luide koolimajas. 
Venelaste visa vastupanu ja Tahkuna patareide poolt tekitatud kaotuste peale vaata-

mata oleme 21. oktoobri hommikul Tahkuna otsestel lähistel. Siin keelduvad aga 
sakslased meid ette laskmast, põhjendades seda meie rühma ülepingutusega, kuna oleme 
juba pidevalt ees julgestusülesandeid täitnud. Ka mainitakse meie poolt paar päeva vare-
malt edukalt sooritatud luuret. 

Et Tahkunasse pääseda, peame kasutama juba varemalt, Tallinna ees, kasutatud 
võtet. Saan koos Sassi, Lutheri, Reigo ning Rumjantsevi ja Ko-ga ühele ette sõitvale 
saksa väliveokile. Just enne meie Melste jõudmist vaibub seal venelaste vastupanu. Tee 
Tahkuna merekindlusse on vaba. Siin avaneb vaade tohututele ehitustele, mis vaatamata 
baaside lühikesele kestvusele on suudetud üles ehitada. Patareide hiigeltorud on üles 
tõstetud ning õhku lastud, kujutades sellises asendis nagu lõunamaisi palme. 

Eesti on vaenlasest vaba. Küll on veel Osmussaar nende käes, kuid pat. ülema 
kinnituse järgi seda ei rünnata, vaid oodatakse mere külmumist, et siis venelasi rünnata 
üle jää ja nad siis niiviisi vangi võtta. 

[1957] Hiidlased kodusaart vabastamas 
H. Mähe Hiiumaa Omakaitse organiseerija ja Käina kompanii ülem 

Eesti riik ja rahvas Teises maailmasõjas. V osa Stockholm 1957, lk 159–162 

28. augustil, Tallinna vabanemise päeval, pääsis vangidelaevalt ,,Jaen Teär'elt” ja mootor-
purjekatelt ,,Pärnumaa” ja ,,Mihkel” u. 800 saarlast ja hiidlast, kes kogunesid enamuses 
Haapsallu ja Virtsu, et seal oodata oma kodusaarte vabanemist kommunistidest. Töötasin 
sellal juba Haapsalus Lääne maavalitsuse juures konsulendina. Et mobilisatsioonist ja 
vangistusest vabanenud meeste toitlustamine ja majutamine oli tehtud ülesandeks maa-
valitsusele, siis langes osa tööd ka minule. 

Haapsalu Omakaitse juht Agu Talvar ja leitnant Artur Saaliste, kes oli minu kooli-
vend, tegid mulle ülesandeks formeerida Hiiumaa meestest Hiiumaa Omakaitse. Hak-
kasin selle tööga peale, kuna tundsin enamikku hiidlasist isiklikult. 

Saksa vastuluure juures teenivalt eestlaselt kapten Okilt sain korralduse anda and-
meid ustavate meeste kohta Hiiumaal, kelle juurde võiks saata mehi raadiosaatjatega. 
Selle ülesande täitmiseks saatsime Hiiumaale kaks meest saatejaamadega: saatejaama 
,,Eva” Põhja-Hiiumaale ja teise, vist ,,Agu” – Lõuna-Hiiumaale, mis purjepaadil ka 
korralikult kohale jõudsid. Kasu nendest jaamadest aga palju ei olnud, kuna need läksid 
varsti rikki. 

Venelaste arv Hiiumaal oli mul umbkaudselt teada – u. 4 500 meest. Konsulendina 
ja ,,Lihaekspordi” asemike kogu liikmena oli mulle ülesandeks tehtud venelaste lihaga 
varustamine ja selle kaudu sai mulle ka selgeks nende arv. Sõja ajal toodi Hiiumaalt ära u. 
1 200–1 300 meest ja nii jäi Hiiumaa garnisoniks u. 3 200–3 300 meest. Ka oli mul 
täpselt teada kindlustuste asukohad, kaevikud ja miiniväljad Lõuna-Hiiumaal, kuna tegin 
nendes piirkondades uudismaade ülevaatusi vabariigi lõpuaastatel. Ja mida ma ei teadnud, 
seda teadsid viimastena mobiliseeritud kohalikud hiidlased, keda ma vajaduse korral kpt. 
Olti juurde saatsin. Nii olid sakslastel sel kombel olemas üsna täpsed andmed Hiiumaa 
kindlustuste kohta. Eriti täpsed olid need ette nähtud maandumiskohtadest – Popsirannast 
ja Külakülast Emmastes. 

Hiiumaa vallutamise eeltööd olid tehtud ja formeeritud ka Hiiumaa Omakaitse viie 
kompaniiga. Kärdla kompanii ülemaks jäi Lumiste nimeline, kes hiljem lühemat aega 
täitis ka Hiiumaa Omakaitse juhi kohustusi. Hiljem aga selgus, et mees oli kommunist ja 
ta kõrvaldati omalt kohalt. Kõrgessaare kompanii juhiks määrati Laufeld, Pühalepa komp. 
juhiks vist Remmelgas, Käina kompanii juhiks H. Mähe ja Emmaste kompanii juhiks Jul. 
Remmelg, – kõik hiidlased ja aukraadilt allohvitserid. 

Pärast Saaremaa vallutamist sain ühel päeval Omakaitse staabist korralduse Hiiumaa 
dessandist osavõtmiseks Käina ja Emmaste kompaniiga, kusjuures leitnant A. Saaliste 
lubas ise ka kaasa tulla, mida ta ka tegi. 

Kahjuks oli aga keegi maakonna ülemus eelmisel päeval saatnud osa mehi maale 
rehtesid peksma ja neid mehi ei jõutud enam tagasi kutsuda. Dessandist osavõtmiseks oli 
seega kahes kompaniis kokku ainult 132 meest. 

Asusime teele autodega üle Virtsu ja Muhu Saaremaale Leisi. Seal saime saksa sõja-
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väe varustuse ja relvastusena venelastelt saagiks saadud relvad. Seadsime korda oma 
üksuse eelseisvaks dessantoperatsiooniks. 176. saksa j.-r. staabi juures täitsid kohalike 
olude tundjatena eriülesandeid kaks eestlast, kes olid kaasas rügemendiga juba Saksa-
maalt: kol. Kivi ja keegi kapten. Viimase nime ma enam ei mäleta. 

Kuna dessant oli kavatsetud Emmastesse kahelt poolt, siis määrasin Emmaste 
kompanii J. Remmelga juhtimisel minema üle Kihelkonna Küla randa, kuna Käina 
kompanii minu juhtimisel pidi maanduma Papsiranda. Käina kompanii kolmas rühm 
A. Võigemasti juhtimisel jäi rügemendi staabi juurde ja need mehed maandusid alles 
järgmisel päeval lõuna paiku koos saksa rügemendiga Sõru sadamas. 

Kärdla ja Kõrgessaare kompaniide mehed said aga endile ,,eriülesande”: need pidid 
kalapaatidega sõitma Hiiumaa põhjaranniku vetes edasi-tagasi, propsid püsti paadis ja 
pidid niiviisi venelaste tähelepanu enestele meelitama, et venelased koondaksid oma 
vägesid vastassuunas. 

12. oktoobril, mihklipäeva varahommikul, enne päikese tõusu olime juba Orissaares 
ja Kihelkonnal paatides ootevalmis, mõlemas paigas u. pataljoni suuruselt, ja peatselt 
algas sõit. Eestlasi oli esimese maabumislainega kaasas 86 meest. 

Ilm oli võrdlemisi vaikne ja ilus paari kraadi külmaga. Esimesed sügisvirmalised 
valgustasid kogu öö taevast, mida paljud Austriast päritolevad sakslased nägid esimest 
korda elus. Täpselt 24 a. tagasi, 1917. a. mihklipäeva hommikul, maandusid sakslased 
samuti Hiiumaa rannas. Olin sellal 4-aastane ja mäletan seda selgesti, kuna minu isatalu 
asus mere ääres. 

Rannajoone paistma hakkamisel hüppasime väikestesse mootorpaatidesse ja sõit 
läks seni, kuni paat liivasele põhjale kinni jäi. Paatidest hüppasime põlvini ulatuvasse 
külma vette ja sumasime niiviisi randa, paukugi laskmata, ja peitusime tihedasse ranna-
roogu. Venelasi vastas ei olnud ja see oli meile õnneks. Rannal ja vees oleks lahingu 
vastuvõtt osutunud väga raskeks. 

Kaldale jõudes korraldasime oma üksused ja rännak kodusaare vabastamiseks algas. 
Enne Emmaste-Käina maanteele jõudmist kohtasime kolme veoautot, mis olid laaditud 
punaväelastega. Meie rünnak tuli venelastele üllatusena ja nad alistusid. 

Esimene kokkupõrge sakslastel punastega oli alles Emmaste-Nõmmel, 8 km. 
rannast. Tulevahetusel sai surma üks sakslane ja mõned haavata. Liikusime rünnaku-
korras ja rivis piki Käina-Emmaste maanteed Emmaste poole. Meie ees liikus edasi 
Saaremaalt antav kahurväe toetustuli ja ülevalt külvasid saksa pommitajad pommidega ja 
pardarelvade tulega üle eesolevaid metsatukki. Punaste lennuväge meie tegevuses ei 
näinud. Uks saksa kompanii sammus piki mereranda Sõru suunas, teine mööda maanteed 
suunaga Käinasse, kuna meie liikusime Sõru poole. Lõunaks oli Sõru sadam juba 
vallutatud ja sinna hakkasid maanduma rügemendi peajõud koos raskerelvadega. Meie 
ainsaks raskerelvaks oli üks 7,5 sm. kahur, mida esimesel päeval saime kasutada ainult 
Hindu kindluse vallutamisel, kus leidis aset esimese päeva tõsiseim lahing. 

Küla randa maandunud pataljon lõikas ära Emmaste-Kõrgessaare maantee Nurstes 
ja nii oli suur osa Emmaste vallast esimese päeva õhtuks juba vaba. 

Teisel päeval olid juba ägedad lahingud Nurstes, Käinas jm. ja sel päeval sai surma 
eestlane rms. Aamisepp ja raskesti haavata Käina komp. juht H. Mähe. Viimane ja 
otsustav lahing leidis aset Põhja-Hiiumaal, Tahkunas, kuhu kommunistid olid end 
kindlustanud miiniväljade taha. Mõnetunnilise kahurite turmtule ja saksa sööstpommi-
tajate töö tulemusena oli tee viimaks ka sinna vaba. 

Eestlaste kaotused Hiiumaa vabastamisel olid: üks surnu ja kolm haavatut. Saks-
lased kaotasid surnutena u. 80 meest, haavatute arv teadmata. Sakslaste suuri kaotusi 
põhjustasid tundmatutele miiniväljadele sattumised. Venelastel oli langenuid u. 300 
meest, kuna vangi langes neid u. 3 000 ümber. Emmastes tapsid kommunistid 13 koha-
likku elanikku. 

Lahingutes osutasid silmapaistvat tublidust leitn. A. Saaliste, allohv. Alf. Leivat, 
allohv. Arvid Vesmes, rms. P. ja rms. J. K. 

Olles haavatud mõlemast jalast, paremast käest, peast ja küljest, kusjuures oli ka 
luuvigastusi, taheti mind saata Kuressaare välihaiglasse. Kuna ma polnud veel näinud 
neid mehi, kes mu kodusaare rahvale nii palju pisaraid ja kannatusi olid valmistanud, siis 
keeldusin haiglasse minemast ja jäin ravile Emmaste komp. juhi J. Remmelga tallu, kus 
ma juba mõne päeva pärast oma voodi ees sain näha neid mehi, kes võlgnesid selgitust 
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oma tegude kohta kommunistide võimutsemise ajal. Nad kõik tunnistasid oma teod üles. 
Pärast kahenädalalist lamamist olin juba nii tugev, et võisin lahtistest haavadest 

hoolimata kepiga longates käia ja uuesti asuda Käina jsk. konsulendi kohale ja komp. 
juhina tööle. Ja tööd oli tohutult palju. Inimeste saba oli alaliselt vastuvõturuumi ukse 
taga. Võõrandatud maade tagastamised ja muud küsimused vajasid korraldamist. Samuti 
nõudis kompanii juhtimine, toimkondade määramine, metsade kammimine ja 
kommunistide vangistamine jne. palju aega. Detsembris pidin minema haiglasse, et lasta 
metallikilde käeluust välja opereerida. Kompanii suurus oli selleks ajaks tõusnud juba 
252 mehele, keda minu äraolekul juhtis allohv. A. Leivat. Meie käsutuses oli kolm autot 
ja mehed olid varustatud igasuguste kergerelvadega. 

Kohe pärast minu haiglasse minekut oli tulnud Hiiumaa kohaliku saksa välikoman-
dandi juurde keegi leitn. P., kelle soovil komandant andnud käsu Omakaitse likvideeri-
miseks ja relvade äratoomiseks. Relvi vajanud leitn. P. formeeritava 36. pataljoni 
relvastamiseks. Sama leitnant läks selle pataljoniga idarindele ja olevat langenud 
Stalingradi rindel. 

Mõni kuu hiljem saadeti Hiiumaale leitn. Richard Saaliste, kes oli saanud üles-
andeks uuesti organiseerida Hiiumaa Omakaitset. See ka teostus, kuid meeste vaimustus 
oli lahtunud ja osavõtt sellest polnud enam nii elav. Hiiumaa Omakaitse töötas sellisel 
kujul kuni 1944. a. sügiseni, mil sajad patriootilised hiidlased lahkusid oma kodusaarelt ja 
nendega koos ka leitn. Richard Saaliste. Minu mällu on leitn. R. Saaliste jäänud tulise 
eesti isamaalasena. 

[1957] Hiiumaa vallutatakse 
J. Remmelgas Eesti riik ja rahvas Teises maailmasõjas. V osa Stockholm 1957 

12. oktoobril varahommikul olime kõik elevil ja liikvel. Selleks päevaks oli määratud 
operatsioon ,,Siegfriedi” Hiiumaa vallutamise algus. Umbes kella 5.00 ajal tõusid meie 
kahurite torud jälle laskenurka ja tuttav mürin kuulutas mõnda aega vaikinud sõja-
tegevuse jätkumist. Kõik tulistamistegevusest vabad mehed kogunesid mere äärde ja 
pingutasime vaadata Hiiumaa poole, mis sinetas meile üle Soela väina veekumeriku. Läbi 
käärpikksilma nägime Emmastet. 

Meie lähedal olid aset võtnud operatsiooni juhid – 61. diviisi ülem kindralleitnant 
Haenicke ja admiral Clasen – operatsiooni toetavate mereväeüksuste ülem. Päris kalda 
lähedalt möödus üle saja mitmesuguse veesõiduki meeste ja relvadega, olles lähtunud 
Triigi sadamast, ja see pakkus paeluvat pilti. Pammana nina kohalt keeras invasiooni-
laevastik teravalt põhja ja kihutas Emmaste poole. Juhul, kui punavägi oleks osutanud 
oodatust tugevamat vastupanu, pidanuks ka meie patarei siirduma üle väina. Kuid kesk-
hommikuks meieni ulatunud teated kõnelesid aga saksa üksuste – 176. jalaväerügemendi 
ja 161. a. luuregrupi – edukast edasijõudmisest ja nii polnud esialgu – ega ka hiljem – 
meie järgi mingit vajadust. 

Sakslased kogesid maandumisel, et punaste vastupanu oli võrdlemisi nõrk. Puhuti 
tulistas ainult üks punaste patarei, kuid ka see vaikis umbes kella 15.00 ajal. Sakslaste 
sillapea oli saavutanud suure sügavuse ja nüüd võis ka 151. j. r. III pataljon asuda üle-
sõidule. Õhtul järgnes sellele veel sama rügemendi I pataljon ja vähemad üksused. 
Maanduti Sõru sadamas. Selle sild oli punaste poolt küll õhitud, kuid saksa pioneerid 
tegid silla päeva jooksul enam-vähem sellisesse korda, et seal võis jälle maanduda. 

12. oktoober oli külm ja tuuline, kuid meri siiski võrdlemisi vaikne, missugune asja-
olu suuresti kergendas operatsiooni. 

176. j. r. paremal ja 151. rüg. vasakul liikusid 61. diviisi jõud põhja suunas. 13. 
oktoobril olid juba mõlema rügemendi staabid jõudnud üle väina. 12. oktoobri õhtuks oli 
151. rüg. III pataljon jõudnud Külamäele, kust loodi side ka I pataljoniga. Rügemendi 
staap asus Ridas. Järgmisel päeval liikusid pataljonid punastelt vastupanu leidmata üle 
Vanamõisa Kaderna suunas ja jõudsid välja Laartsa ojani. Rügemendi II pataljon veetis 
aga käre-külma öö veel Saaremaal, Pammanas laagritulede ääres ja siirdus alles järgmisel 
päeval üle väina ja asus selle järel rindele Ole-Selja piirkonda. Rügemendi staap asus 
Leisi koolimajja. Samasse võitlusruumi jäi rügement kaheks päevaks, et oodata oma 
suurtükiväe ja väliköökide järelejõudmist. 

Kannatamatult ootasid sellal Saaremaa põhjarannikul sajad Hiiumaa mehed, kes olid 
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põgenenud punaste eest pimedatel öödel väikestes paatides üle väina, oma kodusaare 
saatuse kujunemist. Kuid juba 13. oktoobril hakkas mehi koduranda tagasi siirduma. 

16. oktoobril marssis 151. rügement, II pataljoni eelosaks olles, üle Tatermaa-Ühtri-
Nõmme ida suunas mööda viletsaid külavaheteid. Pärast Saaremaad tundus Hiiumaa 
sakslastele kaunisti ebasõbralikuna. Saar oli metsane ja soine, teed halvad ja asustus hõre. 
Nõmbal satuti tugevale punaste kindlustusliinile. See otsustati kõrvaldada haarde-
operatsiooniga. 

Kindralleitnant Haenicke oli oma staabiga ka juba Hiiumaale jõudnud ja asus isikli-
kult haardeoperatsiooni juhtima ja kavandama. Mitmest väiksemast üksusest koostati 
võitlusgrupp, kes pidi metsateid kaudu vasakult lööma end välja Kärdlasse, üle Määvli 
liikudes. Punaste vastupanu kõvenes sedamööda, kuidas üksused endid põhja poole 
surusid. 16. oktoobril oli keskrindel kõva lahingtegevus ja punastest jagu ei saadud. 

Järgmisel päeval saadi aga punased jälle veerema ja liiguti nobedalt edasi Kärdla 
suunas. Operatsioonikava kohaselt pöörduti Tubalast läände ja äärmiselt raskes 
maastikus, halbadel metsateedel ning nõmmedel marsiti üle Mäeselja Kanapeeksi suunas. 
Valus loodetuul muutus peatselt tuisuks ja raba ning nõmm valmistasid vooridele pidevalt 
suuri raskusi. Sageli pidid mehed veokitele appi asuma, et neid liivast ja rabamudast läbi 
aidata. Pärast lõunat sattus saksa luure Kanapeeksil ja Allika taludes punaste üksustele. 
Need löödi sealt välja ja ööseks jäi III pataljon ja rügemendi staap metsa, kus veedeti 
kibe-külm öö, mille eest otsiti varju kuuseokstest kiiruga valmistatud onnides, väikeste 
laagrilõkete ümber end soojendades. 

151. rüg. võitlusgrupp vallutas 18. oktoobril Kärdla ja siirdus sealt edasi Risti poole. 
Punavägi oli tõmbunud kokku Tahkuna poolsaarele. Punaste merekindluste patareid 
tulistasid ägedalt sakslaste seisukohti ja kogu 18. oktoobri öö kestis Tahkuna patareide 
tihe tuli. 

Kuid 19. oktoobri ennelõunal, kella 10.00 ajal murdis 151. rüg. 6. kompanii löögi-
rühm staabiveltveebel Lisdati juhtimisel läbi punaste vastupanuliinist. ,,Mulku” laiendati 
järgnevalt niivõrd, et veidi hiljem sellest ka rügemendi I ja II pataljon võisid läbi pugeda 
ja punaseid seljatagant haarata. Tahkuna patareid püüdsid luua tulemüüri ja kogu päeva 
saatsid nad tihedalt soomusgranaate sakslastele kaela. 

Järgmisel päeval asuti jälle rünnakule ja saavutati 2 km. sügavune edumaa ja pärast 
punaste nõrga vastupanu murdmist jõuti välja Tahkuna metsavahi maja juurde. 

21. oktoobril tuli oodatud lõpp. Kell 9.30 asuti viimasele pealetungile ja lõunaks oli 
Tahkuna poolsaar vallutatud. Üksikud punaväelaste rühmad liikusid veel siia-sinna, 
otsides väljapääsu – kuhu, seda ei teadnud nad isegi. Nad püüti kinni ja neilt võeti relvad. 
Hiiumaa oli vabastatud. 

Eesti saartel langes sakslaste kätte vangi 15 388 punaväelast, sellest arvust veidi üle 
3 000 Hiiumaal. Sõjasaagiks saadi 212 kahurit, 70 granaadiheitjat, 309 kuulipildujat, 18 
soomusmasinat, 602 mitmesugust mootorveokit ja 2 lennukit. 

Mehed olid väsinud. Paljud neist unistasid nii, nagu mitmed meie patarei poisid – 
küll oleks tore ülejäänud osa sojast veeta kusagil Eestis või Saaremaal garnisoneerides! 

Kuid – ei! 
Paar päeva puhkust Hiiumaal, siis tagasi Saaremaale, sealt jalamarsil Kuivastusse, 

parvedega Suurele Maale, jalamarsil edasi Lihulasse ja sealt rongiga Tallinna. Tallinnast 
jalamarsil Narva, sealt Leningradi alla. Mitu pikka aastat Venemaal. 

Kõigele sellele nagu ei tahakski enam mõelda – või kui öelda Napoleoni vana, 
Venemaa vangistusest tagasipöörduva grenadeeri kombel: – ,,es schmerzt meine alte 
Wunde” .. , 

[1957] Hiiu saare vabastamine 
J. Lindvere Eesti riik ja rahvas Teises maailmasõjas. V osa Stockholm 1957, lk 164–169 

Saksa dessant Emmastes 
Pühapäeval, 12. oktoobril ulatus kauaoodatud rõõmusõnum sakslaste dessandist Hiiu-
maale ka Kärdlasse. Ja levis seal kulutulena. Vormsi saar oli juba sakslaste kätte langenud 
täpselt kuu aja eest. Kust poolt sakslased kavatsesid dessanti teha Hiiumaale, oli vene-
lastele teadmata. Juba mõnigi õhtu olime võinud põnevusega vaadelda punetavat taevast 
Saaremaa kohal. Sealt poolt kuuldus ka aeg-ajalt kauget suurtükimürinat. Kuid meil oli 
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ikka veel olnud imelik, kohe vaikus, vaikus enne tormi. Ent nüüd ometi oli dessant tõsiasi 
ja meiegi vabastamise tund ei võinud olla enam mägede taga. Operatsioon Hiiumaa 
vallutamiseks algas pühapäeva õhtupoolikul, seda juhatas sisse kahurituli. Ka lennuväel 
oli oma osa täita. Pommitamine oli intensiivne. Emmaste valla rannaäärseis külades 
tekkis süütekuulidest rida tulekahjusid. Venelastel ilmselt lennukeid Hiiumaal enam ei 
olnud. Nad sattusid ilmsesse segadusse, kuna ei teatud, milline koht dessandiks valitud. 
Tegelikult osutus selleks kaks punkti Emmaste vallas, Hiiumaa lõunarannikul: Küla küla 
kohal (umbes l km Nurstest lõuna poole) ja teine punkt – Harju küla vahetumas lähedu-
ses. Saksa merejõude juhtis neis operatsioonides admiral Clasen ja 61. diviisi rügemente 
kindralleitnant Haenicke. Ka eestlasi oli lülitunud saksa vägede koosseisu. Dessandi läbi-
viimiseks oli tegevusse rakendatud mitmet tüüpi sõjalaevu, kiir- ja isegi kalapaate. 

Maabunud väeüksused tungisid kohe edasi sisemaale, leidmata kontakti vaenlasega. 
Võttis aega, enne kui vene veoautosid sõduritega Nurste küla poole vuramas nähti. 
Kohalike pealtnägijate seletuste järgi olid sakslaste eelüksused Nurste külast juba läbi 
läinud, kuid siiski julgestusüksusi kuulipildujatega siia ettevaatuse mõttes maha jätnud. Ja 
kui nüüd kaks relvastatud venelastega täistuubitud veoautot paha aimamata külast läbi-
sõidul majade vahele jõudsid (sakslased lasksid nad läheneda paari-kolme meetri kaugu-
sele) – niideti venelased kuulipildujatulega maha viimseni. 

Sakslaste esimesi sihte oli Hiiumaa lõunapoolne trapetsikujuline osa koos Sõru 
sadamaga ära lõigata. Selleks tuli vallutada Hindu, kus asus rida vene tugevaid 
patareisid, ning Tohvri baas. Selle ülesandega olid sakslased valmis sama päeva õhtu-
poolikuks. Tuleb meeles pidada, et selles operatsioonis oli tegu ikkagi vaid eeljõudu-
dega. Võitlustest siin võttis osa ka arvukalt eestlasi nii kohalikkude olude tundjatena kui 
ka tegelike võitlejatena. Need olid peaasjalikult omakaitsemehed Haapsalus formeeritud 
üksusena (suurelt osalt hiidlased), missuguse üksusega oli liitunud venelastele kätte-
maksutuhinast põlevaid mehi mujaltki, näit. Saaremaalt. 

Vahepeal oli ka vene juhtkond saanud ülevaate olukorrast Emmastes (neil oli ka 
kohalikke punaseid sidemeni) ja saatis kohale punaväge. Pühapäeva õhtuks oligi Nurste 
koos ümbrusega nende valduses. Esmaspäeval osutas punavägi siis sakslastele tõhusat 
vastupanu üle kolme tunni kestnud lahingus. Kokkupõrke ilmet kandvaid võitlusi tuli 
Emmaste vallas veel ette Valgu külas. Kahjuks – lisaks tulekahjudes hävinud varandusele 
tuli kohalikel elanikel kanda ka suhteliselt suuri ohvreid inimeludes. See käib peamiselt 
Metsapere ja Härma külade kohta. Nimelt punaväelased, kas pimedas vihas sakslaste 
maabumise pärast või muil põhjusil, päästsid nimetatud külades lahti julmad tapatalgud ja 
korraldasid sakslaste veel kaugel olles metsiku jahi inimestele. Kelle kätte said, selle lõid 
maha kas püssipäraga või torkasid surnuks tääkidega. Mul on kasutada ühe kohaliku 
inimese andmed, kes neid õudseid sündmusi ise kaasa elas. Ohvrite arv olnud kokku 12 
inimest. Nende õnnetute laibad visati väikese Laartse jõe kuivanud jõesängi ning katteks 
heideti peale pisut oksaprahti. Õnneks suunasid sakslased oma pealetungi varsti siia, 
mistõttu venelastel tuli siin oma mõrvatöö katkestada ning pageda. See metsikuse 
tragöödia tuletab meelde samalaadilist, kuid veel ulatuslikumat mõrvalainet koos 
süütamistega Läänemaal Asuküla vallas, samuti mõnda aega enne sakslaste tulekut. Siin 
lisandus kõigele muule metsikusele veel vägistamisi. 

Sillapea Emmastes loodud, vene rannabaasid ,,segavate” patareidega vallutatud, 
võisid nüüd sakslased alustada pideva regulaarväe juurdevooluga Saaremaalt Hiiumaale, 
Sõru sadama kaudu. Nüüd pärast Emmaste valla puhastamist vaenlasest võis saksa 
väejuhatus esmaspäeval, 13. oktoobril asuda plaanikindlate operatsioonide läbiviimisele. 
Löökide suunad olid: Emmastest põhja Kõrgessaare ja Kõpu poolsaarele; teine kirde 
suunas Käina–Pühalepa–Helterma–Kärdla peale ning kolmas (pärast Käina vallutamist) 
Käinast Hiiumaa ainsa linna Kärdla pihta. 

Operatsioonidest enne Kärdla vabastamist 
13. oktoobril alustasid saksa väed edasitungi Käina aleviku suunas. Nüüd oli punavägi 
juba positsioonidele jõudnud asuda ning osutas paiguti väga ägedat vastupanu. Üks 
sakslaste grupp tungis välja Orjaku sadamasse, vabastas selle kui ka Kassari saare, 
Hiiumaa kagukülje all, mis on ühenduses Hiiumaaga kahe valltee abil. Siin aga tuge-
vamat vastupanu ei olnud. Käina alevik võeti seejärel kirdest, lõunast ja läänest haar-
desse. Venelased, sattunud rõngasse jäämise hädaohtu, osutasid siin vaid suhteliselt 
vähest vastupanu lahingute näol. Teisipäeval, 14. oktoobril taganeski vaenlane siit Kärdla 
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ja Pühalepa valla poole. Seejärel oli Käina vald peagi venelastest puhastatud. 
Nüüd tungis üks väegrupp sakslasi edasi põhja suunas, et vallutada Kärdla linn, teine 

aga jätkas vaenlase jälitamist kirdesse, et haarata vaenlast teataval määral rõngasse Püha-
lepa valla piirides. Varsti oligi suurem osa sellest vallast saare muust osast eraldatud. Siin 
venelased nimetamisväärset vastupanu ei avaldanud. Nähtavasti punaväe väejuhatus pidas 
targemaks siin ainult selles ulatuses vastupanu pakkuda, kuivõrd see nende viivitustaktika 
seisukohalt läbiviidav oli. 

Ei ole minu arvates õige koguteoses Eesti rahva kannatuste aasta I (lk. 356) leiduv 
väide – ,,Saare idaservas kestsid võitlused kõige kauem. Pühalepa valla vabastamine 
kestis 14. oktoobrist kuni 21. oktoobrini.” Need kaks lauset on siis õiged, kui paigutame 
,,idaservas” asemele ,,põhjaservas” ja ,,Pühalepa” asemele ,,Kõrgessaare”.10 Nendest 
võitlustest lähemalt allpool. Nagu nägime, kulus saksa vägedel seni iga valla puhasta-
miseks venelasist keskmiselt kaks päeva. Tavalisest ägedamale vastupanule sattus see 
sakslaste grupp, mis tungis edasi Emmastest Kõpu poolsaare suunas ja nimelt Puski küla 
juures. See grupp, jälitades vaenlast, ähvardas ära lõigata Kõpu poolsaare muust Kõrges-
saare valla osast. Ja kui pärast Kärdla langemist seal tegutsenud väegrupi edelasse liikuv 
tiib oli ühinenud Emmastest põhja poole liikuva väeosaga, oligi Kõpu poolsaare 
äralõikamine tõsiasi. Venelastel Kõpu poolsaarel oli katkenud side Tahkuna poole 
taanduvate peavägedega. Olukord pidi küll olema lootusetu. Kuid neil oli siin patareisid 
ja rikkalikult laskemoona, mis võimaldas neile kahuritulega Saksa sissetungi poolsaarele 
takistada ligi neljakümne tunni jooksul. Siis tuli aga alistuda. Siin saadi hulgaliselt vange 
ja muud sõjasaaki. 

Käina langemisega 14. oktoobril oli Tedrekopli tee, mis ühendab Käinat Kärdlaga, 
vaba ja otsekohe suunati piki seda teed ka löök Kärdla suunas. Umbes poolel teel sinna, 
9 km Kärdlast aga satuti punaste intensiivsele vastupanule, kes olid end kindlustanud 
väikesel kõrgendikul asuvas Nõmba külas. Kõrgendik pakkus loomulikku kontrolli-
võimalust Tedrekopli teele ja Käina-poolsele maastikule üldse, mida taganev punavägi ka 
strateegiliselt ära kasutas. Äge lahing kestis siin kolmapäeval, 15. oktoobril suure osa 
päevast, ja alles järgmisel päeval taganes vaenlane Kärdla suunas, et linna läänepoolseid 
ääremaid mööda tagasi tõmbuda Tahkuna poole. Sellel taganemisel oli venelaste 
järelüksustel ainult lähemaid lahinguid ja tulevahetust neile järele tungivate sakslastega. 

Ei-kellegi-maal 
Oli juba kord teade saksa dessandist Kärdlasse jõudnud, siis oli meie eesti punastel 
,,kangelastel” ka ülim aeg pakkima hakata ja linna tolm jalgelt pühkida. 

Me olime oma ajutise koolimaja korraldamisega küll pisut hilinenud, kuid esmas-
päevaks, 13. oktoobriks oli koolitöö alustamine kindlaks määratud. Õhk värises saksa 
lennukite põrinast ja Käina poolt kostis vabadustkuulutavat suurtükimürinat. Terve linna 
mõtted olid ainult suunatud millelegi, mis tulema peab ja mida põnevusega oodatakse. – 
Kui hommikul kooli jõudsin, leidsin eest ainult osa õpetajaid ja käputäis õpilasi. Oli 
selge, et tekkinud olukorras koolitööst juttugi ei saa olla. Läksin igaks juhuks täitev-
komiteesse, et korraldust saada. Küsisin maakoolivalitsuse juhataja Kasikovi järele – teda 
ei olnud enam. Ainult parteisekretär oli veel kohal. Küsisin siis temalt, kuidas toimida 
koolitööga. Ta kohendas end minekuks, lõi käega ja arvas, et sellest täna vist ei tule 
midagi välja ... Ruttasin tagasi kooli ja teatasin sellest oma hõredale kooliperele. 
Valgusime kõik kergendatult laiali. Meie esimene selle sügisene nõukogudelik koolipäev 
jäi surnult sündinuna ka viimaseks. 

On tõenäolik, et saare komandant Konstantinov – vähese ruumi tõttu saarelt põgene-
miseks varutud paatides – pidi mõtlema eeskätt oma venelasist kolleegidele ja jätma eesti 
punased lihtsalt saatuse hooleks. Olemasolevate andmete järgi hoidis see punane jõuk 
kokku ja pages metsa. 

Esmaspäeva õhtupoolikul ei paistnud Kärdlas enam olevat ühtki eesti kommunisti 
ega vene sõjaväelast. Teade sellest levis linnas kiiresti. Kuid juba mõni päev varem olid 
mõned agarad elanikud rutanud täitevkomiteesse, et pääseda kirikusse, konfiskeeritud 
raadioaparaatide ning jalgrataste juurde. Kärdla linna täitevkomitee esimeheks oli tol ajal 
                                                      
10 Vastavalt faktidele ei kestnud operatsioonid Kõrgessaare vallas mitte 17. kuni 19. okt., nagu 
,,Kannatuste aasta” autor samal leheküljel ütleb, vaid 21. oktoobrini, sest Tahkuna asub ju 
Kõrgessaare vallas 
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endine vabrikutööline, noor tagasihoidliku iseloomuga Harald Mammuspuu. Sekretäriks 
sümpaatne ning korrektne endine linnavalitsuse ametnik Leida Pähel. Neil olevat 
kavatsus olnud ühist kodu luua. Mammuspuu oligi läinud kiriku uksi lahti tegema, kuid 
jäänud varsti pärast seda jäljetult kadunuks. Mõned inimesed, kes hiljem täitevkomiteesse 
läksid, leidsid Leida Päheli üksinda kantseleist. Temalt kuuldi, et Mammuspuu oli juba 
hommikust saadik kadunud ja et parteisekretär Jakobson märatsevat oma väikeses 
kantseleis, milletottu L. Pähel oli tõsiselt kohkunud ja kahelnud, kas ta veel selle päeva 
õhtut nägevatki. Tema instinkt ei petnud teda: õhtul ta enam koju ei tulnud ... 

Igatahes, olid nüüd venelased lahkunud Kärdlast, võisid needki vähesed mehed, kes 
veel alles olid, kergemalt hingata, sest hädaoht – olla sunnitud eelseisvaid võitlusi relvaga 
punaste poolel kaasa tegema – oli möödunud. (Niisugust võimalust oli vastavalt poolt 
mõista antud.) 

Nüüd oli siis Kärdla linn – ei-kellegi-maa! Mingi kummaline vabadusetunne asus 
rinda. Rahvas asus kohe ringi liikuma. Vaadati ka sisse mahajäetud kasarmuisse jne. 

Mõistagi, et alles nüüd avanes enamikul Harku vanglast augustikuus tagasitulnud 
naistel-lastel jälle võimalus oma kodudesse asuda. 

Kärdla asula on tekkinud ja arenenud tänu oma kalevivabrikule. Vabrik oli ka nüüd 
veel ta majanduslik A ja O, ta igapäevane leib. Suurtes joontes võetuna on Kärdla vabriku 
tõus ja langus ühtlasi ka kogu linna tõus ja langus. Kui nii, siis on üleliigne lähemalt 
kommenteerida niisuguse õnnetuse tagajärgi, kui seda on Kärdla kalevivabriku 
hävitamine. 

Aga just see õnnetus-kuritöö tabaski nüüd linna. Nimelt paar päeva enne sakslaste 
sissemarssi Kärdlasse (see oli vist 14. oktoobril) märkasime keskpäeval, et vabriku hoone 
ühest osast tõuseb tihedat suitsu ja tuleleeke. Kärdla vabrik põles ... Ta oli süüdatud 
venelaste kurja käe läbi. Korraldus süütamiseks võis tulla kas saare komandandilt või ka 
NKVD-lt. Tegelikuks süütajaks olid rahva arvamise järgi politruk Kushner koos 
Venemaa eestlase Lex Tõkkega (teise versiooni järgi – Kushner ja keegi küürakas 
punane). Bensiiniaame olevat toodud aegsasti kohale. Bensiinikanne märganud need 
ametnikud, kellele päev enne tulekahju vabrikus kalevit jagatud, siin ja seal vabriku 
ruumes. Süütamise otsusest pidi vabriku punane direktor Hollak teadlik olema. 

Sain aegsasti tulekahjust teada ja sõitsin rattaga kohale. Mul oli veel osa kooli 
inventarist kahes suures muldkeldris, mis asusid vabriku vahetumas läheduses. Rahvast 
hakkas kohe kogunema tulekahju juurde. Mehed sajatasid, naistel tõmbusid silmad 
märkjaks. Mõned töölised tungisid vabrikusse ja tõid sealt endale poolniisket kalevit. 
Selle järele tungisid ka teised laoruumidesse, kus seisis hulk suuri kaste, igas kolm-neli 
suurt palitu- või ülikonnariidekangast, oma 60–70 cm läbimõõduga. Kogu aeg voolas 
rahvast vabriku juurde palavliku õhinaga, et päästa, mis võimalik. Saime ühe hobusemehe 
kätte ja panime selle sundkorras vabrikust kaste vedama. Mina andsin selleks ettevõtteks 
kooli keldreid kasutada. Kui need kaste täis olid laotud, lukustasin uksed uute tugevate 
tabalukkudega. Tuli aga levis suure kiirusega, ,,vaardiga”, nagu hiidlane ütleb, ja ei 
kestnud kaua, kui vabrik põles üleni ning leegid lõid välja üle kolmesajast aknast. 
Hilisõhtul tunnistasid hõõguvad ahervared, et Kärdla kalevivabrik oli läinud ajalukku. 

Järgmise päeva ennelõuna möödus suuremalt osalt nagu eelmisedki eemalt kostva 
suurtükimürina tähe all. Nägin muuseas oma toa aknast – oma suureks üllatuseks – siiski 
veel punaväelasi. Need olid paar vene ahelikku, mis lahingukorras hüpetega kadusid 
võsastiku poole Kärdlast välja. Siis võtsin jalgratta, et teha ringkäiku selles peremeheta 
linnas. Igal pool, kus venelased olid asunud, haigutas tühjus ja suur segadus. 

Jõuan linna täitevkomiteesse. Siin on samuti nagu mujalgi uksed pärani lahti ja 
kantseleis kõik puruks pekstud, mis peksta andnud. Niihästi laudadel kui põrandal 
valitseb kirjeldamatu vene segadus. Möödun veel ühest purustatud ja kössivajunud maja-
kesest. Siin on kindlasti tarvitatud lõhkeainet. Mulle selgub sisemusest, et siin ongi too 
,,trükikoda”, kus venelased ,,pressisid” oma propagandaajalehekest. 

Sakslased Kärdlas! Edasi Tahkuna peale! 
Võiks paradoksaalselt öelda, et Kärdla linna sakslased ei vallutanudki, vaid ainult 
marssisid sisse! Kuid marssides linna nad vallutasid midagi muud – elanike südamed ja 
tänulikud meeled. 

Olin nüüd sunnitud katkestama oma ringkäigu, kuna korraga märkasin ebatavalist 
rahva kogunemist Kõrgessaare-Käina maanteede ristumise lähedal ja ruttasin sinna. See 
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oli neljapäeval, 16. oktoobril p.1. Minu sinna jõudes oli saksa sõjaväe sissemarss juba 
täies hoos. Terve linn kogunes kohale, palistades teeääred. Oli rõõmu- ja tervitushõikeid. 
Endine väljasurnud linnake oli jälle ärganud elule, vabadusele! Meie üllatus oli suur, kui 
keegi ,,saksa” sõdur kolonnist midagi hõikas sulaselges eesti keeles. Tähendab, siis 
niikaugele olid lood vahepeal juba arenenud, et eesti mehi võitles külg külje kõrval 
võidukate sakslastega vihatud punaväe vastu! 

Seega oli siis niigi kannatanud Kärdla linn vähemalt säästetud lahinguist. Võitluste 
liin oli kulgenud piki linna lääneserva kirdesse – Tahkuna-Lehtma suunas, kusjuures 
Kärdla taga hiljem üks rindetiib jälitas vaenlast edela poole, et anda löök Kõpu 
poolsaarele. 

Suurem osa saksa väest valgus kohe laiali ja majutati linna. Kärdla oli korraga 
muutunud suureks sõjalaagriks mitmele tuhandele sõjamehele. Oli juhus sakslaste all-
ohvitseride grupiga, kel kaasas paar vangilangenud punaväelast, teha ringkäiku linnas ja 
näidata neile seal venelaste purustusi ning mahapõlenud vabriku ahervaret. Jõudnud koju, 
leidsin, et ka minu korteri põrandad olid pikutavaid sõdureid tihedalt täis. Ainult voodi oli 
aumehelikult mulle endale alles jäetud. Kohe seati kahurid positsioonidele, arvult 40, 
nagu sakslased tõendasid. Tehti muidki ettevalmistusi, sest homme pidi algama – suur-
rünnak Tahkuna suunas! 

õhtul oli meil kodus sakslastega üksteisele väga palju jutustada, nagu vist mujalgi. 
Kostitasin neid eesti sigarettidega ja kõva suhkruga, mida päeval olin hankinud ühest 
mahajäetud laost, saades vastu sigareid. 

Järgmisel hommikul äratas meid varakult kõrvulukustav kahuritule duell. Kärdla 
patareid müristasid tuld kindlustatud Tahkuna suunas vähemate vaheaegadega hommikust 
õhtuni. Punaväe omad Tahkunas ei jäänud ka vastust võlgu. Nad olid väga täpse tulega ja 
vastasid sakslastele umbes võrdse tihedusega. Tahkunast tulevad kõmm-kärakad olid 
ainult pisut vaiksemad. See sõnul kirjeldamatu mürin ja mürsukildude kiunumine pani 
Kärdla väikesed elamud rappuma ja inimesi toas instinktiivselt võpatama. Iga silmapilk 
võis tulla tabamus elamu pihta. Ainus abinõu oli – hoida põrandale nii lähedale kui 
võimalik. See kahuritule põrgu kestis päevad läbi 17. kuni 20. oktoobrini. Neid päevi 
on võimata unustada. Õhtuti lakkas tulistamine. Seda vaheaega kasutasid paljud linna-
elanikud, et tagasivaatamata, pooljoostes põgeneda linnast välja, vedades enda järel 
väikestel hiiu vankritel kompse hädavajaliku varanatukesega ja lapsi, nagu põgenikud 
kunagi. Igasuguses kaliibris mürsukilde vedeles tänavail, aedades ja põldudel külluses. 

Õhtuil pöördusid ka võitlejad Kärdlasse tagasi, et pisut puhata. Muidugi olid nende 
read mõne kaaslase võrra hõredamad kui hommikul minnes. Mälestati päeval langenud 
kangelasi sõjameheliku lihtsusega ja asjalikkusega. 

Lühematel suurtükitule vaheaegadel julgesime vaevalt jalga õue viia. Duell võis ju 
millal tahes jätkuda. Eriti tihedalt oli mürske langenud Kärdla sadamasse ja selle 
lähemasse ümbrusesse, kus lage maa oli nagu üles küntud. Kahjud, mis linnale tekitati, 
olid siiski, nagu imekombel, suhteliselt väikesed. Ainult mõned üksikud hooned olid 
tabamustest purustatud. Sõja- ja lahingumöllus langes ka paar-kolm maja tuleroaks. 
Surmasaanud eraisikute arv oli ka suhteliselt väga väike, kuna sakslaste kohta puuduvad 
siin andmed. 

Teisipäeval, 21. oktoobril, seega peale ligi neli päeva kestnud haruldaselt ägedaid 
lahinguid, oli venelaste viimne kants - Tahkuna-Lehtma - sunnitud alla andma. Niisiis oli 
väikese Tahkuna poolsaare vallutamiseks, mis on vaevalt kümnendik Hiiumaast, kulunud 
umbes samapalju päevi kui ülejäänud saare osale kokku. See on tõendiks Tahkuna 
kindlustuste-süsteemi tugevusele kui ka venelaste vastupanu sitkusele, sest jõud võisid 
arvuliselt mõlemal pool enam-vähem võrdsed olla. Vahe oli küll võitlustesse paisatud 
väeliikides. Sakslastel oli kasutada vähemal määral lennukeid, venelastel mitte; sellevastu 
omasid venelased tankette ja pisut ratsaväge. Tahkunasse ja Lehtmale olid venelased 
kokku vedanud tohutul hulgal sõjamoona, mitmesuguseid kaupu ja toiduaineid. Olevat 
olnud isegi improviseeritud väike maa-alune haigla (!). See kõik langes nüüd võitjatele 
sõjasaagiks. Vangide arvu Tahkunas võiks umbkaudu hinnata vähemalt kolmele 
tuhandele. Vangide hulgas aga ei leidunud ei komandant polkovnik Konstantinovit ega 
teisi juhtivaid vene sõjaväelasi. Samuti õnnestus saarelt põgeneda kompartei sekretäril 
Jakobsonil. 

Teatavasti loetakse Tahkuna poolsaare alistamispäeva ühtlasi Eesti vabastamise 
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päevaks nõukogude võimu alt. Tõsi küll, väike Osmussaar polnud sel ajal küll veel 
,,vormiliselt” vallutatud. Kuid see – Hango lõunapoolne partner ja Soome lahe sulge-
miseks mõeldud Vene ,,Gibraltari” Eesti-poolne kindlus – ei omanud enam mingit 
praktilist tähtsust Eesti kui terviku seisukohalt. Teadaolevail andmeil valmistuti 
Haapsalus Osmussaare vallutamiseks suurejoonelise kava alusel. Neid töid juhtis oberst 
Wagner. Kui siis lõpuks 6. detsembril koos eesti omakaitslastega tehti dessant Osmus-
saarele, leiti suureks üllatuseks eest venelaste punkrite tühi süsteem! Venelased olid siit 
aegsasti lahkunud. 
 

[1961] Lahingutes Hiiumaa pärast 
Juri Tšernov. Nemad kaitsesid Lääne-Eesti saari. Tallinn 1961, lk. 58–66 

Hiiu saar, mis asub Saaremaast põhja pool, on viimasest tunduvalt väiksem. Saarel asus 
Põhja kindlustatud sektor, mida juhtis polkovnik A. S. Konstantinov, sõjakomissariks oli 
polgukomissar M. S. Bilenko. 

Punalipulise Balti Mere Laevastiku juhatus oli arvamisel, et suurte vaenlase jõudude 
dessandi puhul ei suuda väikene garnison vaenlasele kuigi kaua vastu panna. Juba enne 
vaenlase dessandi Hiiumaale saatmist käskis viitseadmiral V. F. Tributs Hango mereväe-
baasil välja töötada Hiiumaa kaitsjate evakueerimise plaan. 

Lahingud sellel saarel võisid vaid kinni hoida vaenlase suurt grupeeringut ja takis-
tada selle paiskamist itta. Kuid ka see oli sellel raskel sügisel väga tähtis. 

Olles koondanud suured jõud, alustasid fašistid 12. oktoobri koidikul dessandi 
saatmist Hiiu saare kagu- ja edelarannikule. Läände, Nurste piirkonda jõudis tugevdatud 
pataljon 30-el kaatril. Pimedust kasutades saatsid fašistid randa dessandi ja alustasid 
pealetungi. Selles piirkonnas asuv vaatlus- ja sidepost astus dessandiga lahingusse, kuid 
vaenlast pikemat aega takistada ta muidugi ei suutnud. 

Samal ajal jõudis lõunasse, Terkma piirkonda 15-el iseliikuval pargasel ida-
grupeering ühe tugevdatud polgu suuruses. Vaenlase dessandilaevade pihta avas tabava 
tule vanemleitnant M. A. Katajevi rannapatarei, mis asus Tohvri mõisa piirkonnas. Sel 
päeval lasksid Hiiumaa kaitsjad põhja ligi paarkümmend pargast ja kaatrit vaenlase 
vägede ja lahingumasinatega. Kuid fašistid paiskasid juurde üha uusi jõude. Dessandi 
väljasaatmist toetati patarei tulega Saaremaalt, vaenlase lennuväe intensiivsete 
rünnakutega ja laevade pealt tulistamisega merelt. 

Nurstes maale saadetud vaenlase läänegrupp tungis peale lõuna ja põhja suunas. 
Palju tüli tekitas hitlerlastele 44. patarei. See tulistas vaenlase kaatreid, kes püüdsid 
läheneda Sõru sadamale. Õhus lendasid kaatrite ja kai rusud. Üks ristleja ja neli vaenlase 
miiniristlejat avasid patarei pihta tule, teda tulistasid ka suurtükid Saaremaalt ja pommitas 
lennuvägi. Päeval hakkas sadama tihedat lund, nähtavus otsekohe vähenes. Et patareiga 
arveid õiendada, paiskasid fašistid osa dessandist Tohvri mõisa. „Olen ümber piiratud,” 
teatas M. A. Katajev staapi. „Juhin lahingut. Vaenlane on traattõkke juures. Olen tule all, 
lennuvägi pommitab, põletan salakirja võtme. Andke avalikult.” 

Fašistidele tekitati selle patarei vallutamise katsel suuri kaotusi. Paljud hävisid 
miiniväljal või hukkusid suurtükitule läbi. 

Olles suurtükid õhku lasknud, puhastasid patareilased pimeduse saabudes endale 
tääkide ja granaatidega teed põhja poole. Nad võtsid kaasa kõik haavatud. 

Suurtükiväe keskkeldrisse oli veel jäänud laskemoona tagavara. Keldri ülemaks oli 
seersant J. F. Popov. Kui hitlerlased patareile lähenesid, laskus kommunistlik noor Popov 
keldrisse ja sulges enda taga luugi. Suure jõuga plahvatus kandus saare kohale. Nii 
hukkus üks 44. patarei suurtükiväelane – seersant J. F. Popov. 

Läbimurdnud suurtükiväelased jõudsid Tahkuna piirkonda, kuhu olid taandunud 
meie väeosad, ja võtsid osa uutest lahingutest. 

Saare lõunarannikut kaitsesid 33. inseneriväepataljoni väeosad. Rood asus kaitsel 
kalmistu ääres kadakates. Pandi vastu kaua ning visalt, võideldes iga kivi pärast. Fašist-
likud väed tükkisid põhja poole. Nad olid läbi käinud kogu Euroopa ja lootsid niisama 
kiiresti lõpu teha ka Venemaaga. Siin, saartel, kohtasid nad aga äkki ootamatut vastu-
panu. Ja kellelt? Inseneriväepataljonilt, kelle võitlejad olid relvastatud pigem kirka ja 
labidaga kui vintpüssiga. 
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Vaenlane tõmbas kalmistu juurde järele suurtükid ja miinipildujad. Hitlerlased 
lootsid endile teed puhastada tule ja metalli abil. Ehkki nad olid saarele dessandi teinud, 
ei kulgenud pealetung hoopiski nii, nagu staapides oli plaanitud. 

Miinipildujate ja suurtükkide marutule all sai rood käsu taanduda. Taandumist jäid 
katma mõned võitlejad, kelle hulgas olid Grigori Titov Ukrainast ja moskvalane Vassili 
Smirnov. 

Titov käsikuulipildujaga varjas end tugevasti längu vajunud graniitristi taga, 
Smirnov ülejäänud võitlejatega lamas paremal pool, pika sirge kadakapõõsa ääres. Kui 
tulistamine lakkas, läksid fašistid rünnakule. 

Lagedal sügisesel põllul olid lahe foonil hästi näha ründajate figuurid. Titov laskis 
tühjaks ühe ketta ja haaras teise järele. Tagasipõrgetest valutas õlg. Vaenlase sõdurid 
lamasid ja tulistasid kalmistut automaatidest. Titov heitis pilgu paremale, kus lamas 
Smirnov. 

„Oled elus, Vasja?” hüüdis ta seltsimehele. 
„Elus,” vastas Smirnov, „üksi olen veel järele jäänud.” 
Titov vaatas kadakapõõsast. Sellelt varises kuulidest mahalõigatud oksi ja okkaid 

nagu vihmatilku maa peale. 
„Vasja, ara tõuse, niidavad maha. Kas granaate on?” 
„Ega ma ei karda. Tõrjume eemale. Sul on kettaid vaja?” 
Fašistid tõusid jälle. Titov hüüdis: 
„On vaja, anna mõned!” ja surus päästikule. Kuulipilduja tulistas üksikute 

laskudega. Seltsimees taipas, et padrunid on lõpukorral. Ta tõusis veidi ja tõukas kingult 
Titovi poole ühe ketta, siis teise. Esimene kukkus otsekohe kummuli, teine veeres 
peaaegu risti juurde, kus istus Titov. Meremees haaras ketta ja laadis kuulipilduja. Jälle 
kuuldus länguvajunud risti juurest pikk tihe valang. Meremees märkas pealetungijate 
keskel pikakasvulist käsikuulipildujaga fašisti. See hüüdis midagi sõduritele, võib-olla 
ergutas neid. Titov sihtis hoolega fašistile rinda ja surus päästikule. Lasku ei järgnenud: 
kuulipilduja tõrkus. 

Pea kohal lendasid vilistades kuulid. Fašistid tulistasid huupi, püüdes vastast kurdiks 
teha ja hirmutada. „Kui ma ei paranda – niidavad maha!” välgatas mõte. Äkki ta tahtis 
roomata Smirnovi juurde, tõusta teineteist emmates vaenlase kuulide all. „Kui juba 
hukkuda, las siis näevad, kuidas surevad nõukogude meremehed.” 

Juhuslik kuul sattus risti pihta. Graniidikillud kõrvetasid põske. Valu sundis teda 
kiiremini tegutsema. „Vale jutt, nii lihtsalt see ei lähe,” mõtles Titov näolt verd pühkides 
ja asetas granaatidesse sütikuid. 

„Vasja, pane granaadid valmis!” 
„Küll panen, ära karda.” 
Kui ründajad lähenesid, viskas ta ühe granaadi teise järele ja heitis pikali. Plahva-

tuste hoobid ei tundunud eriti tugevama. Ainult õhk hakkas kihutavatest kildudest äkki 
vinguma. Keegi karjus katkendlikult kurguhäälega. Titov asus jälle kuulipilduja juurde. 
Tal läks korda riket kõrvaldada. Lühike valang – ja jooksev pikakasvuline hitlerlane 
varises maha. 

„Vasja, tulista!” 
Vastust ei tulnud. Meremees andis pika valangu ja tõusis pisut. Ta jõudis näha, et 

põõsa juurde oli maha langenud Vassili Smirnov. Tuul liigutas tema heledaid juukseid, 
kuklas aga olid need verest tumedaks muutunud. 

Kuulipilduja hakkas uuesti kõnelema. Titov laskis välja ülejäänud padrunid ja end 
haudade taha varjates hakkas jooksma põhja poole, sinna, kuhu oli lahkunud rood. 33. 
pataljoni kuulipildureil oli õnnestunud fašistide pealetungi takistada. 

Visad lahingud jätkusid kogu Hiiu saarel. Eriti ägedad olid need Kassari saare 
juures, mis on tammi kaudu Hiiumaaga ühendatud, samuti Käina ja Nemba küla juures. 
Seal õnnestus fašiste mõni ööpäev kinni pidada. 

17. oktoobril taandus garnison viimasele peakaitsejoonele. See kulges Tarestest 
läände, peaaegu paralleeli mööda, ära lõigates Tahkuna poolsaare. Siin tuli Lääne-Eesti 
saarestiku kaitsjail anda viimased lahingud. 

12. patarei asus kirderannikul. Kui vaenlane selle juurde jõudis, olid suurtükid õhku 
lastud, isikuline koosseis aga oli asunud maismaakaitsele. Mõned patarei territooriumile 
õigeaegselt rajatud dotid ja dzotid olid nüüd eriti vajalikud. 
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Vaenlane lõikas ära kõik teed. Enne lahingut oli patarei isikulisele koosseisule 
teatatud: „Patarei on ümber piiratud. Meie ülesandeks on kulutada kogu laskemoon ja 
hävitada võimalikult rohkem vaenlasi.” 

Lahing kestis kogu päeva. Pimeduse saabudes tõi patarei sõjakomissar poliitjuht 
M. S. Kravets purustatud dzotist välja haavatud T. A. Heinolaineni ja A. J. Tšistjakovi. 
Nad suutsid vaevalt liikuda ja palusid endid maha jätta, et mitte riskeerida. Kuid Kravets 
oli kindel ja mehine inimene, ta ei jätnud seltsimehi maha. Neil õnnestus märkamatult 
vaenlase tõkestussalgast läbi murda ja vähekäidavale teele välja jõuda. Suurtükiväelaste 
südameid täitis meelekibedus ja viha. Nad olid võidelnud vapralt, kuidas aga peatada 
vaenlast, kui on olemas ainult isiklik relv, tuli taganeda. Nad liikusid Tahkuna suunas, 
sinna, kus käisid veel lahingud. 

Umbes kuu aega tagasi võitles leitnant Aleksander Jakovlevitš Tšistjakov Vormsi 
saarel. Selle saare väikesel garnisonil, keda tugevdati toetustega Hiiumaalt – viimaste 
hulgas oli ka Tšistjakov – , ei läinud korda fašistide dessanti merre paisata. Mitu ööpäeva 
olid kestnud visad lahingud. Haavata saanud Tšistjakov koos Vormsil säilinud meestega 
olid sunnitud Hiiumaale tagasi tulema. 

Tšistjakov lamas hospidalis. Kuid olukord sundis kõiki, kes vähegi suutsid relva 
kända, enneaegselt hospidalist lahkuma ja oma postile tagasi pöörduma. 

Saaremaal käisid juba rasked lahingud. Sel ajal toimus Tšistjakovi elus tähtis 
sündmus: leitnandile anti kätte uus punane raamat – parteipilet. See raamat vormikuue 
rinnataskus lisas uut jõudu, sundis maha suruma valu ja hirmu, kutsus võitlema kuni 
võiduni või kuni viimse veretilgani. 

Ja nüüd tuli noorel kommunistil, kelle parteistaaži võis loendada päevadega, vargsi 
läbi metsa tungida, alalises hirmus vaenlase varitsussalga peale sattuda. 

Lähenevate masinate mürin sundis kõiki kolme põõsastesse peitu pugema. Sisse-
lülitatud esituledega, just nagu oma kodus, liikusid mööda teed kaks vaenlase lahtist 
autot. 

„Kellel on granaate?” küsis poliitjuht. Tšistjakov ulatas talle granaadi. Teine oli 
Kjravetsil endal taskus. 

Sõbrad lamasid vaikides sarapikus. Pimeduses naksusid metalse loginaga vintpüssi 
lukud. Kui esimese autoni oli jäänud mõned meetrid, lendasid teele teineteise järele kaks 
granaati. Esilaternate valguses oli näha, kuidas granaadid õhus keerlesid ja teelt tolmu 
üles kergitasid. Autojuht märkas neid ja pidurdas. Auto esituled kustutati. Keegi ronis 
kabiinist välja, hüüdis midagi, kostus kaks plahvatust, mis tundusid metsavaikuses eriti 
tugevaina. 

Oli kuulda karjeid, oigeid ja tulistamist. Teine auto, olles peatunud, lülitas samuti 
tuled välja. 

Autode juures lamavad sõdurid tulistasid minutit kümme asjatult tumedate puude 
pihta. Tšistjakov ja Heinolainen tahtsid neile vintpüssidest vastata, kuid poliitjuht 
painutas püssitorud maa ligi: kolm vintpüssi ei tekita kahele rühmale automaaturitele 
suurt kahju, ainult reedab nende asukoha. 

Kui tulistamine katkes, kandsid fašistid, ilma et oleksid laternaid süüdanud, surma-
saanud ja haavatud esimesest autost teise. Teine auto pööras ümber, võttis vigastatud auto 
puksiiri ja sõitis tagasi. 

Mootorite mürin vaibus. Kolm suurtükiväelast väljusid uuesti teele ja liikusid 
Tahkuna suunas. Ja imelik, kas haavad tekitasid neile vähem valu või oli jõudu juurde 
tulnud, kuid nad läksid nüüd julgemaina ja täis veendumust, et murravad läbi omade 
juurde. 

Neil Lääne-Eesti saarte pärast peetavate viimaste lahingute päevadel oli ühe õhu-
tõrjepatarei komandör leitnant A. Ivanov saadetud luurele. Koos temaga läksid sellesama 
patarei madrus Karamai ja staabi poolt soovitatud kogenud meremees-luuraja, kes oli end 
lahingute ajal näidanud vapra ja leidliku võitlejana. 

Olles kogunud tähtsaid luureandmeid, suundusid meremehed omade juurde. Mööda 
soid liikudes läksid nad üle kaitsejoone. Lähedal asus purustatud küla. Nad otsustasid 
seda möödaminnes lähemalt vaadata. Leitnant väljus puude tagant ja suundus kaevu 
juurde. Samal ajal hüppas luuraja ettepoole, varjas endaga Ivanovi ja haaras vintpüssi. 
Kaks lasku kõlasid üheaegselt. Luuraja tuikus, tema madrusemüts kukkus kaevu. Ivanov 
asetas haavatu ettevaatlikult maha. 
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Selgus, et külas oli vaenlase vaatleja. Ohvitserile määratud kuul oli tabanud madrust. 
Asetanud haavatud meremehe telkmantlile, kandsid Ivanov ja Karamai ta omade juurde 
ning andsid üle hospidali. Hiljem evakueeriti ta suurele maale. Selle ennastohverdava 
baltimerelase nime, kes varjas enda kehaga ohvitseri, ei läinud korda kindlaka teha. 

18. oktoobril pidi algama garnisoni evakueerimine Hango poolsaarele. Kuid tormise 
ilma tõttu lükati see edasi 19. kuupäevale. Tulistamise ja pommitamise all hakkasid 
kaatrid ja mootorpaadid lähenema Hiiu saarele, et kaitsjaid peale võtta. 

21. oktoobri hommikuks jõudis osa kaatreid ja mootorpaate juba tagasi. Saabunute 
hulgas ei olnud polgukomissar M. S. Bilenkot. Seepärast tehti leitnant A. L. Terešt-
šenkole ülesandeks see ohvitser koos teiste evakueeritavatega Hangosse toimetada või 
tema saatus välja selgitada. 

Kaater „MO-239” jõudis päeval Lehtma sadama juurde, mis asub Tahkuna 
poolsaare idaosas. Sadama piirkonnas põles mingi maja, Kärdla suunas oli näha 
suitsusambaid. See kõik andis tunnistust hiljutistest lahingutest. 

Pika kai juurde, kuhu pidi jõudma kaater „MO-239”, viis kitsas laevatee. Paremal ja 
vasakul paistsid vees kivid. 

Juba juurdepääsu juures märkasid meremehed, et kaldal jooksevad mingisugused 
inimesed. 

Peagi kerkisid kaatri juures üles valged veesambad, meremehed said aru, et rand on 
vaenlase poolt vallutatud. Oli vaja kiiresti lahkuda. 

Uus plahvatus raputas kaatrit. Mürsk oli tabanud peakompassi. Leitnant Tereštšenko 
langes surnuna tekile, surmava haava pähe sai lülikomandör. Rivist väljalangenud 
ohvitsere asendas nooremleitnant S. G. Gontšaruk. Ei olnud kerge kivide vahel ja vaen-
lase tule all kaatrit ümber pöörata ning kurssi tagasi võtta. Kai juures lamavad fašistid 
tulistasid automaatidest. Kaatri lähedal vees lõhkesid miinid ja mürsud. Ainult tänu 
sellele, et vaenlane tulistas huupi, läks nõukogude meremeestel korda tulekattest merele 
läbi murda. 

Kuid kaatri „MO-239” vapra isikulise koosseisu katsumused ei olnud sellega veel 
lõppenud. Peagi tuli signalistilt teade: 

„Otsesuunas kuus kaatrit!” 
See oli vaenlane. Fašistid lähenesid. Kaatril „MO-239” kõlas lahinguhäire signaal. 

Sellest, et ebavõrdset lahingut vältida, ei saanud enam mõeldagi. Vaenlase torpeedokaat-
rid võisid kaatrile „MO-239” hõlpsasti järele jõuda. 

Fašistid ei kahelnud edus. Või veel: üks kuue vastu. Kuid lahingutingimustes ei saa 
arvestada ainuüksi matemaatikat. 

Vaenlase kaatrid lähenesid joonrivis. Baltimerelased võtsid oma lahingupostid sisse 
ja panid suitsutahvlid valmis. Radist jõudis Hangosse edasi anda, et kaatril „MO-239” on 
surmasaanuid ja haavatuid ning et kaater astub taas fašistidega lahingusse. 

Nooremleitnant Gontšaruk otsustas vaenlase rivi keskelt läbi lõigata, varjata kaater 
suitsukattega ja pidada lahingut kolme äralõigatud kaatriga. Hakkas hämarduma. See 
tõotas pääsemist. Ent kuni pimeduse saabumiseni oli vaja otsustavalt võidelda. 

Esimesena hakkas tulistama fašistide lipulaev. Selle pihta keskendasidki tule 
nõukogude meremehed. Nõukogude kaatri ümber hakkas vesi plahvatustest keema. 
Killud langesid õhukese korpuse pihta. Varisesid maha haavatud ja surmasaanud, kuid 
kaater ei katkestanud tuld. 

Lahing kohtamiskursil on lühiajaline lahing. Saanud aru, et fašistid hakkavad neid 
jälitama, kui nad vaenlase rivisse sisse lõikavad, pööras Gontšaruk kaatri „MO-239” 
vastaskurssi. Ta ei eksinud. Fašistid tegid samuti pöörde. Nüüd nende kaatrid, olles 
suitsukatte poolt eraldatud, liikusid kahes grupis. Jälle ründas Nõukogude kaater lähimat 
fašistide gruppi, lõikas nende rivvi sisse. Eeskujulikult tegutsesid jaokomandöride 
P. Tšernõhhi ja A. Podlevski suurtükimeeskonnad. Nõukogude meremehed nägid, kuidas 
üks vaenlase kaater õhku lendas. 

Punalaevastiklane Andrutski tulistas vaenlast kahest suurekaliibrilisest kuuli-
pildujast. Kild purustas ta käe. Kuid valust võitu saades jooksis ta ühe kuulipilduja juurest 
teise juurde ja jätkas tulistamist. 

Kolm korda astus kaater „MO-239” vastaskursil fašistide kaatritega lahingusse. Kui 
oli uputatud kaks vaenlase torpeedokaatrit, ei pidanud fašistid enam vastu ja pöördusid 
Hiiu saare suunas. Nende kolmas kaater, mis oli kaotanud liikumisvõime, triivis kividele. 
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Nii väljusid nõukogude meremehd sellest ebavõrdsest lahingust auga võitjaina. 
Öösel jõudis kaater „MO-239” Hango juurde. Teda juhtis komandöri abi nooremleitnant 
S. G. Gontšaruk. Olles vigastatud, jõudis „MO-239” küll reidile, kuid sadamasse sisse 
sõita ta enam ei suutnud. Kai juurde viidi vigastatud kaater puksiiris. Hiljem, kui kaater 
„MO-239” üle vaadati, leiti ainuüksi tema mastis 27 auku. 

Pärast Põhja kindlustatud sektori juhatuse lahkumist jäi Hiiumaale vanemaks 
komandöriks 36. inseneriväepataljoni komandör major G. S. Dubovski. Asjata püüti 
Hangost mahajäänute järele kaatreid saata. Hiiumaa juurde luurele saadetud leitnant 
V. M. Ogarkovi kaater võib-olla jõudis saarele, kuid tagasi ta ei tulnud. 

Ent Hiiumaa kaitsjad ei pannud relvi maha. Nad jätkasid lahingut Tahkuna piir-
konnas. Arvatavasti sel ajal kirjutati baltimerelaste vandetõotus võidelda viimse meheni, 
mis oli pudeliga merre visatud. Huvitava episoodi Tahkuna tuletorni viimastest kaitsjatest 
jutustavad saare elanikud. 

Tuletorni juurde oli järele jäänud vaid mõni punalaevastiklane. Nad ei jõudnud 
mööda kivist neeme mere äärde minna. Meremehed võitlesid kuni viimse padrunini. Neid 
jäi ikka vähemaks. Kui ainuke ellujäänu oli välja tulistanud kogu laskemoona, ronis ta 
tuletorni. 

Tahkuna tuletorni kõrgus on üle 40 meetri. Saanud aru, et nõukogude meremees on 
relvadeta, hakkasid fašistid teda taga ajama. 

Baltimerelane ronis tuletorni platvormile. Ees on meri, all suured kivirahnud, tagant 
on kuulda rautatud saabaste müdinat. Väljapääsu ei olnud. Et mitte vaenlase küüsi 
sattuda, viskas balti meremees alla oma vintpüssi ja siis hüppas ka ise tuletorni 
platvormilt alla. 

Kes oli see kangelane: kas rannapatarei suurtükiväelane, kaatrimeeskonna liige või 
üks inseneriväepataljoni võitleja? Kas läheb kunagi korda tema nime kindlaks teha? 

[1962] Lääne-Eesti saarestiku kaitsmine meie mereväelaste poolt 
P. Larin. Lahingud Eestis 1941. aastal. Tallinn 1962, lk 99–113 

Lahingud Hiiumaal. Saaremaa vallutamise järele korraldasid hitlerlased nädala aja 
jooksul oma väeosi, seadsid Saaremaa põhjarannikule üles suurtükiväepatareisid, täien-
dasid laskemoona ja muu varustuse tagavarasid. 

Hiiumaad kaitses kaks meie pataljoni, kes jäid sinna mandril lahinguid pidanud 16. 
laskurdiviisi koosseisust ning mõnest Haapsalust ja Saaremaalt taandunud merejalaväe 
allüksusest. Kõigi nende üksuste lahingulise juhtimise võttis enda peale Balti rajooni 
rannakaitse põhjasektori ülem polkovnik A. S. Konstantinov koos komissar 
M. S. Bilenkoga. 

Balti mere sõjalaevastiku juhatus tegi Hiiumaa kaitsjate vähesust arvestades Hango 
mereväebaasi juhatusele ülesandeks koostada aegsasti nende evakueerimisplaan. Hiiumaa 
kaitsjad võisid vaid ajutiselt osa vaenlase jõude kinni hoida. Kuid ka see oli momendil, 
mil Leningradi all rasked lahingud kestsid, väga tähtis. 

1941. aasta 12. oktoobri varahommikul alustasid fašistlikud väed operatsiooni Hiiu-
maa kaitsjate vastu. Ka selle saare kavatses vaenlane vallutada kombineeritud löögiga, 
saates kuude kohta meredessandid. Neid toetasid naabersaartelt aktiivselt raskepatareid, 
sõjalaevade suurtükivägi ja lennukid. Ainult Nurstes ja Sõrul läks vaenlase dessantidel 
korda meie väeosade rünnakutele vastu pidada, ülejäänud neli dessandigruppi hävitati 
nõukogude võitlejate poolt täielikult. Laiendanud juurdetoodud jõudude arvel oma 
dessandi Hiiumaa lõunaosas umbes jalaväerügemendi suuruseks üksuseks, jätkas fašistlik 
väejuhatus löökide andmist põhja suunas. 13. oktoobril kestsid kogu päeva ägedad 
lahingud Käina–Luidja joonel. Vaatamata laskemoona ja lahinguvarustuse vähesusele 
osutasid meie võitlejad järgmise nädala jooksul vaenlasele visa vastupanu, taandudes ise 
plaanipäraselt Tahkuna suunas. 18. oktoobril jätkusid lahingud Mudaste–Risti–Toriste 
joonel. Edasise vastupanu mõttetust arvestades andis meie väejuhatus samal päeval Balti 
mere sõjajõududele korralduse Hiiumaa, Osmussaare ja Hango kaitsjate Suursaarele 
evakueerimiseks. Järgmise kolme päeva jooksul lahkusid Hiiumaa kaitsjad laevadele, et 
esialgu Hangosse koonduda. Viimaste võitlusgruppide saarelt lahkumist katsid meie 
vaprad sõjaväelased, kes sageli ebavõrdses võitluses oma elu ohverdasid. 1949. aastal, 
kui neist kangelaslikkudest päevadest oli möödunud tervelt kaheksa aastat, leiti Hiiumaal 
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Balti mereväelaste Kurotškini, Orlovi ja Konkini kiri, milles nad teatasid: „Me näitame 
kogu maailmale, et nõukogude meremehed oskavad auga surra, täites oma kohuse isamaa 
ees! Hüvasti, seltsimehed! Tasuge fašistlikele elajatele meie surma eest.” 

ELKNÜ Läänemaa Komitee sekretär P. Soesoo, kes võitles Läänemaa vabatahtlike 
pataljoni koosseisus Hiiumaal, kattis Tahkuna poolsaarel teiste võitlusüksuste laevadele 
laadimist. Kui vaenlase sõdurid ta sisse piirasid ja vangi tahtsid võtta, laskis ta neil 
võimalikult ligemale tulla ja viskas siis granaadi enda jalge ette. Mehine kommunistlik 
noor eelistas pigem surra kui vaenlase kätte vangi langeda. Sellist vapruse ja sangarluse 
eeskuju näitasid lahingute perioodil paljud võitlejad nii saartel kui ka mandril. 

Seitsme nädala jooksul, s.o. 1. septembrist kuni 21. oktoobrini 1941 eksisteeris Hiiu-
maal, kaugel vaenlase tagalas, nõukogude kord. Inimesed käisid kindlustus-töödel, 
ehitasid kaevikuid, okastraat- ja raidtõkkeid, koristasid põldudelt vilja. 1. oktoobrist 
alustasid normaalset tööd isegi koolid! Vabatahtlikud aga võitlesid õlg õla kõrval 
Nõukogude armee ja sõjalaevastiku üksustega iga jalatäie maa eest. Pärast Käina vaenlase 
kätte langemist 15. oktoobril 1941 tõmbusid meie vabatahtlikud tagasi Nõmba alla ja 
sealt hiljem Kärdla alla. Vaprad patrioodid lahkusid Hiiumaalt viimastena. See oli 19. 
oktoobril, kui fašistlikud väed Tahkuna poolsaarel meie kaitsest piki mererannikut ja 
keskosas läbi murdsid. Vabatahtlikud asusid Lehtmaal laevadele, et Hango ja Kroonlinna 
kaudu Nõukogude tagalasse siirduda. 

Pärast Lääne-Eesti saarestiku mahajätmist ei lakanud Soome lahe suudmes ägedad 
võitlused fašistlike merejõudude vastu. Eriti tähtsat osa Leningradi ja Kroonlinna kaugete 
lähiste kaitsel etendas Hango mereväebaas koos Osmussaarega, moodustades sellel joonel 
meie Soome !ahe esimese kaitsepositsiooni. Hango kangelaslikud kaitsjad eesotsas 
kindralleitnant S. I. Kabanovi ja komissar A. L. Raskiniga läksid sõja esimestel nädalatel 
üle isegi pealetungile, vallutades Hango poolsaare lähedal rea saari ja skääre. Lendurid 
A. K. Antonenko ja P. A. Brinko pidasid edukaid õhulahinguid ja tulistasid alla mitu 
vaenlase lennukit, mille eest NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidium andis neile Nõukogude 
Liidu kangelase nimetuse. Hangot kaitsnud merejalaväelaste hulgas paistis mehisuse ja 
vapruse poolest eriti silma kapten B. M. Granini rood, kes oskuslikult tegutses maismaa-
rindel ja ümbruskonna saartel. Hango kaitsmisest võtsid osa ka Eestist mobiliseeritud ja 
vabatahtlikud. 

Hango kaitsjad evakueeriti kindla plaani alusel ajavahemikul 27. oktoobrist kuni 
2. detsembrini 1941. Osmussaarelt aga lahkusid viimased nõukogude sõjamehed 
1. detsembril. Suurt osa Lääne-Eesti saarestiku ja Hango evakueerimisel etendasid 
Suursaare kaitsjad. Selle saare kaudu siirdus enamik evakueeritavaist kaugemale taga-
lasse. Eriti intensiivselt evakueeriti Suursaare kaudu 1941. aasta 27. oktoobri ja 
9. detsembri vahel. Siis lahkusid viimased meie sõjamehed ka saarelt endalt. 

Leningradi kaugete lähiste kangelaslik kaitsmine meie armee ja sõjalaevastiku poolt 
etendas tähtsat osa fašistliku „välksõja” plaani nurjaajamisel. Baltimail, eriti Eestis 
kantud ränkade kaotuste tõttu ei suutnud hitlerlased Leningradi vallutada. Leningradi 
kaitseoperatsiooniga ühel ajal arenenud Smolenski lahingu tulemusena suudeti fašistlike 
vägede esialgset pealetungi hoogu kõigil rinnetel tõkestada. Tallinna ja Lääne-Eesti 
saarestiku kangelaslik kaitsmine meie vägede poolt hoidis kinni üldkokkuvõttes üle 
sajatuhandelise vaenlase väerühmituse, kes oleks muidugi Leningradi linna vallutamisele 
rakendatud. 

[1965] Sõjategevus Lääne- ja Hiiumaal 
Aleksander Jakobson. Suure võitluse algus. Tallinn 1965  

Hiiumaa koos Vormsi saarega moodustas umbes ühe viiendiku Läänemaast. Meil tuli 
siin jätkata tööd, mille olime sunnitud katkestama mandril. Maakonna täitevkomitee ja 
mõned tema tähtsamad osakonnad, partei- ja komsomolikomitee alustasid tööd. Saatsime 
igasse valda parteiorganisaatori. Peale igapäevase töö pidid nad pidama sidet sõja-
väeosadega: rahva abil sõjaväele oli ju saare kaitsmise seisukohalt suur tähtsus. Kord 
näiteks langes väeosa raadiojaam rivist välja anoodpatarei puudumise tõttu. Sõjaväelased 
pöördusid kohalike elanike poole. Nendelt saadigi kõlblikke anoodpatareisid ja raadio-
jaam võis jällegi töötada. 

Kui saarele hakati traattõkkeid püstitama ja muld- ning puitkindlustusi ehitama, tuli 
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jälle pöörduda kohalike elanike poole. Hiidlased ei keeldunud kunagi abist. Nende abiga 
paigaldati sadasid lennukitevastaseid poste lagedatele väljadele ja teede äärde ning 
tuhandeid parašütistidevastaseid teibaid põldudele. 

Muret tegi ka küsimus, kuidas riietada neid 31 merehädalist, kes pesuväel Hiiumaa 
pinnale jõudsid. Kärdlas oli kalevivabrik. Siin leidus külluses materjali, millest kanna-
tadasaanud seltsimeestele kehakatteid valmistada. Rõivaste õmblemiseks asutati töökoda, 
mis sõjaväe tööstuskombinaadi õmblustöökoja nime all ka hiljem väeosade, üksikute 
sõjaväelaste ja eraisikute tellimusi täitis. 

Seitsme nädala kestel, mis me viibisime saarel, piiratuna [316] merest ja vaenlasest, 
tuli pingeliselt töötada kõigil – nii saare kaitsjatel kui ka kohalikel elanikel. 

Teisiti arenesid aga sündmused Vormsi saarel. Mandri lähedust kasutades sooritas 
vaenlane saarele sissetungi juba 10. septembril. Kuna kaitse oli nõrk ja koosnes esialgu 
vaid 10-mehelisest allüksusest, siis ei suudetud vaenlasele kuigi tõsist vastupanu osutada. 
Vormsi kaitsjatele saadeti Hiiumaalt appi veel meremehi ja üks ehitusrood, mis koosnes 
Eestis mobiliseerituist. Saarel puhkesid ägedad võitlused. Mehist vastupanu osutati eriti 
saare läänepoolses osas, tuletorni juures. 

Viimased saare kaitsjad olid kogunenud tuletorni juurde ja panid siin visalt vastu. 
Nende hulgas oli ka ehitusroodu poliitjuht, endine partei Paldiski komitee sekretär Pruul. 
Tuletorn pidas vastu tükk aega, veel kahel järgneval päeval oli mul temaga telefoni-
ühendus. Samal ajal püüdsid Hiiumaa kaitsjad seltsimehi päästa. Nad saatsid kahel ööl 
mootorpaadil välja päästemeeskonna. See ei andnud aga tulemusi, sest tuletorn oli 
vaenlase poolt blokeeritud. Kolmandal ööl katkes telefoniside tuletorniga. 

Kuuel mereväelasel õnnestus leida ühe kaluri juures varju. See patrioot riskis oma 
eluga, toitis mehi kahe nädala kestel ning saatis nad soodsal võimalusel paadiga merele. 
Kangelaslikud mehed jõudsid õnnelikult Hiiumaale. 

Mõni aeg pärast Vormsi saare vallutamist tegi vastane katse saata dessantsalk 
Vormsist Hiiumaale. Meie kahuritulega aeti see katse nurja. 

Seejärel ei rünnanud vaenlane meid mõne aja kestel merelt üldse. Seda ägedamalt 
alustas ta saare kaitsjate ja elanike kimbutamist õhust. Fašistid pommitasid ka Heltermaa 
ja Kärdla sadamat, kus paiknesid kaluripaadid. Patrullides päeval liiklusteede kohal, 
püüdsid nad halvata igasugust liiklust. Nad pidasid jahti üksikute ratsanike, jalgratturite ja 
isegi jalakäijate peale, tulistades neid madallennult. Mõnikord loopis vastane ka 
provokatsioonilise sisuga lendlehti. 

Meie omalt poolt tegime kõik võimaliku, et hoida elanikkonda sise- ja välis-
poliitiliste sündmustega kursis. Tõlkisime eesti keelde Nõukogude Informatsioonibüroo 
teateid, valitsuse teadaandeid ja ajalehtede artikleid. Paljundasime neid kirjutusmasinal ja 
saatsime valdadesse laiali. 

Sõjaolukorrast ja sellega kaasnevaist raskustest hoolimata alustasid koolid 
1. oktoobril tööd. Viisime läbi ka õpetajate nõupidamise, kus arutasime õppetöö korralda-
mise küsimusi. 

Viljakoristamine ja teised sügisesed põllutööd edenesid saarel hästi. Raskusi oli vaid 
petrooleumiga. 

12. oktoobri ööl alustas vaenlane sissetungi Hiiumaale korraga mitmest kohast. 
Need dessandid likvideeriti pärast ägedat võitlust. Paar tundi hiljem õnnestus fašistidel 
Jausarannas ja Nurstes siiski maale tulla. Hommiku eel kinnitasid nad kanda ka Kõpus. 
Kuna [317] saarel puudusid värsked reservid, siis ei olnud enam võimalik randunud 
fašiste merre suruda. Nurstest ja Jausarannalt alustasid hitlerlased pealetungi Tohvri 
suunas. 15. oktoobriks jõudsid vaenlased Käina juurde. Pärast Käina mahajätmist, mis 
põles terve ööpäeva, osutati vaenlasele tugevamat vastupanu veel Nõmba küla juures, kus 
lahing kestis kuni 16. oktoobri õhtuni. 

Üheaegselt grupiga, kes tungis Kärdla suunas lõuna poolt, Nõmba kaudu, liikus veel 
vaenlase teine grupp Suuremõisast Palade poole. Mõlemad grupid jõudsid Kärdlani alles 
17. oktoobri hommikul. Kärdla kagupoolsel serval puhkes äge lahing. Meie laskur-
väeosad osutasid siin vaenlasele visa vastupanu. Kuid vaenlase arvuline ülekaal sundis 
meie väeosi tagasi tõmbuma. 

Lahingutegevus kandus üle Kärdla linna, kus tekkisid tulekahjud. Sellises olukorras 
ei saanud kaugelaskepatareid Tahkuna poolsaarelt laskurväeosi enam toetada. Kärdla tuli 
maha jätta ja taanduda Tahkuna poolsaarele, varem ettevalmistatud kaitseliinidele. Siin 
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kestsid võitlused 17. kuni 20. oktoobrini. 
Vaatamata Tahkuna kindlustatud kaitseliini olulistele puudustele, ei suutnud 

vaenlane seda läbi murda relvade jõuga, vaid üksnes reeturi abiga. Metsavaht, kes teadis 
läbikäiguteed miiniväljast, reetis oma rahva ja juhatas vaenlase üksused meie kaitsjate 
selja taha. 

20. oktoobriks olid meie jõud surutud poolsaare otsa, tuletorni ja Lehtma sadama 
joonele. 

Hiiumaa kaitse ülem polkovnik A. Konstantinov koos Hango poolsaare kaitse 
ülemaga otsustasid lõpetada organiseeritud vastupanu ja evakueerida väeosad Hangesse. 
Nii sattusin ka mina torpeedokaatrile, millel polkovnik Konstantinov koos oma staabiga 
Hiiumaalt Hangosse suundus. [318] 

[1966] Hiiumaa kangelasliku kaitsmise 25. aastapäeva eel. Nad 
võitlesid saare lõunapiiril ... 

K. Ilus 28. mai 1966 Nõukogude Hiiumaa nr 63 lk 3 

Sõru brigaadi paatkonnavanemal Villem Pomerantsil on kevadel kiire. Siiski leidis ta 
ühel päeval, kui seisevnoodad olid alles sadamasillal, aega jutustada nendest, kes veerand 
sajandit tagasi kaitsesid Hiiumaad fašistlike vägede vastu. 

Nõukogude sõjameestega kohtus Villem esmakordselt 1939. a. lõpus, kui vastavalt 
NSV Liidu ja kodanliku Eesti valitsuse vahel sõlmitud lepingule hakati Tohvril rajama 
Punalipulise Baltimere Laevastiku rannapatareid. Ehitusel said tööd ka ümberkaudsed 
mehed, keda kalapüük nendel aegadel ära ei elatanud. Tõsi küll, algul ei olnud tasu-
tingimused sugugi soodsad. Ettevalmistavad tööd olid antud välja erafirmale ja see püüdis 
harjunud kombel lõviosa tööviljast endale saada. Pealegi keelas kodanlik valitsus maksta 
kõrgemat tasu, kui oli Eestis kombeks. Võis ju see ka teisi ehitustöölisi õhutada ette-
võtjatele nõudmisi esitama. 

Pärast mitmekordseid nõudmisi suurendati siiski näiteks puuseppade tunnitasu 25-lt 
sendilt 35-le sendile. Korralikku palka hakkas aga saama alles 1940. a. suvel, pärast töö-
rahva võimuletulekut. 

Villem Pomerants mäletab tänapäevani sõbralikke, elurõõmsaid madruseid, kellega 
ta patareide rajamisel külg külje kõrval töötas. Töid juhatas kogemustega sõjaväeinsener 
vanemleitnant Nareika. Headeks sõpradeks said eestlastest töömehed seersantide 
Strelnikovi ja Pustõnnikovi, madruste Popovi, Turovi ja teistega. 

1941. a. kevadeks oli Tohvril üles seatud 4 rannakaitsesuurtükki, mis ähvardavate 
valvuritena kaitsesid juurdepääsu meie kodumaa rannavetesse. Paljudest eilsetest ehitaja-
test olid saanud kahurväelased. Patareid juhatasid vanemleitnant Papajev ja poliitjuht 
Passajev. 

Suure Isamaasõja esimesest päevast alates tuli Tohvri umbes 300-mehelisel garni-
sonil elada häireolukorras. Patarei lõi tagasi kõik vaenlaste katsed tungida Soela väina või 
Hiiumaa läänerannikule. 

Sügisel muutus Hiiumaa garnisoni olukord eriti tõsiseks. Oli okupeeritud kogu Eesti 
mandriosa ja septembris vallutati pärast raskeid lahinguid ka Saaremaa. Hiiumaa jäi ainsa 
bastionina kaugele vaenlase tagalasse. Tema vallutamiseks tegid fašistid hoolikaid ette-
valmistusi. Nii olevat Saaremaa rannikule vastu Hiiumaad üles seatud 380 kahurit, mis 
pidid toetama sealt tehtavat dessanti. 

Dessant algas 12. oktoobri varahommikul. Nagu Villem Pomerants meenutab, 
langes meie vägede rannakindlustustele tugev tulelöök, millele oma suurekaliibriliste 
mürskudega vastas Tohvri patarei. Siiski pääses Tärkmalt veidi idapool maale umbes 
1000 mehest koosnev dessant, kes oli väina ületanud praamidel ja paatidel. Nende 
maabumist kaeti hoolikalt suitsukattega, mis raskendas rannakaitse tegevust. 

Osa dessandist pöördus Käina poole, mitmesajameheline grupp aga tungis Tohvri 
suunas. Esimene lahing selle grupiga toimus Tilga männikus, järgmine Lepiku küla põllu-
mäel. Fašistide eeliseks oli automaatrelvade omamine ja sellepärast olid saare kaitsjate 
kaotused nendes lahingutes suuremad kui sakslastel. 

Kuna oli näha, et patareid kaitsta ei õnnestu, anti käsk tema õhkulaskmiseks. 
Täielikult lendas õhku üks suurtükk koos laskemoonakambriga. Teistel suurtükkidel lasti 
puruks torud. 
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Balti mereväelased kaitsesid patarei positsioone viimase võimaluseni. Kui Villem 
Pomerants 3 päeva pärast lahingut läks patareide juurde, nägi ta oma head tuttavat 
seersant Strelnikovi lamavat vaatluspunkti sissekäigu juures relva käes hoides. Tema 
juures polnud enam ühtegi padrunit. Viimase kuuli oli endale hoidnud ka Strelnikovi 
seltsimees, kes istus vaatluspunkti meeskonnaruumis voodil ja oli meelekoha juurde 
asetatud vintpüssi päästiku täägiga alla vajutanud. Baltimere madrused eelistasid 
fašistlikule vangipõlvele surma. 

Nüüd on vaatluspunkti ja patareide ümbrus kasvanud võsastikku. Kuid miski ei 
kustuta ajaloo lehekülgedelt tegusid, mis siin tehti veerandsada aastat tagasi. 

[1966] 25 aastat Eesti saarte kaitsmisest. Taganeda polnud kuhugi 
Grigori Titov, Anatoli Zlobin 6.-20. september 1966 Nõukogude Hiiumaa 

Ajakirja „Molodaja Gvardija” käesoleva aasta juuninumbris hakkasid ilmuma Puna-
lipulise Balti Mere Laevastiku veterani Grigori Titovi mälestused Suure Isamaasõja 
päevilt. Anatoli Zlobin on need kirjanduslikku vormi valanud. 

Autorid ise ütlevad, et kõik vastab seal tõele ka siis, kui kirjeldatu tundub lausa üle-
loomulik. Just nõnda oli elus. Kõik pandi kirja nii, nagu oli. 

Tegelikkusega kooskõlas on viimane kui üks isiku- ja kohanimi ning kuupäev. 
Mõistagi jõudis kõnealuste sündmuste algusest möödunud veerand sajandit mälust 
mõndagi kustutada. Säärasel puhul otsiti abi mitmesugustest dokumentidest, arhiivi-
materjalidest ja teistelt asjaosalistelt.Alljärgnevalt avaldatavas katkendis meenutatakse 
kaitselahinguid Hiiumaal 1941. a. 

1. Roheline rakett 
Langevarju küljes rippuv ereroheline rakett kallas laugja liivasaare ja luited pikalt üle 
elutu, külma valgusega. Tuhmi kohinaga veeresid lained rannaliivale, et samas jälle tagasi 
libiseda. Lennukimootori müra vaibus kauguses. Veel üks rakett sähvatas taamal põlema 
ja tardus mere kohale... 

Rakette säras kõikjal ümberringi. Nii on see vaid kahel puhul: võidusaluudi ajal ja 
piiramisrõngas. Võidusaluut oli alles tuhandete kilomeetrite ja tuhandete lahingute taga, 
tee sinna nõudis miljoneid inimelusid. Viibisime kolmandat tundi piiramisrõngas. 

Naaberjagu võttis eile sakslase vangi. Lahingus haavatud hitlerlane pudenes ise-
liikuvalt praamilt merre ja laine kandis ta kaldale. Ülekuulamisel seletas mees, et homme 
tehtavat Hiiumaale otsustav dessant: Hitler ise käskinud Väinamere saared Nõukogude 
vägedest viimaks ometi puhtaks teha. Sakslasele pakuti tulist teed, ta kogus end kähku, 
käitus üha ülbemalt ja ajas lõpuks jalule kalpsates käe õieli natslikuks tervituseks. Pärast 
küsitlust viidi vang minema – ümberpiiratud ei või endale lubada luksust vastaseid ellu 
jätta, et neid valvata. 

Pikutan rannal kummulipööratud paadi all ja mõtlen homsest dessandist. Padrunid 
on lõpukorral, leib päriselt otsas, sooja toitu pole meile toodud tervelt kolm päeva. Tuju 
on sant ... 

Vahepeal on kulunud hulk aastaid. Nüüd on mul sootuks selgem ülevaade rinde-
olukorrast Läänemere basseinis 1941. a. sügisel. Tookord aimasin sellest õige vähe. 

Mida võib teada sõdur – isegi kui tema lõkmeid ehivad kaks kolmnurka ja ta on jao-
komandör? Sõdur teab, mida tehakse naaberjaos ja -rühmas, mis toimub teda tulega 
toetavas suurtükipatareis. Kui tal juhtub staabis tutvusi olema, ütleme radisti näol, siis 
teab sõdur pisut rohkem. Paraku ei armasta staabiradistid sõduritega sõprust pidada. Väe-
juhatuse plaanid paistavad sõduritele ikka pühad ja mõistatuslikud, vaenlase kavatsused 
aga lihtsalt arusaamatud. 

Pistan pea paadi serva alt välja. Üksteise järel süttivad silmapiiril raketid: hitlerlased 
valgustavad Saaremaa rannavesi. Üksluiselt rabiseb lumelörtsine vihm vastu paadipõhja. 

Korraga kostab kuskilt kitarrimäng. See näib nii absurdne, et ma ei usu oma kõrvu. 
Kuid kitarrimäng kostab aina valjemini ja selgemalt. Siis matab selle lühike automaadi-
valang. Pill jääbki vait. 

„Petja Lavrov sõrmitseb kitarri,” ütlen ma. Olen juba õppinud iseendaga juttu ajama. 
Väsimus muudab silmalaud tinaseks. Justkui läbi une kuulen ma taas pillihelisid. Kuid 
need ei kosta enam siit – tean seda kindlasti. 
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Kitarri asemele on tulnud bajaan. Koos teistega laulan ma valjusti: „Homme sõda 
kui on...” 

Meie tuba on rahvast tulvil. Minu vastas üle laua istub ema, tema kõrval mu 
vanemad vennad. Minu vasakul käel on Siima, kes kogu aeg kohmetult naeratab. 

„Siima on tubli tüdruk,” ütleb ema. „Ära teda maha jäta, ole talle truu.” 
Siima punastab... 
Bajaan oigab ja nutab. Olen õnnelik ning purjus. 
Järgmisel hommikul lähen arstlikku komisjoni. 
„Poisi tervis on igapidi korras,” tunnistab näpitsprille kandev vanapoolne arst. 
Tema kõrval istuv teise järgu kapten vahetab tohtriga pilgu ja ütleb: 
„Võtan ta ära.” 
Niimoodi sattusingi ma Punalipulisse Balti Mere Laevastikku. 
Tallinnas oli palju päikest ja muusikat. 33. inseneripataljon paiknes otse mere ääres. 

Neljakümnenda aasta kevadel kolisime Hiiumaale. 
Läänemeri hakkas mulle algusest peale meeldima: hallid lained, lausikud leet-

seljakud Ja neemed, kivirahnud ja kohisevad männid. 
Väinamere saari nimetatakse Soome lahe väravaks. Nii see ka on. Tahkuna poolsaar, 

Hiiumaa põhjapoolseim punkt, ulatub kaugele merre. Soome lahe vastaskaldal asuvasse 
Hankosse pole sealt linnulennult üle üheksakümne kilomeetri. Kelle käes on Hiiumaa ja 
Hanko, see valitseb kogu Soome lahte: paar-kolm kaugelaskepatareid sulgevad juurde-
pääsu Kroonlinna ning Leningradi lähistele. Seadsime Tahkunale üles kaks patareid – 12. 
ja 316. Ka Hankos rajati suurtükipositsioonid. 

Esimesed õppelaskmised olid juba seljataga. Süngelt põrnitsesid suurtükisuud merd, 
aga me ei uskunud, et need võiksid tõemeeli kõnelema hakata: Soome sõda oli lõppenud, 
Eesti astunud Nõukogude Liidu koosseisu. Näis, nagu jääks Läänemerel pikaks ajaks 
rahu püsima. Saatsin juba kirja koju, et tulen varsti puhkusele. 

Ühtäkki puhkes sõda. Koidikul tulistasid Saksa lendurid meid pardarelvadest. 
Seisime mändide all rivis, oodates edasisi korraldusi. Telgid olid kuulidest läbi puuritud. 
Kaks meest said haavata ja toimetati autoga sanitaarpataljoni. 

Mul on selgesti meeles mind sõjateele saatmisel vallanud tusatunne. Olime ju 
saanud koos Vassili Smirnoviga vaba pühapäeva ja otsustanud sõita Tarestesse küla-
noorte peoõhtule. Nüüd polnud kahtlust selle sõidu ärajäämises... 

Teise sõjapäeva hommikul heitsid hitlerlased Hiiumaale õhudessandi. Kogu päev 
kulus mul töökojas autosid korrastades, vastase langevarjumeestest kuulsin alles pärast 
lõunat. Läksime metsa. Langevarju kuppel oli männilatva kinni jäänud, sakslane kiikus 
selle nöörides. Tema norgus pea oli verine ja millegipärast polnud mehel saapaid jalas – 
kalifeepükstest tolknesid tohutud sinetavad pöiad. 

Lõikasime langevarju nöörid läbi ja matsime hitlerlase maha. 
Õhtul põikasin juhtumisi klubisse. Keset ruumikat tuba seisis piljardilaud, kuulid ja 

kiid vedelesid sealsamas. Möödaminnes tõukasin ma üht kuuli – see põrkas vastu laua-
serva, veeres tagasi ning kukkus võrku. Enam polnud mahti meelt lahutada. Sõda nõudis 
oma. 

2. Ümberpiiratud saare argipäev 
Augustikuu teisel poolel evakueerusid Nõukogude väed Tallinnast. Väinamere saarte 
garnison lõigati lõplikult ara Punaarmee peajõududest, kuid ometi ei kaotanud me lootust. 
Uskusime, et nüüdsama peab toimuma murrang sõjategevuse käigus, et vaenlane peata-
takse ja algab meie võidukas pealetung. Kahjuks veeres päev päeva järel õhtule, aga abi 
ei tulnud. Rinne nihkus üha kaugemale sisemaale. 

Selleks ajaks oli mind määratud kuulipildujarühma ülemaks. Minuga koos asus 
kuulipilduriametisse mu sõber ja kaasmaalane Vassili Smirnov. 

Meie tulistuspunkt oli rajatud kivide vahele. Graniidirahn varjas meid õhuvaatluse 
eest, jättes vabaks vaate merele. Jah, lennukilt ei saadud meid märgata. Kuid selle eest ei 
tohtinud me ka lagedale ilmuda: vahetpidamata saare kohal saalivad hitlerlikud lendurid 
oleksid otsekohe avanud meie pihta kuulipildujatule. Sooja toitu ja padruneid toodi meile 
öösiti. 

Augustikuus algasid udud. Ööd venisid järjest pikemaks, koit laskis ennast kaua ja 
tüütult oodata. Tegime ikka nii, et mina ja Vassili olime üheskoos kuulipilduja taga 
vahikorras, meie paarimehed suigatasid sel ajal. 
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Tuult ei ole, meri on vaikne. Läbi udu hakkab kostma summutatud mootorimürin. 
Telefon heliseb. Räägib roodu komandör Tihhomirov. 
„Kas kuulete?” pärib ta. „Olge lahinguks valmis!” 
Liibun vaatepilu vastu. Udust eralduvad ähmased varjud: hitlerlased lasevad kaatri-

telt paate vette ja hakkavad kalda poole sõudma. Ootame kannatlikult. Meie ülesanne on 
vaenlane võimalikult kalda lähedale meelitada ja avada siis tema pihta risttuli kõigist 
kuulipildujaist. 

Paadid on juba jõudnud madalasse vette, – hitlerlased ronivad üle parda ning 
tõttavad ranna poole. Siis lõhestavad esimesed lasud hommikueeiset vaikust. Kuulirahe 
paneb merevee kobrutama, ähmased varjud kukuvad ja kaovad vee alla. Keegi röögatab 
metsikult, samas paiskub üles hall veesammas, kostab tume raksatus. Seal lõhkes miin. 

Ka sakslased on avanud korrapäratu tule. Ent pikkamisi annab nende visadus järele, 
juba jooksevad nad tagasi paatide juurde. Üksteist tõugates ronitakse jälle üle parda. 

Paadid kaovad uttu. 
Hitlerlaste kõik katsed Hiiumaal dessanti maale saata nurjuvad. Me ise ehitasime 

kindlustused, kust me nendega nüüd lahinguid lööme. Üksteisest 250 meetri kaugusel 
asuvad kuulipildujapesad moodustavad ühtekokku läbipääsmatu tulevailli. Madal 
kaldaäärne vesi on mineeritud. Peale selle seadsime sinna veealuseid okastraattõkkeid. 
Okastraat ja miinid kaitsevad meid kindlalt. 

Nagu juba öeldud, on Hiiumaa Väinamere saarte võti. Ajapikku aru saanud, et neil 
ei õnnestu seda otserünnakuga vallutada, asetasid sakslased pearaskuse Saare- ja Muhu-
maa ründamisele. Udu hakkab kerkima. Meri on lage. Kuid mitte kauaks. „Pardikari 
ilmub nähtavale,” teatab vaatleja. 

Tõepoolest – silmapiiril on „part” – Saksa sõjaväe transpordilaev, mida „poegadena” 
ümbritsevad torpeedo- ja valvekaatrid. 

Siis aga vappub maa. Möödub paar sekundit, enne kui plahvatuse mürin meieni 
jõuab: see on 12. patarei hääl. 

Lähen vaatepilu juurde ja võtan binokli. Merest kerkib veesammas. Kohe seejärel 
teine ja kolmaski: oma sõna ütleb sekka Hanko patarei. „Pardipojad” pagevad kähku 
igasse külge. 

Kolm kaatrit võtab kursi patareile, et seda vaikima sundida, aga 12. tulistab endiselt 
korrapäraselt. Juba on „part” kirbule võetud. Järgmine mürsk tababki märki. 12. patarei 
kannab tule kaatritele. Kalda varjust kihutavad merele kaks meie valvelaeva. Nad lisavad 
kiirust, nende ahter istub aina sügavamalt vees, terav vöör kerkib kõrgele lainete kohale. 
Maha jääb kiiluvee vahutav riba. 

Meie laevad manööverdavad, lähenevad hitlerlastele mere poolt küljest, et neid 
vastu kallast suruda. Siis läkitab üks sakslane teele torpeedo. Laev teeb küll pöörde, ent 
juba on hilja. Torpeedo lõikub ahtrisse. Taas kerkib üles veesammas ning taeva alla 
paiskub metallitükke. 

12. patarei tulistab üha tihedamini. Nüüd tabab suurekaliibriline mürsk Saksa kaatrit, 
ja see puruneb tükkideks. Plahvatuse kõmin kaigub veel kaua mere kohal. Ülejäänud kaks 
hitlerlaste alust kiirustavad minekule. 

Sakslastel ei õnnestunud meist jagu saada ei maal ega merel, ei dessantide ega 
kaatritega. Siis võtsid nad tarvitusele teistsuguse taktika – otsustasid meid õhu-
rünnakutega põlvili suruda. 

Varahommikust hilisõhtuni tiirlesid Hiiumaa kohal vastase lennukid. Raevukalt 
rünnati meie patareisid ja pommitati kindlustusi. Varjendist ei tohtinud peadki välja pista. 
Meie lennuväge polnud Hiiumaa kohal peaaegu üldse näha, ja hitlerlased tegid, mis nad 
iganes tahtsid. 

Sumedal augustiõhtul ilmus taeva alla kolm lüli Saksa lennukeid. Nad lendasid üle 
12. patarei, üle meie tulistuspunktide, ja kummalisel kombel jätsid pommid sedapuhku 
loopimata. Vaevalt saime selle üle rõõmu tunda, kui kusagil meie selja taga raksatas viis 
vägevat plahvatust. 

Möödus mitu piinavalt vaikset minutit, siis hüüdis keegi kaldalt: 
„Laod! Meie laod!. . .” 
Pikkamisi tõusid metsa tagant paksud suitsupilved. Igast kandist jooksis mehi ladude 

poole. Veel oli lootust, et tulekahju õnnestub kustutada. 
Esmakordselt elus nägin ma, kuidas põleb jahu. Unnates lahvatas pimestavalt valge 
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leek. Näis, nagu oleks tuli haaranud hoopiski püssirohulao või nagu lõõmaks seal sulatus-
ahi. Keegi tegi katset ukse juurde joosta, kuid varises enne maha: kuumus oli talumatu. 

Üle metsa ründasid meid kaks vesilennukit. Viskusin maanteekraavi, tundes, kuidas 
kuulid otse mu kõrva ääres maasse tungivad. 

Siis võnkus maa. Terve saar justkui oleks teinud kõmistava sammu. Tõstsin kohku-
nult pea. Metsa kohal paistsid tulesambad. Alles mõni viiv hiljem lõi raksatus meil 
kõrvad lukku. Saksa pommitajad kadusid mandri suunas. 

Laskemoonalaod lendasid õhku. Nüüd polnud meil enam mingeid tagavarasid – ei 
mürske, granaate, padruneid, ei leiba, suhkrut ega jahu, – mitte midagi sellest, mida 
sõduril hädapärast vaja läheb, et ta võiks tulemusrikkalt oma sõjamehekohust täita. 

Õhtuni ei lakanud plahvatused saare teises servas. Tulekahju lõõmas vaibumatu 
jõuga. Toiduainetelaost õnnestus päästa kõigest kümme kotti suhkrut. 

Neist kurbadest sündmustest rääkisid sõdurid veel kaua. Kuidas võisid sakslased nii 
täpselt teada meie püüdlikult maskeeritud ladude asupaika? Liikus kuuldus, nagu oleks 
kuskilt talust Saksa lendurile märku antud. 

Mõne päeva pärast juhtusin parajast! staabis olema, kui leitnant Vartšenko minu 
juurde astus. 

„Titov! Tore, et sa siin oled. Tuled kaasa eriülesande täitmisele.” 
„Just nii!” 
„Mine garaaži ja võta sealt bensiininõu. Siis tule staapi.” 
Mõistmata, misjaoks staabis bensiini vaja läheb, valasin ma kannu täis ja tulin 

tagasi. Ukse ees seisis veoauto. Mitu meest kandsid staabist välja vineerkaste, paberi-
kimpusid ja dokumendi kotte. tu 

„Mis sa niisama seisad!” ütles Vartšenko. „Aita peale laadida.” 
Kui koorma peale saime, sõitsime metsa. Leitnant Vartšenko istus juhi kõrval 

kabiinis ja näitas teed. Auto jäi seisma metsalagendiku serval. 
„Rutem, rutem - kuni Saksa lennukid ei tule!” kiirustas Vartšenko meid takka. 
Sain nüüd aru, mis eesmärgiga me olime siia sõitnud. Leitnant läks paberikuhja 

juurde ja valas selle bensiiniga üle. Keegi süütas tiku. Kuiv leek vupsas üles.  
Tules põles minu nimi ja mu kodukandi mehe Vassili Smirnovi nimi. Põles mu 

sünniaasta ja paik, kus ma olin ilmale tulnud ning üles kasvanud. Põlesid mu 
autasustamislehed, mis jäidki mandrile saatmata. Põles mu sõjaväeline auaste, mille üle 
ma nii uhke olin ja millele ma ei tohtinud häbi teha. Kõik see, mis kuulus mulle, oli 
ainuüksi minu päralt ja eraldas mind teistest, sao tuleroaks, jättes endast järele vaid 
sõõmu kibedat suitsuvingu ning näputäie halli tuhka. 

Väeosade nimekirjad, kindlustuste skeemid, punaarmeelaste isikutunnistused, raha-
pakid, käskkirjade toimikud, fotod, distsiplinaarmäärustikud, radiogrammid, kaardid ja 
šifrid – kõik lendas tulle.  

Veoauto saab kähku tühjaks. Vartšenko heidab ka oma isikutunnistuse ja rahakoti 
tulle. Ainult parteipileti jätab ta alles, peites selle pluusi alla. 

Tuli jõuab oma tööga lõpule, õrn tuulehoog puistab tuhka mööda lagendikku laiali.  
„Ongi kõik, seltsimehed,” ütleb leitnant Vartšenko. „Küllap te taipasite, misjaoks me 

nõnda talitasime. Ülearu lobiseda pole vaja.” 
Jah, me taipasime. 
Väeosadesse Hiiumaal ei jäänud peaaegu ainsatki paberilehte. Järgmisel päeval 

maksis mul suurt vaeva leida naaberroodust jooneline vihikuleht. Kirjutasin sinna 
avalduse palvega võtta mind vastu Üleliidulise Kommunistliku (bolševike) Partei 
liikmeks ja viisin selle staapi. 

3. Piiramisrõngas tõmbub koomale 
Külm on ... Rõske tuul poeb paadi alla, ma ei saa kuidagi sooja. Üksluiselt rabiseb 
lumelörtsine vihm vastu paadipõhja. 

Mulle näis, et ma olin tukastanud kõigest üheainsa minuti, kui külm mind üles ajas. 
Kobasin käega ümberringi: Vassili Smirnovist mitte jälgegi. 

„Vasja!” hüüdsin kohkunult, ise paadi alt välja ronides. 
Ümberringi oli kõik pime ja vaikne. Polnud kuulda ei kuulipildujatärinat ega 

suurtükimürinat. Ainult meri kohises ja vihm sahises. Kusagil kaugel rippusid taeva all 
raketid. 

Siis hüütakse eemalt: 
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„Tule siia!” 
Jooksen veepiirile ja peaaegu et komistan otsa Vassili Smirnovile. Ta tuleb mulle 

kummargil vastu, veeretades enda ees mingit tumedat rasket eset. 
„Vaata, mis mina leidsin!” ütleb sõber rõõmsalt. „Jooksin, et sooja saada, ja ennäe, 

mis mulle jalgu jäi ...” 
Võivaat oli kaldale uhutud. Vaevaliselt veeretame kogukat ja libedat vaati mööda 

märga liiva. Otsekohe saan minagi sooja. 
Meie paadi juurde koguneb terve rühm. Imekombel leitakse kuskilt kannikas leiba, 

ja algab tõeline pidusööming. 
Keegi igatseb punnsuutäit hunditulist. 
„Jah, see juba oleks midagi!” ohatakse teisal. Tunnen ära Pjotr Lavrovi, meie 

igavese naljahamba ja vembumehe hääle. „Ega me nõua tingimata musta kalamarja, 
peaasi, kui sai on hästi valge...” 

„Petja,” paluvad poisid, „räägi meile mõni lugu!” 
„Kas verisest sõrmusest või potiemandast?” 
„Ei, parem maailma esimesest vargast.” 
Hakkab hahetama, meie aga sööme ikka veel võid.  
„Aitab, poisid, mina passin!” kuulutab Petja Lavrov. „Olgu fritsud tänatud: selle 

kõhutäiega põrutan ma Berliini välja. Nüüd ei tee ükski sakslane mulle enam hirmu. 
Andke ta ainult siia...” 

Otsekui vastuseks kärgatab merelt suurtükilask. Silmapilkselt jookseme oma 
kohtadele. Üksnes võivaat mustendab liival. 

Lahing puhkeb meist vasakul, Sõru küla kandis. Hitlerlased näikse seal suurte 
jõududega ründavat. Kaatrite kaitse all lähenevad kaldale iseliikuvad pargased. 

Rannakaitsepatareid avavad nende pihta tule. Üks pargas lööb leegitsema, kuid 
teised jätkavad kangekaelselt teed. Loen kokku seitseteist pargast, siis läheb mul arve-
pidamine segamini. 

Nõnda algas otsustav heitlus Hiiumaa pärast. Automaatselt kordasin endamisi: 
„Täna on 12. oktoober 1941.a.” See päev on sööbinud mu mällu kõige pisemate 
üksikasjadeni... 

Nagu ma juba märkisin, ei suutnud hitlerlased Hiiumaad otserünnakuga vallutada. 
Seepärast asetasid nad esialgu pearaskuse naabersaarte ründamisele, mida lahutasid 
mandrist kitsamad väinad. Juba septembri algul maabusid seal esimesed dessandid. 
Septembri lõpul möllasid raevukad lahingud Saaremaal. Väinamere saarte kaitsjad 
võitlesid kangelaslikult, ent jõud olid liiga ebavõrdsed. 

4. oktoobril 1941. a. murdis kaatriga Hiiumaale viimane grupp Saaremaa kaitsjaid. 
Nüüd jäi veel ainult Hiiumaa meie kätte. Selle lõunarannik vastu Soela väina aga osutus 
hoopis nõrgemini kindlustatuks kui põhjakallas. Siin olid kõigest välikindlustused ja üks 
patarei – 44. Paaris-kolmes kohas jõuti kiiruga kaevata mõni kaevikurida. Ühe säärase 
kaeviku lähedal külitaski paat, mille alt me Vassili Smirnoviga varju otsisime. 

Väinamere saarte Nõukogude garnison sulas iga päevaga aina rohkem kokku. 
Hitlerlased seevastu said kogu aeg täiendust. Kunagi varem polnud ma merel näinud nii 
palju iseliikuvaid pargaseid ja kaatreid. Vaenlane ründas kaitselõiku meist kolm 
kilomeetrit ida pool. Otse meie ees ei paistnud ühtki alust. 

Kuulmise järgi otsustades käib lahing juba kaldal. Kas tõesti läks sakslastel korda 
tugiala luua?! Miks me siis siin istume, käed rüppes? 

Küürutõmbunult jookseb metsa varjust välja roodukomandöri käskjalg. Otse tema 
kannul ilmub puulatvade kohale „viisukandja”. (Nõnda kutsume me Saksa vesi lennukeid 
nende viisutaoliste ujukite pärast.) 

 Täriseb kuulipildujavalang. Käskjalg viskub kõhuli, ronib ruttu võivaadi juurde ja 
peidab end selle taha. Viimaks ometi roodu komandör vanemleitnant Tihhomirov käseb 
meil otsekohe koguneda umbergrupeerimiseks. Lahkume rannast. 

Tihhomirov istub metsas mullavalli varjus. Ta sineli varrukas on üles keeratud, käsi-
varre ümber mässitud verine side. Üks võitleja annab komandörile esmaabipaki. Vanem-
leitnant kiristab hambaid. 

Käskjala kõrval seisab punaarmeelane ja joob otse ämbrist vett. Püssirohi on mehe 
näo ära kõrvetanud. Janu kustutanud, paneb punaarmeelane ämbri käest. Tema silmis 
särab vaimustus. „Oi, vennad,” lausub ta pehme, laulva häälega, „kui palju fritse meile 
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peale vajus! Niitsime neid kuulipildujaist nii mis jaksasime, aga lõppu polnud näha. 
Traataia otsa jäi teisi kuhjakaupa vedelema, miinid lendasid viimaseni õhku. Jah, niitsime 
põrgulisi nagu kõrkjaid lombis, aga uued tulid kohe asemele... Kust neid küll niipalju 
peaks võetama? Vist on kogu nende Saksamaa meile dessanti tegema tulnud. Suurtüki-
mehed põrutasid viis pargasetäit kaladele söödaks, – uusi aina tuleb asemele. Ogarad, 
ausõna ogarad!” 

Tihhomirov saab sidumisega toime. 
„Kui palju neid maale tuli?” 
„Terve rügement!” teatab käskjalg hetkegi mõtlemata. 
Seisame ringis ümber komandöri. Vanemleitnant silmitseb meid ükshaaval. Tema 

pilk jääb minule peatuma. . 
„Kuulipildurid!” 
„Siin!” hüüab ümaranäoline seersant ette astudes. 
„Palju teid järele jäi?” 
„Kakskümmend üheksa meest, seltsimees vanemleitnant.” 
Tihhomirov silmitseb endiselt mind. 
„Titov, võta rühma juhtimine enda hooleks. Oled kolmekümnes. Asu kalmistu ette 

valvetõkkesse. Meie katame 44. patareid. Suurtükke igatahes sakslastele ei anta.” 
Kordan käsklust, mõeldes samas endamisi, et pooliku rühmaga tervet rügementi 

tõrjuda pole just kerge ülesanne. Vanemleitnant nagu loeks mu mõtteid. 
„Ega nad kõik korraga peale tule. Ründavad kahes või koguni kolmes ešelonis. 

Reservi peavad nad endale ka jätma.” 
Jah, meie ülesanne tehakse kolm korda kergemaks, aga lootusetuks jääb see siiski. 
Minu selja tagant astub välja Vassili Smirnov: 
„Seltsimees komandör, lubage mul olla kolmekümne esimene.” 
„Kas olete sõbrad?” 
„Just nii!” 
„Tubli. Ole pealegi kolmekümne esimene.” 
Sõnatult surun ma Vassili kätt. 
„Võta arvesse,” hoiatab Tihhomirov, „et ees on hitlerlastel luure. Lase nad 

võimalikult ligi tulla, võta pihtide vahele ja siis – tuld! Paik peaks selleks sobima,” 
„Ülesanne on selge, seltsimees vanemleitnant. Lubage asuda selle täitmisele.” 
Tihhomirov tõuseb, haavatud kätt teise käega toetades. 
„Poisid, pidage viimseni vastu. Kogunemispaik on Tahkuna neemel tuletorni juures. 

Nüüd aga igaüks oma kohale!” 
Annan seersandile märku. Kuulipildujakettad ja käsigranaadid kaasa võtnud, kaome 

hanereas metsa. 
Valvetõkke asupaik kalmistu ees oli välja valitud juba kolm päeva tagasi. Koos 

Tihhomiroviga käisime seal maastikku uurimas ja kalmistu torkas meile kohe silma 
Kalmistust mööda viib maantee, teisel pool teed on lauge, tihedalt kadakatega 

kaetud küngas, edasi algab mets. Sakslased peavad tingimata tulema piki maanteed: muul 
viisil patarei juurde ei pääse. Künkal oleme meie neid ootamas. Et kalmistut piirab kõrge 
tara, siis pole hitlerlastel kuhugi peitu pugeda. 

Paralleelselt maanteega on künkale kaevatud kuulipildujapesad. Sealtsamast jookseb 
ühenduskraav lähemasse tallu. Kõik on hoolikalt maskeeritud ja viimistletud. Kadaka-
põõsad varjavad kuulipildujapesi - teelt ei ole neid üldse näha. 

Kuulipildurid asuvad kaevikuisse. Käin kõigi juurest läbi, selgitan meestele lahingu-
ülesannet, näitan igaühele kätte tema tulistamissektori. 

Metsas valitseb vaikus. Kalmistu teispool teed kirendab varisenud lehtedest. 
Lahing metsa taga vaibub pikkamisi: üksnes harva haugatavad seal veel miini-

pildujad või ragiseb kuulipildujavalang. 
Meie rood marsib mööda. Käskjalgade sõõris sammub kõige ees vanemleitnant 

Tihhomirov, rühmade kaupa tulevad sõdurid tema järel. Side komandöri käsivarre ümber 
on jälle punaseks värvunud. 

Viimasena möödub luurejagu koos kahe raskekuulipildujat tiriva võitlejaga. 
Maantee jääb tühjaks. Nüüd pole meie ja sakslaste vahel enam ühtki hingelist. 

Maanteeni saab kõige rohkem kolmkümmend meetrit, – läbi kadakate paistab see 
selgesti kätte. Murran veel oksi, et ka metsa suubuv teeots paremini näha oleks: sealt on 



Hiiumaa 1941  266 / 366 

hitlerlased iga hetk ilmumas. 
Punaarmeelased laadivad automaadi- ja kergekuulipildujakettaid, panevad granaadid 

käepärast. Ka mina olen kergekuulipilduja taga. Naaberpesas askeldab Vassili Smirnov. 
Möödub vähemalt pool tundi, aga maantee on endiselt väljasurnud. Ootamine 

muutub üha piinavamaks: sõdurite närvid tõmbuvad pillikeeltena pingule, iga järgmine 
minut suurendab pinget veelgi. Kardan, et tunni või paari pärast ollakse kurnavast asjatust 
ootamisest juba lausa jõuetud. Siis asendub pingulolek väsimusega, kuni väsimuse 
asemele tuleb ükskõiksus... 

Viimaks ometi otsustab vaenlane ennast näidata. Metsast tulevad välja neli turjakat 
ss-last. Kõndinud poolsada meetrit mööda maanteed, jäävad nad otse minu ees seisma ja 
silmitsevad tähelepanelikult kalmistut ning meie kadakaküngast. Üks sakslane ütleb 
midagi teisele, ise automaadiga kalmistule osutades. 

„Kuk-ku! Kuk-ku!” toob Vassili Smirnov kuuldavale leppesignaali. 
Niisiis – kõik näevad hitlerlasi, on valvel ja ootavad käsklust: „Tuld!” Selle käskluse 

pean andma mina esimese kuulipildujavalanguga. Mida hiljem mul õnnestub päästikule 
vajutada, seda parem, 

Sakslased pole midagi kahtlast märganud, viipavad omadele ja kõmbivad edasi. 
Metsast väljub esimene rühm. Kergel sammul astub kõige ees ohvitser, noor ilus 

sakslane, kiiver peas. Vöörihma küljes kõigub tal välipudel, käes hoiab mees automaati. 
Hitlerlased tulevad kolmekaupa kolonnis, vabal rännakusammul. Relvad kõlksuvad, 

kostab summutatud hääli. Päid pöörates uudistatakse kalmistut. 
Esmakordselt näen ma vaenlasi nii lähedalt, et tunnen isegi võõraste sigarettide 

imalat lõhna. Lõtv, sootuks mitte sõdurlik samm, jultunult uudishimulik pilk, upsakas 
muie näol – nii nad tulevad mööda maanteed. Paljudel ripub üle õla fotoaparaat: neil on, 
mida pildile jäädvustada. 

Esimene sakslane jõuab minuga kohakuti, metsast aga ilmub nähtavale juba kolmas 
rühm. Sakslane seisatab, vaatab otse minu poole. Tundub, nagu ristuksid meie pilgud. 
Sakslase silmad on hallid ja külmad. 

Madallennul tuiskab maantee kohale „viisukandja”- Saksa vesilennuk. Esimene 
sakslane astub edasi, kael õieli. Pööran kuulipilduja talle järele: nimelt selle mehe olen 
ma valinud sissejuhatava valangu märklauaks. 

Lennukimürin vaibub. Keegi komistab ja vannub võõras keeles. 
„Veel kakskümmend meetrit,” mõtlen ma. „Tarvitseb mul kõigest ühe ülearuse 

sekundi võrra viivitada, kui mõnel mehel närvid üles ütlevad. Ta kas tulistab enne mind 
või hüppab kaevikust välja ning pistab kadakapõõsaste vahele punuma. Sihukesele 
punujale aga võib kergesti järgneda teisigi...” 

Metsast ilmub nähtavale viies rühm. Vaenlase kolonnil justkui polekski lõppu. Sõrm 
päästikul on muutunud raskeks ja tuimaks. 

Vajutus... Pauke ma ei kuule, ainult näen, kuidas sakslane pea imestunult kuklasse 
ajab ja tal kiiver näole libiseb. Juba on sihiku ees uued kogud – nad vehivad kätega, 
röögivad, varisevad maha. 

Üksmeelselt tulistavad kõik meie automaadid ja kuulipildujad. Vaenlase kolonni 
keskel lõhkevad granaadid. Kaks sakslast viskuvad otse maanteele ja hakkavad auto-
maatidest vastu tulistama. Mõned teevad katset ronida üle kalmistutara, ent kuulid saavad 
neid enne kätte. Kolmel hitlerlasel läheb siiski korda haudade vahele jõuda, ka sealt 
avatakse meie pihta tuli. 

Jässakas valgetverd sakslane vehib revolvriga, kogub enda ümber mehi ja jookseb 
künkanõlvast üles. Pööran kuulipildujat ning kihutan neile valangu vastu. 

Ägedast tulevahetusest jäävad kadakad künkal aina hõredamaks. Juba on näha 
naaberpesades istuvate automaaturite päid. 

Vassili Smirnov veeretab mulle kettaid kätte. Äkki märkan ma murdunud kadaka-
oksa talle kiivrile libisevat, mu sõbra oimukohale aga ilmub samal hetkel purpurpunane 
täpp. Vassili vajub peadpidi kaevikurinnatisele. 

Rändrahnu tagant piilub irvitav lõust: 
„Russ, Hände hoch!” 
Annan sinna valangu ja nägu kaob. Künkalt enam ei tulistata – tähendab, kõik mu 

seltsimehed on langenud. 
Hitlerlased lähenevad mulle kolmest küljest. 
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Ketas saab tühjaks. Haaran kuulipilduja kätte ja hüppan kaeviku rinnatisele. Nähes, 
et ma enam ei tulista, tõusevad ka sakslased püsti ja jooksevad minu poole. 

„Käed üles!” karjub üks kolakas soldat ning põrutab oma sõnade kinnituseks paar 
automaadivalangut maasse. 

Mul on taskus kaks granaati. Mõtlen, et päriselt kimpu jäädes lasen ennast koos 
vangistajatega õhku. Enne aga põikan justkui tahtmatult kõrvale – ühenduskraavi poole, 
mis hitlerlastele seni tõenäoliselt silma ei paista. Madallennul tuiskab üle meie peade 
hävitaja. Sakslased vaatavad üles. Paari pika hüppega olen ühenduskraavis ja pistan 
jooksma. Selja tagant kostavad hüüded ning paugud. 

Rängast jooksust hingeldades jõuan ma taluõue. Samas külvab Saksa lennuk selle 
kuulipildujatulega üle. Tahan kivist aidahoonesse peitu minna, kuid uks on lukus. Viskan 
oma kuulipilduja maha ja sööstan kaevu juurde. Juba tikkis sakslane kaevurakked pika 
valanguga läbi ning asub nüüd uuesti pikeerima. Ronin raketele. Puuämber on alla lastud. 
Kett annab veel vaid paari keeru võrra järele. Lennuki kuulipilduja hakkab uuesti 
tärisema... 

Poen ülepeakaela kaevu, laskun ketti mööda alla. Sealt õhkub vastu jäist jahedust. 
Veepiirile jõudnud, toetan jalad ämbri servale. Mu süda klopib nii, et tundub, nagu peaks 
see üleval kindlasti kuulda olema. Pikkamisi harjuvad silmad pimedusega. Märkan 
metallkonksu kaevu seinas, kuhu arvatavasti võib end kindlamini toetada. Ainus häda, et 
konks on libe. Pea kohal paistab nelinurkne lapike taevast. 

Samas tabab mu kõrv võõraid hääli. Midagi tumedat ilmub rakete kohale. Olen 
hiirvaikne, püüan isegi hinge kinni hoida, liigutustest rääkimata. 

„Er muss hier sein,”(Ta peab siin olema) lausub sakslane kumedalt kaevuõõnde. 
„Vielleicht hockt er in der Scheune?” (Võib-olla kükitab ta aidas?) vastab teine, veel 

kumedam hääl. 
„Da hängt ein Schloss vor,” (Uksel ripub tabalukk ees) nendib kolmas. 
Veel üks pea näitab end kaevu kohal. 
„Er ist hier. Hole den Brunneneimer.” (Ta on siin. Tõsta ämber üles). 
Ma aiman, mida sakslased räägivad, ja ootan ärevalt. Otsekohe peab järgnema 

automaadivalang, ma kukun näoli külma, läbipaistmatusse vette, ja ongi lõpp. Vaevalt 
võib olla rumalamat surma. 

Nagu kuulda, tiirleb lennuk ikka tüütult talu kohal. Küllap Saksa lendur nägi mind 
kaevu ronimas, aga ta ei saa seda öelda oma kamraadidele, kes kadumaläinud venelast 
otsides mööda õue ringi tuhlavad. See mõte teeb mulle isegi veidi nalja, kuid siis tõmbub 
kaevukett pingule ja mu lustimõtted kaovad. 

Raskelt kerkib puuämber veest. See kiigub keti otsas ja põrkab vastu rakkeid. 
Mürinal langevad alla suured piisad. Sakslased panevad ämbri kaevuservale ja hakkavad 
jooma, mind aeg-ajalt külma veega üle pritsides. Järsku kukub ämber kaevu. 

See nagu varjaks kogu maailma – nii uskumatult suur tundub ta. Liibun kogu jõust 
vastu rõskeid, pehkinud palke. Ämber möödub minust vaid mõne millimeetri kauguselt ja 
lartsatab vette. Saan läbimärjaks. Mu jalg libiseb konksult. Jään üht kätt pidi rippuma ega 
leia hulk aega jalgadele tuge. Viimaks läheb see siiski korda. Ülalt, kuskilt eemalt kostab 
ägedat tulistamist. 

Vist tegid sakslased minekut, kuid ma ei rutta ülesronimisega. Möödub umbes pool 
tundi, enne kui ma riskin kaevuketist ettevaatlikult kinni võtta. Vaikus. Kõigutan ketti, 
see krigiseb. Vaikus. Ainult tulevahetus kuskil eemal kestab. 

Ketti mööda üles ronides pidin paaril korral hinge tõmbama, enne kui kaevuservale 
välja jõudsin. Talus polnud ühtki inimest. Mu kuulipilduja seisis aida nurga taga, – seal, 
kuhu ma ta olin jätnud. Haarasin relva kaenlasse ja kadusin võssa. 

Omad leidsin üles alles vastu õhtut. Tillukesel metsalagendikul olid kõik, kes meie 
roodust veel järele olid jäänud. 

Sakslased asusid naabruses, teises metsatukas. Tulistamist aga kostis kõikjalt 
ümberringi: lahingud käisid kogu Hiiumaal. 

„Kuidas on lugu 34. patareiga?” pärin Tihhomirovilt. 
„Lubasid õhtuni vastu pidada. Meie ülesanne on katta neid viimse veretilgani.” 
Olukord on meeleheitlik, kuid ma olen jälle omade keskel, ja miski ei paista enam 

hirmuäratav. Sakslased tulevad üle välja, meie niidame neid kuulipildujaist. Oma sõna 
ütleb sekka 44. patarei. Suurtükimürinat kostab ka põhja poolt, Tahkuna neemelt, kus 
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teatavasti paikneb 12. patarei. 
Tohutu plahvatus meie selja taga annab teada, et 44. patarei meeskond laskis oma 

positsiooni õhku. 
Tihhomirov teeb otsuse siirduda Tohvrilt Tahkuna neemele. Mulle ja Lavrovile 

antakse käsk katta roodu taganemist. 
Lamame kahekesi kuulipildujapesas, tulistades vastast kokkuhoidlikult lühikeste 

valangutega. Juba on kogu väli laipu täis, aga hitlerlased muudkui tulevad peale. 
Kui padrunid on otsa saanud, tõmbume meiegi metsa. Pimedus katab maad, 

sakslased ei tule meid jälitama. Ainult rakette kerkib taeva alla igast küljest. Millegipärast 
paistab, nagu tõuseksid need iga korraga üha kõrgemale. Oleme kindlad, et jõuame taas 
omade juurde: see ju on meie saar, me tunneme siin iga maalappi ja iga rada. 
Linnulennult saab Tahkuna neemele kõige rohkem 15 kilomeetrit. Huvitav, kui palju aega 
peaks see teekond praegustes tingimustes võtma? Juba esimese talu õuel satume sakslaste 
valvetõkkele. Meie pihta avatakse kuulipildujatuli.  

„Oota mind siin,” sosistab Lavrov ja roomab pimedusse. 
Minutid-venivad piinava aeglusega. Mulle näib, nagu oleksin ma kogu maailmas 

ihuüksi – ihuüksi lugematute vaenlaste piiramisrõngas. Ümberringi süttivad raketid, 
kustuvad ja süttivad jälle. Hitlerlik kuulipildur tulistab kaks juhuslikku valangut. Olen 
üksi. Hommikust saadik pole ma ivagi hamba alla saanud, aga enam kui kõhutühjus 
piinab mind suitsunälg. 

Keegi sikutab mind jalast. Võpatan. Kostab Lavrovi mõnulev naer. Pjotr ulatab 
mulle välipudeli veega ning pihutäie kuivikuid. 

Pärast väikest kehakinnitust liigume edasi, et paari kilomeetri järel, sooserval, taas 
valvetõkkele juhtuda. Sakslased tulistavad meid automaatidest; neid on seal vähemalt viis 
meest. 

Poeme metsatihnikusse ja suigume ärevasse unne. Hommik peaks olema õhtust 
targem. 

4. Viimasel tulejoonel 
Hommikul ärkan külmast lõdisedes, lükkan vihmakuue pealt ja peaaegu et hüüatan 
ootamatusest: me lamame lumes. Lumega on kaetud puude oksad, lume all on maa – 
üleöö oli Hiiumaale saabunud talv. 

Mis kuupäev peaks täna olema? Kas seitsmeteistkümnes, kaheksateistkümnes või 
üheksateistkümnes? Järsku on koguni kahekümnes? 

Mitu päeva oleme me juba Tahkunasse teel? Tundub küll, et on möödunud terve 
igavik Saksa dessandi maaletulekust Sõru küla all. Meie aga peame ikka vastu. 

Kui me viimaks eesmärgile jõuame, siis selgub, et Tahkunasse on õnnestunud läbi 
murda isegi kolmel veoautol laskemoonakoormaga, rääkimata hulgast meestest, kes tulid 
küll rühmiti, küll üksikult. Jälle, tunnetame me sõjasõbra õlga, oleme jälle valmis 
vaenlase pihta tuld avama. 

Meie selja taga on mets. Metsa tagant tulistab 12. patarei. Talle vastab patarei 
Hankost, – Nõukogude suurtükivägi hoiab lahesuud endiselt lukus. 

12. patareini on paar kilomeetrit. Nõnda siis jääb meie valdusesse vähem kui kaks 
ruutkilomeetrit Nõukogude territooriumi. Selle eest läheme me vaenlasega rinnutsi 
kokku. Juba on organiseeritud viimane kaitseliin. Grupp, kuhu ma praegu kuulun, 
paikneb teises ešelonis. 

Pärast lõunat läheme otse tuleliinile. Tee viib üle väikese metsalagendiku. Vaatan 
ärevalt ringi; lagendik tundub mulle hirmus tuttav. Jah, tõesti – samal lagendikul peatas 
leitnant Vartšenko tol ammusel päeval veoauto, ja me põletasime siin staabi dokumente. 
Siit lagendikult olin ma nüüd teinud ringi ümber saare – läbi Kärdla, Käina ja Sõru uuesti 
siia tagasi tulnud. Ring on täis, meie nimed hävitatud, kuid hitlerlased polnud jagu saanud 
meie võitlustahtest. Ring on sulgunud – taganeda pole kuhugi. 

Päev möödub võrdlemisi rahulikult. Sakslased koondavad jõude, nende luuregrupid 
kombivad meie kaitseliini, vahetevahel hirmutatakse meid lühikeste tugevate tule-
löökidega. 

Õhtu eel kuulen ma ennast hüütavat. Kaevikusse on ilmunud leitnant Vartšenko, 
tema kõrval seisab pataljonikomissar Titov, minu nimekaim. 

„Grigori,” ütleb komissar, „sulle anti nooremleitnandi auaste. Võta rood vastu ja asu 
seda juhtima.” 
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„Millal see auaste mulle anti?” pomisen ma hämmeldunult. „Mina pole sellest 
midagi kuulnud.” 

„Seltsimees nooremleitnant Titov,” komissari hääl kõlab nüüd sootuks ametlikumalt, 
„käskkirjale kirjutasin ma alla tund aega tagasi. Hiiumaa garnisoni ülema käskkiri 
nr. 160. Tulime ainult oma silmaga vaatama, kas sa ikka elus oled.” 

„Elus ja terve,” kordan ma, ise aga tunnen lausa kabuhirmu, kuidas uue ülesandega 
hakkama saada. 

„Kui nii, siis võta härjal sarvist.” Pataljonikomissar asetab käe mu õlale. „Ära 
muretse, Grigori, poisid on sul tublid.” 

„Selge,” vastan ma* ehkki tegelikult pole mulle midagi; selge. Ma ei tea, millisest 
roodust on juttu või kuipalju mehi seal on. 

„Need siin lõigus on kõik sinu mehed.” Komissar Titov näitab mulle kätte 
orientiirid. „Vasakul üksik mänd, paremal lumine küngas. Roodu hakatakse nimetama 
teiseks koondrooduks. Organiseerimiseks saad tund aega. Jaota mehed jagudesse ja 
rühmadesse, tunni aja pärast esita raport.” 

„Nimekirja pole vaja koostada,” lisab Vartšenko. „Suulisest ettekandest aitab küll.” 
Kõigest nädala jooksul olen ma teinud peadpööritavat karjääri: saanud seersandist 

nooremleitnandiks, rühmakomandörist koondroodu komandöriks. 
Rood õigustab oma nimetust tõepoolest. Seal on staabikirjutajaid, kokki, autojuhte, 

radiste, šifreerijaid, suurtükkideta jäänud suurtükiväelasi, laevadeta jäänud mereväelasi, 
voorisödureid – kõiki, kes vähegi suudavad relva kanda. 

Värskel roodukomandöril olid käed ja jalad tegemist täis. Tuli muretseda laske-
moona ja toiduaineid, parandada katkist kuulipildujaid, kaevata lisaks uusi kaevikuid. Iga 
hetk tõi uusi toimetusi, üks pakilisem kui teine. Pärast unetut ööd võisin hommikul siiski 
kergemini hinge tõmmata. 

Kui sakslased rünnakule tulevad, saab minust jälle kuulipildur. Selle relva taga on 
mul tuttav ja harjunud tunne. Kuulipilduja täriseb, välihallides sinelites kogud varisevad 
maha. „Kettaid! Andke kettaidl...” 

Lahing muutub üha ja üha ilmsem on, et selle lõpp ei kujune meie kasuks. Sakslased 
tulevad peale suurtükitule toetusel ja -ründavad meid lisaks lennukitega. Minu roodust 
paremal õnnestub hitlerlastel meie kaevikusse tungida. Kostavad granaadiplahvatused, 
puhkeb käsikähmlus ... 

Tahkuna neemel peetud kaitselahingute viimased päevad ja tunnid on mul meeles 
üpris katkendlikult, üksikute hajuvil lõikudena. 

Me jookseme metsas puude vahel. Mul on kuulipilduja kaenlas. 
„Tule siia!” hüüan ma Lavrovile ja viskun põlise kuuse tüve taha. „Kohe tulevad nad 

üle lagendiku. Anname siit tuld.” 
Lavrov lippab minu kõrvale. Lamame kõhuli lumes paksude kohevate okste all. 

Ettevaatlikult ringi piiludes ilmuvad sakslased lagendiku servale, et siis joonelt kuuse 
suunas tulla. Ei, nad lähevad meist mööda vaevalt kolme meetri kauguselt. Avame tule 
selja tagant. 

Tambime jälle metsas. Tuigume jalgel, meie silmalaud on uneta öödest tinased. Juba 
kaks või kolm päeva tagasi murdsid hitlerlased meie viimastesse kaevikutesse, ja sellest 
ajast saadik kestab lahing vahetpidamata. Meil pole õnnestunud viit minutitki hinge 
tõmmata. Me püsime veel jalul, kuid kõik ümberringi toimuv muutub meile pikkamisi 
kohutavalt kaugeks. Siinsamas lõhkevad miinid – me ei karda seda. Siinsamas oigab 
haavatu – see ei huvita meid. Kaks valget kaske kasvavad kõrvuti. Toetan selja nende 
vastu ning vajun samas püstijalu rampraskesse unne. 

Miini plahvatus ... Hüppan üles, pea täiesti selge. Puude vahel sagivad välihallides 
sinelites kogud. 

„Tõmbume paremale, järsaku varju!” hüüan seltsimeestele, keda ma arvan läheduses 
olevat. 

Siis vilistab mu pea kohal mürsk. Aina tugevamini, järjest lähemal ... 
Metsas valitseb kummaline vaikus. Päike paistab teiselt poolt. Kask, mille kõrvale 

ma, kukkusin, on eemal pikali. Sirutan käe kuulipilduja järele: see on puru. Vist olen ma 
haavatud? Aga miks seltsimehed mu maha jätsid? Ja miks metsas nii vaikne on? 

Tahan kõhuli pöörata, ent siis torkab ühekorraga tuhat nõela mulle selga ja põletav 
valu lõikab jalga. Ma ei suuda paigast liikuda. 
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Kolm sakslast kõnnivad metsa all. Nad paistavad mulle hägustena, nagu udu tagant. 
Ühtäkki on hitlerlased minu kõrval, upitavad mind püsti. Jälle torgivad nõelad mu selga, 
jälle lõikab põletav valu jalga. Sakslane surub automaadisuu mulle ribide vahele. 

Piiramisrõngas viibides mõtlesime muidugi kõik vangilangemise ohust, aga kõigil 
mõlkus meeles ka teine väljapääs: langeda võitluses vaenlasega. Niisiis – kas surm või 
vangipõli. 

Minult oli valikuvõimalus võetud. Põrutatud ja haavatud, langesin ma vangi. 
Hitlerlased rebisid mul käest viimase granaadi, mida ma selleks puhuks olin hoidnud. 
Algul jäin ilma nimest, siis lootusest, nüüd oli minult võetud koguni õigus surra ... 

 
* * * 

Väinamere saarte kangelaslikust kaitsmisest on juttu kõigis uurimustes ja artiklites, mis 
puudutavad Teise maailmasõja ajalugu. Selle kohta on kirjutatud rohkesti eraldi 
raamatuid, seda meenutavad oma mälestustes kaitselahinguist osavõtnud. Ka meie 
vaenlased räägivad sageli Vene sõdurite fanatismist. Ükski tookord Eesti saartel 
võidelnud Nõukogude sõjamees ei mõelnud, et ta kunagi selliseid uurimusi või memuaare 
lugeda saab. Me lihtsalt panime vastu. Panime vastu kogu jõust. Tegime seda sellepärast, 
et armastasime oma kodumaad. 

Grigori Titov langes küll hitlerlaste kätte sõjavangi, kuid jäi võitlejaks ka teispool 
okastraataeda. Läbi koonduslaagrite säilis tema mehine vaim, mis julgustas ja innustas 
antifašistlikust vastupanuliikumisest osa võtma paljudest rahvustest sõjavange. 

LÕPP 

[1966] Heroilised võitluspäevad 
17. september 1966 Nõukogude Hiiumaa 

Kaitselahingud Eestis 1941. a. suvel ja sügisel omavad erilist tähtsust selle tõttu, et siin 
peatati fašistliku armee eliitväeosad, kes olid ette nähtud Leningradi vallu tamiseks. Hoiti 
kinni ja tekitati suuri kaotusi viiele vaenlase diviisile. 

Suured vaenlase jõud aheldas Lääne-Eesti saarte vapper garnison, kes allus Balti 
Laevastikule. Viimase isikuline koosseis täitis ustavalt käsku hoida saari enda käes ka 
täieliku ümberpiiramise olukorras. Garnison koosnes laevastiku Balti rajooni ranna-
kaitsest. Rajooni komandandiks oli kindralleitnant A. Jelissejev, komissariks diviisi-
komissar G. Zaitsev, staabiülemaks alampolkovnik A. Ohtinski, poliitosakonna 
ülemaks polgukomissar L. Kopnov. Hiiumaa kaitsmist juhtisid rannakaitse põhjasektori 
ülem polkovnik A. Konstantinov ja komissar M. Bilenko. 

Saarte garnisoni põhijõu moodustas 3. Üksik Laskurbrigaad, mis koosnes kahest 
laskur- ja ühest suurtükipolgust, kuulipildujapolgust ning eriallüksustest. Brigaadi juhtis 
polkovnik Gavrilov. Oli 28 ranna- ja seniitkahuripatareid. Samuti paiknesid saartel mere-
jalaväe pataljon ja laevastiku mereväelaste rood, 3 insener-ehituspataljoni, 3 sapööri-
roodu, piirivalvesalk, torpeedokaatrite divisjon ja 13 lennukist koosnev hävitajate 
eskadrill. Kokku oli saarte kaitsjaid 23 000 inimest. Nende vastu paisati vähemalt 50 000 
sakslast. 

Pärast seda kui Tallinn ja Haapsalu olid langenud (vastavalt 28. ja 31. augustil) 
hakati kiiresti kindlustama saarte idarannikut. Sealjuures kasutati kõiki kohalikke võima-
lusi. Tasastele kohtadele ja teedele löödi õhudessandi vastu teritatud vaiad, torpeedo-
peadest, lennuki- ja sügavveepommidest valmistati miine. Mitu traktorit kaeti soomusega 
ja neile asetati kuulipildujad. 

12. augustil andis hitlerlik väejuhatus käsu Saare ja Hiiumaa vallutamiseks. Siia 
koondati 61. ja 217. jalaväediviis, kaks sapööri- ja üks pontoonpolk, 90 lennukit, 26 
dessantpraami, 182 ründepaati, 140 kaatrit, tanki- ja õhudessantüksused jne. Dessandi 
pidid katma 3 ristlejat, miiniristlejate flotill ja palju teisi laevu. 

7. septembril maandusid fašistid Vormsil, mis vallutati pärast kolmepäevast võitlust. 
14. septembril õnnestus neil suurte kaotuste hinnaga kinnitada kand Muhu saarel. 
Järgnesid verised lahingud Saaremaa pinnal, kus nõukogude sõjamehed, sealhulgas 
Saaremaa Hävituspataljoni liikmed, näitasid end tõeliste kangelastena. Vapruse eeskuju 
näitasid alampolkovnik Ohtinski, noorempolitruk Bogdanov, 43. rannakaitsepatarei 
meeskond vanemleitnant Bukotkini ja 315. rannakaitsepatarei meeskond kapten 
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Stebeli juhtimisel, Saaremaa Hävituspataljoni võitleja kommunistlik noor Voldemar 
Kuist ja paljud teised. 

Kaks nädalat kaitsesid meie väed Sõrve poolsaart. 4. oktoobril anti sealt viimane, 
lahtise tekstiga radiogramm:. „Katkestan raadioside, lähen võitlusse, viimsesse võitlusse. 
Hüvasti, hüvasti...” 

Ainult väikestel gruppidel õnnestus evakueeruda Sõrvest Kuramaale, kus hakati 
partisanideks, ja Hiiumaale. 12. oktoobril algasid võitlused meie saare pärast. Fašistid 
koondasid oma jõud ja tegid üheaegselt dessandid mitmes kohas. Need õnnestusid 
Nurstes ja Tärkma küla juures Papsirannas. Nurstes maandus 30 kaatrilt tugevdatud 
pataljon, Papsiranda aga tulid Saaremaalt iseliikuvad praamid tugevdatud polguga. 
Dessanti toetasid lennukid ja suurtükivägi. 

Dessandiga astus võitlusse Tohvril asunud 44. patarei eesotsas vanemleitnant 
Katajeviga. Suurtükiväelased lasksid paarkümmend dessantlaeva põhja, kuid Saaremaalt 
paisati juurde üha uusi jõudusid. Tohvri patarei piirati ümber. Selle maapoolset kaitset 
juhtis politruk Paršajev. Suurtükiväelased võitlesid terve ööpäeva piiramisrõngas. Kui 
vaenlased jõudsid patareini, sulgus seersant Popov ühe suurtüki laskemoonakeldrisse ja 
laskis selle õhku. Viimase padrunini võitlesid seersant Strelnikov ja paljud teised patarei 
meeskonnast. 

Nädala jooksul toimusid ägedad lahingud Hiiumaal paljudes kohtades. Kuna vägede 
vähesus ei võimaldanud organiseerida pidevat rinnet, tegutses iga komandör iseseisvalt. 

Vapralt võitlesid 167. laskurpolgu 3. pataljoni sõdurid ja ohvitserid, keda juhtisid 
kapten Belinski ja Lebedev. Leitnant Naidjanov koos mõnede sõduritega hävitas 
Valgu külas vaenlase pataljoni staabi. 156. laskurpoigu 1. roodu sõdur Ivan Troitski 
saadeti selle kohta ettekannet viima. Ta sai mõlemast käest haavata, kuid ülesande täitis. 

Tugevat vastupanu osutati fašistidele samuti Käinas, Nõmbas, Hütil, Puskil ja mujal. 
Aegamööda, kaitstes iga meetrit maad, taganesid meie väed Tahkuna poolsaare suunas, 
kus peeti viimased kangelaslikud kaitselahingud. 

Väga palju tegi Hiiumaa kaitsmiseks kohalik partei- ja komsomoliaktiiv eesotsas 
EKP Läänemaa Komitee esimese sekretäri Aleksander Jakobsoni ja ELKNU Läänemaa 
Komitee esimese sekretäri Paul Soesooga. Aktiivi juhtimisel võttis elanikkond osa 
kaitsetöödest, sõjaväele anti toiduaineid, mida Hiiumaalt viidi ka Hanko poolsaare 
kaitsjatele. 

Kustumatu kuulsusega katsid end Hiiumaal loodud hävituspataljonis võidelnud 
patrioodid. Pataljoni komissar Johannes Oinas, parteiorganisaator Albert Tuur, Paul 
Soesoo, Artemi Üksik, Edgar Kärner, Valter Uusniit ja paljud teised langesid Tahkuna 
lahinguis või mõrvati fašistide poolt. 

21.–22. oktoobril lõppesid lahingud Lääne-Eesti saartel. Meie garnison kandis selles 
raskeid kaotusi. Tuhanded võitlejad langesid lahinguväljadel, tuhanded sattusid vangi ja 
piinati laagrites surnuks. Ainult väikesel osal võitlejaist õnnestus evakueeruda Hankosse. 

Veel suuremad aga olid vaenlase kaotused. Rivist löödi välja umbes 25 000 sõdurit 
ja ohvitseri, palju sõjatehnikat. Uputatud laevade hulgas oli rannakaitse soomuslaev ja 
abiristleja, 10 miini- ja valvelaeva. Tulistati alla 41 vaenlase lennukit. 

Meie saartel võidelnud sõjamehed täitsid auga oma kohuse kudumaa ees. Me ei 
unusta kunagi neid, kes neis heroilistes võitlustes andsid elu rahva vabaduse nimel. 

[1966] Hiiumaad kaitsnud Baltimere madruste kiri-vandetõotus 
17. september 1966 Nõukogude Hiiumaa 

(kirjutatud viimasel komsomolikoosolekul umbkaudu 20. oktoobril 1941. a. Tahkuna 
tuletorni piirkonnas) 

 
Meie, Hiiu saarel viibivad Balti laevastiku meremehed, tõotame sellel kohutaval tunnil 
meie valitsusele ja parteile, et me pigem kõik viimseni hukkume kui anname ära oma 
saare. Me tõendame kogu maailmale, et nõukogude meremehed oskavad auga surra, täites 
oma kohust kodumaa ees. Hüvasti, seltsimehed! Tasuge fašistlikele koletistele meie 
surma eest! 

Seltsimeeste volitusel alla kirjutanud 
Kurotskin, Orlov, Konkin 
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[1966] 1941. aasta sügisel Hellamaal 
V. Voole 17. september 1966 Nõukogude Hiiumaa 

Nii varajast esimest lund kui 1941. aasta sügisel ei mäletanud Hellamaa külas keegi. 
Lund sadas ööl vastu 12. septembrit. Hommikul oli maa valge ja ilm täiesti tuulevaikne. 

Selles vaikuses hakkasidki lõunakaarest aeg-ajalt kostma tumedad kõminad. Küla-
rahvas kuulatas. Arvati, et sakslased on järjega Hiiumaa pinnal. Nii oligi. 

Sel ajal Hellamaa kandis suuremaid Punaarmee üksusi enam polnud. Küll aga nähti 
liikumas üksikuid gruppe ja vahetevahel kullereid ratsahobustel kihutamas. Heltermaa-
Kärdla maanteele ja külavaheteele oli ehitatud traattõkkeid ja ühele künkale kaevatud 
kaevikurida. 

Möödus mõni päev. Ja siis – see oli 15. septembri õhtupoolikul – hakkas maanteelt 
kostma mootorite mürinat. Eemalt tuli nähtavale pikk masinate kolonn. Kas Punaarmee 
väeosad või sakslased? Kui masinad jõudsid traattõkkeni, prahvatas äkki pikk kuuli-
pildujavalang. Masinad pöördusid suurelt maanteelt külatänavale ja sõitsid külasse. 
Sakslased! 

Õhtuks oli küla puupüsti sakslasi täis. Nüüd nähti ka üht nende ajutise edu põhjust – 
nii täiuslikku sõjatehnikat Hiiumaa kaitsjatel pealetungijatele vastu seada polnud. 

Sakslased kuhjasid ilmselt selleks ööks Hellamaale kõik Hiiumaa idaranniku kaudu 
põhja poole tungivad väed. Kuid ka kaitsjad olid sakslaste liikumisest teadlikud. Õhtu eel 
alustas kusagil Hiiumaa põhjaserval tegevust Punaarmee kaugelaskekahur. Tule alla võeti 
just Hellamaalt mööduv maanteelõik. See polnud huupi tulistamine. Kindlate vahemaade 
tagant lõhkesid mürsud. Tõsi küll – need ei langenud keset maanteed, vaid teepervele. 
Seejuures aga järgis mürskude langemine täpselt lookleva maantee käänakuid. 

Järgmisel hommikul jagunesid öösel külas olnud saksa väeosad kaheks – üks osa 
tungis edasi Kärdla poole, teine suundus Leerimetsa teed mööda Vilivalla-Nõmba suunas. 
Varsti kerkisid sealtpoolt suitsupilved – käis Nõmba kaitselahing. Kärdla poolt aga tõusis 
must tõrvik – põles Kärdla kalevivabrik. 

Selgus ka põhjus, miks sakslased eelmisel õhtul Hellamaale tungides relvi täristasid. 
Küla ees oli valves üks-kaks (või rohkemgi) punaarmeelast. Kui kostis valang, sai üks 
kaitsja surma. Järgmisel päeval organiseeris külarahvas punaarmeelase matuse. Langenu 
maeti Kuri surnuaiale. 

Kõigil järgmistel päevadel oli ümbruskond sakslastest tulvil. Sellegipoolest õnnestus 
mitu päeva end varjata kahel punaarmeelasel, kes jäid ilma laskemoonata sakslaste taga-
lasse. Lõpuks konvoeeriti relvitud mehed sakslaste staapi ja saadeti autoga kuhugi ära. 

Rinne aga lähenes Hiiumaa põhjakaldale. 
 

[1966] Hiiumaa kaitsmise lahingutest osavõtjad kirjutavad. Mälestus 
seltsimeestest ei kustu 

Johannes Sau Rapla rajooni Sooniste sovhoosi ökonomist-normeerija 
17. september 1966 Nõukogude Hiiumaa 

Kui algas Suur Isamaasõda, läksin Läänemaa komsomolikomitee soovitusel tööle Haap-
salu linna, maakonna miilitsaosakonda. Pidasime valveteenistust ja võitlesime vaenlase 
agentuuriga. Haapsalu langemisel evakueerusime minu sünnisaarele Hiiumaale. 

Hiiumaal suunati mind koos Kustas Milleriga miilitsatööle Käina valda. Siin 
võtsime koos regulaararmee väeosaga osa lahingust saarele tunginud fašistlike vägedega. 
Võideldes taganesime Kärdlasse ja edasi Tahkunasse. Pidasime raskeid lahinguid algul 
Malvaste koolimaja lähedal, hiljem Tahkuna tuletorni juures. Minuga kõrvuti võitlesid 
maakonna parteikomitee töötajad Madisson ja Üksik, komsomoli maakonnakomitee 
sekretär Soesoo ning Käina valla komsorg Kärner. Pidasime vastu viimase võimaluseni. 
Öösel, kui fašistid tungisid tuletorni juurde, saime korralduse tungida läbi rinde saare 
sisemusse. Nii tegimegi. Järgmisel päeval piirasid sakslased meie võitlusgrupi sisse. Paul 
Soesoo eelistas vangistamisele surma ja päästis granaadisütiku. Samas said haavata 
Madisson ja Üksik, kes hiljem mõrvati. Samuti hukkasid fašistid hävituspataljoni 
komissari, Eesti NSV Ülemnõukogu saadiku Johannes Oinase ja miilitsaleitnant Viita. 
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Mina ja Edgar Kärner olime seltsimeestest mõnikümmend sammu eemal ja meil 
õnnestus hüpata põõsastesse. Pimeduses aga kaotasime teineteist silmist. Hiljem kuulsin, 
et ka Kärner oli vangistatud ja okupantide poolt Kärdlas maha lastud. 

Nädal hiljem võtsid omakaitsemehed minu ja teised miilitsatöötajad, (vennad 
Pärnad) metsas kinni ja toimetasid Kärdlasse. 

Vanglates ja koonduslaagrites vaevlesin kuni 1944. aastani, mil Nõukogude armee 
Eesti vabastas. Minuga koos olid Haapsalu vanglas ja Lavassaare koonduslaagris ka 
mitmed teised Hiiumaalt pärinevad hävituspataljoni võitlejad. Mäletan neist Jüri Roosi ja 
Meimerit Käina vallast ning Toompuud Emmastest. 

Nüüd on lahingupäevadest Hiiumaal möödunud 25 aastat. Kuid mälestus sellest 
ajast ja langenud seltsimeestest ei kustu. 

 

[1966] Nemad võitlesid Kassaris 
17. september 1966 Nõukogude Hiiumaa 

  
 
Juuresolevad fotod saadeti toimetusele Kassarist. Ühel neist on jäädvustatud grupp nõu-
kogude sõjamehi, kes teenisid Vaemlas, Kassaris asunud sapööriväeosas. Siin tabas, neid 
ka Suur Isamaasõda. Kuni fašistide tungimiseni Hiiumaale tegid nad kindlustustöid, siis 
aga tuli asuda võitlusse otseselt relvaga käes. 

Teisel fotol on Punaarmee leitnant, kelle juhtimisel kindlustustööd Kassaris 
toimusid. Kahjuks on kõigil kohalikel elanikel, kes teda mäletavad, ununenud leitnandi 
nimi. Võib-olla meenub see mõnele meie ajalehe lugejale? 

Esimene lahing Kassaris toimus Esikülas, kus ülekaaluka vaenlase survel taanduvad 
nõukogude võitlejad võtsid fašistid tugeva tule alla. Kaotusi oli mõlemal poolel. Üht 
haavatud nõukogude sõdurit varjas kohalik elanik Meeta Ansvelt kaua aega enda juures ja 
ravis ta terveks. Kassarist lahkudes sattus sõdur siiski fašistide kätte. Kassaris ja Vaemlas 
paiknenud võitlejad võtsid hiljem osa lahingutest Käinas, Nõmbas ja Tahkunas. Paljud 
neist langesid, osa hukkus vangilaagreis. Kõiki neid mälestame tänutundega saare kaitse-
lahingute 25. aastapäeval. 

[1966] Sõjapäev Nõmbas 
E. Saar 17. september 1966 Nõukogude Hiiumaa 

16. oktoober 1941. Seda päeva mäletavad imehästi kõik Nõmba küla vanemad elanikud, 
kes sel ajal viibisid kodukandis. Raske ja tumeda päevana on ta sööbinud ka paljude 
Tammela, Undama, Vilivalla, Loja jt. ümbruskonna külade elanike mällu. 

Fašistlikud röövvallutajad, kes olid juba eelmistel päevadel anastanud Lõuna- ja 
Kagu-Hiiumaa, jõudsid sellel hommikul Käina poolt tulles Nõmbasse, kavatsedes siit-
kaudu teha otserünnaku Kärdlale. Praegune Lenini-nimelise kolhoosi pensionär Anna 
Ristmägi meenutab, kuidas ta ehmus, kui äkki hämarikus vajusid köögiuksest sisse 
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sõjaväemundris sakslased, kaasas tõlgina keegi eestlasest sabarakk, kes tutvustas end 
Emmaste mehena. Samas haarati oma kätte ka järgmised talud ning kavatseti edasi 
liikuda Peedu ja Pärdi perede poole. 

Nüüd aga pani ootamatu kuulipildujavalang nende edasitungi seisma. Kui kaasa 
rääkima hakkasid veel teised käsirelvad ja kergekahur, sunniti sakslased koos moona-
vooridega Käina poole tagasi tõmbuma. Peagi võtsid nad külaperede vahel ja maantee 
ääres positsioonid sisse ning hakkasid vastu tulistama. 

Punaarmee väeosa, kes paiknes küla keskel asuvates taludes, mäeveerule ehitatud 
kaevikuis (viimased olid nii hästi maskeeritud, et isegi kohalikud elanikud ei teadnud 
enne lahingu algust nende olemasolust midagi) ja koolimajas, lõi ka sakslaste järgmised 
katsed küla vallutada kindlalt tagasi. Enne keskpäeva tulid aga sakslastele appi 
pommituslennukid. Nagu räägib endine Nõmba algkooli juhataja, praegune pensionär 
Julia Saar, tiirlesid juba mitu päeva varem koolimaja kohal haakristidega luurelennukid. 
Nüüd oligi pommitajail hõlpus tabada meie väeosa positsioone. Samuti süüdati 
lennukitelt leekkuulidega mitu taluhoonet ja loomalauta. 

Vaatamata sakslaste meeleheitlikele rünnakutele pidasid punaarmeelased vapralt 
vastu. Äge ja tihe tulevahetus, millist külas elavad Esimese maailmasõja veteranid polnud 
oma, lahingupäevil kunagi näinud, kestis umbes kella neljani päeval. Käina poolt peale-
tunginud hitlerlastel ei õnnestunudki küla vallutada. 

Pärastlõunal, kella 4–5 vahel, tuli Hellamaalt Loja ja Meeltsametsa kaudu Nõmba 
peale teine rühm sakslasi. Nüüd õnnestus fašistidel likvideerida Kärdla maantee ääres 
kõrge männi otsas asunud Punaarmee väeosa vaatluspunkt, millest tegelikult juhitigi küla 
kaitsmist. Praegugi võib veel Nõmbas nimetatud männi küljes näha redelipulki, mida 
kasutati vaatluspunktis käimiseks. Samas kõrval, niinimetatud Kablimänni (on nüüd 
maha langenud) otsa oli üles seatud üks kaitsjate kuulipildujaist. 

Pärast Nõmba Kärdla-poolse otsa ja vaatluspunkti vallutamist suudeti murda meie 
väeosa kangelaslik vastupanu. Siin saatsid fašistid korda oma järjekordse kuritöö. 
Arvates, et Nõmba koolimajas on punaarmeelasi, kes ei taha end vangi anda, panid nad 
koolimaja põlema. Tegelikult polnud. Õhtul osutusid küla keskel – Peedu, Pärdi ja Nurme 
– peredes asunud punaarmeelased kahelt poolt sissepiiratuks. Kuna vastupanu oli prakti-
liselt võimatu, samuti oli nüüd ara lõigatud tee Kärdlasse, taandus meie väeosa pimeduse 
katte all külast. 

Meie väeosa peajõud taganesid läbi Nõmba ja Kapasto nõmme Määvli metsa-
peredesse. Siin saadi kohalikelt elanikelt kehakinnitust ja öömaja. Teisel hommikul viis 
maja peremees Mihkel Männamaa meie võitlejad temale teadaolevaid metsaradu 
mööda, läbi Määvli ja Kaibaldi raba Risti teele. Edasi pääsesid nad läbi Risti Tahkunasse. 
Teisel ja veel kolmandalgi päeval pärast Nõmba lahingut saatis Mihkel Männamaa 
üksikuid taanduvaid punaarmeelaste gruppe mööda metsateid Tahkunasse. 

[1966] Dessandist ja lahingust Nurstes 
V. Mäeumbaed 17. september 1966 Nõukogude Hiiumaa 

10. ja 11. oktoobril võttis vaenlane Rohukülast ägeda suurtükitule alla Hellermaa piir-
konna. See tõotas dessandi maalesaatmist just sellesse rajooni. Kuna oli teada, et vastane 
on suures ülekaalus nii sõjatehnikalt kui ka elavjõult, siis tuli Hiiumaal paiknevaid väeosi 
ümber paigutada, saata neid sinna, kust vaenlane parajasti ähvardas dessanti saarele 
paisata. 

Ka Vormsi saare ehk endise Hiiu-Rootsi kaudu võis vaenlane otsida „auku” Hiiu-
maa kaitsjate positsioonides. Nurste piirkonnas ja Küla rannas (Küla küla) paiknenud 
300–350 punaarmeelast saadeti Hellermaa lähistele. Kohale jäi vaid viiest või seitsmest 
mehest koosnev vaatlus- ja sidepost. 

Vaenlase taktika kandis seekord vilja. Ta valis hoopis Papsi (Tärkma külast idas) ja 
Küla ranna dessandi saatmiseks Hiiumaale, lõigates seega kahest küljest ära Tohvri 
sõjaväebaasi 44. rannakaitsepatarei, mida juhtis vanemleitnant Katajev. 

12. oktoobri varahommikul, koondanud oma jõud, hakkasid fašistid saare eelnimeta-
tud punktidesse maabuma. Küla randa saadeti maale 30 kaatrilt tugevdatud pataljon. 
Siinsest vaatlus- ja sidepostist langes kolm meest vangi. Kohalike elanike mälestustes 
elab edasi ühe juudi rahvusest vapra võitleja kuju, kes, jäänud üksinda, takistas kogu 
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maandunud pataljoni edasiliikumist. Ta suunas tuld Küla küla viljakuivati lähedal asuvast 
lepikust. Hitlerlastel ei õnnestunud esialgu kindlaks teha selle punaarmeelase täpset asu-
kohta. Nad piirasid kuivati ümber ja heitsid sellesse käsigranaadi, kuid relv ei vaikinud. 
Punaarmeelane varjas end ühe puu taga ja pärast peahaava sidumist jätkas vastupanu seni, 
kuni teine vaenlase kuul teda surmavalt tabas. 

Selliseid kangelassurma läbi lahkunuid oli Hiiu saare kaitsjate ridades palju. Meil ei 
õnnestu võibolla kunagi kindlaks teha nende nimesid, kuid neile kuulub meie siiras 
austus. 

Lahingurajooni väljalennanud saksa lennukilt heideti alla väike pakike. Pärast selle 
avamist paisati Küla külla maandunud väeosad Tohvri patarei vastu. 

Ööl vastu 13. oktoobrit jõudis osa sinna suunatud vägedest tagasi Külama külla, kust 
nad hommikul kella kümne paiku alustasid edasiliikumist Nurste suunas. Nurstesse 
jõudnud eelvägi varjas end külas. Samal ajal jõudis kolmel veomasinal Nurstesse meie 
väeüksus, kes ruttas appi ümberpiiratud Tohvri patarei kaitsjaile. Sideme katkemise tõttu 
(Vanamõisa küla teelahkmele paigutatud postile truuks jäänud sõdur sai surmavalt 
haavata), sattus esimene masin võitlejatega ootamatult vaenlase kuulirahe alla. 

Algas lahing, mis kestis enam kui kolm tundi. Vaenlase väed paiknesid Nurste 
kaupluse piirkonnas, kuna Punaarmee üksused võtsid sisse positsiooni Nurste külas, 
Nurste–Kuriste teest põhja pool ja edasi mere suunas kuni Parali taluni. Vaenlase jalaväe 
rünnakut toetas üks tank, mis asus Nurste kaupluse õuel, tankitõrjesuurtükk, mis oli üles 
seatud tuletõrjekuuri juurde ning lennukid õhust. 

Meie kergekahuriväe edasiliikumist takistasid vaenlase lennukid. Nurste lähistele 
pääses ainult kolm suurtükki, kuid neid ei õnnestunud kahjuks vaenlase marutule tõttu 
lahinguvalmis seada. Hitlerlased saatsid üha enam lennukeid Nurste kohale. See otsustas 
lõpuks lahingu tulemuse nende kasuks. 

Kaotusi elavjõus oli mõlemal poolel. Lahingu ajal põles maha kuus maja. 

[1966] Liigutav kohtumine 
A. Koel 20. september 1966 Nõukogude Hiiumaa 

Hiiumaa kaitselahingute viimastel päevadel murdis Tahkunas paiknenud 26. üksiku 
kahurväepatarei komandöri abi vanemleitnant Ilja Fedorovski 12 kaaslasega sakslaste 
tulerõngast läbi ja, olles jäänud toidu ning laskemoonata, liikus mööda metsi lõunasse, 
sisemaa poole. 

Lahingukära polnud poolsaare põhjatipul veel vaibunud, kui salk jõudis Kidaste küla 
esimeste talude piirkonda. Selleks ajaks oli meeste arv kokku kuivanud mõne üksikuni: 
luurele saadetud seltsimehed olid hukkunud või fašistide küüsi langenud. 

Lõpuks jäi vanemleitnant üksinda. Õhtu eel ületas ta Kärdla-Kõrgessaare maantee ja 
hiilis lähemate majade juurde. 

* * * 
Kidaste küla Viina väikekohapidaja Johannes Viin tuli naaberperest, kui märkas ristteel 
seisvat võõrast. Räbaldunud ja määrdunud sinelis sõjamees palus ilmselt ööbimis-
võimalust. Üksteise keelt nad ei osanud. 

Võõras juhatati tuppa. Perenaine Eleena muretses kähku sooja vett, et sõdur saaks 
oma paistetanud jalgu hautada. Raviti ka mädanema kippuvat näohaava. Pärast sööki 
vajus lõplikult kurnatud ohvitser nagu surmaunne. 

Järgmisel päeval paiskasid sakslased Tahkunas viimast meeleheitlikku vastupanu 
osutavate gruppide vastu uusi väeosi. Fašistide laviin lähenes. Elanikud lahkusid maja-
dest. Sõjaväelane oli vaja kuhugi peita. 

„Mul oli vana maja pööningul virn õlekubusid,” meenutab Johannes Viin, „kiskusin 
neisse midagi koopataolist ja paigutasin sõjamehe sinna, andes talle söögipoolist kaasa. 

Kui järgmisel hommikul tagasi pöördusime, oli ehmatus suur: õu ja külavahe oli 
sakslasi täis; toauks oli lahti murtud, sees peremehetsesid rohelises vormis ohvitserid. 
Noh, – mõtlesin, – nüüd on meie sõduriga vist kõik lõpetatud, teda vaest enam elavate 
kirjas ei ole. Aga näe, õnnepidi läks: ei leitud teda. 

Kui sakslased lahkusid, kutsusime sõduri alla. Sõime koos. Pärast arutasime naisega, 
mida ette võtta. Ähvardused olid kõige rängemad: kes nõukogude sõjavangide varjamiselt 
tabatakse, lastakse maha. Aga kuhu meie mehel minna oligi? Andsin talle oma riideid: 
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kasukjopi, püksid, mütsi. 
Nii ta elas meil ühe nädala: sõi sedasama mis meiegi, öösiti magas pööningul, 

päeval varjas end enamasti metsas. Ja nii osav oli end varjama, et isegi lapsed ei teadnud, 
et meil peidab end nõukogude sõjamees. 

Lõpuks, kartes nähtavasti, et tema siinolek võib meie perele ebameeldivusi tuua, 
lahkus ta päriseks. Õige, hiljem käis ta veel paar korda meil toiduvaru täiendamas, siis 
kadus. Vanem tütar Amilde pärast rääkis, et Kõrgessaare poolt tulnud sõjaväekolonni 
hulgast oli keegi talle kätt lehvitanud, kui ta metsast marjult tulles vange kohtas. Minu 
kasuka järgi tundis tütar vangi ära. 

Tõtt öelda pidasime teda ammu hukkunuks, sest pärast sõda räägiti ju palju vangi-
laagrite koledustest. Sageli oli temast juttu. Ega vist enam ei näe?” 

 
* * * 

Kuid vanemleitnant Fedorovski ei hukkunud. Kosumine Viinade juures aitas tal esimeste 
kuude koledustest tervena välja tulla ja elada üle isegi Salaspilsi surmalaagri õudused. 
Siin hukkus ju iga päev mitusada lõplikult kurnatud sõjavangi. 

Edasi viisid vintsutused vanemleitnandi Saksamaale, sealt Tšehhoslovakkiasse, kus 
teda lõpuks kohtas kauaoodatud vabanemistund. Jällegi sai tast inimene, mees astus taas 
rivvi, nüüd juba taastamis- ja ülesehitustöö rindel. 

Kunagi ei ununenud tal aga elupäästjad kaugel Hiiu saarel. Kas see vastutulelik 
pererahvas, kes ei reetnud teda, vaid aitas, millega suutis, elas üle okupatsiooniaastate 
needuse? Kas õnnestub veel kunagi kohtuda? 

 
* * * 

Aga kohturnine sai siiski teoks. 25 aastat hiljem. Ilja Fedorovski saabus Hiiumaale saare 
kaitsjate delegatsiooni koosseisus. Tahkuna majaka juures peetud kõnes andis ta 
mehistele hiidlastele edasi oma seltsimeeste ja Luganski oblastikomitee tervitused ning 
kõneles perekonnast Kidaste külas, kes teda neil raskeil päevil elu kaalule pannes varjas. 

Esmaspäeval sõitsimegi koos temaga Kidastesse. Aadressi saime juba Kärdlas – siin 
sai Fedorovski tuttavate juhatusel kokku Viinade vanema tütrega, ehitusjaoskonna töötaja 
Amilde Luigega. 

Liigutava kuhtumise kirjeldamiseks ei ole sõnu... 
Hiljem toas, samas toas, kus ohvitser 25 aastat tagasi osavõtlikkust ja külalislahkust 

leidis, oli tohutu rida küsimusi-vastamisi. Kuidas pääsesid, kus praegu elad? Kas 
perekond on? Külaline omakorda tundis huvi pererahva tohutu rida küsimisi-vastamisi. 

Pererahvast on vahepeal saanud pensionärid; pereema juustesse on eluaastad ohtralt 
halli puistanud. Lapsed juba perekonnainimesed. 

Ka külalise, keda Eleena Viin hellalt pojaks nimetas, juuksed on rängad laagriaastad 
üleni hõbetanud. Praegu elab ja töötab ta Donbassi kaevuritelinnas Gorskis. Eleena Viinal 
on seal 3 „pojalast”, kellest vanim, Vladimir, siirdus asja teenistusse Nõukogude 
armeesse, nooremad – Ljudmila ja Juri – õpivad. Abikaasa Maria töötas viimase ajani 
lasteaias kasvatajana. „Saatke tingimata oma perekonnapilt,” palub Eleena Viin. „Meil on 
südamest hea meel, et sa ellu jäid. Paljukest siis meie sind aidata saime,” tõrjub pereisa 
Johannes „poja” hingepõhjast tulevaid tänusõnu. 

Lahkumishetked ... Vastastikused küllakutsed, aadresside vahetamine. 
„Pean suureks aukohuseks ja pühaks tänukõlaks jutustada oma kodukandi rahvale 

sellest mehisest eesti perekonnast, kes andis mulle elu, pannes kaalule oma saatuse,” ütles 
Ilja Fedorovski tagasiteel. 

[1968] Surmaga rinnutsi 
H. Kaldma 6. juuli 1968 NH 

Tema isa oli linnavalitsuse juures ehitus- ja remonditööline. Ema veeretas koduste 
askelduste juures vardaid, kududes eraettevõtjale rahvusliku mustriga kindaid, 
kampsuneid ja muud säärast. Nii et perekonna sissetulek oli üsna napp. Ja et lapsi oli 
palju, ei tulnud temal, kõige vanemal pojal, pärast 6-klassilise algkooli lõpetamist edasi-
õppimisest midagi välja. Ta sai aedniku juurde ametisse. Istutas, kastis, rohis – tegi kõike, 
mida aed inimeselt nõuab. Kaks suve oli seal, kolmanda töötas metsamajandis taimeaias. 



Hiiumaa 1941  277 / 366 

Talvel? Aastaringset tööd ei jätkunud täismeestelegi, mis siis veel temavanustest rääkida. 
Haapsalu oli ju enne nõukogude võimu puht suvituslinn ja elatas end puhkajatest. 
Tööstusettevõtteid polnud, kalagi liikus rahva kätte hangeldajate kaudu. 

Seitsmeteistkümneselt sai ta ühte väikesesse villavabrikusse õpipoisiks ning aasta 
pärast ketrajaks. Kui 1940. aastal töörahva võim maksma pandi ja ka see eraettevõte sega-
tööstusartelli koosseisu arvati, oli Johannes Sau juba kogemustega tööinimene. 

[ ... ] 
30. augustil võeti Ridala kaitsesejoonel vastu äge rünnak. Taganemine öökatte all. 

Kella nelja ajal hommikul pidi kaks suurt kaatrit väljuma Rohukülast Hiiumaa suunas. 
Johannes Sau ja miilitsaohvitser Viita said korralduse kutsuda kõik miilitsapatrullid 
jaoskonda ja saata samadele laevadele. 

Kui mehed poole neljaks Rohukülla jõudsid, polnud seal enam kaatreid. Mis nüüd 
ette võtta? Oli ilmne, et vaenlane tungib hommikuks linna. Kõlasid lasud. Ja kui kaks 
meest tagasi jaoskonna juurde jõudsid, askeldasid seal võõrad erarõivais mehed. Kõik 
uksed ja kapid olid lahti murtud. Ilmselt otsisid nad relvi või dokumente, kuid asjatult. 
Teistest mahajäänud miilitsamehed otsustasid kord kodust läbi joosta, siis aga hankida 
paat ja jõuda Noarootsi. Ent Viita ei tulnud ega tulnud jaoskonda tagasi. Jõudis kohale 
hoopis miilitsavõitleja Haabsaar, kes oli teel Saanika külast eksinud. Nüüd polnud 
muud nõu, kui kihutada kiiresti Rohukülla - ehk leidub seal veel mõni oma kaater. Oligi. 
Heltermaale jõuti õnnelikult. 

Kallis on iga jalatäis maad 
Hiiumaa on Johannes Sau sünnipaik. Ent kohta, kus ta kuus esimest eluaastat veetis, ta 
siiski ei pääsenud. Sattus hoopis koos Kustas Milleriga Käina, kaasas ülesanne valvata 
sisekorra järele ja olla valla täitevkomiteele mitmesugustes ettevõtmistes abiks. Siin 
veendus ta veelkord, kuivõrd valmis olid talupojad kaitsma nõukogude võimu. Päeval 
koristasid nad põldudel saaki, öösel läksid aga kindlustustöödele. 

Käinas oli komsorgiks Edgar Kärner, tore ja hakkaja noormees. Ta organiseeris 
selliseid komsomolikoosolekuid, et nendest võttis osa kogu valla noorus. 

Komsomoli Läänemaa maakonnakomitee asus nüüd Kärdlas. Ja ikka oli Paul Soe-
soo see, kes pani noored täie tõsidusega mõtlema sellele, kuidas kaitsta oma kodusaart. 

Septembrikuu keskpaiku, kui vaenlane tungis Muhu- ja Saaremaale, muutus ka 
Hiiumaal olukord palavaks. Lahingumüra kostis tuppa. 

Esimese dessandi tegid vallutajad 12. oktoobril. Kolm päeva hiljem tungisid nad 
Käina aleviku juurde. Jalaväeüksus, grupp piirivalvureid, valla partorg ja komsorg, 
Kustas Miller ning Johannes Sau võtsid lahingu vastu ja peatasid rünnaku. Lõuna paiku 
uus turmtuli automaatrelvadest ja miinipildujatest. Kaitsjad suutsid kaks rünnakut tagasi 
lüüa, ent vastu õhtut muutus olukord raskemaks: meeste vaprus ei pidanud enam vaenlase 
tulejõule vastu. Videvikus taganeti Nõmba poole. Osa kaitsjaid langes vangi ning nad 
tapeti vallamaja juures. 

Järgmisel hommikul puhkes lahing Nõmba küla juures. Kaitsjad osutasid küll visa 
vastupanu, kuid küla tuli loovutada. Taganeti Kärdlasse, kus omakorda oli tehtud 
ettevalmistusi Tahkuna kindlustatud poolsaarele tõmbumiseks. 

Vaenlane hakkas Tahkuna kindlustusi ründama 17. oktoobril. Lahingud kestsid ööd 
kui päevad kuni 20. oktoobri hilisõhtuni. 

 „Viibisin koos teiste miilitsatöötajatega eesliinil 17. ja 18. oktoobril,” meenutab 
Johannes Sau. „Tulevahetus oli mõlemalt poolt äärmiselt äge. Sakslased kasutasid kõiki 
relvaliike: kahureid, miinipildujaid, automaatrelvi; merelt tulistasid meie positsioone 
sõjalaevad, õhust pommitasid lennukid. Kuid ka meie kaitsesime Hiiumaa viimast vaba 
pinda enneolematu visadusega. Meie tuli oli nii tihe. et kummalgi päeval ei saanud 
vaenlase jalavägi ühtki rünnakut ette võtta. Osa kaevikuid oli nagu üles küntud, mets 
meie selja taga puruks pekstud. Suured puud murdusid pilliroona, kuid vaenlane ei 
saanud meist jagu. Me ei taganenud sammugi.” 

19. oktoobri lõuna paiku murdsid fašistid Malvaste juures kaitseliinist läbi. Taganeti, 
õhtuks jäi kaitsjate kätte üksnes paari ruutkilomeetri suurune maa-ala Tahkuna tuletorni 
juures. 

Viimane õhtu 
Enamasti katkestasid sakslased pimeduse saabumisel lahingutegevuse. Nii ka seekord. 
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Tuletorni alla oli jäänud vaid paarsada võitlejat, nende hulgas ka Paul Soesoo, 
militsionäär Vilta, parteitöötajad Madisson ja Üksik, Käina valla komsorg Kärner, 
hävituspataljoni komissar Oinas. 

Järgnes öö, kirjeldamatult raske öö. Sadas tugevat vihma. Aga kuulipildurid korras-
tasid oma relvi tavalise hoolikusega, kuigi teadsid, et see on viimane öö, et järgmisel 
hommikul purustab vaenlane nad lõplikult. 

Kella nelja ajal hommikul võtsid mehed nõuks katsuda sakslaste kaitseliinist läbi 
murda ja tagasi saarele jõuda. Kõik läks esiotsa õnnelikult, ent hommikul ei pääsenud nad 
üle Lehtma maantee: teel voorisid vaenuväed. Otsustati varjuda ja oodata õhtut, kuid siis 
tabas neid saksa ratsaluure. 

Tabatud tulistasid vastu, kuid oli ilmne, et enam pääsu pole. Ja siis kostis granaadi-
plahvatus sealt, kus lamasid Soesoo, Oinas, Üksik ja Madisson. (Sau, Kärner ja Vilta olid 
kuus-seitse sammu eemal). Granaadi tõmbas lahti Soesoo ise, et mitte elusalt saklaste 
kätte sattuda. Soesool purunes pea, Oinas ja Üksik said raskelt haavata. 

Plahvatus tegi sakslaste hobused rahutuks ning sel momendil õnnestus Johannes 
Saul ja Edgar Kärneril põõsastesse eemalduda. Nad varjasid end kuni pimedani ühes 
muldpunkris, öösel Lehtma maantee ületamisel kaotasid aga teineteist silmist. 

Johannes Sau jõudis Tahkuna poolsaarelt õnnelikult välja, kuid vabadust jätkus vaid 
mõneks päevaks. Omakaitselased said talle jälile ja toimetasid Kärdla vanglasse. Siin 
kohtus ta taas miilitsatöötaja Viltaga, kelle sakslased olid kinni võtnud sealsamas, kus 
Soesoo granaadi lahti tõmbas. Temalt kuuliski Sau, et Soesoo surnud kohe, Madisson aga 
palunud oma raskelt haavatud sõprade Üksiku ja Oina abistamiseks sidet, kuid asjatult. 
Kui Viita eemale toimetati, kostnud lasud: haavatud mehed tapeti. 

Hiljem hukati ka Vilta. Ka Kärner leidis saklaste ja omakaitselaste käe läbi haua. 
Johannes Sau pääses kergemalt. Ta toimetati koos mandrilt pärinevate vangidega 
Haapsallu. Järgnes ligi kolm aastat kestnud vangipõlv Haapsalu, Tallinna ja Lavassaare 
laagrites. Need läbi käia ja ellu jääda – ka see oli ime. 

Nõukogude armee tõi talle vabaduse ja tagasipöördumise ellu. 
Need olid Johannes Sau esimesed komsomoliaastad. Ta tegi läbi kõige raskema 

proovi. Praegu töötab ta Rapla rajooni Valgu sovhoosis parteialgorganisatsiooni 
sekretärina. 

 

[1969] Hiiumaa vabastamise 25. aastapäeva eel. Hiiu saare kaitsja 
meenutab 

7. august 1969 NH 

Nagu teatasime, viibis juunikuus Hiiumaal Suure Isamaasõja veteran, Hiiu saare kaitse-
lahinguist 1941. aastal osa võtnud insenerpataljoni võitleja Semjon Radtšenko. Kohtu-
mistel piirivalve allüksustes jutustas ta oma mälestusi kaitselahingute päevist. Toimetuse 
ettepanekul pani endine rindevõitleja, praegune kooliõpetaja Luganski oblastis, paberile 
mõned tolleaegsed lahinguepisoodid ja saatis need toimetusele. Allpool avaldame tema 
kirjutise. 

 
1941. aasta 18. oktoobril sattus nooremleitnant Sevtšenko rühm, milles ka mina 
teenisin, Kõrgessaarest lõuna (või lääne) pool (täpsed kohanimed on aastate jooksul 
meelest läinud) piiramisrõngasse. Otsustati asuda ringkaitsesse, oodata õhtut ja püüda 
pimeduses rõngast välja murda. 

Hilisõhtul alustasime liikumist. Vaevalt jõudsime ületada tee, kui märkasime 
Kõrgessaare poolt lähenevat valgust. Sõitis mingi sakslaste masin (nagu hiljem selgus, oli 
tegu sõjaväe mootorrattaga). Otsustasime rünnata. Kuna laskemoona polnud palju, saadeti 
operatsioonile kuus võitlejat, kellest kolm pidid heitma granaadid, kolm avama tule 
vintpüssidest. 

Heitsime kraavi pikali. Peagi oli mootorrattur tuleulatuses. Punaväelased Lupas, 
Sadakin ja mina viskasime käsigranaadid. Mootorratas möiratas, prantsatas vastu puud ja 
lendas pikali. Tapetud fašistilt võtsime ära välitasku, milles avastasime ettekande ühe 
väeosa staabile. 

Lähedas külakeses asunud sakslased avasid meie pihta korratu tule, mis aga kedagi 
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ei kahjustanud. 
Piiramisrõngast olime väljas. Taganesime Tahkuna suunas. Teel äratasime ühe 

talumehe, et paluda midagi söögipoolist. Mees näitas meile metsaserval asuvat sauna, 
milles oli tema ütluse järgi öökorterisse asunud umbes 30 sakslast. Otsustasime need 
hävitada. Punaarmeelane Lupas (pärit Moskvast) hiilis lähemale ja hävitas käratult 
tunnimehe. Seejärel süütasime sauna ja heitsime sinna granaate. Ellujäänud sakslased 
avasid vastutule, aga otsa leidsid nad viimseni. Meie kaotasime vaprad võitlejad Lupase, 
Kalinini, Bandurase ja nooremseersant Tšalõi. 

Edasiste võitluste käigust Tahkuna poolsaarel tooksin paar episoodi. 
Ühel varahommikul kella 4 paiku saadeti mind koos Vassili Sadakiniga piki 

merekallast luurele. Merelt roomas tihe udu. Olime liikunud umbes paar kilomeetrit, kui 
suure kivi tagant otse meie ette ilmus kaks saksa sõdurit. Ootamatusest ei jõudnud 
kumbki pool tulistada. Tormasise Sadakiniga sakslastele kallale ja algas kähmlus, milles 
läksid käiku rusikad, hambad ja küüned. Minu vastane, ohvitser, varises varsti kokku ja 
sain appi rutata Vassilile, keda turske sakslane kõrist kägistas. Kahekesi saime vaenlasest 
kiiresti jagu. Minutit viis lõõtsutasime, siis korjasime hävitatud vaenlastelt välitasku, 
püstoli, automaadi ning pöördusime tagasi oma väeossa. Meid tunti vaevalt ära, sest ega 
meiegi olnud ilma sasimata pääsenud... 

Räägitakse sõduriõnnest. Ma ei tea, kuidas sellega on, aga kord pääsesin tõesti 
kummalise juhuse tõttu eluga. 

Olime kaitsejoone taga tulistuspunktis vaatlejaks. Saabus vanem ja tõi lõunasöögi – 
ainult lihast keedetud supi. Ronisime välja, kallasime selle katelokkidesse ja lasksime hea 
maitsta. Vaevalt olime tagasi kaitseehitusse astunud, kui täpselt samal kohal, kus 
lõunatasime, lõhkes mürsk. Katelokist, mille välja jätsin, polnud enam jälgegi. 

Malvaste surnuaia piirkonnas, kus kaks punaarmee rühma hävitasid sakslaste voori, 
võitlesin samuti. Selles lahingus paistis kangelaslikkusega silma punaarmeelane Grigori 
Topilo. 

Võtsin osa ka viimastest lahingutest Tahkuna majaka ümbruses 21. ja 22. oktoobril, 
kus näputäis mere- ja jalaväelasi, inseneriüksuste võitlejaid ning eestlastest aktiviste ning 
hävituspataljonlast pani meeleheitlikult vastu ülekaalukaile jõududele. Kuid siis olid meie 
jõuvarud ammendatud. Polnud enam padruneid ega granaate, juba 4 päeva olime pea-
aegu söömata. 

Vastupanu murdus. Kuid kaitselahingud olid oma ülesande täitnud: küllalt suured 
hitlerlikud väekoondised olid pearindelt Leningradi suunas pikaks ajaks ära tõmmatud. 
 

[1969] Tohvri patarei avas tule 
Ivan Paršajev. Ühises rivis ühise vaenlase vastu.  

Mälestusi kaitselahinguist Eesti NSV-s 1941. aastal. Tallinn 1969, lk 346–349 

Sõja algul olin ehitamise staadiumis oleva 44. üksiku rannakaitsepatarei komissariks 
Hiiumaal Tohvri neemel. Patareis olid suurtükid paigaldatud ja varjendid valmis ehitatud, 
kuid teised objektid olid veel tellingtiis. Sõda ei lasknud ehitust lõpule viia. Patarei 
isikuline koosseis hakkas lahingutegevuseks valmistuma. 

23. juunil tulistati patarei sisse. Mehed rajasid dotte ja tulepunkte. Loodi kaks kaitse-
vööndit, tõmmati kahekordne okastraattõke. Kõrgendikule ehitati dotid, mis patarei 
kaitsmisel hiljem väga suurt osa etendasid. 

Sõja algul koosnes patarei isikuline koosseis 5 ohvitserist ning 125 vanemast, 
seersandist ja madrusest. Patareikomandöriks oli vanemleitnant Katajev. 

Pärast 22. juunit võeti patareis üks suurtükk maha ning viidi koos vajaliku koguse 
laskemoona ja meeskonnaga Lehmja [tegelikult Heltermaa - MM] sadamas formeeritava 
uue patarei koosseisu. Uue patarei komandöriks sai leitnant Majorov. Juuli algul määrati 
meie patareist leitnant Klimenko hävituspataljoni komandöriks ning koos temaga läks 
kaasa 20 vanemat, seersanti ja madrust. Patarei koosseisu jäi nüüd 3 ohvitseri ning 75 
vanemat, seersanti ja madrust. 

Isikuline koosseis võttis patarei ehitamisest esimesest päevast peale aktiivselt osa. 
Pärast ehitustööliste lahkumist jätkasime kindlustuste rajamist ja patarei ettevalmistamist. 
1. augustiks oli patarei lahingutegevuseks valmis. 
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Suurte kaotuste hinnaga läks fašistidel korda Saaremaale tungida ja nad hakkasid 
mööduma saart põhjast kaitsvatest garnisoni väeosadest. Vaatluspostidelt võis isegi palja 
silmaga näha vaenlase rühmade liikumist. Patarei avas nende pihta tule. See sundis 
fašistlikku väejuhatust Saaremaa põhjarannikul meie vastu koondama mitu suurtüki- ja 
miinipildujapatareid. Sellest hetkest ründas vaenlane meie patareid mitte üksnes õhust, 
vaid tulistas ka suurtükkidest ja miinipildujaist. Tarvitses vaid mõnel madrusel end 
vaenlasele näidata, kui patareile koondati suurtüki- ja miinipildujatuli. Vastasime 
vaenlasele samaga, Olime valmis ka vaenlase meredessandi tagasilöömiseks. 1. oktoob-
riks rajati uus tule korrigeerimise post, kuhu saadeti korrigeerimis- ja vaatlusposti koman-
dör leitnant Šalajev koos grupi madrustega. 

Patareisse jäi kaks ohvitseri (komandör vanemleitnant Mihhail Katajev ja mina) ning 
70 võitlejat. Vanemleitnant M. Katajev võttis enda peale suurtükitule juhtimise ja mina 
patarei kaitsmise maa poolt. 

Ööl vastu 12. oktoobrit kuulsid vaatluspostid merelt mootorimürinat. Pimedust kasu-
tades saatsid fašistid kahes kohas – patareist kirdes ja loodes – maale dessandi, mida 
merelt toetasid laevad ja lennukid. Meie patarei aga oli sunnitud vaikima, kuna oli pime. 
Meil polnud prožektoreid ega mingit muud valgustusabinõu, Korrigeerimis- ja 
vaatluspostilt ei näinud leitnant Salajev pimeduse ja paksu udu tõttu midagi. Pealegi oli 
patarei mõeldud võitluseks merelt ründava vaenlasega, et takistada tal Soela väina 
pääseda. Nüüd tuli vastasega lahingusse astuda maal, oma tagalas. 

Kui udu hõrenes, oli merel näha vaenlase laevu. Osa neist tulistas patareid. Kuna 
kaugusemõõtja oli purustatud, tuli meil tuld juhtida binokli abil. Esimeste laskude järel 
välgatasid fašistide ristleja pardal heledad leegid. Vastase laevad muutsid järjest kurssi. 
Kuid meie patarei tuli tabas ikkagi. Jälle paistsid vaenlase laevalt plahvatuse leegid. 
Hitlerlased olid sunnitud suitsukatet kasutama, et meie löökidest pääseda. 

Ees seisis raske päev. Olime pidevalt olnud vaenlase tule all, kuid niisugust möllu 
nagu sel päeval polnud me varem näinud. Komandopunkti hakkas saabuma ärevaid 
teateid. Emmastes olid fašistid dessandi maale saatnud. Dessant liikus patarei suunas, et 
seda käigult vallutada. 

Juhtides merele kõige lähemal asuvast dotist maapoolset kaitset, märkasin korraga, 
et Sõru sadama suunas liigub terve rivi traalereid dessandiga. Läksin kiiresti komando-
punkti Mihhail Katajevile sellest teatama. Varsti jõudis üks traaler Sõru kai juurde, mis 
oli otse meie patarei külje all. Vaenlane nähtavasti lootis, et tal õnnestub siitkaudu 
patareini jõuda. Kuid nii kergesti see ei läinud. Patarei täpsed lasud tõkestasid 
dessantlastele tee. Õhus lendasid kai ja kaatrite tükid. Need vähesed, kes kaldale pääsesid, 
niitis maha kuulipildujatuli. 

Patareisse hakkas saabuma inseneriväepataljoni võitlejaid. Emmastes kaitsel olnud 
kapten Morozovi pataljon oli sunnitud vastase tugeva miinipildujatule ja hävitajate 
rünnakute tõttu taanduma. 

Korduvate rünnakute järel õnnestus fašistidel suurtükitule ja lennukite toetusel 
esimesest okastraattõkkest läbi murda. Suurte kaotuste hinnaga hõivasid nad patarei 
välise kaitseliini. Võitlejad hakkasid patarei juhtkonna korraldusel tagasi tõmbuma 
patarei peaobjektidele ja tulepositsioonidele. 

Kell 6 õhtul tungisid mõned vaenlase automaaturid meie tulepositsioonini ning 
võtsid kaitseehitiste ja komandopunkti sissekäigud tule alla. Vaenlase automaaturid küll 
hävitati, kuid kauem me enam vastu panna ei suutnud. Võitlejad õhkisid patarei. Seersant 
Popov keeldus oma postilt lahkumast. Saatnud mehed kogunemispunkti, laskis ta end 
koos allesjäänud lahingumoonaga õhku. Plahvatus pani kõik ehitised värisema. 

Kangelasena langes nooremseersant Serebrjannikov. Kattes hitlerlastest ümber-
piiratud dotis seltsimeeste taganemist kuni viimse padrunini, nägi ta, et pääsemislootust ei 
ole. Vapper mees laskis vaenlasel ligemale tulla, haaras kimbu granaate ja hüppas 
nendega hitlerlaste sekka. Ta hukkus, kuid hävitas ühtlasi ümbritsenud fašistid. 

Hakkas pimenema. See hõlbustas läbimurdjate kogunemist. Fašistide automaaturid 
aga tungisid vahepeal komandopunkti juurde ja võtsid selle väljapääsud tule alla. 
Tagaladotil oli komandopunktiga side veel alles. Mihhail Katajev helistas mulle: „Ivan 
Vassiljevitš, katke meid, tuleme teie juurde.” 

Vanemmadrus Jessikov asetas kohale raskekuulipilduja ja surus selle tulega hitler-
lased maha. Vanemleitnant Katajevil õnnestus pääseda kogunemispunkti. Hävitanud 
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dokumendid, saatis ta viimase raadiogrammi: „Lõpetan teiega ühenduse pidamise.” 
Kakskümmend tundi oli patarei vahetpidamata tulistanud. Vaatamata lakkamatutele 

rünnakutele, olime kaotanud vaid 7 meest, haavatuid oli 5, need võtsime endaga kaasa. 
Meie kaotused olid nii väikesed tänu okastraattõketele, kaevikutele ja dottidele, mis ei 
lasknud vaenlasel edasi liikuda. Dotid kaitsesid meid vaenlase rünnakute eest maalt, 
õhust ja merelt. 

14. oktoobril jõudsime vaenlase rünnakuid tagasi lüües Tahkuna poolsaarele, kus 
ühinesime teiste väeosadega. Võtsime osa viimastest lahingutest Hiiumaa pinnal. 

Pärast mitmeid tagasitoodud rünnakuid sain 21. oktoobril vasakust jalast haavata. 
Seetõttu aitasin ainsa kaluripaadiga raskesti haavatuid Hangost tulnud mootorpaadile viia. 
Umbes kell 6 õhtul tuli haavatute evakueerimise punkti Mihhail Katajev. Ta oli saanud 
jalast haavata. Soovitasin tal koos teiste haavatutega mootorpaati minna. Mihhail Katajev 
vastas: „Ivan Vassiljevitš, mine sina, sul on lapsed, mina olen üksik. Kui on võimalik, 
tulen järgmisel korral.” Paat enam Tahkunasse ei tulnud ja ma pole enam mitte kunagi 
Mihhail Katajevit kohanud. 

Saarte kaitselahingutes väljendasid võitlejad oma armastust Kommunistliku Partei ja 
kodumaa vastu sellega, et esitasid avaldusi parteisse ja komsomoli astumiseks. Paljud 
kirjutasid, et kui nad langevad, siis arvatagu neid kommunistideks. 

Patarei partorgiks oli vanem Nikolajev. Kui ta hävituspataljoni läks, võttis 
sekretärikohustused üle tema asetäitja vanemseersant Rjuhhin. 
Komsomoliorganisatsiooni sekretäriks oli seersant Romanov, kes sai kaitselahingute ajal 
esimeselt kaitsevööndilt teisele üle minnes raskesti haavata. Et mitte vaenlase kätte 
sattuda, laskis ta end maha. 

Ümbritsegu igavene kuulsus kangelaslikke Balti meremehi, kes langesid meie kodu-
maa vabaduse eest! 
 
 

[1971] Nii see oli 
M. Truu, Suure Isamaasõja ajaloo Kingissepa rajoonikomisjoni esimees 

2.-7. oktoober 1971 

Pärast ligi 2 kuud kestnud visasid kaitselahinguid olid Nõukogude väed 1941. a. augusti 
lõpuks sunnitud maha jätma Nõukogude Eesti mandri. Kuid võitlus jätkus saartel, 
sealhulgas Hiiumaal. 8. septembril õnnestus hitlerlastel maabuda Vormsis. Ebavõrdne 
võitlus kostis mitu ööpäeva. 12. septembril taandusid järelejäänud võitlejad Hiiumaale. 
14. septembri koidikul alustasid sakslased dessandi maandamist Muhu saarele. Muhu ja 
Saaremaa kangelasliku garnisoni vastupanu lõppes Sõrve poolsaarel alles 5. oktoobril. 
Siis alustasid fašistid ettevalmistusi Hiiumaa vallutamiseks, kuhu pärast Haapsalu 
langemist oli taganenud ka Läänemaa partei-, nõukogude ja komsomoliaktiiv ning kus 
lisaks regulaarvägedele asus kaitsel saarel loodud hävituspataljon. Viimase komissariks 
oli Eesti NSV ülemnõukogu saadik, revolutsioonilise töölisliikumise silmapaistev 
tegelane Johannes Oinas. 

Kuidas kulges võitlus Hiiumaa pärast? Sellest kirjutab allpool Suure Isamaasõja 
ajaloo Kingissepa rajoonikomisjoni esimees M. Truu, kes neid sündmusi on lähemalt 
uurinud. 

 
Hiiumaa, Vormsi ja Osmussaar kuulusid rannakaitse kindlustatud piirkonna põhjasektori 
koosseisu. Selle komandandiks oli polkovnik A. S. Konstantinov ja sõjakomissariks 
polgukomissar M. S. Bilenko. 

Lahingute alguses olid Hiiumaa ja Vormsi garnisoni koosseisus 16. laskurdiviisi 
167. laskurpolgu 3. pataljon ja 156. laskurpolgu 1. pataljon, 33. ja 36. üksikud inseneriväe 
ehituspataljonid, 10. piirivalvesalga allüksused, kuus rannakaitse ja kaks õhukaitse 
suurtükipatareid, kokku 5048 meest. 

Rannakaitsepatareid asusid Tahkuna (nr. 16 - 180 mm). Mudaste (nr. 26 - 130 mm), 
Palli (nr. 149 - 100 mm), Ristna (nr. 42 - 130 mm), Tohvri (nr. 44 - 130 mm) ja Suur-
sadama (nr. 12 - 152 mm) lähistel. Õhukaitse patareid paiknesid Tahkuna ja Sigala juures. 

Varsti pärast Vormsi saare vallutamist tegid sakslased katse saata dessantsalk 
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Vormsist Hiiumaale. Meie suurtükitulega aeti see katse nurja. Seejärel sakslased ei 
rünnanud Hiiumaad merelt mõne aja kestel üldse, küll aga intensiivistus pommitamine 
õhust. Said kannatada eriti Heltermaa ja Kärdla sadam. 

Hiiumaal jätkati palavikuliselt töid kindlustussüsteemi ja kaitseehituste välja-
ehitamisel idarannikul ja Tareste-Mudaste joonel. Kaitsetöödest võttis aktiivselt osa ka 
kohalik elanikkond. Saarel oli 30 kommunisti ja pangas 300 000 rubla raha. 

Sõjaolukorrast ja sellega kaasnevaist raskustest hoolimata alustasid Hiiumaal koolid 
1. oktoobril tööd. Õpetajatega viidi läbi nõupidamine õppetöö korraldamise küsimustes. 
Viljakoristamine ja üldse sügisesed põllutööd edenesid saarel hästi. Osutati abi ka võitle-
vale Hangole – baasi kaitsjaile saadeti riidevarusid Kärdla kalevivabrikust, samuti liha ja 
teisi karjasaadusi. 

Saaremaa vallutamise järel korraldasid hitlerlased nädala jooksul oma kaotusi 
kandnud väeosi, seadsid Saaremaa põhjarannikule üles 6 välisuurtükipatareid (100–
150 mm) ja täiendasid laskemoonavarusid. 

Vaenlase lennuvägi lendas Tohvri, Heltermaa ja Tahkuna kohal. Lennu- ja suurtüki-
vägi andsid süstemaatiliselt lööke meie rannapatareidele ja vägede lahingukordadele 
Hiiumaal. Vägesid koondati Küdemale, Pammanasse ja Triigile, samuti Rohukülasse ja 
Vormsile. 

Admiral Pantelejev teatas käesoleva aasta septembris Tallinnas toimunud sõja-
teaduslikul konverentsil huvitava fakti – 12. oktoobri 1941. aasta varahommikul, enne 
sakslaste dessandi algust, keegi tundmatu patrioot andis Saaremaalt elektrilambi abil 
edasi Hiiumaale signaali: „Oodake sakslasi täna.” 

Tegelikult alustasid sakslased 12. oktoobri koidu ajal suurtükitule kattel ja lennuväe 
toetusel suurte jõududega dessantoperatsiooni Hiiumaale kuuest kohast: Nurste, Sõru, 
Tärkma, Orjaku sadam, Vohilaid ja Suursadam. Nurstes, Sõrul ja Tärkmal õnnestus 
maandada üle 2000 saksa dessantlase. Mujal löödi sissetungijad esialgu tagasi. Vaenlane 
kaotas 17 kaatrit ja hulga sõdureid. 

Tärkmal – Rannakülas maandunud dessantgrupp hakkas tungima saare sisemusse 
Emmaste ja Reheselja ruunas lähema ülesandega hävitada koostöös Nurste dessandiga 
rannapatarei nr. 44 Tohvris. 12. oktoobri keskpäevaks õnnestus sakalastel vallutada 
Emmaste ja arendada edu Jausani. Osa Nurste dessantgrupist tungis Tohvri patarei 
suunas, osa põhja poole Õngu-Puski üldsuunas, kus oli kaitsel 167. laskurpolgu pataljon. 

Pärast ägedat lahingut, kus vastane kaotas meie suurtükitulest ja miinidest vähemalt 
500 sõdurit, Tohvri rannapatarei nr. 44 (komandör vanemleitnant M. A. Katajev, 
komissar vanempoliitjuht I. V. Paršajev) isikkoosseis õhkis suurtükid ja murdis tääkide 
ja granaatidega piirangust välja põhja suunas, kus ühinesid meie vägedega. 

Kell 18.20 võeti vastu viimane radiogramm patareist: „Lõpetan side. Patarei-
komandör.” Patarei lahing fašistidega oli kestnud üle 12 tunni. Patarei laskemoona kesk-
keldrisse oli sulgunud keldriülem seersant Fjodor Popov. Hitlerlaste patareisse tungides 
õhkis Popov keldri ja hukkus kangelasena. 

Kindlustatud piirkonna põhjasektori väejuhatus esitas paljud 44. patarei järelejäänud 
võitlejad autasustamiseks. Punalipu ordeni saajaks esitati vanemleitnant Katajev, 
vanem-poliitjuht Paršajev ja patareivanem Antonov. 

Peale patareilaste kaitsesid Hiiumaa lõunarannikut 33. inseneripataljoni allüksused 
(pataljonikomandör A. P. Morozov). Kuna vastane oli tunginud juba selja taha, oldi 
sunnitud läbi murdma põhja suunas. 13. oktoobri ööl asus leitnant I. Naidenovi rood 
kaitsele Jausas, mis kattis Käina ja lennuvälja lähiseid. 

Sakslaste dessantgrupid ühinesid Käina rajoonis, kus osutas visa vastupanu 156. 
laskurpolgu 1. pataljon 316. rannapatarei tule toetusel Käina-Kaigutsi-Mänspäe joonel. 
Pataljoni komandör oli kapten A. Stoljarov. Siia koondati ka osa rahvakaitsepataljonist 
ja kaks suurtükipatareid. Käina ümbruses toimus äge lahing. Vaenlase ülekaalu tõttu olid 
meie allüksused sunnitud taanduma Nõmba lähistele. 

Pidades raskeid lahinguid vastase tankettidega, taandusid Nõmba piirkonda kapten 
Golovani rood ja sellega liitunud teiste allüksuste võitlejate grupid. Põhjasektori 
komandandi polkovnik Konstantinovi märkmikus on neist päevist säilinud sissekirjutus: 

„Kaks ööpäeva pidasid vastast kinni kapten Golovani sõdurid. 15. oktoobril, olles 
hävitanud üle 300 hitlerlase, mitu tankitõrjesuurtükki ja 5 tanketti, läksid nad vastu-
rünnakule... Järgmisel päeval, kui sakslased saatsid oma pataljoni Golovani salga selja 
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taha, sai ta korralduse taanduda Tahkunasse. Ööl vastu 17. oktoobrit murdis vapper 
komandör 120 võitleja ja ühe 76 mm kahuriga läbi vaenlase rõngast. Käina ja Nõmba 
lahingutes kaotas vaenlane üle 700 inimese.” 

15. oktoobril arenesid lahingud Nõmba-Määvli-Hüti-Luidja joonel, kus 156. ja 167. 
laskurpolgu pataljonid kaptenite Belinski ja Stoljarovi juhtimisel ning vabatahtlike 
rahvakaitseväelaste salk lõid vaenlase rünnakud tagasi, tekitades talle tunduvaid kaotusi. 

Lääne-Saksa sõjaajaloolane, saartele sissetungi lahingutest osavõtnu Walter Meltzer, 
kirjutades oma monograafias „Võitlus Moonsundi saarte pärast” operatsioonist „Sieg-
fried” (nii nimetasid fašistid Hiiumaa vallutamist), märgib, et sakslaste Nõmba suunas 
pealetungiv pataljon „peatati ja isegi 176. ja 151. jalaväe polkude üksuste abiga ei olnud 
võimeline vaenlase vastupanu murdma”. 

16. oktoobril murdis sakslaste motoriseeritud salk läbi kapten Stoljarovi pataljoni 
kaitsest ja tungis lõuna suunast Kärdlasse. Kärdla kaguservas ja Kidaste ümbruses käisid 
ohvriterikkad lahingud vahelduva eduga veel kaks päeva, siis tõmbusid kaitsjate hõre-
nenud read polkovnik Konstantinovi korraldusel Tahkuna poolsaarele ja asusid 18. 
oktoobril kaitsele Mudaste– Risti–Tareste joonele. 

Rannapatareid nr. 42, nr. 149 ja nr. 12 Ristna, Palli ja Suursadama piirkonnas 
tekitasid kaitselahingute kestel vastasele oma tulega suuri kaotusi nii võitluses laevadega, 
dessantide tõrjumisel kui ka hiljem tulega toetades vastavalt võimalustele maavägede 
võitlust. Kui patareisid ähvardas sissepiiramise oht maa poolt, õhiti suurtükid ja isik-
koosseis jätkas lahinguid sisemaa rindel. 

Rannapatarei nr. 12 sõjakomissar M. S. Kravets, liikudes koos kahe haavatud seltsi-
mehega Tahkuna suunas, organiseeris teel varitsuse ja hävitas käsigranaatidega sakslaste 
veoauto sõduritega. 

Mudaste–Tareste joonel tõrjusid jällegi kaptenite Stoljarovi ja Belinski koondsalga 
sõjamehed ennastsalgavalt kahe ööpäeva jooksul hitlerlaste rünnakuid. Vapralt hoidsid 
oma positsiooni ka Hiiumaa vabatahtlike rahvakaitseväelased komissar A. Tuuri juhti-
misel. Võitlusgruppe toetasid Mudaste 26. rannapatarei (komandör leitnant L. Galanin, 
komissar poliitjuht Tšotšankov) ja 507. õhukaitse patarei (komandör nooremleitnant 
I. Nestertšuk, komissar P. Benžko). 

19. oktoobri hommikul ründas vaenlane suurte jõududega kaitsepositsiooni keskosa 
ja paremat tiiba tugeva suurtükitule ja lennuväe toetusel. 

EKP Läänemaa Komitee kaitselahinguteaegne esimene sekretär A. Jakobson oma 
mälestuskirjutises märgib: „Vaatamata kindlustatud kaitseliini olulistele puudustele, ei 
suutnud vaenlased seda läbi murda relvade jõuga, vaid üksnes reeturi abiga. Metsavaht, 
kes teadis läbikäiguteed miiniväljast, reetis oma rahva ja juhatas vaenlase üksused 
kaitsjate selja taha.” 

Saare kaitsjad tõmbusid 316. rannapatarei (komandör kapten A. Nikiforov) ja 508. 
õhukaitse patarei (juhtis komissar I. Skopetski) suurtükkide tule kattel Lehtmale ja 
Tahkunasse, kust alustati garnisoni evakueerimist, milleks oli tulnud Laevastiku Sõja-
nõukogu korraldus juba 18. oktoobril. Kaatritele ja kuunaritele asumist raskendas merel 
möllav torm. 20. oktoobril õhtuses kõrglainetuses õnnestus asuda laevadele ja kaatritele 
osal garnisonist, esmajoones haavatuil. Alustati evakueerimist Osmussaarele ja Hangosse. 

Kaater MO-239, mis jõudis 21. septembri hommikul Hiiu saarele evakueeritavate 
järele, leidis, et Lehtma sadamas oli juba vaenlane. Miinitabamusest sai surma kaatri 
komandör A. Terešenko, mitu meeskonnaliiget sai haavata. Tagasiteel pidas kaater 
nooremleitnant Gontšaruki juhtimisel ebavõrdse lahingu kuue saksa kaatriga. Ta uputas 
neist kaks ja sundis kolmanda vigastatud kaatri triivima kividele, ise aga väljus lahingust 
võitjana. 

Pärast Põhja kindlustatud sektori väejuhatuse lahkumist jäi Hiiumaa vanemaks 
komandöriks 36. inseneripataljoni komandör major G. S. Dubovski. 

Peakaitseliinil jätkasid veel vastupanu kapten Stoljarovi pataljoni ja 33. inseneri-
pataljoni võitlejad ning üksikud sissepiiratud dotid (betoneeritud kindlustatud tule-
punktid). Evakueerimist katvad kaitsjad tõmbusid 316. patarei piirkonda. 

316. patarei suurtükiväelane N. P. Kuzmin mäletab, et 20. oktoobril tolmus patarei 
komandopunkti läheduses patarei ja teiste selles piirkonnas võitlevate allüksuste viimane 
komsomolikoosolek. Kogunes 100 inimese ringis. Koosoleku juhatusse valiti madrused 
Kurotškin, Konkin ja Orlov. Päevakorras oli üks küsimus: Olukorrast Hiiumaal. 
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Otsustati võidelda viimse võimaluseni. Kui kaatrid ei peaks enam saabuma, tuleb 
järelejäänuil gruppidena läbi murda sisesaarele võitluse jätkamiseks. Komsomolikoosolek 
võttis vastu resolutsiooni, mis on saanud tuntuks baltimereväelaste vandetõotusena: 

„Seltsimehed punalaevastiklased! Meie, Balti mere laevastiku meremehed Hiiumaal, 
tõotame sel karmil tunnil oma valitsusele ja parteile, et me pigem kõik viimseni 
hukkume, kui anname ära oma saare. Näitame kogu maailmale, et Nõukogude mere-
mehed, kes täitsid oma kohuse kodumaa ees, oskavad auga surra. Hüvasti, seltsimehed! 
Tasuge fašistlikele koletistele meie surma eest! Kaaslaste ülesandel alla kirjutanud 
Kurotškin, Orlov, Konkin. Tahkuna poolsaarel.” 

Kiri vandetõotuse tekstiga suleti pudelisse ja Konkin heitis selle merre. Pudeli 
kirjaga leidsid 1941. a. talve algul balti mereväelased ja see säilitatakse Leningradi 
Riiklikus Ajaloomuuseumis. 

Viimasest lahingust Tahkuna patareis meenutas A. I. Bõkov järgmist: 
316. patarei komandör kapten Nikiforov andis käsu asetada lõhkelaengud patarei 

lahingutorni alla kosemattidesse. Kogu öö pidasid patareilased käsitsivõitlust patareisse 
viivas maa-aluses tunnelis. Hommikul kella 6 paiku isikkoosseis lahkus patareist 
varukäigu kaudu. Kohtamata vastupanu tormasid fašistid allmaa kasemattidesse. Sel ajal 
vanemseersandid Ivanov ja Gontšar lasksid patarei õhku. Kasutades sakslaste hulgas 
tekkinud segadust, õnnestus enamikul allesjäänud patareilastest tõmbuda Tahkuna majaka 
lähistele. Umbes kümnemehelise grupi aga piirasid hitlerlased ümber. Hurraa-hüüdega 
täägirünnakule tormates püüdis väike vaprate salk läbi murda omade juurde, kuid väljuda 
vaenlase tulerõngast ei õnnestunud. Patareilased Kuzmin, Appolonov ja Piterski 
langesid haavatuina vangi. Ülejäänud võitlejad, nende sees ka komsomoli vandetõotusele 
allakirjutanud madrused Kurotškin, Orlov ja oletatavasti ka Konkin, langesid 
kangelastena. 

21. oktoobri hommikuks kogunesid Tahkuna majaka lähistele garnisoni järelejäänud 
võitlejad. Nende hulgas oli ka palju haavatuid. Umbes kilomeeter lõuna pool majakat 
asusid kaitsel kapten Stoljarovi võitlejad (85 meest) ja 33. inseneripataljonist allesjäänud. 

Majaka reidile saabusid kolm Nõukogude kaatrit Hangost. Kivisele rannikule 
lähedale sõita ei olnud võimalik. Platvormini merre sõitnud autolt veeti paatidega 
esmajoones haavatud kaatreile. 

Kaatreile asumist kattis vahetult grupp mereväelasi ja hävituspataljonlasi, kes lõid 
päeva jooksul tagasi tuletorni lähistele läbitunginud sakslaste salkade mitu raevukat 
rünnakut. Rünnakute tagasilöömist toetasid tulega kaatrid merelt. 

Evakueerimist katvate vabatahtlike hulgas oli ELKNÜ Läänemaa Komitee sekretär 
Paul Soesoo. Kui vaenlase sõdurid ta sisse piirasid ja vangi tahtsid võtta, laskis ta neil 
võimalikult lähedale tulla ja viskas siis granaadi oma jalge ette. P. Soesoo eelistas vaprate 
surma vangilangemisele. 

22. oktoobri varahommikul väljusid kaatrid merele, olles suutnud peale võtta üle 
saja inimese. Kokku õnnestus Lehtmast ja Tahkunast evakueerida 570 inimest. 

Pealtnägijate jutustuste järgi Hiiumaa üks viimaseid kaitsjaid – meremees, olles 
välja tulistanud kogu laskemoona, ronis Tahkuna tuletorni, heitis keerdtrepil jälitavate 
hitlerlaste sekka käsigranaadi ja täägistatud vintpüssi, ise aga hüppas 45 m kõrguselt 
majakaplatvormilt alla rannakividele. Kes oli see kangelane, ei ole teada. 

Kuna rohkem kaatreid Hangost enam ei saabunud, püüdsid mitmed allesjäänud 
võitlejate grupid jätkata võitlust vaenlase tagalas. Üks salk kapten Stoljarovi juhtimisel 
tungis läbi sakslaste valverõkkest ja jõudis Kassarini. Teine grupp leitnant P. Kukini 
juhtimisel jõudis Heltermaani ja tahtis paatidega merele minna, kuid hitlerlased 
vangistasid nad mere ääres. 

Meie laevastiku kaitse Soome lahe suudmes tugines Hango baasile ja Osmussaare 
patareidele, mille ehitamine oli alanud juba 1940. aastal. Esimest korda ründasid 
sakslased Osmussaart juba 6. septembril kahekümne ühele kaatrile paigutatud dessandiga, 
kuid patarei marutulega dessant purustati. Sakslased jätkasid saare intensiivset tulistamist 
mandri suunast, kuid Osmussaare patareid andsid vastasele tugevaid tulelööke. 

Osmussaare kaitsmisest osavõtnu N. Laškov oma mälestustes kirjutab: 
„Ühel hommikul saabusid Osmussaarele kaatrid Hiiumaa kaitsjatega. Kaatrid ja 

paadid olid läbi lastud nagu sõelad. Ime, et osa neist üldse vee peal püsis! Saarele tuli ka 
üle poolesaja põgeniku, kes peatusid seal ühe päeva, öösel sõitsid kaatrid edasi Hangosse. 
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Hiiumaalt saabunuist jäi saarele grupp mehi, keda kasutasime uute miiniväljade 
rajamisel.” 

Pärast ligi kahekuist intensiivset saare tulistamist saatsid sakslased Osmussaarele 
purjepaadiga põgenike sildi all grupi reetureid, kes esitasid Saksa kindrali ultimaatumi – 
alistumise märgiks heisata 5. novembril (saarel) kiriku torni valge lipp. Saare kohale aga 
heisati suur punane lipp ja patareid andsid tugeva tulelöögi vaenlase pihta. 

14. novembril püüdsid sakslased maale saata ligi tuhandemehelise dessandi kaheksa-
teistkümnel mootorkaatril. Osmussaare kaitsjad lasksid kaatrid üsna lähedale, et võimal-
dada tulevõitusest osa võtta ka väiksema laskekaugusega suurtükkidel. Esimesena avas 
tule vanemleitnant P. L. Sõrme õhutõrjepatarei, siis lülitusid lahingusse kapten I. A. 
Panovi 130-mm kahurid ja lõpuks kapten I. V. Kleštšenko 180-mm suurtükid. Dessant 
purustati täielikult. 

Šveitsi ajaloolase J. Meisteri uurimuses „Der Seekrieg in den osteuropäischen 
Gewässern 1941.–1945.” on kirjutatud: „Septembri algul tulistasid venelased ootamatult 
saarelt Eesti randa ja viisid ajutiselt rivist välja Saksa patarei. Peale selle takistasid 
venelased varustus- ja täiendusvedusid Tallinnast läänepoolsetesse sadamatesse. Oli 
küllalt alust, et hõivata see Nõukogude tugipunkt. Aga sellega seoses, et Osmussaare 
lähedane rajoon ei olnud miinidest puhastatud ja Nõukogude patareid ilmutasid suurt 
aktiivsust, otsustas Saksa väejuhatus jätta saar saatuse hooleks ning oodata, kuni näljast 
kurnatud venelased ise alistuvad... Tegelikult seda ei juhtunud!” Osmussaare vapper 
garnison ei alistunud, vaid jätkas 165 päeva kangelaslikku vastupanu. Kui lähenes lõpule 
Hango poolsaare evakueerimine, sai Osmussaare garnison väejuhatuselt korralduse 
saarelt lahkumiseks, õhkijate grupp vanemleitnant Vasserini ja seersant Vdovinski 
juhtimisel laskis õhku saare patareid ja tulistuspunkrid. Saarele jäid vaenlast ootama vaid 
miiniväljad ja mitmesugused lõhkesürpriisid. 

1.–2. detsembril evakueeriti 340 vaprat võitlejat traallaevadel Hangosse ja sealt 
Kroonlinna. 

[1971] 30. aastat Käina kaitselahingust 
K. Laheveer 5. oktoober 1971 NH nr 117 lk 3 

Emmaste poolt Käina asulale lähenedes on tee ääres viit, mis märgib Suure Isamaasõja 
lahingupaika. 

Kuigi oktoobrikuu algul 30 aastat tagasi oli Hiiumaa veel vaba hitlerlikest 
röövvallutajatest, võis ometigi täheldada saabuvat ohtu. Õhus lendasid vaenlase lennukid, 
mis tulistasid kuulipildujaist ja heitsid alla pomme. Ühel päikesepaistelisel sügispäeval 
laskis saksa lennuk Putkaste lahedal alla kaks pommi, õnneks teine neist ei lõhkenud. Siis 
langes tuleroaks Käina kirik, mille pani leekkuulidega põlema saksa lennuk. Oktoobri 
algul hävines tules ka Käina jahu-, sae- ja villatööstus. 

12. oktoobril õnnestus fašistidel kanda kinnitada Hiiumaa pinnal. 13. oktoobril 1941. 
aastal algas lahing Käina pärast. Sealses kirikumõisas paiknes piirivalveväeosa ja sinna, 
kus praegu asub koondise „Eesti Põllumajandustehnika” Hiiumaa osakonna remondi-
töökoja montaažisaal, olid rajatud kaitsekraav ja laskuripesad. Siin võeti sakslasi vastu 
kuulipildujatulega. Lahing kestis mitu tundi. Lõpuks, kui sakslane oli appi toonud 
raskerelvad, tuli meie vägedel taganeda. 

Lahingus Käina pärast sai kõige rohkem kannatada lähedal asuv Mäe küla. 
Siin põlesid täielikult maha kõik Tuuliku koha hooned, Remli talul jäi järele ainult 
saun, Möldril põles ära elumaja jne. 

Lahing nõudis ka inimohvri kohalike elanike hulgast. Üks Mäe küla tütarlaps sai 
algul jalast haavata ja hiljem surma. Lahe küla ühel majal lõhkes kahurimürsk katusel ja 
seal elanud meeskodanik sai peast haavata. 

30 aastat on möödunud lahingust Käina pärast, kuid kahurimürskude lõhkemisel 
tekkinud lehtreid võib leida Käina lahe äärest tänapäevalgi. 

[1973] Kaitselahingud oktoobris 1941. Hiiumaa tules 
Jüri Püvi mereväe reservohvitser 1. november 1973 NH nr 129 



Hiiumaa 1941  286 / 366 

„Suure Isamaasõja ajaloo” II köites on toodud ära Hiiumaa kaitsjate vanne. See leiti 
pudelist Hanko poolsaare rannalt. Tahkuna poolsaarel tõotasid ümberpiiratud mere-
mehed surra, aga mitte alistuda. See oli 1941. a. oktoobris. Kaks kuud tagasi olid hitler-
lased vallutanud enamuse Eestimaast, oli langenud Tallinn, sakslaste kanna all oli 
Saaremaa. 

Eesti pinnast oli vaid Hiiumaa Nõukogude vägede käes: siin oli kuus rannakaitse-
patareid, mõni patarei õhutõrjesuurtükke. Hiiumaal asus 1939. a. hilissügisest alates 16. 
Kikvidze-nimelise diviisi kaks pataljoni, samuti meremehi, piirivalvureid ja kaks laevas-
tiku inseneripataljoni. Viimastes teenisid enamasti ukrainlased, 19–23 aastased, 7–10 
klassilise haridusega noormehed, peaaegu kõik kommunistlikud noored. 

Saarte komandandiks oli tunnustatuim Nõukogude rannakaitse spetsialist kindral-
leitnant A. B. Jelissejev, vana Balti mere madrus, Kroonlinna merekindluse endine 
komandant. Hiiu saare kaitse ülem oli polkovnik Konstantinov, endine tsaariarmee 
ohvitser, kes oli kodusõja päevil revolutsioonilise rahva teenistusse astunud. 

Pärast Vormsi saare vallutamist alustasid sakslased 11. septembril Hiiumaa 
süstemaatilist pommitamist maalt, õhust ja merelt. Hiiumaa rannavetesse ilmusid 
Kriegsmarine Ostsee eskaadri laevad: ristlejad „Köln”, „Emden” ja „Leipzig” ning 
eskaadri miinilaevad. Need avasid tule sadadest 38 mm kuni 150 mm kiirlaskekahuritest. 
Hiiumaa kaitsepositsioonide kohal tühjendasid oma pommiluugid rasked „Junkers-88”-d, 
Vormsilt ja Saaremaa rannalt põrutasid weermahti raskehaubitsad, et likvideerida teine 
rinne Leningradi ründavate saksa vägede tagalas. 

12. oktoobri hommikul lähenesid Saksa dessantlaevad 60. grenaderirügemendi 
osadega mitmelt poolt merelt Hiiumaa rannale. Pidevat kaitsejoont siin ei olnud: ei 
jätkunud vägesid. Sakslastel õnnestus maabuda ja luua sillapead Emmastes ja Nurstes. 
Tohvri ninalt tulistas sakslasi vanemleitnant Katajevi 44. patarei, see uputas dessan-
taluseid ja hävitas elavjõudu. Sakslased piirasid patarei ümber. Meremeestel õnnestus 
öösel läbi murda naaberpatarei juurde. 

Saksa lendurid olid saare lendlehtedega üle puistanud. „Dago kangelaslikud kaitsjad, 
teie olete oma kohuse täitnud! Teie olukord on väljapääsmatu, rahuliku südamega võite 
vastupanu lõpetada ja end vangi anda.” Fašistide silmakirjalikele läkitustele ei vastanud 
keegi, allaandjaid ei leidunud. 

Ägedad lahingud puhkesid Käina ja Kõpu kaitseliinil. Lennuvälja lähistel käisid 
käsitsivõitlused. Sakslased tahtsid võtta kaitsjatelt viimast sidepidamise võimalust Suure 
Maaga. Siit saadeti ka lennuteel haavatuid Leningradi. 

16. oktoobril tungisid 216. saksa grenaderide diviisi ahelikud Kärdlasse. See diviis 
oli formeeritud Preisimaal, ta embleemiks oli Friedrich II aegse Preisi grenaderi kiiver. 
Sakslased haarasid tiibadelt patareid ja vastupanukolded ja piirasid need sisse. Ka Saksa 
allikad kõnelevad lahingute ägedusest, kaevatakse „bolševike röögatu fanatismi” üle. 

Saare kaitsjate read harvenesid. 16. oktoobril 1941 andis polkovnik Konstantinov 
käsu kõigil taanduda Tahkuna poolsaarele, kus oli 6 km kaevikuid ja traattõkkeid. Siia 
kogunes meremehi uputatud laevadelt, sapööre, kahurväelasi, kes kaotanud kahurid. 
Samuti tulid siia laskurid, eesti hävituspataljonlased eesotsas partei maakonnakomitee 
sekretäri Jakobsoniga. 

Sakslased avasid erakordselt tiheda turmtule, nende lennukid triikisid maatasa 
Nõukogude kaevikud. Tahkuna maaninalt toetas oma vägesid raske Nõukogude mere-
patarei; tema kuuepuudaste mürskude plahvatused lõid tühimikke vaenlase ahelikku-
desse. Sakslaste ülekaal andis end tunda, nad tungisid punaarmeelastele selja taha, 
haarasid ümber. Eriti ägedad lahingud puhkesid Lehtma sadamas, kuhu 19. oktoobril 
ilmus neli Nõukogude lahingukaatrit, et evakueerida garnison Hanko poolsaarele. 

22. oktoobril oli kogu poolsaar juba sakslaste käes. Sakslaste hämmastuseks ei 
andnud keegi relva käest, eelistati surma vangipõlvele. Keegi madrus heitis end 
Tahkuna majakalt rannakividele, kutsudes esile sakslastest sõdurite tahtmatud 
imetlus- ja vaimustushüüded. Kolm päeva ei koristatud surnukeha, sakslased 
näitasid seda oma sõdureile kui kangelaslikkuse eeskuju. 

4000-lisest Hiiumaa garnisonist pääses vaid 100 meest kaatritel Hanko 
mereväebaasi. Vangid saadeti Ruhri söekaevandustesse. Sõja lõpul olid vaid mõned 
neist elus. 

Mõned võitlejad püüdsid pääseda omal käel. Nii õnnestus leitnant M. P. Bodanini 
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ja major Stoljarovi salgal piiramisrõngast Tahkuna poolsaarel läbi murda ja Heltermaa 
sadamani jõuda. Nad sumasid väikesele Kaevatsi laiule, kus vana kalur Villem Undo 
neile oma paadi lubas, jõudmaks mandrile. Omakaitsemehed piirasid nad siin sisse, 
lahing oli lühike, gest punaväelastel lõppesid padrunid. 

Leitnant Bõstritski püüdis seitsme madrusega kaluripaadis Hankosse pääseda, kuid 
torm ajas nad Botnia lahte, kus nad sattusid soomlaste kätte vangi. Leitnant 
I. D. Feodorovskit varjas talunik Johannes Viin. Talvel langes mees omakaitse kätte. 

Omade juurde jõudsid siiski lahingus silmapaistnud leitnant V. P. Suzdal ja 
madrused Tšurkin ja Smirnov. Neid viidi mootorpraamil Tallinna. Öösel tapsid 
madrused valvurid ja püüdsid praamil Leningradi pääseda. Saksa lahingukaatrid hakkasid 
praami jälitama. Eespool nimetatud kolmel mehel õnnestus ujuda kaldale ja omade juurde 
läbi murda. 

Seersant G. D. Titovil õnnestus põgeneda Belgia söekaevandustest. Tal läks korda 
ühineda Prantsuse vastupanuliikumisest osavõtjatega, ta sai partisanisalga komandöriks. 

Alles hiljuti õnnestus kindlaks teha sõjamehe nimi, kes end Tahkuna tuletornist 
alla heitis: madrus Nikolai Tšiž. Tema kangelasteost teatas sõjakaaslane mereväe teise 
järgu vanem M. N. Zelenski, kes pages sõjavangist ja varjas end lätlanna Viima 
Maltševska juures. Paljude Hiiumaa kaitsjate nimed on aga seni veel teadmata. Kuid 
Hiiumaa mäletab oma kangelasi, nende võitlus ei unune. 

[1974] Lehtma merelahing 
Jüri Püvi, mereväe reservleitnant 23. veebruar 1974 Nõukogude Hiiumaa 

„Merekütt” – lahingukaater MO-239 sai käsu tungida Lehtma sadamasse ja tuua 
Hankosse Hiiumaa viimaseid kaitsjaid. 

20. oktoober 1941 oli tormine, kuid nähtavus hea – lennuilm. Lahinguülesande 
täitmine ei olnud kerge, sest õhus peremehetses Saksa lennuvägi. Kuid meremehed olid 
otsustanud päästa oma surmale või vangipõlvele määratud relvavennad Hiiu saarelt. 

Tormine meri oli tühi. Ootamatult aga sööstis pilvedest „Junkers”. Pikeerivale 
lennukile tormasid vastu kuulipildujavalangud ja automaatkahuri mürsud. Saksa lendur 
pöördus lahingukursilt ära ja pommid lõhkesid ohutus kauguses. 

Siis ilmus silmapiirile väike kuunar. „Merekütt” lähenes täiskäigul purjekale, millel 
ei olnud lippu ega tekil inimesi. See oli eestlaste kuunar „Maria”. Keegi tõmbas masti 
punase lipu. Pardal oli madruseid ja punaarmeelasi: hoiti kurssi Osmussaarele. Olukorrast 
Hiiumaal ei teadnud keegi midagi täpsemat rääkida, oldi ju ööpäev merel. 

Õhtul lähenes „Merekütt” Hiiumaale, kus tõusid sügistaevasse koletud suitsu-
sambad. Torm tugevnes. Tee sa kaatrilt kindlaks, kus vaenlased, kus omad. 

Lehtma sild tungis merre ahta noolena. Lahingukaater hakkas kaile lähenema mööda 
kitsast sadama faarvaatrit. Merebinoklist oli näha, et kail jooksid mingid mehed erariides, 
vehkisid kätega ja kutsusid kaldale. Kes nad on? Kas eesti hävituspataljonlased? Nende 
hulgas oli näha mehi tundmatus vormis. Sadamasillani jäi 15 meetrit. Nooremleitnant 
Gontšaruk kuulis, et õhk kaatri kohal lõi mühisema. Komandosillalt kõlas tugev 
plahvatus. Mehed kail avasid kaatri pihta tule vintpüssidest ja kuulipildujast. Eesti 
kodanlikud natsionalistid – kaitseliitlased! Nooremleitnant tormas komandosillale. Pea-
kompass oli purustatud, kõikjal surnud ja haavatud. Laeva komandör leitnant 
Tereštšenko lamas läbilastud peaga. „Täiskäik tagasi!” „Meri kütt” hakkas kiiresti 
eemalduma, saadetuna mürskude plahvatustest. 

Radist kandis ette, et raadio on rivist väljas. Kas pöörduda Hankosse või murda läbi 
Tahkuna neemele, et päästa saare viimased kaitsjad? 

Samal ajal kandis signalist ette: „Otsekursil kuus kaatrit.” 
Tundmatud sõjalaevad kutsungile ei vastanud. Need olid sakslased, kes lähenesid 

täiskäigul frontaalrivis. 
Vigastatud „Merekütt” ei saanud ära minna. 
„Lahinguks valmis! Täiskäik! Suitsukate!” Leitnant Gontšaruk otsustas vaenlase 

laevade rivist läbi murda. 
„Tuli koondada Saksa flagmanile!” Meri „Mereküti” ümber kees mürskude lõhke-

misest. Seekord läks õnneks. Otsetabamusi ei olnud. Kuid „Mereküti” komandör mõistis, 
et sakslased alustvad uuesti jälitamist. Vaenulikud laevad pöördusidki tagasikursile. Kuid 
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õnnestunud manöövri tulemusena oli kolm Saksa kaatrit suitsukattega eraldatud ja ei 
saanud tulistada. 

Jälle mürskude lõhkemine, kuulipildujavalangud, purunevate illuminaatorite kõlin, 
surnud tekil, haavatute oiged. 

Nõukogude meremeestel õnnestus seekord vaenlase lipulaev oma divisjonist 
eraldada. Umbes poole kaabeltau kaugusel lendas õhku laev, mis mõned tunnid tagasi oli 
uputanud tolle eestlaste kuunari punaarmeelastega pardal. 

Uuesti lahingukurss. Üks sakslaste kaater läks põhja, teine süttis. Kaatrid lahkusid 
lahingust. Haapsallu jõudis neist neli, üks puksiiris. Sadamasillale kanti surnud ja 
haavatud sakslasi. 

Seda tunnistas hiljem sapöör Kozõrev, kelle sakslased olid korjanud merest pärast 
Osmussaarele purjetava kuunari uputamist. 

„Merekütile” appi saadetud lennukid laeva ei leidnud. Seda peeti uppunuks. Kuid 
ometi jõudis lahingukaater, mille korpuses oli paarsada auku, pardal surnud ja haavatud, 
kodusadamasse. See teekond polnud kergem lahingust. 

Lehtma lahingust osavõtnud meremehi on elus. Kaatri nooruke komandör 
S. G. Gontšaruk on nüüd teadlane Leningradis, ka kahurväelased P. Tšernõhh ja 
A. Podlevski elavad kangelaslinnas. Lehtma merelahingu tahtmatu pealtnägija, endine 
sapöör P. Kozõrev töötab matemaatikaõpetajana Kostroma oblastis. 

[1974] Lahing Kärdla pärast 
Jüri Püvi, mereväe reservleitnant 19. märts 1974 Nõukogude Hiiumaa 

16. oktoobril 1941 langes Hiiumaa kaitsjate viimane lennuväli hitlerlaste kätte. Side suure 
maaga oli katkenud. Nõukogude väed olid Käina–Kõpu joonelt sunnitud taanduma 
Kärdla ja Tahkuna suunas. Eesti saarte kindlustatud rajooni rannakaitse ülema major 
Frolovi staap asus blindaažis Kärdlast Käinasse ja 12. rannakaitse patareisse viiva tee 
ristmikul. 17. oktoobril jõudsid Hiiumaa keskusesse kapten Stoljarovi laskurpataljon ja 
kaks insenerivägede roodu, kelle read olid ränkades kaitselahingutes, eriti aga fašistide 
lennuväe pidevate rünnakute tõttu tugevasti hõrenenud. Hitlerlased jälitasid taganevaid 
punaarmeelasi, ei jäänud sammugi maha. Major Frolov kutsus välja laskurrühma 
noorukese leitnandi ja käskis sakslasi pimeduse tulekuni Käina–Kärdla teel kinni pidada. 
Abiks anti laskuritele kuulipilduja, mille juurde määrati teiseks numbriks kahurväelane 
hitlerlaste tagalasse jäänud purustatud patareilt. Tõenäolikelt oli ta ainuke ellujäänu 
meremeeste hulgast, kelle patarei oli purustanud fašistide lennukid ja sõjalaevade 
suurtükid. 

Kuulipildurid asusid positsioonile tühja talumaja juurde. Saksa 61. jalaväediviisi 
komandör kindralleitnant Z. Henneke käskis 176. grenaderirügemendil käigult haarata 
Kärdla ja taganevate vägede kannul liikudes murda ootamatu löögiga läbi Tahkuna 
kaitseliin, lõpetamaks edukalt operatsioon „Siegfried” (nii nimetas hitlerlik väejuhatus 
kodeeritult Dago vallutamise operatsiooni). 

Mitu korda tõusis fašistide ahelik sel oktoobrikuu hämusel päeval rünnakule. Vihane 
läänetuul kihutas üle Hiiumaa madalaid sinkjasmusti pilvi ja vaenlase lennuvägi ei 
saanud tegutseda. Laskurite ja kuulipildurite täpse tule all valgusid ründajate ahelikud 
tagasi, jättes maha hiirhalle liikumatuid kogusid. 

„Kuule, sõber, kuidas on su nimi?” küsis meremees Slomov kuulipildurilt, kes 
tulistas lühikeste ja täpsete valangutega, hoides padruneid, sest järele oli jäänud vaid üks , 
kergekuulipilduja padruniketas. „Mul on lihtne vene nimi...” vastas see külmavereline, 
täpse silma ja kindla käega punaarmeelane. Kuid tema lause lõpp mattus plahvatuste 
mürinasse. Sakslased olid kohale toonud miinipildujad. Miin plahvatas otse kuulipilduja 
kõrval... 

Sakslased jooksid kuulipilduja poole. Haavatud Slomov jõudis lähenevaid sakslasi 
paar korda tulistada vintpüssist. Siis löödi tal relv käest. Raevunud fašistide rühma-
komandörist veltveebel tühjendas oma püstol-kuulipilduja magasini haavatud punaväe-
lastesse. Nii ei saanud keegi teada, kes oli too lihtsa vene nimega sõjamees. Ta on üks 
Suure Isamaasõja Tundmatu Sõdur. 

* 
Sakslased ei saanud Kärdlat vallutada niikaua, kuni tegutses 12. meresuurtükkide 
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patarei, mille rasked mürsud tegid ründavate hitlerlaste ridades laastamistööd. See 
patarei kaitses Muhu väina põhja poolt ja 7.–9, septembril oli oma täpse tulega purus-
tanud Saksa ja Soome lahingukaatreid, mis maandasid Vormsi saarele Saksa 217. jalaväe-
diviisi pataljone, kes olid pärast Tallinna vallutamist siia toodud. Nüüd olid mürsud otsas 
ja patareikomandör kapten Kartšun käskis suurtükid õhkida. 

Kuid taganemiskäsku ei olnud. Polkovnik Saveljev, Hiiumaa kaitserajooni staabi-
ülem, andis telefoni vaid lühikese korralduse: „Pidage vastu!” Nüüd oli side Kärdlaga 
katkenud. Väljasaadetud sidemehed kandsid ette, et patarei ja Kärdla vahel on fašistide 
väed. Nad olid ümber piiratud. Läbi murda ei saanud. Oli tarvis sakslasi enne Kärdlat 
võimalikult kaua kinni pidada. Kahurid olid küll õhitud, kuid mehed olid betoneeritud 
punkrites, neil olid kuulipildujad, vintpüssid, käsigranaadid, püstolid. 

Kolm korda tuli fašistlik jalaväepataljon rünnakule, kuid rünnakud löödi tagasi. 
Kindralleitnant Z. Henneke suurendas fašistide jõudusid. Meremehi ründas kaks saksa 
jalaväepataljoni. 

Õhtuks tõid fašistid kohale raskekahurite patarei. Algas tulistamine otsesihtimisega. 
Raskete mürskude tabamused purustasid blindaaže ja dzotte. Fašistide ahelikud lähenesid 
dzotile, kus olid politruk Kravets ja patareikomandör leitnant Tšistjakov. Nad lasksid 
fašistide ahelikud 50 meetri kaugusele ja avasid siis turmtule kuulipildujatest. Jälle 
hakkasid tulistama hitlerlaste raskekahurid. Mürsu otsetabamusest varises kaitseehitus 
kokku. Politruk Kravets ärkas, kui oli pime. Ümberringi valitses vaikus. Tähendab, 
sakslased on patarei vallutanud, õnnestus kellelgi Tahkunasse läbi murda? Rusude all 
oigas raskesti haavatud politruk Heinolainen, elus oli ka leitnant Tšistjakov, kel 
põrutusest olid avanenud vanad haavad. Ööpimeduses hakkas politruk kahe haavatuga 
põhja poolu liikuma, mindi Tahkunasse viivat metsateed mööda. Kuid kahte haavatut ei 
jõudnud politruk kanda. Ta tassis haavatud leitnandi ühte tallu. Kui leitnant ärkas, nägi ta, 
et ta kõrval seisata eesti talunaine, kes oli toonud savikruusis külma piima. Naine 
karjatas, kui leitnandi kaelahaavast purskus verine piima juga. 

Leitnant ärkas minestusest, kui saksa sõdur teda rautatud saapaga lõi. Sakslased 
sõimasid peremeest ja hakkasid leitnanti õuest välja lohistama. Peremees tõi käru, 
millesse sakslased haavatu heitsid. Kärdla kaitsja leitnant A. J. Tšistjakov elas üle 
fašistliku vangipõlve ja elab praegu Tuulas. 

[1974] Hiiumaa viimane kaitsja 
Jüri Püvi, mereväe reservohvitser 22. oktoober 1974 Nõukogude Hiiumaa nr 125  

Pärast sõda liikus hiidlaste ja saart kaitsnud meremeeste keskel jutt saare viimasest 
kaitsjast, meremehest, kes Tahkuna tuletornist hüpanud rannakividele, eelistades surma 
fašistlikule vangipõlvele. Oli see nüüd tõsilugu või legend, mida sõjamehed ammustest 
aegadest loonud? 

22. oktoobri õhtul oli Tahkuna poolsaar juba hitlerlaste käes. Vaid majaka juures oli 
grupp meremehi. Veel tulistas nende kaevikuist kuulipilduja, raksatasid vintpüsside lasud. 
Nad lõid tagasi sakslaste rünnaku, kes püüdsid viimaseid kaitsjaid elusalt võtta. Kuid 
tüdinenud asjatuist rünnakuist, lasksid hitlerlased käiku miinipildujad. Siis tõusis 
hitlerlaste ahelik rünnakule. Kaevikust kõlasid lasud, viis püssipauku järjepannu. Siis 
tõusis kaevikust ka laskja ise, meremees killust rebestatud bušlatis. Ta ümber kaevikuis 
olid surnud. Madrus jooksis kuulipilduja juurde, ragises lühike valang. 61. Saksa jala-
väediviisi sõdurid tulid nüüd täies pikkuses, täägistatud vintpüssid käel, bolševikel olid 
nähtavasti lõppenud padrunid. 

Madrus jooksis majakasse, lukustas ukse. 
Sakslased trummeldasid püssipäradega ust. „Russ, iivan, stafaiss. Tule välja!” 
Majakas aga vaikis. Uks ei andnud järele. Veltveeblist rühmakomandör andis 

käskluse ja sõdurid tassisid kohale merest uhutud raske palgi. Taraani löökide all lendas 
uks hingedelt. Kuid ootamatult kärgatas granaat, mille oli heitnud meremees. Sakslased 
jooksid laiali, oodates teisigi granaate, mis aga ei järgnenud. Nüüd nähti 40-meetrises 
kõrguses, raudsel rõdul klaaskupli kõrval ka meremeest. 

„Elusalt võtta!” Veltveebel sõduritega hakkas majaka trepist üles ronima. 
Mida võis näha meremees majakal? Õhtuuttu mähkuv meri, silmapiirini tühi, kusagil 

polnud päästvaid sõjalaevu, murdlainete vahujoon piiras kivist kallast paljude 
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objektidega, mürgine suitsulaam laotus 316. rannapatarei kohal. Majaka all paiskusid 
rannakividele mustad lained, mustad kogud kaevikutes olid surnud sõjaseltsimehed. 

Majaka juures naersid ja karjusid sakslased. Meremees heitis end üle kaitsevõre. 
Meremehe-kuue hõlmad laiali, langes ta nagu suur must lind rannakividele. Sakslaste 
hulgas valitses vaikus, siis kõlasid imetlushüüded. 

 
* * * 

Kes siis oli Hiiumaa viimane kaitsja? Aastakümneid ei saadud sellele vastust. 
Riia universaalkaupluses töötab endine Balti laevastiku madrus M. Zelenski. Ta 

langes vangi Hiiumaal ja saadeti Riia-lähedasse Salaspilsi koonduslaagrisse. Siin kohtas 
ta madruseid Romanenkot, Odokiat ja Sorokot, kes langesid sakslaste kätte Tahkuna 
neemel. Nad jutustasid viimasest lahingust. 22. oktoobri hommikuhahetuses tulid kaatrid 
Hanko sõjaväebaasist. Neil veeti haavatuid. Siis tuli Tahkuna randa grupp meremehi kahe 
kuulipildujaga. (Muide, seda on kujutanud Grekovi-nimelise stuudio batalist N. Puškin 
oma maalil „Balti mere Atlandid”, maal on eksponeeritud Nõukogude Armee Kesk-
muuseumis Moskvas). Nad olid olnud kaitseliinil, kuid Saksa automaaturid ja kohalikud 
natsionalistid olid tulnud läbi soo neile selja taha. Osal meremeestest õnnestus läbi murda 
Tahkuna neemele. Siin tuletorni juures kaevikuis ja dzottides pidasid nad maha viimase 
lahingu. Nägid ka, kuidas majaka tornist hüppas alla meremees. See oli madrus Nikolai 
Ivanovitš Tšiž, kes kuulus üksikusse õhuluure ja sideroodu, kelle vaatluspostid olid laiali 
kogu Lääne-Eesti saarestikus. N. Tšiž teenis kolmandat aastat laevastikus ja kuulus 
Tahkuna õhuvaatlusposti koosseisu. Ta oli siis 22-aastane. Õnnestus kindlaks teha ka 
tema komsomolipileti number - 7 166 782. 

Meremehe ja tema kaaslaste kangelastegu tähistab nüüd mälestustahvel Tahkuna 
majakal. 

[1974] Hitlerlike vägede sõjategevus Hiiumaal 1941. aastal 
Jüri Püvi, mereväe reservohvitser 17. detsember 1974 Nõukogude Hiiumaa 

Nõukogude maa- ja mereväe lahingutegevust Hiiu saarel on „Nõukogude Hiiumaa” 
veergudel küllaltki põhjalikult valgustatud. Vähem on käsitlemist leidnud hitlerlaste ja 
nende käsilaste vaenutegevus. Lugejat huvitab aga kindlasti, missugused vaenlase väe-
osad ja lahingulaevad siin tegutsesid, kes on süüdi sõjaroimades. 

Hitlerlaste vaenutegevus Hiiumaa vetes algas juba enne otsest kallaletungi. 
Danzigist, hitlerliku allveelaevastiku peabaasist, suundus Hiiumaa vetesse 2 vaenlase 
allveelaeva. 9.–16. juunini 1941 laaditi Pillau sõjasadamas fašistlikele miinitraaleritele 
miine. 16. juuni varahommikul suundus Kriegsmarine (hitlerlik sõjalaevastik) eskaader 
„Cobra” fregatikapten K. Brilli lipu all Hiiumaa põhjarannikule. Tahkuna neemest 
põhja poole pandi miiniväli. Sõja alguseks jõudis K. Brill mineerida Eesti saarte veed, 
rajades miiniväljad, millede šifreeritud nimetusteks olid „Apolda”, „Gotha”, „Koburg”, ja 
„Eiserach”. Kuigi kapten K. Brilli laevadel lehvisid Reichi lahingulipud, oli Nõukogude 
laevadel ja lennukitel keelatud hitlerlasi rünnata, et mitte anda põhjust otsese vaenu-
tegevuse alustamiseks. 

Sõja eelõhtul luurasid hitlerlaste allveelaevad Tahkuna neemest põhja pool. Kui 
23. juuni hommikul jooksis siin miinile Punalipulise Balti Mere Laevastiku ristleja 
„Maksim Gorki”, püüdis Saksa allveelaev vigastatud ristjat uputada. Allveelaeva peris-
koopi märgati, teda ründasid ristiejat kaitsvad destroierid sugavveepommidega ning 
sundisid põgenema. 

Saksa allveelaevnikele oli ülesandeks tehtud sõja puhkedes kõigiti laevaliiklust 
häirida. Nil tahtis Sakka allveelaev hävitada tulelaeva „Hiiumadal”, algul kahuritulega, 
sest torpeedosid oli selleks kahju raisata. Kuna õhus patrullisid Nõukogude lennukid, lasti 
„Hiiumadala” pihta ikkagi torpeedo. Vana, 1904. a. Tallinnas Lausmanni tehases ehitatud 
laev lendas võimsast plahvatusest tükkideks, uppudes peaaegu silmapilkselt koos 
meeskonnaga. Pääses vaid „Hiiumadala” kapten Juhan Kaev, kes oli eelmisel päeval 
läinud paadiga Kõrgessaarde asju ajama. See vana kapten suri oma kodukohas Ühtris 
1972. a. 

2. augustil 1941 tulistas Saksa allveelaev torpeedoga Nõukogude allveelaeva „C-
11”, mis liikus Soela väinas miinitraaleri kiiluvees. „C-11” murdus pooleks torpeedo-
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plahvatusest. Traaler korjas veest mõned ohvitserid ja madrused. Soela väina põhja 
vajunud allveepaadi ahtri torpeedoruumis oli elus 4 meremeest: Nikišin, Zinovjev, 
Mazin ja Morejev. 7 tundi võitlesid nad oma elu eest. Lõpuks õnnestus neil torpeedo 
välja lasta ja torpeedoaparaadi kaudu Soela väina pinnale tõusta – sügavus oli 25 
meetrit. Hommikuhahetuses paistis tume metsajoon – Hiiumaa. 7 tundi ujus 
mereväevanem Nikišin, kuni jõudis Hiiumaa randa. Pääseda õnnestus ka Mazinil ja 
Zinovjevil. 

Saksa vesilennukid mineerisid aktiivselt Hiiumaa rannavesi, eriti magnetmiinidega, 
milledega tollal Balti Laevastik efektiivselt võidelda ei osanud. Nii langes 1. juulil 
Vormsi majaka traaversil niisuguse miini ohvriks allveelaev „M-81” ja uppus. Soela 
väinas kohtus magnetmiiniga traalerite lipulaev „Zmei”. 43 meeskonnaliikmest pääses 
vaid 6. 

Hitler ei jäänud rahule oma vägede tegevusega Eestimaal. Ta tegi kõva peapesu 18. 
armee komandörile kindralfeldmarssal G. Küchlerile, nõudes oma direktiivis nr. 33 
19. juulist Eesti ja tema saarte kiiret vallutamist. 

15. septembril 1941 lähenes Hiiumaa põhjarannikule Soome eskaader: soomus-
laevad „Ilmarinen” ja „Väinömöinen”, miinitraaler ja 2 abiristlejat, mis olid kauba-
laevadest ümber ehitatud, See oli operatsioon „Nordwind”, mis pidi demonstreerima 
dessanti Hiiumaale. Soomuslaev „Ilmarinen” sattus Nõukogude miinile ja uppus. Nüüd 
saatis Soome ülemjuhatus oma laevad kohe kodusadamasse. 

Eesti saarte vallutamine tehti ülesandeks sapöörivägede kindralleitnandi V. Kunze 
42. armeekorpusele. Saksa kindralstaabil oli nõrkus kõlavate nimede vastu. Nii sai Eesti 
saarte vallutamise operatsioon muinasskandinaavia eepose „Beowulf” nime. Tolle 
kangelasloo mütoloogia oli peaaegu et natside partei ametlikuks ideoloogiaks tunnistatud. 
Nüüd võis siis Hiiumaa külmades vetes uppunud või saare paesel pinnal langenud füüreri 
sõjardi hing ilma pikema jututa lennata Valhallasse, viikingite paradiisi. Hiiumaa 
vallutamise operatsiooni nimetati „Sigfriediks” Niebelungide laulu peakangelase järgi. 
Seda operatsiooni hakati ette valmistama juba 20. septembriks. Saaremaa kangelaslik 
kaitsmine aga võimaldas alles 12. oktoobril dessanti alustada. Dessandiks määrati 61. Ida-
Preisimaa tugevdatud jalaväediviis, mida juhtis kindralleitnant Z. Henneke. Tollal 
kuulus Saksa jalaväediviisi koosseisu 16000–18000 meest, kokku kolm jalaväe- ja kaks 
kahurväerügementi abiväeosadega. 

Preislased koondusid Pammana, Triigi ja Rohuküla rajooni ja Vormsi saarele. 
Organiseeriti 6 dessandigruppi, neid toetas lennuvägi, 6 patareid Saaremaalt, ristleja 
„Köln” ja 2 hävitajat. Merel hävitati 4 vaenlase dessantgruppi, uputati 19 laeva. Soela 
väina põhjakaldal õnnestus sillapea luua 151. rügemendil ja Nurstes 161. luurepataljonil. 
Hävitati ja hajutati dessantgrupp „Ost” 176. rügemendiga. 151. hitlerlaste rügement oli 
hitlerlaste löögiväeosa, ta oli tunginud esimesena Tallinnasse Raekoja platsile. Selle 
diviisi koosseisu kuulus noore ohvitserina W. Hubatsch, praegune Lääne-Saksa 
professor, kes on kirjutanud 61. diviisi ajaloo. Luues jõudude suure ülekaalu, õnnestus 
hitlerlastel saar 22. oktoobril okupeerida. 

Hiljem võtsid need preisi sõjardid osa Leningradi blokaadist 1944 a löödi nad suurte 
kaotustega Venemaalt välja. 61. diviis seisis kaitsel sakslaste „Marienburgi” liinil Petseri 
rajoonis. Hiiumaa vallutanud Preisi 61. jalaväediviis purustati peaaegu täielikult 
hitlerlaste Valga kaitseliini kuulunud Tõrva linna all. Nii jäi 61. jalaväediviisist ellu mitte 
üle 100–120 mehe, 162. rügemendist vaid kümmekond meest. Üks vangidest tunnistas: 

„Meie diviisi pole enam, meist on järel üksnes joogiveepudelid ja needki on põldu 
mööda laiali.” Diviisi jäänused viidi ümberformeerimisele ja ta lõpetas oma kuulsusetu 
lahingutee Kuramaa kotis. 

Nagu mujalgi, kehtestasid fašistid ka Hiiumaal julma terrori. Eestit okupeeriva 
fanaatilise natsi kindralleitnant Tiedemanni juhitud 207. julgestusdiviisi väeosi paigu-
tati ka Hiiumaale. Okupeeritud Hiiumaal teostas karistusoperatsioone SD erikomando 1-
a Haapsalu osakond. Komando eesotsas seisis sturmbannführer Martin Karl 
Sandberger, kelle ülesandeks oli kommunistide ja teiste nõukogude patriootide massiline 
hukkamine. 

[1975] Hiidlased kodusaare kaitsel 
Jüri Püvi mereväe reservohvitser 1. juuli 1975 Nõukogude Hiiumaa nr 76 lk 2 
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Aastatega ei ole huvi Suure Isamaasõja vastu vähenenud, pigem vastupidi. Seda eriti 
nüüd, mil on möödunud 30 aastat suurest võidust. 

Kõrvuti punaarmeelaste ja -laevastiklastega võitlesid Hiiumaa kaitsel ka hävitus-
pataljonlased. Hävituspataljonid loodi kommunistidest, kommunistlikest noortest ja nõu-
kogude aktivistidest tagala kaitseks. Need formeeringud allusid algul Siseasjade Rahva-
komissariaadile, õigemini küll piirivalvevägede juhatusele, komandörideks saadeti siia 
kogenud piirivalveohvitsere. Kuna Hiiu saar kuulus tollal Läänemaa alla, arvati hiidlased 
Läänemaa hävituspataljoni, kelle ülesandeks oli tagada kaitse Läänemaal koos Vormsi ja 
Hiiu saarega. 

Nagu teada, hakkas natsionalistlik põrandaalune organiseeruma Nõukogude-
vastaseks väljaastumiseks, mis sai hoogu sõjaohu suurenemisega. 

16. juunil 1941 süütasid kodanlikud natsionalistid Kärdla lähedal metsa ja turbaraba. 
Süütamisi pandi toime ka mujal saarel. Seda tehti arvestusega, et tuli kanduks Punaarmee 
sõjaväeosade majutuspaikadele, lõhkeaine- ja moonaladudele. Hiiumaa metsad, sood ja 
suhteliselt hõre asustatus lõid võimaluse kodanlike natsionalistide diversiooniliseks tege-
vuseks. Eriti intensiivseks muutus põrandaaluste vaenutegevus sõja alguses, seda enam, 
et kohalik hävituspataljon tegutses mandril, vaenlase regulaarväed tungisid juba Lääne-
maa territooriumile ja saarel paiknevad vähesed väed olid seotud rannakaitsega. 

Nii tegutses Läänemaa hävituspataljon Tõstamaal, likvideerides seal kodanlike 
natsionalistide katse võimu haarata. Läänemaa hävituspataljon võttis osa ka kuulsast 
Märjamaa tõrjelahingust, peatamaks vaenlase edasitungi Tallinna poole. Läänemaa 
hävituspataljonlased koos piirivalvuritega lõid vaenlase välja Kirbla alevikust ja Lihulast. 

Samal ajal käisid Hiiu saarel kindlustustööd. Nagu märgib hiljem oma mälestustes 
endine Balti mere kindlustatud rajooni kahurväeülem V. M. Harlamov, ei oleks Hiiu-
maal ilma kohalike elanike abita kindlustustööd üldse võimalikud olnud. Nii ehitasid 
hiidlased 8 jooksvat kilomeetrit mitmekordset okastraataeda, 3 jooksvat kilomeetrit 
raidtõkkeid, pandi kohale tuhanded puust ja betoonist dessandivastast tõkkevaia, ehitati 
40 betoon- ja puitmuld-tulistuspunkti. Üldse rajati kaitsejoont Hiiumaal kokku 10 km 
ulatuses. Partei ja Nõukogude valitsus hindasid kõrgelt hiidlaste ennastsalgavat tööd. 
16. augustil 1941 premeeris Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu suurt gruppi hiidlas-
test kindlustustöölisi ja brigadire. Nende rajatiste, hiidlaste patriotismi ereda väljenduse 
jäljed on Hiiumaal tänaseni näha. 

Seoses vaenlase lähenemisega rannikule ja Tallinnale aktiviseerus ka klassivaenlaste 
tegevus. Alates 10. juulist 1941 ei saanud Soela ega Suurde väina takistamatult ilmuda 
ükski Nõukogude laev, viivitamatult ründasid alust fašistide lennukid. Teade laevade 
väljumisest anti edasi spetsiaalse koodiga. Oli selge, et vaenlane oli koodi enda kätte 
saanud. Kus on reetur ja tema raadiosaatja? Hävituspataljonlased kammisid läbi Hiiu 
saare, aga kedagi ei leitud. Alles juuli lõpul selgus, et kodanlikud natsionalistid olid 
Ruhnu saarel tunginud ootamatult kallale sealsele Punalaevastiku vaatluspostile, kood ja 
saatejaam sattusid seal nende kätte. Neid kasutas nüüd hitlerlik sõjaluure. 

Kood vahetati ja tehti dessant Ruhnu saarele, millest ka Hiiumaa hävitus-
pataljonlased osa võtsid. Dessant õnnestus. Natsionalistid, kes dessandi tuletorni juurest 
raskekuulipilduja tule alla võtsid, purustati. Kaua ei saanud aga saart hoida, sest see asus 
juba hitlerlaste tagalas. Tagasiteel Keiguste sadama lähedal ründasid traalerit ja kaatreid 
ootamatult metsa tagant kolm fašistide pikeerivat pommitajat Ju-87. Alused said 
pommide otsetabamusi, osa Hiiumaa hävituspataljonlasi hukkus. 

Klassivaenlane tungis nüüd Hiiumaal nurgatagant kallale üksikutele Punaarmee 
võitlejatele ja aktivistidele. Üldse tapsid tol suvel kodanlikud natsionalistid Eestis 900 
Punaarmee komandöri ja võitlejat. Kui palju langes nende ohvriks võitlejaid 4000-lisest 
Hiiumaa garnisonist, pole teada. Nüüd võidi liikuda saarel vaid relvastatud gruppidena, 
kõrgemad ohvitserid kaitsemeeskonna saatel. Nii tulistasid natsionalistid Kärdla-Kõpu 
teel kindlustatud rajooni komissari Bilenko autot, kuid hajutati kaitsemeeskonna poolt. 

Hävituspataljonlased astusid mehiselt võitlusse diversantide vastu. Osa viimastest 
hävitati, kuid kodanlik-natsionalistlikku põrandaalust täielikult likvideerida ei suudetud. 

Osa Läänemaa hävituspataljonist taganes Tallinna suunas, osa Hiiumaale, kus oli 
garnisoni ainuke reserv. Teda hoiti dessandi tagasitõrjumiseks, peagi aga toodi ka 
lahingusse. Käina all oli tõrjelahingute pearaskus. Hitlerlased püüdsid hõivata lennuvälja. 
Siia toodi ka hävituspataljon. Koos laskurpataljoni ja kahe roodu ehitusväelastega tõrjuti 
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kolm ööd-päeva vaenlase ülekaalukaid rünnakuid. 16. oktoobri ööl saadi käsk Kärdla 
suunas tagasi tõmbuda. Vaenlane oli kannul. Hävituspataljonlased liikusid järelväes. Tihti 
tuli peatuda, et tõrjuda fašistide rünnakuid. Nii jõuti 16. oktoobri õhtul teeristile Kärdla 
lähedal. Saadi käsk pimedani vastu pidada. Siin asuti kaitsele punaarmeelaste kuuli-
pildujarühma toetusel. 

Sakslased puistasid kaitsjad üle kompaniimiinipildujate turmtulega, siis tulid 
rünnakule automaaturid, tihenevas pimeduses läks lahti lähivõitluseks. 

17. oktoobril taandusid vähesed ellujäänud hävituspataljonlased Tahkuna neemele. 
Siia oli ehitatud 36. inseneriväe pataljoni ja hiidlaste jõududega, inseneri-vägede majori 
Navagini ja partei Haapsalu maakonnakomitee sekretäri Jakobsoni juhtimisel viimane 
kaitseliin 3–4 ööpäevaga. Need kindlustused ehitasid peamiselt hiidlased, sest puna-
armeelased olid lahingus. Hiidlased ehitasid poolsaarele Tareste külast läände kuus 
jooksvat kilomeetrit kaevikuid ja samapalju traattõkkeid, teede äärde ehitati dzotid ja, kus 
võimalik, raidtõkkeid. Kaevati sajad laskurpesad. Poolsaarele koondus 1500 võitlejat, 
nende seas ka haavatud, umbes sadakond hävituspataljonlast. Siin loodeti vastu panna, 
kuni nad evakueeritakse. Sellel kaitsejoonel puhkesid erakordselt ägedad kaitselahingud 
neli ööd-päeva. Visalt võitlesid ka hävituspataljonlased, keda juhtisid komandörina 
kapten Aleksandrov, komissarina Eesti NSV Ülemnõukogu saadik Johannes Oinas. 
20. oktoobril taanduti Tahkuna majaka rajooni. Puhkenud tugeva tormi, madala rannavee, 
vaenlase vastutegevuse ja sõja algul ilmnenud mõningase organiseerimatuse tõttu 
suudeti evakueerida vaid väike osa kaitsjaist. Hiiumaa kaitsjad võitlesid viimase 
padrunini, viimase granaadini. Nende mehisust pidi tunnistama vaenlane. Hiiumaa vallu-
tas 61. Ida-Preisi jalaväedisiivi 151. rügement. Tolle väekoondise komandör ooberst 
Meltzer, hiljem bundesveeri ja NATO juhtiv kindral, märkis siin kaitsjate vihast vastu-
panu, kes lasksid end õhku koos kindlustustega. Hävituspataljonlane Paul Soesoo, 
ELKNÜ Läänemaa Komitee sekretär, laskis vaenlastel lähemale tulla ja heitis viimase 
granaadi enda ette. Vangilangenud hävituspataljonlased enamasti lasti maha. Saare 
kaitsjad hävituspataljonlased täitsid kodumaa ees oma kohuse. 

[1976] Meenutusi kaitselahingutest Hiiumaal 1941. aastal 
Semjon Radtsenko, endise 33. ehituspataljoni seersant 8. mai 1976 Nõukogude Hiiumaa 

Hiiumaale saabusin Punalipulise Balti Laevastiku 33. inseneripataljoni võitlejana 1940. 
aasta suvel. Siin tabas mind sõda, siin sain oma lahinguristsed. 

Lääne-Eesti saartest oli asja saanud Nõukogudemaa osa. Siin kulges nüüd meie riigi-
piir. Euroopas möllas sõda ja saarte garnison töötas pingeliselt kaitseehituste rajamisel. 
Inseneripataljonid töötasid mitmes vahetuses. Ehitati patareisid, komandopunkte, 
tulistuspunkte, raid- ja traattõkkeid. 1941. a. suveks olid saared muudetud võimsateks 
rnerebastionideks ja kui sõda algas, ütlesid nad oma sõna. Kaugelaskekahurid, saartel 
baseeruvad lennukid ja torpeedokaatrid sulgesid vaenlasele pääsu Soome ja Riia lahte. 
Soome lahe suuet valvasid patareid Tahkuna ja Hanko poolsaarel, Irbeni väina kontrollis 
kapten Stebeli patarei Sõrves. Kaptenleitnantide Ossipovi ja Gumanenko torpeedokaatrid 
uputasid vaenlase laevu. Augustis ja septembris tõusid Saaremaalt Kogula baasist õhku 
kaugpommitajad, mis heitsid oma koorma Berliinile. 

1941. a. augustis jõudsid fašistlikud maaväed Tallinnani. Saared jäid vaenlase taga-
lasse. Leningradi kaitsmisele kaasa-aitamiseks anti vägedele ülesanne jätkata võitlust 
piiramisseisukorras. Meremehed, jalaväelased, sapöörid ja ehitajad ei säästnud selle üles-
ande täitmisel oma elu. Ei jätkunud lahingumoona, toiduaineid, insenerivarustust. Samal 
ajal koondasid fašistid meie vastu suured jõud. 14. septembril vallutasid nad suurte 
kaotuste hinnaga Muhumaa, ja pärast ka Saaremaa. Selle viimased kaitsjad jõudsid ühel 
oktoobriööl Hiiumaale. 

Oli selge, et fašistid valmistuvad dessandiks üle Soela väina ja sellepärast koondas 
meie väejuhatus selle kaldale oma peajõud. Kuid vaenlase jõud olid meie omadest palju 
suuremad. Ta omas lennukeid, tanke, sõjalaevu, omas tagala ja reservid. Meie ei saanud 
pärast Tallinna langemist mingit täiendust ja pidime arvestama ainult oma jõude. Rinne 
jäi meist 500 km kaugusele. 

Kuid meil oli üks eelis, mis fašistidel puudus. See oli nõukogude sõduri võitlus-
moraal, teadmine, et peame püha sõda orjastajate vastu. Kõik võitlejad valmistusid eel-
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olevateks lahinguteks. Kontrolliti relvi, varuti laskemoona. Mõned hävitasid kirju ja 
fotosid, vahetasid aadresse. 

12. oktoobril kell 4 hommikul avas vaenlase suurtükivägi Saaremaalt tule. Meie 
patareid vastasid. Koos reamees Sadakiniga sain rühmakomandörilt Sevtšenkolt käsu 
minna mere äärde luurele. Oli pime ja udune, jalge alla jäid libedad kivid. Seal põrkasime 
kokku esimeste fašistidega. Käsikähmluses jäime peale. 

Esimeses maale tulnute ahelikus oli sakslasi meie ehituspataljonlaste vormis. See 
lisas nõukogude võitlejais viha ja paljud fašistid jäid kaldalähedasele liivale. Nende 
asemele tulid aga uued ja meil tuli ülekaalukate jõudude survel taganeda põhja suunas. 
Mõne päeva pärast võttis meie rühm kaitsepositsiooni sisse varem ettevalmistatud 
kaevikutes Tarestes. Samal ajal algas väejuhatuse käsul saare kaitsjate evakueerimine 
Hanko sõjaväebaasi. Viidi ära eeskätt haavatuid. Evakueerimist segasid tormid ja 
fašistide laevad. Sellepärast jõutigi ära viia ainult mõnisada inimest. 

Evakueerimist katvaid väeosi ründasid fašistid lakkamatult. Tihti puhkesid käsitsi-
võitlused. Mitu korda viis nooremleitnant Fadejev meid vasturünnakule Malvaste kooli-
maja piirkonnas meie kaitseliinidesse kulunud vaenlaste vastu. Ühel rünnakul ta hukkus, 
õhku lõhestasid plahvatused ja mürin. Eriti palju kahju tegi meile miinipildujatuli. 

Fašistid murdsid meie kaitse mitmes kohas. Suuri kaotusi kandes taganesime 
Tahkuna neeme suunas. Sinna püüdsid tungida ka merel ristlevad kaatrid. 

21. oktoobri õhtuks tulistamine lakkas. Jäime neemetipu lähedal puhkama ja suigata-
sime. Varahommikul tõi poliitjuht Kvartalovi käskjalg korralduse kaitsta haavatute 
viimist kaatritele. Kell 7 hommikul liikus meie suunas kaks vaenlaste gruppi. Lasksime 
nad 30 meetri kaugusele ja avasime tule. Osa hitlerlasi langes, teised roomasid tagasi. 
Mõne aja pärast avati meie pihta miinipildujatuli. Uks kild tabas minu kiivrit ja ma 
kaotasin teadvuse... 

22. oktoobril lõppes Tahkuna neemel Hiiumaa kaitsmise epopöa. Sellele pani punkti 
madrus Nikolai Tšiz, kes vangisattumisest hoidumiseks heitis end 40 meetri kõrguse 
majaka tipust rannakividele. 

Nii hakati meie kodumaa piiridel sõja esimestel kuudel sepistama suurt võitu. 

[1976] Meresõda Hiiumaa vetes 
Jüri Püvi, mereväe reservohvitser 18. mai 1976 Nõukogude Hiiumaa 

Juba V. I. Lenin rõhutas Saare- ja Hiiumaa erakordset tähtsust revolutsiooni hälli Petro-
gradi kaitsmisel. Ei minetanud saared ka oma tähtsust Suure Isamaasõja ajal. Seepärast 
andiski Sõjamerelaevastiku rahvakomissar admiral Kuznetsov 29. juunil 1941. a. käsu: 
„Saare- ja Hiiumaad kaitsta igal juhul, milliseks ei kujutleks ka olukord rindel.” Saarte 
tähtsus oli selge ka hitlerlastele. Füüreri ja OKW direktiivis nr. 43 19. juunist 1941. a. 
nõuti Saare- ja Hiiumaa kiiret vallutamist. 

Eesti saarte kaitsmine kujutas kõigepealt meresõjaoperatsiooni. Sõda merel otsustas 
ka lõppkokkuvõttes Hiiumaa saatuse. Meresõda saarte vetes tuntakse aga vähe. 

Hitlerlaste Kriegsmarinel õnnestus Läänemerre tuua küllaltki tugev laevastik: ristle-
jad „Emden”, „Leipzig” ja „Köln”, kaks miiniristlejate flotilli, kaks miinitraalerite flotilli, 
kaks torpeedokaatrite flotilli, hulganisti vahilaevu, kaatreid, transpordialuseid. Laevadest 
hitlerlastel puudu ei olnud: nende kätte langes osa tuntud mereriikide Norra ja Hollandi 
laevastikust, sakslased said enda käsutusse ka Soome laevastiku. Nii toimetati Ida-Preisi 
61. grenaderidiviisi 51. rügemendi dessant Saaremaalt Hiiumaale 60 Norra kalatraaleril. 
Saksa laevastik kasutas ootamatuse efekti: juba mitu päeva enne sõja algust mineerisid 
Nõukogude sadamaist aegsasti lahkunud Saksa kaubalaevad ja allveelaevad Hiiumaa 
vesi. Juba 16. juunil väljus Pillau sõjasadamast fregatikapten Karl Brilli lipu all , hitlerlik 
miinitraalerite flotill kodeeritud nimetusega „Kobra” ja võttis kursi Hliiumaale. Enne sõja 
ametlikku algust mineeriti veed Tahkuna neemest põhjas. Kapten Brill kandis korduvalt 
raadio teel Kriegsmarine ülemjuhatajale ette, et „Vene laevad neid küll jälgivat, kuid 
mingil moel ei segavat, isegi ei pärivat Saksa laevade tegevuse kohta, nagu mere-
sõidupraktikas tavaline”. Siin täideti täpselt J. V. Stalini direktiivi „sõbraliku neutrali-
teedi” kohta. ööl vastu 22. juunit jooksidki põhja pool Tahkuna neeme Saksa miinile 
ristleja „Maksim Gorki” ja eskaadrimiinilaev. Miinilaev uppus minuti jooksul, ristleja sai 
raskelt vigastada. See nõrgendas tunduvalt laevastikku. Saare- ja Hiiumaa kindlustatud 
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rajooni komandöri, tsaarilaevastiku endise madruse ja hilisema Kroonlinna komandandi 
kindral Jelissejevi käsutuses oli vaid kuus eskaadrimiinilaeva, kaks vahilaeva, torpeedo-
kaatrite divisjon, mõni traaler ja kaater ning 26 lennukit. Kuid hiljem viidi enamjagu 
laevu Tallinna reidile, Hiiumaa kaitsjate käsutusse jäi vaid kaks traalerit, kolm „mere-
kütti” ja torpeedokaatrite divisjon, kes oma torpeedod oli välja tulistanud. 

Hitlerlaste jõud aga üha suurenesid. Kuid suuri laevu kasutasid nad esialgu ette-
vaatlikult, andes õiguse riskeerida oma liitlastel soomlastel. Teostamaks koostöös hitler-
lastega dessantoperatsiooni „Nordwind” Hiiumaale, väljus Soome Ute sõjaväebaasist 
Soome laevastik: rannakaitse soomuslaevad „llmarinen” ja „Väinömöinen”, miinipanija 
ja kaks relvastatud transporti, major Ahti Koskiniemi 1000-mehe-lise jäägrite rünnak-
pataljoniga pardal. Soomuslaev „llmarinen” sattus Nõukogude miinile ja uppus. Soome 
laevastik naasis kiiresti oma baasidesse. 

Saarte kaitsjate olukord halvenes veelgi, kui 1941. a. septembris suundus Lääne-
merre kogu Saksa laevastik, eeskätt ülivõimsad lahingulaevad „Tirpitz”, „Admiral graf 
Spee”, raskeristleja „Prinz Eugen” – kokku üle poolesaja vimpli. Füürerit oli vallanud 
arvamus, et „bolševike laevastik püüab läbi murda Rootsi erapooletuisse sadamaisse”. 
Midagi niisugust aga plaanis ei olnud. J. V. Stalin andis käsu Balti mere laevastik 
uputada, kui Leningrad peaks langema. 

Hiiumaa kaitse olukorda arutati Kõrgema Ülemjuhataja Peakorteris septembri lõpul. 
Midagi ei saadud aga ette võtta: laevastiku peabaas Tallinn oli langenud, laevastik 
kandnud suuri kaotusi, Hiiumaa ümber olid miiniväljad, saar väljaspool Nõukogude 
lennuväe tegevusvõimalusi. Sakslased tugevdasid mereblokaadi. Nii püüdis Hiiumaa 
kaitse ülem polkovnik Konstantinov päästa Sõrve viimaseid kaitsjaid. Kuid isegi kiired 
torpeedopaadid ei suutnud läbi murda Saksa valvelaevade tihedast rõngast. 

10. oktoobril alustas Kriegsmarine vaenutegevust Hiiumaa kaitsjate vastu. 3 miini-
ristlejat pommitasid ägedalt 133 mm kaliibriga rannapatareid Ristna maaninal. 
Kummatigi süütasid patareilased ühe hitlerlaste hävitaja. 12. oktoobri ööl alustas 
hitlerlaste 151. grenaderirügement dessanti üle Soela väina. Tule avasid hitlerlaste 
patareid Saaremaalt. 44. patarei komandör vanemleitnant Katajev käskis võimsa 
prožektoriga valgustada Soela väina, mis kihas kiirekäigulistest dessantpraamidest 
„Ziebel”, Norra traaleritest, suurtest Soome mootorpaatidest. Kuid paraku avasid Soela 
väina pimedusest patareile tule hitlerlaste 5 sõjalaeva. Nende tuli oli kiire ja täpne. Eriti 
palju kurja tegid hitlerlaste raskeristleja „Prinz Eugen” (oli Atlandil uputanud 56 liitlaste 
alust) rasked kahurid. Prožektor kustus. Nii võisid hitlerlaste alused suhteliselt ohutult 
Hiiumaale läheneda. Fašistide miiniristlejad ja ristlejad tulistasid peaaegu vahetpidamata 
patareisid, kaitsepositsioone, väeosi Hiiumaal, teostasid mereblokaadi. 

Arhipelaagi kaitsel hukkus palju Nõukogude sõjamehi, neist osa puhkab Hiiumaa 
mullas. Kuid nende võitlus polnud asjatu. Siin kaitsesid nad Lenini linna. Ammu on 
kadunud sõjahaavad. Noorsugu ja nooremad keskealised ei mäleta inimkonna suurimat 
sõda. Paljud kalmud, neist osa jäljetud, väikesel Hiiu saarel sunnivad aga meenutama, 
missuguse hinnaga tuli võit. 

[1976] Koodnimetus oli „Dago”. Õhusild Leningrad-Hiiumaa 
J. Tarassenko 17. juuni 1976 Nõukogude Hiiumaa 

1.–15. oktoobrini 1941 lendasid tsiviilõhulaevastiku lennukid Leningradi rinde vägede 
juhataja korraldusel Leningradist Hiiumaale. Nendest lendudest rääkis ajalehe „Sovets-
kaja Estonia” toimetuses ajakirjanik Jevgeni Tarassenko, kes aastate jooksul otsis 
operatsioonist „Dago” osavõtjaid. 
 
1941. a. augustis nõudis hitlerlik väejuhatus oma vägedelt Nõukogude mere- ja lennuväe-
baaside likvideerimist Saaremaal ja Hiiumaal. 

Hiiumaal oli selleks ajaks kujunenud raske olukord. Välihaiglates lamas palju 
haavatuid, ka olid saarel ohvitseride perekonnad. Tunti teravat puudust mootoriküttest, 
lahingumoonast ja toiduainetest. Saare garnisoni juhtkond pöördus abi saamiseks Lenin-
gradi rinde sõjanõukogu liikme A. A. Zdanovi poole. 

Moskva eriülesannetega lennugrupi komandör major V. Korotkov sai Peakorteri 
käsu saata neli transpordilennukit Leningradi rinde juhataja käsutusse. 30. septembril 
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maabusidki ühel Leningradi lennuväljal lennukid PS-84, nende komandörid olid 
R. Hassajev, A. Vassiljev, V. Litvinov ja V. Sutov. 

Endine lennukikomandör Vassili Ivanovitš Sutov jutustas: 
– See oli esimene lahinguülesanne, millest võttis osa korraga neli transpordilennukit. 

Enne operatsiooni „Dago” oli meil juba mõningaid kogemusi öisteks lendudeks Suure 
Isamaasõja rinnetel, olime teinud läbi tuleristsed. Leningradis võttis meid vastu rinde 
sõjanõukogu liige A. A. Zdanov. Ta tundis huvi, kas meeskond on valmis vastutusrikka 
ülesande täitmiseks. Sõjanõukogu liige hoiatas meid, et ees seisavad lennud Hiiumaale 
ainult öösiti ja maanduda tuleb seadmeteta väljakutel, mis Balti meremehed on välja vali 
nud. 

Lennukikomandör Vassili Sernjonovitš Litvinov palus sõjanõukogu liiget lubada 
tal esimesena teha luurelend ümberpiiratud garnisoni juurde. 

– Olen leningradlane, öised lennud on tuttavad, tunnen hästi lennupiirkonda. 
Litvinovile sooviti head lendu. 
Selle kirjutise autoril õnnestus leida veel üks Hiiumaale sooritatud lendudest osa-

võtja. See on Leningradi Tsiviillennuvalitsuse vanim pardamehhaanik Ivan Pavlovitš 
Zdeblovski. Tsiviillennunduses on ta lennanud 40 aastat. Koos Vassili Litvinoviga tegi ta 
esimese lennu piiramisrõngas Hiiumaale. 

– Mäletan hästi meie meeskonda, – rääkis I. Zdeblovski. – Me ei lennanud koos 
mitte ainult Hiiumaale, vaid abistasime blokeeritud Leningradi, võtsime osa blokaadi 
läbimurdmisest. Teine piloot Vassili Denissovitš Andrijaškin oli kogenud lendur, 
pardaradist Vassili Nikiforov ja pardalaskur Verhogljad tundsid oma tööd suurepäraselt. 
Hiiumaale lennates läks meie marsruut üle Kroonlinna. Pimeduse laskudes olime õhus. 
Tõusime rohkem kui 2000 meetri kõrgusele. Häirisin mootorite sünkroonset tööd ja selle 
tulemusena tekkis „haukuv” heli, mis meenutas saksa junkersite mootorite häält. 
Komandör andis meeskonnale ülesande hoolikalt jälgida taevast, et märgata parooli „Olen 
oma!”, mida kasutasid Soome lahe kohal lendavad fašistlikud lendurid. 

Komandöri taktikaline võte päästis meid korduvalt välja. Saanud aru vaenlase 
valgusparoolist, kasutasime seda omapoolselt, saates signaalvalgusrakette sakslaste 
seniitväelastele. Hiiumaale lähenesime merelt. Täpselt kokkulepitud ajal andis valgus-
majak meile Tahkuna neemelt vastuparooli. Maandumisplatsi valgustati „lendava 
hiire” tüüpi tormilaternatega. Saare kaitsjatele tõime esimese reisiga ligi tonni bensiini, 
laskemoona, toiduaineid. Välilennuväljal ootasid meid raskelthaavatud, naised ja lapsed. 
Hommikuks naasime Leningradi. Oma esimesest lennust ja saarel kujunenud olukorrast 
kandis lennuki komandör üksikasjalikult ette isiklikult A. A. Zdanovile, kinnitades ühtlasi 
võimalust teha Hiiumaale edukaid lende. 

Halbade ilmade tõttu jäid 2., 3. ja 4. oktoobril lennud siiski ära. Alles 6. oktoobril 
maandusid kõik 4 lennukit Hiiumaal. Tunginud läbi vaenlase seniitkahurite tulest, tõid 
nad bensiini ja laskemoona. Tagasiteel viidi kaasa lapsi, naisi ja haavatuid. Äärmiselt 
rasked lennud Hiiumaale jätkusid. Peagi avastas vaenlane meie rajatud õhusilla. 

12. oktoobri varahommikul tegid fašistid Hiiumaale dessandi. Ööl vastu 15. oktoob-
rit maandusid transpordilennukid viimast korda siinsele väliaerodroomile. 1.–15. oktoob-
rini oli saarele toodud 11200 kg laskemoona, 3 tonni toiduaineid ja 1600 kg bensiini. 
Saarelt viidi ära 180 haavatut, naist ja last. 

1975. a. algul lahkus pardamehhaanik Ivan Pavlovitš Zdeblovski lennuteenistusest. 
Sõja- ja tööveterani teeneid on kõrgelt hinnatud. Selle tagasihoidliku inimese rinda kau-
nistavad kaks Punalipu ordenit, Isamaasõja II järgu orden ja kaks Tööpunalipu ordenit. 
Kommunist Zdeblovski on ka pärast 40-aastast lennuteenistust rivis, ta töötab 
aviotehnikuna Leningradi lennujaamas. Pikaajalisi kogemusi annab ta edasi noortele. 

Hiljuti oli mul juhus lennata Hiiumaale. Transpordilennukit IL-14 juhtis noor lendur 
Raivo Kask, kes sündis siis, kui sõjamürin oli Hiiumaal vaikinud. Temale on lend 
tavaline töö. Ta oli imestunud, kuuldes, et 1941. aastal lendasid transpordilennukid Hiiu-
maale ilma sidevahenditeta, raadionavigatsioonita, vaenlase tule all... 

[1976] 1941. a. kaitselahingud Hiiumaal 
V. Laid 24. juuni 1976 Nõukogude Hiiumaa 

1941. aasta augustis, pärast raskeid kaitselahinguid, olid Nõukogude väed sunnitud maha 
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jätma Nõukogude Eesti mandri. Võitlus jätkus saartel. 12. septembril taandusid järele-
jäänud võitlejad Hiiumaale. 

Hiiumaa kuulus Eesti NSV rannakaitse kindlustatud piirkonna põhisektori koos-
seisu. Saare komandandiks oli kinnitatud A. S. Konstantinov, polgukomissariks M. S. 
Bilenko ja staabiülemaks polkovnik Saveljev. 

Sel ajal jätkati Hiiumaal palavikuliselt töid kindlustussüsteemi väljaehitamise lõpe-
tamiseks saare idarannikul ja Tareste–Mudaste joonel. Kaitsetöödest võtsid osa ka paljud 
hiidlased. 12. oktoobri koidikul alustasid sakslased suurtükitule kattel ja lennuväe 
toetusel kuuest kohast dessantoperatsiooni Hiiumaale: Nurste, Sõru, Tärkma, Orjaku 
sadam, Vohilaid ja Suursadam. 

Pärast rasket kaitselahingut õhkis Tohvri ranna patarei nr. 44 isikkoosseis suur-
tükid ning murdis tääkide ja granaatide abil piiramisrõngast välja põhja suunas, ühinedes 
meie vägedega. Kell 18.20 võeti vastu viimane radiogramm patareist, kus lahing oli 
kestnud juba üle kaheteistkümne tunni. Patarei keskkeldri sulges keldri ülem seersant 
Feodor Popov. Hitlerlaste patareisse tungides õhkis Popov keldri ja hukkus kangelasena. 

Hoolimata 156. laskurpolgu 1. pataljoni võitlejate visast vastupanust, ühinesid saks-
laste dessantgrupid Käina kandis. 16. oktoobril tungis sakslaste motoriseeritud salk 
Kärdlasse. Kärdla kaguservas ja Kidaste ümbruses olid ohvriterikkad lahingud veel kaks 
päeva. Edasi tõmbusid kaitsjate read Tahkuna poolsaarele ja asusid 18. oktoobril kaitsele 
Mudaste–Risti–Tareste joonele. 

Ka rannapatareid nr. 42, 149 ja 12 Ristna, Palli ja Suursadama piirkonnas pidasid 
raskeid kaitselahinguid. Kui patareisid ähvardas sissepiiramise oht maa poolt, õhiti suur-
tükid, isikkoosseis jätkas aga lahinguid saare sisemaal. 

19. oktoobri hommikul ründas vaenlane tugeva suurtükitule ja lennuväe toetusel 
suurte jõududega kaitsepositsiooni keskosa ja paremat tiiba. A. Jakobson, EKP Lääne-
maa Komitee kaitselahingute aegne esimene sekretär, kirjutab oma mälestustes: „Vaata-
mata kindlustatud kaitseliini olulistele puudustele ei suutnud vaenlased seda läbi murda 
relvade jõuga, vaid üksnes reeturi abiga. Metsavaht, teades teed läbi miinivälja, reetis 
oma rahva ja juhtis vaenlase üksused kaitsjate selja taha.” 

Saare kaitsjad tõmbusid 316. rannapatarei ja 508. õhutõrjepatarei suurtükkide tule 
kattel Lehtmasse ja Tahkunasse, kust alustati ka saare garnisoni evakueerimist, milleks 
oli tulnud Laevastiku Sõjanõukogu korraldus juba 18. oktoobril. 

Pärast Hiiumaa põhjaosa kindlustatud sektori väejuhatuse lahkumist jäi Hiiu-
maale vanemaks komandöriks 36. inseneri-pataljoni komandör major G. S. Du-
bovski. Evakueerimist katvad kaitsjad tõmbusid 316. patarei piirkonda. 

316. patarei suurtükiväelane N. P. Kuzmin meenutab, et 20. oktoobril toimus 
patarei komandopunkti läheduses patarei ja teiste selles piirkonnas võidelnud allüksuste 
viimane komsomolikoosolek. Koosolekule kogunes ligi 100 inimest. Koosoleku päeva-
korras oli vaid üks küsimus: „Olukorrast Hiiumaal”. Otsuseks jäi koosolekul – võidelda 
viimse võimaluseni ja juhul, kui evakueerimiseks ettenähtud kaatrid ei peaks saabuma, 
tuleb järelejäänud võitlejail läbi murda sisesaarele võitluse jätkamiseks. Komsomoli-
koosolek võttis vastu resolutsiooni, mis on saanud tuntuks Balti mereväelaste vande-
tõotusena: 

„Seltsimehed, punalaevastiklased! 
Meie, Balti mere laevastiku meremehed Hiiumaal, tõotame sel karmil tunnil parteile 

ja valitsusele, et me pigem hukkume, kui anname ära oma saare. Näitame kogu maa-
ilmale, et Nõukogude meremehed, kes täitsid oma kohuse kodumaa ees, oskavad auga 
surra. Hüvasti, seltsimehed! Tasuge fašistlikele koletistele meie surma eest! Kaaslaste 
ülesandel alla kirjutanud: Kurotškin, Orlov, Konkin. Tahkuna poolsaarel.” 

Kiri vandetõotuse tekstiga suleti pudelisse ja Konkin heitis selle merre. Pudeli 
tõotusega leidsid pärast Hiiumaa vabastamist Balti mereväelased, seda säilitatakse 
Leningradi Riiklikus Ajaloomuuseumis. 

Arvestades kujunenud olukorda, andis 316. patarei komandör kapten Nikiforov 
käsu asetada lõhkelaengud patarei lahingutorni alla kasemattidesse. Kogu öö pidasid 
patareilased käsitsivõitlust patareisse viivas maaaluses tunnelis. Hommikul kella kuue 
paiku lahkus isikkoosseis patareist varukäigu kaudu. Kohtamata vastupanu, tormasid 
fašistid kasemattidesse. Sel ajal lasksid vaneminsenerid Ivanov ja Gontšr patarei õhku. 
Kasutades sakslaste hulgas tekkinud segadust, õnnestus enamikul ellujäänud patarei-
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lastest tõmbuda kaitsesse Tahkuna majaka lähistele. Kaitsjate 10-mehelise grupi piirasid 
aga hitlerlased ümber. See rühm püüdis omadeni läbi murda, mis neil aga ei õnnestunud. 
Viimases lahingus langesid ka tõotusele allakirjutanud madrused Kurotškin, Orlov ja 
oletatavasti ka Konkin. 

21. oktoobri hommikuks kogunesid Tahkuna majaka lähistele viimased garnisoni 
ellujäänud võitlejad. Majaka reidile saabus 3 nõukogude kaatrit Hangost. Kaatreile 
asunuid kattis tulega grupp mereväelasi ja hävituspataljoni võitlejaid. Evakueerimist 
katvate vabatahtlike hulgas oli ELKNÜ Läänemaa Komitee sekretär Paul Soesoo. Kui 
vaenlane tahtis teda vangi võtta, laskis ta neil läheneda ja viskas siis granaadi oma jalge 
ette. Vangilangemise asemel eelistas ta vaprate surma. 

22. oktoobri varahommikul lahkusid kaatrid, olles peale võtnud üle 100 inimese. 
Üks viimaseid Hiiumaa kaitsjaid, meremees Nikolai Tšiž olles tulistanud viimase 

padruni, oli sunnitud taganema Tahkuna tuletorni, sealt heitis ta tuletorni vallutavate 
hitlerlaste sekka käsigranaadi ja vintpüssi ning hüppas tuletornist alla rannakividele. 

Hiiumaa kaitselahingutel oli suur tähtsus Leningradi kaitsmisel – siin tõkestati 
vaenlase laevastiku liikumine Soome lahte ja Leningradi lähistele. 

[1976] Kikvidzelased Hiiumaal 
J. Puu 21. oktoober 1976 Nõukogude Hiiumaa 

Hiiumaa garnisoni ühe peajõu moodustas 16. Kikvidze-nimelise diviisi 156. laskurpolgu 
pataljon. Ülejäänud osa saare 4000-mehelisest garnisonist moodustasid peamiselt eriväed: 
kaks pataljoni laevastiku ehitusvägedest, kes spetsialiseerusid sadamate ja merekindluste 
ehitamisele, ja meresuurtükiväelased. 

Kikvidze-nimeline diviis oli eliitväekoondis, mis vastavalt NSV Liidu ja kodanliku 
Eesti vahelisele paktile 1939. a. lõpul Eestisse toodi. Diviis kandis oma esimese 
komandöri Vassili Išidorovitš Kikvidze nime. Viimane sündis 28. veebruaril 1895. aastal. 
Kutaissi linnas. Lõpetanud seal gümnaasiumi, läks ta vabatahtlikult Esimesse maailma-
sõtta. Pärast Oktoobrirevolutsiooni valisid 6. ratsadiviisi sõdurid korneti (noorem-
ohvitseri-auaste Tsaari-Venemaa ratsaväes), kes oma vaadetelt bolševikele lähenes, 
diviisikomandöriks, hiljem armeede grupi komandöriks. „Punane feldmarssal”, nii nime-
tasid teda sakslased, võitles oma armeedega Saksa ja Austria okupantide vastu Ukrainas. 

Hiljem loodi Kikvidze vägedest kaks Punaarmee diviisi ja 16. diviisi komandöriks 
määrati Kikvidze. Telegrammis Lenininile iseloomustas Lõunarinde Poliitvalitsus 16. 
diviisi kui armee parimat. Tsaritsõni piirkonnas Zubrilovi talu all sai Kikvidze lahingus 
kasakatega surmavalt haavata. 16. diviisile anti tema nimi. Enne Eestisse toomist paiknes 
diviis Taga-Kaukaasias, siin teenis palju kaukaaslasi, eriti grusiinlasi. 

9. juunil 1941. a. toodi Hiiumaale kikvidzelaste diviisi 156. polgu 1. pataljon, kus 
komandöriks oli major A. B. Stoljarov. Pataljon dislotseerus Lehtma rajoonis. Siin 
asusid kaks laskurroodu, kahurväepatarei ja miinipildujarühm. Elati telkides ja 
ehitati dzotte. 

22. juuni hommikul kell 5 ilmus Lehtma kohale vaenlase pommitaja ja pikeeris kai 
ääres seisvale laevale. 

25. juunil kästi kikvidzelastel kindlustuda Tohvri, Emmaste ja Heltermaa kaitse-
joonel. Pataljoni staap ja komandör major A. Stoljarov asusid Tohvril. Leitnant 
Bessonovi rühm saadeti Vormsi saare kaitseks. 

Kui fašistlikud väed Tallinnale lähenesid, sai pataljon käsu teha koos teiste üksus-
tega dessant mandrile. Jõuti Palivere jaamani, kus oli äge lahing. Siis said dessantlased 
käsu Hiiumaale naasta, sest vaenlane oli vallutanud Tallinna. Kikvidzelased toodi taas 
Tohvri ja Heltermaa positsioonidele. Seejärel ehitasid nad kindlustusi ja lennuvälja. 
Meisterdati valmis tankki: linttraktor kaeti kolmemillimeetriliste raudplaatidega, 
nende vahele pandi autokumme ja lahingumasin relvastati raskekuulipildujaga. 

Septembris tugevdati eriti Heltermaa kaitset: siin asusid pataljoni komandopunkt, 
miinipildujad ja tankitõrjekahurid. Kassarile saadeti julgestusüksus seersant Lesselidze 
juhtimisel. 12. oktoobri ööl nägid kikvidzelased tohutut tulekuma Tohvri kohal. Peagi 
ilmusid välja vaenlase lennukid ja jalavägi. Kolm päeva kestsid Heltermaal rasked tõrje-
lahingud. 17. oktoobril taandusid kikvidzelased Tahkuna poolsaare positsioonidele. 
19. oktoobril õnnestus sakslastel murda läbi 2. roodu positsioonide. Läbimurde likvideeri-
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sid luurajad leitnant Guria juhtimisel. 21. oktoobri hommikul algas turmtuli. Fašistide 
lennukid lendasid 300–400 meetri kõrgusel, et täpsemini pommitada. Tuli taanduda 
Tahkuna majaka juurde, kuhu juba varem oli läinud pataljoni adjutant leitnant Belov, 
valimaks välja tulepositsioonid. 

Hitlerlased tulid rünnakule täies pikkuses. Lasknud vaenlase 500 meetri kaugusele, 
avasid meie sõjamehed vastutule. Fašistid tulid aga üha uuesti ja uuesti. Läks lahti käsi-
kähmluseks: lähedalt lastud automaadivalangud rebisid puruks kehi, plaksusid püstoli-
lasud, välkusid täägid ja püssikabad. 

Ilmus väike vahilaev. Veoautod aeti madalasse vette ja haavatud tõsteti paatidesse. 
Kaldal aga käis viimane lahing. See oli 22. oktoobri hommikul. 

 
Kasutatud kirjandus: 

A. B. Stoljarov „Viimase padrunini”. Kogumikust „Tallinn tules”. 1971. a. 
„Kuulus diviisikomandör V. I. Kikvidze”. „Vojenno-istoritšeski žurnal” nr. 2, 1975. a. 

[1977] Hiiumaa sõjataevas 1941 
Jüri Püvi, mereväe reservohvitser 6. jaanuar 1977 Nõukogude Hiiumaa 

Veel enne Teist maailmasõda pidasid suurriikide admiraliteedid otsustavaks lahingujõuks 
merel raskeid soomusristlejaid ja lahingulaevu, mis võimsa soomusega kaitstud ning 
suurekaliibriliste suurtükkidega varustatud. Ka Nõukogude Liidus hakati ehitama „Tšapa-
jev”-tüüpi soomusristlejaid ja lahingulaevu „Sovetski Sojuz”. 

Teine maailmasõda tegi seisukohtades korrektiive: 11. novembril 1940 uputasid 
Briti merelennukid lennukiemalaevalt Toronto sadamas Itaalia sõjalaevade eskaadri: 3 
lahingulaeva ja 2 raskeristlejat, 7. detsembril 1941 hävitas Jaapani merelennuvägi USA 
Vaikse ookeani eskaadri Pearl-Harbouris ja päev hiljem langes Jaapani lennuväe ohvriks 
Briti üksus „Z” Siiami lahes – lahingulaev „Prince of Wales” ja maailma suurim sõjalaev 
„Ripals”. 

Peamiseks löögijõuks merel oli saanud lennuvägi. Nõukogude admiraliteet arvestas 
uue relvaliigi võimsust. Laevastiku koosseisu arvati merelennuvägi. 

Ka Hiiumaal alustati vastavalt NSV Liidu ja kodanliku Eesti lepingule 1939. a. 
kahe lennuvälja ehitamist. Materjali ja tööjõudu aga oli napilt, sest varajane ning külm 
talv kaanetas Hiiumaa veed ja ehitust võidi jätkata vaid 1940. a. kevadel, kui algas laeva-
liiklus. Lennuvälja ehitasid Balti Laevastiku 33. ja 36. ehituspataljon. Lennuväljad ehitati 
Putkastesse ja Kaupsi. Tehti stardiajad, püstitati angaarid, bensiinihoidlad, 
varjendid lennukite ja isikulise koosseisu jaoks. Hiiumaale paigutati ka kaks õhutõrje-
patareid – Sigalasse ja Tahkuna poolsaarele. Ehitised püstitati kahurväelaste endi jõudu-
dega puidust ja mullast. Komandopunktid, laskemoonakeldrid, varjendid, kaevikud ei 
olnud statsionaarsed, vaid ajutise iseloomuga. 

Tallinna kaitselahingute ajal viidi Eesti saarte vetest pealinna alla ja hiliem Lenin-
gradi suur osa sõjalaevadest ja lahingulennukitest. 

Hiiumaa lennuväljadel baseerusid Balti Mere Laevastiku 12. ja 15. üksik 
lennuväeeskadrill – kokku 26 mitmesugust tüüpi lennumasinat. Siin oli hävitajaid I-15 ja 
I-16, mille lennukiirus vastavalt 367 ja 545 km tunnis. Nende lennukite relvastus oli üsna 
tugev: vastavalt neli 7,62 mm kuulipildujat või 2 kuulipildujat ja 2 automaatkahurit, 
samuti neli 82 mm raketti. Veel oli siin tugevasti relvastatud, kuid aeglasi „Tšaika”-tüüpi 
hävitajaid. Uusi võimsaid lennukeid „Jakke”, „Migge”, „Lagge”, „Petljakove” Eesti 
arhipelaagi kaitsjatel ei olnud. 

Võitluses Balti Laevastiku ja mereväebaaside vastu tõi hitlerlik väejuhatus Eestisse 
77. lennuväe lahingugrupi, mis võttis osa lahingutest Kreekas, Vahemerel, Kreeta saare 
vallutamisest, rünnakutest Inglise mereväebaasidele ja vägedele Põhja-Aafrikas. Grupi 
koosseisus olid peamiselt pommituslennukid „Junkers-88”. 

Hitlerlaste pommitajad ründasid Hiiumaad 22. juunil 1941 kell 5 hommikul. 
Pommilöök anti Lehtma sadamale. Mõneks ajaks aga jättis hitlerlaste lennuvägi Hiiumaa 
rahule. Oli tähtsamaid sihtmärke: vabariigi pealinn, laevad Läänemeres ja Soome lahe 
sadamad. Saksa 77., lennuväegrupp sai ülesandeks pommitada puruks Belomorkanali 
lüüsid. 

Siiski luurati ka Hiiumaa vete kohal. Nagu kirjutab oma memuaarides praegune 
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leningradlane, väikeste miinitraalerite lüli komandör D. Ovsjannikov, saatis Hiiumaa 
garnisoni ülem polkovnik Konstantinov Kärdlast neli traalerit Vormsi saarele, toomaks 
Hiiumaale saare garnisoni, keda hitlerlaste ülekaalukad jõud ahistasid, ja Leninsradi 
Väikese Teatri rindebrigaadi näitlejannad. Kuid Saksa lennukid kontrollisid Muhu väina. 
Viis korda püüdsid sõjalaevad Kärdlast Vormsisse läbi murda, kuni see lõpuks õnnestus. 
Päästetud näitlejannade hulgas oli ka praegune Vene NFSV teeneline kunstnik 
Z. K. Kobrina. 

Soela väina vetele armastasid laskuda Saksa vesilennukid „Heinkel-111”. Need 
mineerisid Soela ja Muhu väina vesi, kasutades ka eriti hädaohtlikke magnetmiine. Nii 
jooksis Muhu väinas, Kärdlast umbes 10 meremiili kirdesse magnetmiinile Nõukogude 
allveelaev ja uppus. Heltermaa sadamatrassil Muhu väinas kohtas magnetmiini ka miini-
traalerite lipulaev „Zmeja”. Kuid Balti Mere Laevastiku 12. üksiku lennueskadrilli 
lenduritel, neist 80 protsendil kogenud, Soome sõjast osavõtnud sõjamehel, õnnestus oma 
raskete, suurekaliibriliste rakettidega relvastatud „Tšaikadega” Saksa merelendureid 
mõnelgi korral ootamatult rünnata ja need uputada. 

Üldse paistis see eskadrill silma oma kangelasmeele ja lahingumeisterlikkusega. Ka 
Väinameres, Hiiu vetes, oli tollal palju Nõukogude sõjalaevu. Alates 10. juulist ründasid 
fašistide lennukid iga sõjalaeva ning muid laevu, mis väljusid Muhu väinast. Kust 
fašistide selline informeeritus? Teade laevade väljumisest anti edasi erikoodiga, mille 
šifrit teadsid vähesed. Hiljem selgus, et kodanlikud natsionalistid olid ootamatult 
rünnanud Punalaevastiku vaatlus- ja sideposti Ruhnu saarel. Nii sattus salajane kood 
Saksa sõjaluure kätte. Kood vahetati kiiresti. Edukamaks muutus ka 12. ja 15. üksiku 
lennueskadrilli lendurite Guzovi, Avakjani, Labanovi, Smirnovi, Godunovi, 
Thakumatševi, Pankratjevi, Trošini, Afanasjevi, Jehhini, Dvornitlenko ja teiste võitlus 
hitlerlike pommitajatega „Junkers-88”. Edukalt rünnati lennuvälju Liepajas ja suurt 
aerodroomi „Krestõ” Pihkvas. 12. juulil rünnati tulemusrikkalt Saksa laevakaravani 
Irbeni väinas. Neis lahinguis paistsid silma leitnandid Smirnov, Godunov, Thakumatšev. 
Nooremleitnant Pankratjev kaitses laevade kolonni Muhu väinas. Ootamatult tekkinud 
udulaamast ründas umbes 10 m kõrgusel juhtlaeva kaks torpeedo-lennukit „Heinkel-111”. 
Leitnant andis tuld reaktiivmürskudega, üks neist sattus ilmselt õhutor-peedo 
lõhkepesasse ja hirmus plahvatus rullus üle Muhu väina vete. Saksa torpeedolennukid 
lendasid õhus tükkideks. 

Kuid ägedates ja rasketes lahingutes vaprate lendurite read hõrenesid. Täiendust ei 
tulnud, vaenlane seisis Lenini linna all. 

Teostamaks operatsiooni „Beowulf-2” alustas hitlerlik väejuhatus 11. septembrist 
1941 Hiiumaa süstemaatilist pommitamist. Selleks eraldati Lufwaffe lahingugrupp: 70 
lennukit, pommitajad Ju-87, Ju-88 ja hävitajad Me-109. Ei möödunud päevagi, mil poleks 
pommitatud sadamaid, rannapatareisid ja kindlustusi. Reaalne oli õhudessantide oht. 
Võitluseks oodatavate õhudessantidega loodi Hiiumaa rannapatareides „lendsalgad”. 
12. oktoobri hommikul ründasid Saksa lennukid laine laine järel. Neid võis segada vaid 
kahe õhutõrjepatarei ja õhutõrjekuulipildujate tuli. Sakslastel õnnestus luua sillapead 
Emmastes ja Nurstes. Eriti ägedalt rünnati õhust vanemleitnant M. Katajevi 44. ranna-
patareid Tohvril. Lennukid moodustasid patarei kohal ringleva lahingukorra „karus-
selli”, millest sööstsid järjepannu välja lennukid. 

Nagu mäletab 16. Kikvidze-nimelise diviisi pataljonikomandör A. Stoljarov, 
tegutses Saksa lennuvägi 12. oktoobril vahetpidamata kogu Hiiu saare kohal, eriti 
hitlerlaste pealöögi suundades. Piki läänepoolset Viiterna–Õngu–Luidja teed 
patrulleerisid paariti nobedad hävitajad „Me-109”. Aeti taga isegi üksikuid sõdureid. Nii 
pääses seersant Titov „Messerschmidti” jälitamisest, hüpates Õngu külas lahtiste raketega 
talukaevu. Hitlerlaste lennuvägi ründas vahetpidamata patareid nr. 42, Ristnas patareid 
nr. 12, eriti aga lennuvälja Käinas. Saksa lennuvägi lahkus alles oktoobriõhtu pimeduses, 
et järgmisel, 13. oktoobri sombusel hommikul varakult kohal olla. Nüüd tungisid 
hitlerlased Käina lennuvälja ja Kärdla suunas. 

Kõpu 130 mm rannakaitsepatarei tõrjus oma täpsete kogupaukudega eemale Saksa 
ristlejad „Kölni” ja „Emdeni” ning kolm destroierit. Ka siin segas kõvasti hitlerlaste 
lennuvägi: patareide ja saare kohal rippusid Saksa luurelennukid, mis raadio teel 
sõjalaevade tuld korrigeerisid. Kui aga rannakahurite rasked mürsud laevu tabama 
hakkasid, mähkisid saksa luurelennukid oma eskaadri suitsukattesse. 
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17. oktoobril lähenesid Saksa väed peatõrjeliinile, mis Tarestest läände läks. Seda 
liini kattis oma tulega ka õhutõrjepatarei 508. See oligi viimane kahurväeüksus, kes 
Tahkuna poolsaarel vastu pani. Saksa lennukid pommitasid ägedalt Hiiumaa viimsete 
kaitsjate positsioone Tahkuna tuletornist lõunas ja kagus. 

21. oktoobril ilmus aga Tahkuna poolsaare kohale punatäheline hävitaja „Tšaika”. 
Tema ilmumine oli ootamatu nii Hiiumaa kaitsjatele kui ka sakslastele. 

Ilmselt hämmeldunud „Junkersi” pardalendur ei jõudnudki tõrjetuld anda ning põlev 
lennuk langes Tahkuna madalasse rannamerre. „Tšaika” kõigutas jumalagajätuks tiibu ja 
pöördus Tahkuna majakast Hanko sõjaväebaasi suunas. 

[1977] Ta viis roodu lahingusse... 
M. Mihhailov, erupolkovnik, Leningrad 22. september 1977 Nõukogude Hiiumaa 

1941. aasta oktoobris hukkus Hiiumaal minu sõber politruk Vassili Antipovitš 
Nikiforov. Ta oli sündinud 1918. aastal Leningradi oblastis Slantsõ rajoonis Rõžikovo 
külas. Tundsin teda ühisest sõjaväeteenistusest 1940. aasta juulist alates. Hiiumaal teenis 
Vassili Nikiforov julgeolekuteenistuse operatiivvolinikuna, enne sõjaväkke astumist 
töötas ta õpetajana. 

Hiiumaal tabaski meid sõda. 12. oktoobril 1941. a. tegid fašistid saarele dessandi. 
Ligi kaks nädalat võitles meie garnison vaenlase ülekaalukate jõududega, pidas ägedaid 
lahinguid. Vassili Antipovitš oli kogu aja eesliinil. 15. oktoobril langes ta kangelasena 
ja maeti metsaservale Kroogi küla lähedal. Sõbra hukkumisest sain ma teada tema 
käskjalalt reamees Vassiljevilt, kes andis mulle üle planšeti dokumentidega, partei liikme-
kandidaadi kaardi ja isikutunnistuse. Ta jutustas, et 15. oktoobril ründasid fašistid mitu 
korda 33. pataljoni positsioone. Lahingus langesid rühmakomandörid ja roodukomandör. 
Vassili Antipovitš võttis endale ühe roodu juhtimise ja viis võitlejad vasturünnakule. 
Sealjuures sai ta raskelt haavata ning suri teadvusele tulemata. 

Kõik meie, eriosakonna töötajad, armastasime Vassili Antipovitši tema hea ise-
loomu, lõbusa naeratuse, tagasihoidlikkuse, eelkõige aga asjalikkuse tõttu. Juba sõja 
algul õnnestus tänu tema leidlikkusele paljastada saksa spioon, kes oli pugenud tööle 
ehitatava sõjalise objekti lähedale. Tema osavõtul paljastati ka fašistide agent-
provokaator, kes palju aastaid töötas kodanlikus kaitsepolitseis ja jälitas põranda-
aluseid kommuniste. Lisaksin, et Vassili Nikiforovi foto on paigutatud Riikliku Julge-
oleku Komitee Leningradi oblastivalitsuse lahingukuulsuse raamatusse. 

 

[1978] 37 aastat Hiiumaa kaitselahingutest. Kaitsti saart, kaitsti 
laevastikku 

J. Püvi, mereväe reservohvitser 17. oktoober 1978 Nõukogude Hiiumaa 

Soome lahe suudme kaitsmine Suure Isamaasõja algkuudel oli kõigepealt Tahkuna ranna-
patareide ülesanne. Sel maaninal oli kunagi lahte valvanud tsaariarmee rannapatarei, mis 
1917. a. oli õhitud. Meie laevastiku rannapatareisid hakati ehitama 1940. a. kevadel. 
Ehitustöid tegi üle 1000 mehe, kes eraelus olid olnud kvalifitseeritud ehitus- ja tööstus-
töölised. Tööde maht oli tolleaegse tehnika jaoks suur, varjendite ja kahurialuste jaoks 
tuli kaevata paarikümnemeetrise sügavusega süvendid, paigaldada kümned tuhanded 
tonnid betooni, teraskonstruktsioone, keerukaid hüdraulilisi ja elektriseadmeid. Ehitus-
töölisi värvati ka hiidlaste, saarlaste ja mandrieestlastegi hulgast. Tänu sellele ehitustööd 
edenesid. Kuid raskete rannapatareide ehitusega Hiiu saarel sõja alguseks siiski lõpule ei 
jõutud. 

Erakordse strateegilise tähtsusega Tahkuna rannapatareid ehitati aga esmajärje-
korras. Siin töötasid major Navagini laevastiku ehituspataljon ja sajad eesti töölised. 
Tingimused olid siin erakordselt rasked: pinnasesse tuli raiuda 20-meetrised süvendid 
kahurite jaoks. Segasid kõrged pinnaveed ja vihmad. Võimsad pumbad töötasid öösel ja 
päeval, paigaldati 16000 kuupmeetrit raudbetooni, teraskuplid, tolle aja kohta täiuslik 
elektriaparatuur ja hüdraulilised seadmed. Ainult võimas industriaalriik võis endale nii-
suguseid ehitustöid lubada. Nõrgemaks jäi patareide rannapoolne kaitse. Eriti jäi vajaka 
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tankitõrjemiinidest. Nõrgavõitu oli õhutõrje. 
1941. a. juulis astuski rivvi Tahkuna neeme 180-mm suurtükkide patarei. Lahingute 

ajal võeti vastu ka teine Tahkuna neeme patarei – 130-mm mere-kiirlaskesuurtükid 
betoonalustel. 180-mm patarei komandöriks määrati kapten Nikiforov, poliitjuhiks 
Bilenko, mõlemad haritud ja kogenud suurtükiohvitserid. 

Tahkuna patareid koos miiniväljadega Ristna neemest läänes, Tahkunast idas (siin 
hukkus miinidel Soome soomuslaev „Ilmarinen”) ja miinivööndiga Vormsi ning Osmus-
saare vahel moodustasid Soome lahe suudmes Tallinna ja Kroonlinna–Leningradi tugeva 
merekaitse. Hitlerlik laevastik ei söandanudki Soome lahte tungida. 

Vaenlane lähenes aga hoopis selja tagant. 12. oktoobril õnnestus neil lõpuks dessant 
saare lääne- ja lõunarannikule. 17. oktoobri õhtul taandusid Hiiumaa kaitsjad Tahkuna 
poolsaarele viimasele kaitsejõõnele, mis kulges Tareste küla juurest poolsaare lääne-
ranniku suunas: 6 km kaevikuid, laskuripesi ja okastraataeda. Siin oli ka 12 dotti ja dzotti, 
mis major Dobrovolski 36. insenerpataljoni võitlejad ja eestlased-hävituspataljonlased 
ning kaitsetöödele mobiliseeritud hiidlased major Navagini juhtimisel kiiresti ehitasid. 

Major Navagin käskis tugevamini kindlustada poolsaarele viiva tee, mida kaitsesid 
Ristna neemel asunud 42. patareilt taandunud merekahurväelased, kelle komandöriks oli 
leitnant Bõstritski. Siia paigaldati ka 12. patareilt, mis Kärdla lähedasel neemel asus, 
toodud suurekaliibrilised õhurtjõrjekuullipildujad. Öösel veeti teele ka kaks linttraktorit ja 
langetati neile puud.  

Kaitsjaite peamine löögijõud oli muidugi võimas Tahkuna patarei. Fašistid alustasid 
Tahkuna positsioonide tulistamist ja pommitamist õhust 18. oktoobri hommikul. Siis 
tulid vaenlase ahelikud rünnakule. Keskpäevaks oli enamjagu peapositsioonil asunud 
kapten Morozovi 33. ehituspataljoni sõdureid tapetud või haavatud. 316. merepatarei 
tulistas oma kuuepuudaste mürskudega, nii et hiigelkahurite torud hakkasid hõõguma, 
nagu oleksid nad sulatusahjust tulnud. Need valati veega üle. Tulistamist ei saanud 
hetkekski katkestada. 

Siis tuli evakueerimiskäsk. Ent puhkes kümnepalline kirdetorm, Kaatrid ei saanud 
Hanko baasist merele tulla. 19. oktoobri hommikul alustasid sakslased veel suurema 
intensiivsusega Tahkuna poolsaare kaitsjate pommitamist ja tulistamist. Kirdetorm 
mässas endise jõuga. Kuid tormile vaatamata lähenesid Tahkunale kaatrid, vahilaevad ja 
kuunarid Hankost. Kõrge laine ei lasknud neid kitsast laevateed mööda sadama puukaile 
läheneda. Merre lasti paate. 

130-mm kiirlaskesuurtükkide tuli surus hitlerlased maa ligi. Patareile tuli komissar 
Bilenko. Pikad suurtükitorud hõõgusid. Oli ohtlik tulistada. Mürsk võis torus 
lõhkeda. 

19. oktoobri õhtuks olid pooled haavatud evakueeritud. Taganemist jäi kaitsma 
kapten Nikiforovi 316. patarei. Poolsaarele ja merele laskus pime öö. Torm ei vaibunud. 

20. oktoobril laskis leitnant Galnin oma 133-mm patarei õhku, ööl vastu 21. 
oktoobrit lahkusid kahurväelased patareilt, pidanud dzottides ja patarei rusudes päev läbi 
ägedat lahingut. Saabus külm 21. oktoobri hommik. Osa kahurväelasi ja 33. inseneri-
pataljoni võitlejaid püüdis laudadel ja palkidel merel seisva kaatrini ujuda, kuid rasked 
tormilained uputasid nad. Juhtimise võttis üle inseneripataijoni komandör Morozov. 
Veel üks päev vastu pidada! 

Kuni 22. oktoobri keskpäevani olid hitlerlased ettevaatlikud1, kartsid 26. patarei 
suurtükke, taipasid aga siis, et patarei enam ei tulista. 

Mis sai Tahkuna viimastest kaitsiatest? Paljud langesid, paljud sattusid vangi. Ühel 
grupil leitnant Bõstritski juhtimisel õnnestus kaluripaadil saarelt pageda. Kirdetorm ajas 
nad avamerele ja hiljem Botnia lahte, kus sattusid vangi soomlaste juurde. Tahkuna 
neeme 26. rannapatarei komandöri abi leitnant Ilja Fedorovskit varjas üks kohalik 
talumees, kuni omakaitselased ta vahistasid. 1966. a. selgus, et varjajaks oli August Viin. 

Tahkuna poolsaare kaitse viimane ülem kapten Morozov langes vangi ja töötas 
pärast sõda Dnepropetrovskis treialina. Hiiu saare rannakaitse ülem Pavel Fironov oli 
üks vähestest, kel õnnestus 21. oktoobril tormises meres laevadeni ujuda. Ta lõpetas sõja 
polkovnikuna. Pääses ka hilisem polkovnik Pavel Saveljev, kes tuli sõja lõpul Hiiumaale 
tagasi: määrati 1944. a. saare komandandiks. 

Seiklusrikkaks kujunes vapra kuulipilduri Ivan Antonovi elutee, kellest eespool 
juttu oli. Nimetatu põgenes Kaunase vangilaagrist ja sai üheks Leedu partisanide 
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komandöriks, lõpetas sõjatee Berliinis ja töötas hiljem kaevurina Kemerovos. 1967. aastal 
autasustati meest Tööpunalipu ordeniga. 

[1979] Võitlus fašistlike allveelaevadega Hiiumaa vetes 
J. Püvi, mereväe reservohvitser 22. veebruar 1979 Nõukogude Hiiumaa 

Fašistliku sõjamasina tugevaim lüli oli allveelaevastik. Allveelaevu projekteeriti ja ehitati 
Versaille's rahulepingut rikkudes veel enne hitlerlaste võimuletulekut Ladina-Ameerika 
maades, Hispaanias, Rootsis. Saksa allveelaevnikel olid Esimese maailmasõja aegsed 
rikkalikud sõjakogemused. 

Nõukogude Liiduga sõlmitud mittekallaletungi lepingut rikkudes saatis hitlerliku 
allveelaevastiku šeff suuradmiral Dönitz Nõukogudemaa rannavetesse allveelaevade 
divisjoni: kaheksa allveelaeva fregatikapten parun Ritten von zur Mühleni lipu all 
koondati Hiiumaa vetesse Tahkuna neeme traaversile. Siin ühinesid nendega ka kaks 
Soome allveelaeva mereväekapten Linkhorsti juhtimisel. 

Hiiumaa põhjaranniku vetest võis üritada Soome lahte tungimist, piki saare põhja- ja 
läänerannikut kulgesid laevateed Nõukogude sadamaist Lääne-Euroopasse, Lääne-Eesti 
saared kujutasid endast merekindlusi, Nõukogude uputamatut lennukikandjat tõrjumaks 
vaenulike laevastike tungimist Soome lahte. 

Alates 16. juunist 1941 luurasid fašistide allveelaevad Hiiumaa vetes, julgestades 
fregatikapten K. Brilli aluseid, kes rahuajal piraatlikult sõbraliku riigi rannavetesse miine 
panid. Olid põhjala valged ööd. Fašistlikud allveelaevnikud tulid Hiiumaa kalda lähedale. 
Siin luurati pool-sukeldunud olekus, nii et veest vaid komandotornid paistsid. 

Mahe tuul tõi avatud luukidesse värske heina ja õitsvate toomingate lõhna. 
Täistuledes suundusid Euroopa sadamaisse Nõukogude kaubalaevad ja tanklaevad. 
Tanker „Sovetskaja Armenija” möödus Tahkuna majakast vaid pool tundi enne sõja 
algust ... Nõukogudemaa elas rahulikku elu. Sõda Läänemerel algas 22, juunil 15 minutit 
pärast kella kolme, kui fašistlik lennuvägi pommitas laevastiku baase.  

23. juuni ööl algas äge lahingutegevus Hiiumaa vetes. Tahkuna neeme traaversile 
jõudis ristleja „Maksim Gorki” kolme eskaadrimiinilaeva saatel. Nõukogude laevad 
liikusid allveelaevade tõrjeks mõeldud lahingurivistuses, vahetades perioodiliselt kurssi. 
Kell 3.40 õnnestus fregatikapten von zur Mühlenil asuda sobivale lahingukursile ja anda 
torpeedodega kogupauk. Õhku lendas Nõukogude eskaadri miinilaev „Gnevnõi”. Kell 
4.22 jooksis miinile ristleja „Maksim Gorki”. Kuid raskelt vigastatud lahingulaev 
toimetati siiski Rohuküla sadamasse, tõrjudes fašistlike allveelaevade rünnakuid. 

22. juuni ööl olid fašistlikud allveelaevad hävitanud Hiiumaa vetes kõik meremärgid 
ja uputanud tulelaeva, tulistati majakaid. Lasti põhja Balti laevastiku hüdrograafilaev ja 
Nõukogude miinitraalerite flagman „Zmeja”. Soela väinas õnnestus kolmel meremehel 
uppunud allveelaevalt läbi torpeedoaparaatide pääseda ja Hiiu randa ujuda. 

Balti mere laevastiku ülemjuhataja eraldas allveelaevade tõrjeks 2. torpeedokaatrite 
divisjoni vanemleitnant V. Gumanenko juhtimisel. 

Torpeedokaatrite baasiks määrati Lehtma sadam. 5. juulil sai torpeedokaatrite lüli 
leitnant Tšebõkini juhtimisel lahingülesande saata laevakaravan Rohuküla sadamast 
Osmussaareni. Karavani kuulus kümmekond alust, ka hospidallaev, haavatutega pardal. 
Konvoi vanemaks määrati leitnant A. Serebrjannikov, võimsa puksiiri „Elizabeth” 
komandör. Alus kuulus kunagi kodanliku Läti laevastikule. 

Vaevalt jõudis karavan Rohukülast väljuda, kui selgesse juulitaevasse ilmus 
„viisukandja”. Nii kutsuti saksa pommitaja Heinkel-III vesilennukist varianti. Peagi võis 
oodata fašistlikke allveelaevu. Kui jõuti ahtri taha jätta Voosi kurk, nägi juhtkaatri 
pootsman V. Ogramov aluse pihta sööstva torpeedo jälge. Leitnant M. Tšerebõkin 
manööverdas oskuslikult ja surmatoov sigar möödus ahtrist. 

Torpeedokaatrid hakkasid sügavveepommidega fašistide allveelaevu jälitama. See 
oli raske ülesanne. Kogenud saksa allveekapten manööverdas, püüdis mereavarustesse 
kaduda. Kuid seekord kaatrimeestel vedas. Pärast järjekordset sügavveepommide seeriat 
tõusid merepinnale tohutu õlilaik ja õhumullid, mis tunnistasid, et allveelaev on 
hävitatud. 

Kuna fašistlikud allveelaevad kogunesid Tahkuna neeme vetesse, saadeti siia vahi-
teenistust pidama ka torpeedokaatrid. Möödusid nädalapäevad. Fašistlikud allveelaevad ei 
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julgenud end Tahkuna neeme juures näidata. See häiris tugevasti fašistliku 
allveelaevastiku šeffi Dönitzit. Torpeedokaatreid hakkasid üha sagedamini ründama 
fašistide lennukid, kuid vilkad sõjalaevad vältisid tabamusi. Tormide ajal varjuti Lehtma 
sadamas. Kuid siis lõppesid proviant, kütus ja lahingumoon. Varusid mindi täiendama 
Haapsalusse, kuid siit olid juba lahkunud Balti mere laevastiku välisstaap koos 
komandöri kontradmiral P. Traikiniga. Nii lõppes allveelaevade tõrje Hiiumaa vetes. 
Fašistlikul laevastikul õnnestus Hiiu saar võtta tihedasse blokaadirõngasse. 

Hiiumaa vetes allveelaevu uputanud torpeedokaatrite komandörist Tšebõkinist sai 
hiljem brigaadikomandör teise järgu kapteni auastmes. V. Gumanenkost kujunes välja 
Suure Isamaasõja aegne tuntuim torpeedokaatrite komandör. Oskuslike 
torpeedorünnakute eest autasustati esimese järgu kaptenit Nõukogude Liidu kangelase 
Kuldtähega. 

[1979] 12. merepatarei epopöa 
J. Püvi, mereväe reservohvitser 4. oktoober 1979 Nõukogude Hiiumaa 

12. merepatarei kaitses Suure Isamaasõja algul põhja poolt Muhu väina ja asus Kärdla 
(Hiiessaare) lähedal neemel. 

7. septembril maandasid sakslased dessandi Vormsile. Saart kaitses üks jalaväerood, 
kel nüüd tuli tagasi lüüa 61. Ida-Preisi jalaväediviisi luurepataljoni ja Soome 
jäägripataljoni rünnakuid. Vaenlasi oli kokku 800 valiksõdurit. 

Saarele saadeti abiväge: merekahurväelaste koondrood ja eestlastest formeeritud 
ehitusrood, kelle komandöriks oli EK(b)P Paldiski linnakomitee endine sekretär Pruul. 
Vormsi kaitsmist juhiti Kärdlast, kus asusid Põhja kindlustatud rajooni staap ja selle 
komandör, polkovnik Konstantinov. Kärdlasse olid evakueerunud ka EK(b)JP 
Läänemaa Komitee, Läänemaa täitevkomitee ja komsomolikomitee. 

Vormsi kaitsjatele abiks saadetute ainsaks raskerelvaks oli 76-mm polgukahur ja 12. 
merepatarei tuleta ei oleks ta suutnud midagi teha. Patarei saatis Vormsile 
tulekorrigeerijad, keda juhtis patareikomandöri asetäitja, vanemleitnant Tšistjakov. 
Kahurväeluurajad ronisid Norby majakale, kust hommikuhämus oli hästi näha, kuidas 
umbes 2 miili kaugusel asuva käi juurde sildusid Saksa lahingukaatrid ja kiirekäigulised 
dessantpraamid „Zilber”. Vahikaatrid lähenesid ka idarannikule. Põhjarannikul ristles 
relvastatud aurik-abiristleja, millel lehvis Soome merejõudude lahingulipp. 

Hiiumaale läksid raadio teel koordinaadid. Mürises raskete meresuurtükkide 
kogupauk. Raskelt unnates lendasid üle Muhu väina ja Vormsi saare paarisaja-kilosed 
merekahurite mürsud. Saare lõunapoolse kai juures paiskusid üles tohutud vee- ja 
mullasambad. Lahvatas põlema dessantpraam „Zilber”, uppus vahikaater. Saksa laevad 
pöördusid merele. Idasadama pihta avas tule raskepatarei Tahkuna maaninalt. 

Kuid sakslased taipasid peagi, kust tuld juhitakse: saare kohal tiirutas nende 
luurelennuk. Soome abiristleja pardad mattusid sinakasse suitsuvinesse, majaka ümber 
paiskus õhku paeklibuline muld. 

„Tuld abiristlejale!” 
Laeva parda juures kerkisid lõhkemiste veesambad. Puudulend. Ülelend. Soome 

abiristleja oli võetud „kahvlisse”, nagu kahurväelased ütlevad. Kuid siis rebis end 
mootorite unnates merepinnast lahti Saksa vesilennuk, mattes abiristleja tihedasse 
kollakashalli suitsukattesse. Samal ajal avas Haapsalu lähedal asuv Saksa 150-mm 
raskepatarei majaka pihta kiirtule. Majakas sai järjest kolm tabamust. Tule juhtimine 
osutus võimatuks. 

Kolm päeva kees Vormsil ebavõrdne lahing. Saare viimased kaitsjad kogunesid 
Vormsi majaka juurde, kust oli veealuse kaabli kaudu ühendus Kärdlaga. „Lahingumoon 
on lõpukorral: on mõned granaadid, paar saksa automaati,” kuuldus telefonitorusse. Põhja 
kaitserajooni komandör Konstantinov vastas: „Pimedas saadame kaatri.” See tuli 
hommikuks Hiiumaale tühjalt tagasi... Kuid kaluripaadis pääsesid Vormsilt siiski kaks 
meest: kahurväeluurajate haavatud ülem Tšistjakov ja radist. 

Kui dessandioht Hiiumaale lähenes, saabusid 12. patareile saarte kindlustatud 
rajooni ülem, kindral Jelissejev ja polkovnik Konstantinov. Patareil oli mürske napilt. 
Laskemoona oli kulutatud Vormsit kaitstes. Mürske aga juurde tuua ei saanud. 

Kindral Jelissejev käskis kindlustada patareid, maasse kaevuda, seda ka maa poolt. 
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Olid ju Saaremaa kaitselahingute kogemused näidanud, et sakslased võisid 
rannapatareisid ka tagalast rünnata. 

Koondanud suured jõud Vormsi saarele, samuti Rohukülla ning Saaremaale 
Pammana ja Triigi rajooni, alustasid sakslased 12. oktoobri hommikul dessanti 
Hiiumaale. 12. rannapatarei tulega löödi tagasi katse maandada dessant Kärdla 
piirkonnas. Kuid vaenlasel õnnestus maabuda saare lõunarannikul ja liikuda raskete 
lahingutega põhja poole. 

18. oktoobri hommikul oli 12. rannapatarei sattunud väga raskesse olukorda: mürsud 
olid lõppenud, side staabiga katkenud. Kärdlasse saadetud sidemehed tulid tagasi teatega, 
et sakslased on kilomeetri kaugusel, teel on näha nende veoautosid ja tankette. Õhus 
pinises luurelennuk. Ainult meri oli tühi. Kuid kui sinna ilmus mõni Nõukogude kaater, 
sööstsid kohale kiired messerschmitid, ilmusid destroierite madalad siluetid. 

Ümberpiiratud patarei komandör, kapten Kravtšuk käskis selle õhku lasta. Tooli-
laengud rebisid puruks nelja meresuurtüki sihvakad torud. Siis kandsid vaatlejad ette, et 
lähenevad sakslaste ahelikud. Kolm korda ründasid need patareid, kuid löödi tagasi 
kuulipilduja- ja püssitulega dzottidest. Hiiumaad rünnanud 61. Saksa jalaväediviisi 
komandör ilmselt närvitses: tema eelväed lähenesid Kärdlale, aga seal hoiab käputäis 
mereväelasi purustatud patareilt kinni kahte pataljoni. 

Sakslased vedasid kohale 150-mm raskepatarei ja põrutasid otsesihtimisega nii 
lähedalt, kui võisid. Rasked mürsud purustasid dzotte, ambrasuuridesse paiskusid tuline 
mürgine õhk, muld, hõõguvad killud. Mürin kurdistas. Kuid ka 150-mm mürsud ei 
suutnud läbi puurida võimsate kindlustuste lagedest, mis olid mõeldud 
suurekaliibriliste laevakahurite mürskude tõrjeks. 

Siis lõppes laskemoon. Poolpurustatud dzotist õnnestus pimeduses metsa hiilida 
Kravetsil ja Tšistjakovil, kes kandsid raskesti haavatud noorempolitruk Hevolainenit. 
Püüti metsateid pidi jõuda Tahkuna neemele. Teel satuti sakslastele. Puhkes lühike 
tulevahetus. Õnnestus heita paar granaati fašistide veoauto ette. Hevolainen kaotas 
meelemärkuse. Ta tuli metsa jätta, sest ka Tšistjakovil avanesid Vormsil saadud haavad. 
Kravets tassis leitnandi metsatallu, kus vana talunaine teda piimaga jootis. 

Kaua aega arvati, et 12. rannakaitsepatarei meeskond hukkus täielikult. Hiljem 
selgus, et patareikomandöri abi, vanemleitnant Aleksandr Tšistjakov oli vangi sattunud, 
töötas ühes Kostroma oblasti metsamajandis. „Suurele maale” oli haavatuna pääsenud ka 
12. patarei madrus Mihhail Kovalenko, kes hiljem töötas Hersoni sadamas puksiiril. 

[1981] 500 kilomeetri kaugusel rindejoone 
K. Ilus 7. juuli 1981 Nõukogude Hiiumaa 

Mitmendat kuud käivad ettevalmistused Tallinna ja selle järel Lääne-Eesti saarte kange-
lasliku kaitsmise 40. aastapäeva tähistamiseks. Hiljuti pidas Hillar Elleri eesistumisel 
järjekordse koosoleku Hiiumaa rajoonikomisjon. Vaadati läbi ja kinnitati tähistamise 
ürituste kava. Võeti teadmiseks, et soovi on avaldanud selleks ajaks Hiiumaale sõita 
umbes 30 kaitselahingutest osavõtnut. 2. oktoobri ennelõunal kohtuvad nad koolides 
õpilastega, pärastlõunal on vastuvõtul rajooni täitevkomitees, õhtul toimub kaitse-
lahingute monumendi juures miiting, kuhu minnakse tõrvikrongkäigus. 

3. oktoobri hommikupoolikul peetakse partei rajoonikomitee saalis sõjaajalooline 
konverents. Kella 15-ks sõidetakse Viskoosasse, kus avatakse mälestusmärk 22. juunil 
1941 torpedeeritud tulelaeva „Hiiumadal” meeskonnale. Edasi minnakse Tahkunasse. 
Seal korraldatakse Lõimastust Tahkuna tuletorni juurde rahvamatk, millest mälestuseks 
jäävad märgid ja käiseembleemid. Üritusi aitab sisustada Türi sõjaveteranide ansambel. 

 
* * * 

Kaitselahingute 40. aastapäeva eel avaldab vastavaid kirjutusi ka „Nõukogude Hiiumaa”. 
Allpool avaldatu on esimene sellest sarjast. 
 

* * * 
 
Kui fašistlikud väed olid okupeerinud Eesti NSV mandriosa ja jõudsid Leningradi alla, jäi 
Lääne-Eesti saarestik sügavale vaenlase tagalasse, 500 km rindejoonest. Saarte ja Soome 
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lahe sissepääsu kaitsmine sidus suuri hitlerlaste jõude ning aitas sellega Leningradi 
kaitsta. 

Hitler andis korduvalt käsu Lääne-Eesti saarte vallutamiseks, et avada tee Soome 
lahte. Hoidsid ju Hiiumaa põhjarannikul, Osmussaarel ja Hango poolsaarel asuvad 
patareid lahesuu lukus. 

Sõjategevuse ühed esimesed, kui mitte esimesed aktsioonid olidki toimunud Hiiu-
maa lähistel. Päev enne kallaletungi asetati ööpimeduse varjus miinitõkked Ristnast lääne 
ja Tahkunast–Kõrgessaarest põhja suunas, ööl vastu 22. juunit aga torpedeeriti Hiiu 
madalal asunud tulelaev, mis läks põhja koos meeskonnaga. Pääses ainult kapten Juhan 
Kaev, kes juhuslikult oli maal. 

Lääne-Eesti saarte kaitset korraldas Balti piirkonna rannakaitse juhatus, kes pärast 
Riia langemist asus Kuressaarde. Kõik saartel asuvad väeosad allutati rannakaitse 
juhatajale kindral-leitnant J. Jelissejevile. 

Hiiumaa, Vormsi ja Osmussaar kuulusid rannakaitse kindlustatud piirkonna põhja-
sektori koosseisu. Selle komandant oli polkovnik A. Konstantinov ja komissar 
M. Bilenko. Hiiumaa garnisoni moodustas 16. laskurdiviisi kaks laskurpataljoni (156. 
laskurpolgu I pataljon ja 167. laskurpolgu III pataljon), kuus rannakaitsesuurtükiväe ja 
kaks õhukaitsesuurtükiväe patareid, 33. ja 36. inseneriväe ehituspataljonid ja 10. piiri-
valvesalga allüksused, kokku 4000 meest. Rannakaitsesuurtükiväe patareid asusid 
Tahkuna, Mudaste, Palli, Ristna, Tohvri ja Suursadama lähedal, õhukaitsesuurtükiväe 
patareid Tahkuna ja Sigala juures. Enamik patareisid oli 130-millimeetriliste suur-
tükkidega, 316. patarei kaliiber oli 180 mm, 149. patareil Pallil 100 mm. 

Balti laevastik moodustas saarte kaitseks laevade koondise kontradmiral Drozdi 
juhtimisel. Selles oli miinilaevu, torpeedokaatreid ja traalereid. Saaremaal oli lennu-
väesalk. 

Juuli keskel, kui lahingud olid kandunud Kesk-Eestisse ja tekkis saarte vallutamise 
oht mandri poolt, hakati kindlustusi ehitama saarte idarannikul. Jätkus Tahkuna kaitse-
positsiooni ehitamine. Rajati kaevikuid, traattõkkeid ja miinivälju. 

25. augustil sooritas 156. laskurpolgu I pataljon (komandör A. Stoljarov) dessandi 
mandrile ja sundis vaenlase eelkaitse taanduma. Lahing Palivere juures kestis 30. augus-
tini. 1. septembril taganeti koos Läänemaa aktiiviga tagasi Hiiumaale. 

Läänemaa hävituspataljon pidas lahinguid Martnas ning Kasari jõel. Selle koos-
seisus võitles ka palju hiidlasi, nagu Ernst Tõkke, Jüri Roos, August Karilo. 

Fašistlik väejuhatus moodustas saarte vallutamiseks võimsa väegrupi ligi 
50 000 mehega, suurtükkide ja lahinguvarustusega. Olukorra tegi keerulisemaks see, et 
pärast Tallinna evakueerimist lahkusid Balti laevastiku peajõud, siia jäi vaid 8 
torpeedokaatrit, mõned traalerid ja 12 lennukit. 

7. septembril tehti fašistide dessant Vormsile. Algul löödi see tagasi. Hiljem vallutati 
saar pärast visa võitlust ja 12. septembril taganes leitnant Bessonov 25 võitlejaga 
Hiiumaale. 

14. septembril korraldasid fašistid dessandi Muhu saarele. 21. septembril jäeti maha 
Kuressaare. 4. oktoobri öösel lahkusid viimased kaatrid Sõrve poolsaare kaitsjatega 
Mõntu sadamast, võttes kursi Hiiumaale. 

Samal ajal jätkus Hiiumaal kaitsepositsioonide ehitamine. 1. septembril oli saarele 
tulnud Läänemaa aktiiv eesotsas partei maakonnakomitee I sekretäri Aleksander 
Jakobsoni ja maakonna täitevkomitee esimehe Juhannes Manniga. Põlema läinud kaatril 
hukkusid maakonnakomitee II sekretär Boris Predit, julgeolekuosakonna ülem Vassili 
Vits, ka komsomolikomitee instruktor hiidlane Edgar Türi jt. 

Nõukoguliku elu korraldamine jätkus. Nagu Aleksander Jakobson oma mälestustes 
kirjutab, alustasid Hiiumaal tööd maakonna täitevkomitee ning mõned tema tähtsamad 
osakonnad, partei- ja komsomolikomitee. Igasse valda saadeti parteiorganisaator. Peale 
igapäevase tegevuse pidid nad pidama sidet sõjaväeosadega: rahva abil oli saare 
kaitsmisel suur tähtsus. 

Hiidlaste abiga püstitati sadasid lennukitevastaseid poste lagedatele väljadele ja 
teede äärde ning tuhandeid parašütistidevastaseid teibaid põldudele. Tolleaegne kommu-
nistlik noor Arnold Kiil mäletab, et kui Kärdlasse Põllumäele rajati traattõkkeid, oli 
loosungiks: teeme nii tiheadad tõkked, et fašistlik madu läbi ei roomaks. 

31 aktivisti, kes uppunud kaatrilt pesuväel Hiiumaale jõudsid, said ihukatted Kärdla 
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kalevivabriku varudest. Selleks asutati töökoda sõjaväe tööstuskombinaadi õmblus-
töökoja nime all. 

Pärast Vormsi vallutamist püüdsid fašistid teha dessandi Hiiumaale, kuid suurtüki-
tulega aeti see nurja. Hiljem fašistid merelt tükk aega ei rünnanud, seda enam aga 
kimbutasid õhust. Päeval patrullisid nende lennukid teede kohal, püüdes halvata igasugust 
liiklust. Eriti peeti jahti jalgrattureile, sest teati, et rattad on lubatud ainult riiklike 
ülesannete täitmiseks. Parteikomitee püüdis hoida elanikke sise- ja välispoliitiliste 
sündmustega kursis. Eesti keelde tõlgiti raadio teel vastu võetud Nõukogude 
Informatsioonibüroo teateid ja valitsuse teadaandeid. Need paljundati kirjutusmasinal 
ning saadeti valdadesse laiali. Sellel oli äralõigatud olukorras suur tähtsus. 

Suurt tööd tehti saarel asuvate sõjaväeosade varustamiseks. Varuti loomi, kusjuures 
vastavas selgitustöös paistsid eriti silma kommunistlikud noored eesotsas komsomoli 
Läänemaa Komitee I sekretäri Paul Soesooga. Sõjaolukorrast hoolimata alustasid koolid 
1. oktoobril tegevust. Selle eel viidi läbi õpetajate nõupidamine. Viljakoristamine ja 
teised sügisesed põllutööd arenesid saarel hästi. Raskusi oli vaid petrooleumiga. 

Saarel moodustati hävituspataljon, mille tuumiku moodustasid kommunistid ja 
kommunistlikud noored. Pataljoni komandöriks oli ohvitser Aleksandrov, komissarideks 
Eesti NSV Ülemnõukogu saadik, endine Valgamaa parteikomitee I sekretär Johannes 
Oinas ja EK(b)P Läänemaa Komitee organiseerimisosakonna juhataja Albert Tuur. 
Kulaklik-natsionalistlikud elemendid ei julgenud saarel eriti pead tõsta. Siiski 
tulistati kord Kõpu–Luidja vahel kindlustatud piirkonna põhjagrupi komissari Bilenko 
autot ja pandi toime mõni väiksem diversiooniakt. 

Juba Saaremaa lahingute lõpupäevil koondasid fašistid vägesid Rohuküla lähistele 
ning Saaremaa põhjarannikule. Hitlerlaste lennu- ja suurtükivägi andsid süstemaatiliselt 
lööke meie rannapatareidele ja vägede lahingukordadele Hiiumaal. Haapsalu–Rohuküla 
piirkonnas asusid vaenlasel 217. jalaväediviisi, Saaremaal 61. jalaväediviisi ja teised 
väeosad. 

12. oktoobril alustasid hitlerlased tugeva lennuväe- ja suurtükiväetule toetusel 
dessanti Hiiumaale. Idarannikule saadetud dessant löödi rannapatarei tulega tagasi. 
Seejärel õnnestus fašistidel aga dessant maale saata Emmaste lähedal Papsirannas ja 
Nurste lähistel. Fašistide 151. rügemendi allüksused piirasid ümber Tohvri rannapatarei, 
mis dessantlaevadele oli tekitanud märgatavaid kaotusi. Patarei meeskond eesotsas 
leitnant Katajevi ja poliitjuht Paršajeviga võitles vapralt ligi ööpäeva ja murdis öösel 
piiramisrõngast läbi. Kahurid lasti õhku. Nagu kauaaegne Sõru kalur, mõni aasta tagasi 
surnud Villem Pomerants rääkis, nägi ta järgmisel päeval varjendis temale tuttavat 
kahurväelast Serebrennikovi, kes oli püssiraua suhu asetanud ja täägiga päästikule 
vajutanud. Vangiandmisele eelistati surma. 

Saatnud dessandi maale ka Orjaku sadamas ning koondanud Hiiumaale kahureid ja 
tanke, jätkasid hitlerlased pealetungi Kärdla ja Luidja suunas. 13. oktoobril toimusid 
lahingud Käina–Kaigutsi–Mänspe joonel. Käinat ründavate vaenlase peajõudude vastu 
koondati kiiresti saare idarannikul kaitsel olev 156. laskurpolgu I pataljon eesotsas kapten 
Stoljaroviga, osa rahvakaitsepataljonist ja kaks suurtükipatareid. Käina ümbruses, eriti 
lennuvälja lähistel kestis äge lahing peaaegu kogu päeva. Vaenlase ülekaalu tõttu olid 
meie allüksused sunnitud tõmbuma Nõmba lähistele. Siin jätkus lahing 15. oktoobril. 
Samal ajal võideldi ägedalt ka saare läänerannikul Mänspe, Puski ja Hüti juures. 
16. oktoobril murdsid hitlerlased Nõmba juures kapten Stoljarovi pataljoni kaitsest läbi ja 
nende motoriseeritud salk tungis Kärdlasse. Lahingud jätkusid linna lääneserva ja Kidaste 
ümbruses. Kuna kaitsjate read olid hõrenenud, andis polkovnik Konstantinov korralduse 
koondada kõik garnisoni üksused Tahkuna poolsaare kaitsepositsioonile. 

Tahkuna kaitsepositsioonil suudeti vaenlase rünnakuid tõrjuda kahe ööpäeva 
jooksul. Ennastsalgavalt võitlesid kapten Stoljarovi pataljoni ja 167. laskurpolgu III 
pataljoni komandöri kapten Belinski koondsalga sõjamehed ning eesti rahvakaitse-
väelased. Parema tiiva võitlusgruppe toetasid Mudaste rannapatarei (komandör leitnant 
Galanin, komissar poliitjuht Tšotšankov) ja 507. õhukaitsepatarei (komandör noorem-
leitnant Nestertšuk, komissar Benžko). Pärast põhjasektori juhatuse lahkumist Hiiumaalt 
jäi komandandi asetäitjaks 36. üksiku inseneriväepataljoni komandör major G. Dubovski. 

Tahkuna peamise kaitseliini läbimurdmine sai teoks reeturist metsavahi abiga, kes 
teadis läbikäike miiniväljadest. Kuid sellega lahingud poolsaarel ei lõppenud. Pidevat 
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vastupanu osutades taganesid meie väed Lehtma ja Tahkuna suunas. Samal ajal toimus 
vägede evakueerimine Hangosse. Meri oli aga tormine ning vaenlane blokeeris Lehtma 
sadamat. Seepärast suudeti ära viia ainult 570 inimest, peamiselt haavatuid. 

Millise ägedusega meie väed Hiiumaad kaitsesid, sellest kõneleb tuntud vande-
tõotus, mis oli asetatud pudelisse ja merre heidetud ning mida säilitatakse Leningradi 
ajaloomuuseumis. See kõlab järgmiselt: „Meie, Balti Mere Laevastiku meremehed Hiiu-
maal, tõotame sel kohutaval tunnil oma valitsusele ja parteile, et pigem hukkume, kui 
anname ära oma saare. Näitame kogu maailmale, et Nõukogude meremehed, kes auga 
täitsid oma kohuse kodumaa ees, oskavad surra.” See kiri koostati viimasel komsomoli-
koosolekul Tahkuna tuletorni lähedal. Osavõtjate nimel kirjutasid alla punalaevastiklased 
Kurotškin, Orlov ja Konkin. 

21. oktoobril olid Hiiumaa viimased kaitsjad surutud kitsale maalapile tuletorni 
juures, öösel andis juhtimise endale võtnud Johannes Oinas korralduse gruppide kaupa 
rõngast läbi murda ja katsuda hiljem saarelt lahkuda. Ise tegi ta läbimurde koos Paul 
Soesoo, partei maakonnakomitee instruktorite Artemi Üksiku ja Arnold Madissoni, 
miilitsatöötajate August Viita ja Johannes Sauga. Viimane, kes on ainsana elavate kirjas, 
meenutab, et varavalges püüdsid nad ületada maanteed, kuid sattusid fašistide ratsa-
patrullile. Tulevahetuses õnnestus Viital ja Saul varjuda. Paul Soesoo aga tõmbas lahti 
granaadi, et mitte end elusalt hitlerlaste kätte anda. Haavata said Üksik ja Oinas, kes 
samal päeval läheduses mõrvati. 

Kui hommikul fašistid Tahkuna tuletorni juurde tungisid, taandus tundmatu 
punalaevastiklane selle tippu ja heitis end rannakividele. Nüüd on andmeid, et see 
oli kommunistlik noor Nikolai Tšiž, pärit Ukrainast. 

Vallutanud Hiiumaa, päästsid hitlerlased ja nende kodanlik-natsionalistlikud 
käsilased valla verise terrori. Ainuüksi Kärdlas hukati ligi 40 nõukogude inimest, nende 
hulgas Eesti NSV Ülemnõukogu saadik Madis Kõmmus, loomaarst Aleksander 
Henning, Pühalepa valla täitevkomitee esimees Gustav Liit, talupoeg Villem Vannas, 
väikekohapidaja Leeni Säär ja teised. Saarelt suutis lahkuda maakonna täitevkomitee 
esimees Juhannes Manni, kuid hiljem ta tabati Haapsalus ja hukati. Kaua varjasid 
kohalikud elanikud täitevkomitee esimehe asetäitjat Kristjan Piirsalu ja haridus-
osakonna juhatajat Raimond Kaasikut, kes aga lõpuks siiski fašistide kätte langesid. 

Hiidlased uskusid fašistliku režiimi kokkuvarisemisse ja see toimuski meie armee 
löökide all. 2. oktoobril 1944 maandusid Heltermaa–Sarve piirkonnas kindralmajor 
Truškini 109. diviisi pataljonid ning samal päeval tulid Vormsi kaudu kindralmajor 
Romanenko 131. diviisi võitlejad. Dessant tehti peamiselt kaatritel, mida juhatas Nõu-
kogude Liidu kangelane Gumanenko. Kaatrikomandör Pavel Tšalov ja mitšman Ivan 
Larin said selle kõrge nimetuse Hiiumaa dessandi eest. Juba 2. oktoobri õhtuks jõudsid 
meie väed Kärdla lähistele ja Käina ning 3. oktoobri keskpäevaks oli Hiiumaa lõplikult 
vabastatud. 

[1981] Kikvidzelased Hiiumaa kaitsel 
J. Püvi, reservohvitser 25. august 1981 Nõukogude Hiiumaa 

9. juunil 1941. a. vahetas major A. Stoljarovi pataljon välja oma relvavennad Hiiu saarel 
– sama Kikvidze-nimelise 16. laskurdiviisi 156. polgu pataljoni, mis asus siin juba 1939. 
aasta sügisest. 

16. Kikvidze-nimeline diviis oli legendaarne Kodusõja-aegne väekoondis, mida võis 
võrrelda Tšapajevi diviisiga. Diviisi komandör Kikvidze oli pärit Kutaisi linnast. Õppis 
Kutaisi gümnaasiumis koos V. V. Majakovskiga. Nagu Majakovskigi, huvitus poliitikast, 
poliitökonoomiast, luges K. Marxi teoseid. Tundis huvi kirjanduse, eriti futuristide vastu, 
kirjutas ka ise värsse. 

Esimese maailmasõja ajal läks gümnasist Kikvidze vabatahtlikuna rindele. Ratsa-
väeohvitser Kikvidze paistis silma erakordse vaprusega, teda autasustati Georgi ristidega 
ja kuldmõõgaga. Liitus hiljem anarhistidega ja mõisteti surma sõjavastaste väljaastumiste 
eest. Vanglast vabastas ta revolutsioon. 

Formeeris diviisi, mille tuumikuks sai proletaarne Tambovi polk. Võitles Ukrainas 
sakslaste ja haidamakkidega. Kikvidze diviis oli esimesi Punaarmee regulaardiviise, mille 
lahinguvõimet tõstsid korduvalt esile nii Sõja-Revolutsioonikomitee esimees Podvoiski 
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kui ka V. I. Lenin. Kikvidze langes lahingus valgekaartlastega Tsaritsõni all 1918. a.  
Vastavalt NSV Liidu ja kodanliku Eesti valitsuste vahelisele kokkuleppele saadeti 

16. Kikvidze-nimeline diviis Eestisse, baasidesse. Kuulsa diviisi osa paigutati ka Hiiu 
saarele. Tol ajal oli diviisi komissariks V. Mžavanadze, hilisem Gruusia Kommunistliku 
Partei Keskomitee I sekretär. 

Kikvidzelaste pataljon – kolm laskurroodu, kuulipildujarood, miinipilduja-, 
varustus-, side- ja siderühmad – dislotseerus Lehtma rajooni. See oli Punaarmee eliitväe-
osa, mille esimeses laskurroodus teenisid vaid keskharidusega kommunistlikud 
noored. Pataljon eraldas laskurrühma Vormsi garnisoniks. 

Kui saksa väed hakkasid Tallinnale lähenema, tegi kikvidzelaste pataljon Rohuküla 
kaudu dessandi sakslaste tagalasse, kohtuti fašistidega Palivere lahingus. Hiljem paigutati 
kikvidzelased Käina piirkonda, kus nad ehitasid kaks lennuvälja ja kütuselao. 
Ehitustöödeks eraldati neile linttraktor, millele pandi ümber kolmemillimeetrised teras-
lehed ja nende vahele auto väliskummid, traktor relvastati kuulipildujaga. Tuli välja tank. 

Septembris toodi kikvidzelased rannakaitseks Heltermaale. Pataljoni komadöri 
major A. V. Stoljarovi komandopunkt leidis koha Pühalepa kiriku tornis. 2. rood ja 
tagalaväeosad jäeti Putkastesse, Kassari saarele saadeti vahtkond. 

12. oktoobril maandasid sakslased dessandi Hiiumaale. Vaenlase ülekaalukate jõu-
dude survel taandusid saare kaitsjad Tahkuna poolsaarele. 15. oktoobril ründas kikvidze-
lasi saksa lennuvägi. Lennuvälja kaitses leitnant Bodanini rood. Leningradi lendas 
viimane lennuk Hiiumaalt, viies kaasa ka kikvidzelaste miinipildujateroodu komandöri 
leitnant Komarovi, kes Palivere lahingus oli kaotanud käe. Kikvidzelasi rünnati nüüd 
tagalast, Käina poolt. Kadus side kuulipildujaterooduga, ikka ja jälle lõigati puruks 
telefonikaabel, ilmselt tegutsesid kodanlikud natsionalistid. Kassari saarelt teatas vaht-
kond, et vaenlase lennukitele antakse märku rakettidega. 

Olukorda halvendas eriti see, et 12. rannakaitsepatareil lõppesid mürsud (suur oli 
laskemoona kulu juba vaenlase dessandi tõrjumisel Vormsi saarele). Kolm päeva pidasid 
kikvidzelased lakkamatuid lahinguid sakslastega. Kord tulid sakslased isegi psühho-
loogilisele rünnakule: nende tihedad ahelikud lähenesid täies pikkuses, pööramata tõrje-
tulele tähelepanu. Sõlmus kasitsivõitlus. 

17. oktoobri õhtul taganesid kikvidzelased Tahkuna poolsaarele. 19. oktoobril 
kandis 3. roodu komandör ette, et metsast on kuulda kirvehoope, saagide vingumist: 
ilmselt lammutasid sakslased raidtõkkeid. Samas järgnes miinipildurite ettekanne, et 
saksa automaaturid on paremal tiival imbunud tagalasse, et roodu reserv peab nendega 
lahingut ja automaaturid hajuvad meie tagalas. Nende likvideerimiseks eraldati luure-
rühm. Seejärel ründasid saksa sööstpommitajad pataljoni positsioone. Major Stoljarov 
koos paari madrusega istus GAZ-AA-sse, mille veokastis neljaraudne õhutõrje-
kuulipilduja. Jõudnud väikesele metsalagendikule, nägid nad saksa automaaturitegruppi, 
kes valmistus tagalast kikvidzelaste pataljoni komandopunkti ründama, õhutõrje-
kuulipilduja tihe tuli hajutas fašistid. Neid jälitada polnud jõudu. 

21. oktoobril kell 9 alustasid saksa lennuvägi ja patareid kikvidzelas'e kaevikute 
ägedat tulistamist. Sakslased olid raidtõketest jagu saanud, nende jalavägi heitnud 
traataedadele spetsiaalsed sillad, tuli rünnakule. Jõud olid ebavõrdsed. Pidi taanduma 
Tahkuna majaka juurde, kus pataljoni adjutant Belov juba kaitset organiseeris. Kahureid 
ei olnud, küll oli imekombel terveks jäänud GAZ-AA oma kuulipildujatega. 

Sakslaste rünnakud löödi tagasi. Tuli kaater Hanko poolsaarelt. Et meri oli madal, 
jäi ta kaugele ankrusse. Merre aeti sama teenekas GAZ-AA, mille kastist laaditi haavatud 
paatidesse. 

Öösel sakslased tõmbusid metsa, sealt kostis nende laulu. Siis jäi kõik vaikseks. 
Päästelaevu aga tormiselt merelt enam ei tulnud. Padrunid ja toidumoon jagati meestele 
ning hiiliti ööpimeduses läbi rindejoone. Vangilangemisest see enamikku siiski ei 
päästnud. 

Pataljoni komandör major Stoljarov, adjutant Belov, rühmakomandörid Jagodkin 
ja Pantelejev võtsid suuna Kassari saarele. Teel kohtasid nad leitnant Bodaninit ja veel 
kuut kikvidzelast. Hiilides öösiti läbi metsade, jõuti 26. oktoobril Kaevatsi laiule, kus 
vana kalur Villem Undo neile oma paati pakkus. Kuid saarel maabusid mitme paadiga 
omakaitsemehed. Lahing oli lühike, sest kikvidzelastel lõppes laskemoon. Bodaninil, 
politruk Trubininil ja leitnant Jagodkinil õnnestus Hiiumaale pageda ning väikese 
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paadiga merele minna. Torm ajas mehed väikesele laiule, kus omakaitsemehed nad vangi 
võtsid. 

Sõjavangist tulid tagasi vähesed, nende hulgas major Stoljarov, leitnant Bodanin 
ja seersant Krivenko. Viimane käis 1966. a. Kaevatsi laiul, kus kohtas kalur Villem 
Undot. 

[1981] Tegime kõik, mis suutsime 
Erualampolkovnik Nikolai Pustovalov 1.-3. oktoober 1981 Nõukogude Hiiumaa 

Lahingutest Lääne-Eesti saarte pärast on möödunud juba 40 aastat. Tema kaitsjad on 
väärt seda, et neist teataks võimalikult rohkem. Meie, nendes lahingutes ellu jäänute, 
kohus on aga säilitada uutele põlvkondadele kas või mõni lehekülg sellest, mis 
moodustab balti meremeeste au ja uhkuse. 

Pikaajalise teenistuse vältel kahe Punalipu ordeniga autasustatud Balti Laevastikus 
oli minu elu mitme aasta jooksul seotud Eestiga ning eesti rahvaga. 

Juba 1939. a. sügisel võtsin Kroonlinnas ja Oranienbaumis (praeguses Lomonos-
sovis) osa väeüksuste formeerimisest ning teelesaatmisest Eesti territooriumil asuvatesse 
baasidesse, mis Nõukogude Liit rentis vastavalt allakirjutatud kokkuleppele. Isik-
koosseisu valiti väga hoolikalt, laevastiku parimatest inimestest. Seega kuulusid ka need, 
kes sõja algul võitlesid Tallinna, Paldiski ja Lääne-Eesti saarte pärast, meie meremeeste 
paremikku. 

1940. a. lõpul suunati mind Balti mere rannakaitse põhjasektori poliitosakonda 
vaneminstruktoriks parteiorganisatsioonilise töö alal. Kui Kärdlasse jõudsin, oli põhja-
sektori staap alles formeerimisel, poliitosakonna töötajatest olin aga esimene. Peatselt 
saabusid ka poliitosakonna instruktor komsomolitöö alal Mussatov, põhjasektori 
komandör polkovnik Konstantinov ja komissar Bilenko. 1941. a. kevadel lisandusid 
poliitosakonna ülem Volõnski ja teised sektori staabi ohvitserid. 

Rannakaitsepatareide puust ja mullast positsioone alles ehitati, isikuline koosseis 
elas 1940/41. aasta talvel telkides ja hädapärastes barakkides. Ehitati peamiselt puna-
laevastiklaste oma jõududega. Arvestades tolleks ajaks kujunenud rahvusvahelist olu-
korda, oli vaja ehitustöid võimalikult kiirendada. Sellele oli suunatud peamine ka partei-
poliitilises töös. Sama tähtsaks lugesime suurtükimeeskondade kokkuliitmist ja õppe-
laskmist. 

Vahel ärkasid mehed telkides padja külge külmunud juustega ja lumekorraga 
vaipadel. Kuid isikkoosseis töötas raskusi trotsides eeskujulikult. Suurema osa ajast olin 
patareides meeste hulgas. Paljusid neist tundsin juba varem, ühise teenistuse aegadest 
Kroonlinnas ning merekindlustes „Krasnaja Gorka” ja „Seraja Lošadj”. 

Juba Esimese maailmasõja ajal peeti Lääne-Eesti saarestiku juures ägedaid lahin-
guid. Asjata ei nimetata neid saari Balti mere kirdeosa väravateks. Siit saab kontrollida 
sissepääse Soome ja Riia lahte. Saime suurepäraselt aru, et kui vaenlane tungib meile 
kallale, teeb ta kõik, et vallutada Lääne-Eesti saari ning kindlustada sellega oma 
laevastikule operatiivavarus ning julgestada maismaavägesid. 

Sõjapilved tihenesid, sõda juba sammus mööda Euroopat. 1941. aasta algusest 
hakkasid sakslased arendama kahtlaselt aktiivset tegevust meie saarte, Eesti ja Läti 
ranniku läheduses. Ikka tihedamini saabus meile külalisi Saksamaalt. Ametlikult 
otsisid nad Esimese maailmasõja ajal hukkunud sakslaste haudu. Sõjast oli üle 20 
aasta möödas ja antud põhjus väga kahtlane, ent humaansusest lähtudes ei tehtud 
sakslastele takistusi. Aga ka silma hoiti peal. Selgus, et rohkem tundsid nad huvi meie 
sõjaliste objektide vastu, tolgendasid sadamates ja mujal, kus liikus sõjaväelasi. 

1941. a. kevadel saime veel häirivamate sündmuste tunnistajateks. Sakslased 
hakkasid regulaarselt luurama Balti merel, eriti meie saarte ja ranniku piirkonnas. 
Lennukid fašistliku ristiga ilmusid Liepaja, Soome lahe suudme ja saarte kohale. 25. mail 
avastati Hiiumaa vetes sakslaste „U-27”-tüüpi allveelaev. Otse meie silmade all 
baseerusid Soome sadamatesse mitu hitlerlaste torpeedo- ja valvekaatrit, miinilaevad, 
traalerid ja kergeristleja, sinna suundusid transpordilaevad vägede ja sõjavarustusega. 

Kõike seda nähes ei saanud me ometi midagi ette võtta. Kehtis range käsk mitte 
avada välismaa laevade ja lennukite pihta tuld, vaid teha neile signaalidega ettepanek 
maanduda või meie sadamasse tulla. Sakslased ei teinud sellest väljagi ja jätkasid 
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karistamatult oma tegevust. 
Lühikese ajaga olime suutnud Lääne-Eesti saarte kindlustamiseks palju konda saata, 

kuid tegemata oli samuti palju. Kaitsetööd alles saavutasid vajaliku tempo. Võimsad 180-
millimeetrilised patareid terasest ja raudbetoonist polnud kaugeltki valmis. Ka siis, kui 
sõda oli juba puhkenud, pidin ma põhjasektori staabi ülesandel korduvalt sõitma Tallinna 
ettekandega poliitvalitsusse ehitustööde kulgemise kohta ja palvega kiirendada neid. 

Ühe sellise sõidu ajal juulikuus tuli mul põhjalikult „supelda”. Pöördusin Tallinnast 
Hiiumaale tagasi sinna suunduval traaleril. Kuid meil ei vedanud. Kui olime merel, kostis 
plahvatus algul kaatri nina, siis ka ahtri all. Toibusin vees, silmapiiril polnud kedagi. 
Seismajäänud kell näitas 10.30. Uppuda muidugi ei tahtnud, aga ujuda ... kuhu? Hoidsin 
end vee peal mitmeid tunde. Aitasid laevastikus saadud füüsiline karastus ning tugev elu-
tahe. Lõpuks leidis mind piirivalvekaater ja toimetas tagasi Tallinna. Kaatrile tõmmatuna 
ei suutnud ma algul isegi käpukil liikuda. 

Sõja algus on imeselgesti meeles. Koidu ajal ilmus minu korterisse Kärdlas käskjalg 
kutsega ilmuda kohe poliitosakonda. Seal sain teiste komandöride hulgas käsu sõita läbi 
saare põhjaosas asuvad patareid, kontrollida nende lahinguvalmidust ja selgitada isik-
koosseisule, et rahuaeg on lõppenud, sõda alanud ja meie peamiseks ülesandeks mitte 
lasta fašiste Soome lahte. 

Sõitsin mootorrattal Tahkuna poole ja sain juba teel lahinguristsed. Ootamatult 
märkasin, et piki teed metsa kohal lendab mulle vastu roheline lennuk mustade ristidega 
tiibadel. Pidurdasin järsult ja samas tuiskas minu ette maanteele kuulipildujavalang. 
Andsin täisgaasi ja järgmine valang peksis tolmu üles minu selja taga. Lennuk libises 
ähvardava varjuna minust üle ja hakkas pööret tegema. Mõistsin, et kõik kordub, peatasin 
mootorratta teeserval ja jäin seisma suure puu all. Lennuk tuligi tagasi, tiirutas minu 
kohal ja tulistas kuulipildujast niikaua, kuni nähtavasti lõppes lahingumoon. Lõpuks 
vahetasime fašistliku lenduriga „tervitusi”, näidates teineteisele rusikat, Jah, see oli aeg, 
mil saksa lendurid jahtisid igat autot, mootorratast ja üksikut võitlejat. 

Hiiumaal paiknes kuus rannakaitse- ja kaks õhutõrjepatareid. 180-millimeetrilised, 
raudbetoonist alustel patareid ei olnud hoopiski valmis. Saarel asusid ka kaks pataljoni 
16. laskurdiviisi koosseisust, kaks insener-ehituspataljoni ja 10. piirivalvesalga 
allüksused. Seega oli aktiivseid tääke Hiiumaal ligi 5500. Maavägede vähesus andis end 
hiljem tunda. 

Juuli algul sain korralduse koguda kokku kõik komandöride perekonnad, 
toimetada nad üle väina Tallinna ja saata sealt tagalasse. Kuigi väinas tegutsesid juba 
vaenlase allveelaevad, jõudsime ööl vastu 3. juulit Haapsallu. Järgmise kahe ööpäeva 
jooksul jõudsid evakueeritavad Narva taha, sealt Tihvini kaudu Gorkisse. Täitnud 
ülesande, pöördusin ma tagasi Kärdlasse. 

Olukord muutus iga päevaga raskemaks. Langes Riia, Eestis taganesid nõukogude 
väed Tallinna suunas. Hitlerlased püüdsid maksku mis maksab vallutada meie sadamaid, 
et võtta laevastikult operatiivne avarus ja anda löök Leningradile. 

Selles olukorras oli vaenlase vasakut tiiba ähvardavate Lääne-Eesti saarte tähtsus 
suur. Hakkasime tugevdama saarte kaitset. Kahjuks oli aega meie kasutuses napilt. 
Pealegi olid patareid ja teised kindlustused suunatud merele, nüüd aga tuli vaenlast 
oodata ka üle väina mandrilt. Meremeestest moodustati operatiivsalk, mida sai kiiresti 
paisata ohtlikesse paikadesse. Olin üks nendest, kes patareides valisid välja kõige 
sobivamaid, füüsiliselt ja vaimselt tugevaid noormehi. Kuigi salk ei olnud suur, kujutas ta 
endast ähvardavat jõudu. Ka oma väljanägemiselt meenutasid nad revolutsioonilisi Balti 
mere madruseid. Relvastatud olid mehed vintpüsside ja nugadega, üle rinna käisid 
risti kuulipildujalindid padrunitega. Kusagilt hankisid nad traktori, katsid selle teras-
lehtedega, lehtede vahele aga puistasid liiva, paigaldasid kuulipilduja. Nii sai rahu-
meelsest traktorist ähvardav lahingumasin. 

Augusti teisel poolel, kui algasid verised lahingud Tallinna pärast, andis Punalipu-
lise Balti Laevastiku sõjanõukogu käsu eraldada saare kaitsjatest tugevdatud polk 
vabariigi pealinna kaitseks. Mandrile saadeti Saaremaalt kaks pataljoni, Hiiumaalt üks 
pataljon. Mind määrati selle pataljoni komissariks, komandöriks oli major A. Stoljarov. 
Meie ülesandeks oli maabuda Rohukülas ning liikuda läbi Haapsalu ja Palivere Risti 
suunas, et tõmmata sellega enda vastu osa vaenlase jõudusid, kergendada olukorda 
Tallinna all ja linna evakueerimist. Hiljem pidime murdma läbi Narva suunas. 
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Pärast maabumist läksime käigult lahingusse. Kolm-neli päeva oli initsiatiiv meie 
poolel. Saime isegi vange ja sõjasaaki. 

Tallinna langemisega meie olukord järsult halvenes. Tuli taanduda Rohuküla suunas 
ja sealt tagasi Hiiumaale. Septembri algul saime Kroonlinnast telegrammi järgmise 
sisuga: 

„Saarte olukorra vastu tunneb huvi merevägede ülemjuhataja. Seoses Tallinna maha-
jätmisega suureneb teie vastutus saarte kaitsmise eest ... Võimalik, et teil tuleb kaua vastu 
pidada oma jõududega. Hoidke inimesi, lahingumoona, toidumoona, kütust. Soovin edu. 
Smirnov. (Balti laevastiku sõjanõukogu liige).” 

11. septembri hommikul vallutasid fašistid pärast neli päeva kestnud lahinguid 
Vormsi saare. Hiiumaale taganes ainult 25 haavatud võitlejat. 

Sellest ajast algasid sakslaste korduvad katsed saata dessante Saaremaale ja 
Hiiumaale. Siia koondati väegrupp, mis koosnes kahest täiekoosseisulisest diviisist, 
sapöör- ja pontoon vägedest, soome pataljonist, lennu- ja suurtükiväest, kokku 50 000 
mehest. Ka tegutsesid saksa ja soome laevad ning õhudessantväed. Suurtükituli ja 
lennurünnakud ei katkenud ühekski päevaks. Meid puistati üle ka lendlehtedega, 
milledel olid näidatud fašistide poolt vallutatud territoorium ja kus esitati meie võitle-
jatele silmakirjalik üleskutse: „Saarte kangelaslikud kaitsjad, te olete oma kohuse täitnud, 
teie olukord on väljapääsmatu, te võite rahuliku südamega lõpetada võitluse ja anda end 
vangi.” Kuid fašistide propaganda ei mõjutanud kedagi. 

Saaremaa kaitsjad võitlesid 14. septembrist 4. oktoobrini. Kui Sõrve poolsaarel 
lõppesid viimased lahingud, saabus ainult väike grupp inimesi torpeedokaatril Hiiumaale. 
Nende hulgas oli saarte kindlustatud piirkonna komandant kindralleitnant Jelissejev, 
kes aga sai uue määramise ja lahkus mandrile. 

Septembris lendas seltsimees Ždanovi korraldusel Hiiumaale mitu „Duglast”, mis 
tõid posti ja kõige hädavajalikumat. Tagasiteele võtsid nad kaasa haavatuid. See oli 
viimane sideniit suure maaga. Saatsime kodustele kirju, mida pidasime oma viimseteks 
tervitusteks. 

12. oktoobri koidikul avati meie positsioonidele jällegi tugev suurtükituli. Kuues 
kohas liikusid meie ranniku poole fašistide dessantüksused. Emmaste ja Nurste lähedal 
õnnestus neil luua platsdarmid ja alustada liikumist saare sisemusse. 

Lahingu esimestest tundidest alates sattus raskesse olukorda vanemleitnant 
Katajevi 44. patarei Tohvril. Suurtükiväelased lasid põhja palju vaenlase dessant-
laevu. Siis anti patarei pihta võimas tulelöök õhust, merelt ja Saaremaa rannikult. Patarei 
isikkoosseis pidas vastu, kuni lõppes lahingumoon. Siis lasti suurtükid õhku ja liiguti 
haavatuid kaasa võttes Tahkuna suunas. 

Ägedad lahingud käisid paljudes kohtades. Rindeliini selle sõna otseses mõttes ei 
olnud, komandörid tegutsesid iseseisvalt, oma parema äranägemise järgi. Meie sõjamehed 
võitlesid kui lõvid, kuid jõudusid ei jätkunud. 16. oktoobril tuli maha jätta Kärdla. 
Vaenlane tõi lahingusse üha uusi jõudusid, kaasaegset sõjatehnikat. Lahingumoon hakkas 
meil lõpukorrale jõudma. Sellegipoolest jätkusid lahingud raugematu jõuga. 

Lõpuks oli meid surutud väikesele maalapile Tahkuna tuletorni juures. Samas 
paiknes vanemleitnant Aleksander Ivanovi 508. õhutõrjepatarei. See tulistas lakka-
matult pealetungivaid hitlerlasi otsesihtimisega, puistates nende ahelikud üle 
šrapnellikildudega. Kurtunud, kõrbenud ja haavatud õhutõrjelased võitlesid ennast-
salgavalt. Surm neid enam ei hirmutanud. 

Enne seda, ööl vastu 18. oktoobrit, kutsuti mind poliitosakonda, mis paiknes koos 
põhjasektori staabiga 316. patarei kasemattides. Kui me koos poliitosakonna ülema 
abiga komsomolitöö alal Mussatoviga sinna jõudsime, ei olnud seal enam kedagi. 
Kohtasime ainult kaht punalaevastiklast, kes vedasid juhtmeid patarei õhkulaskmiseks. 
Ilmus ka patarei komandör kapten Nikiforov, kes ütles: „Lahkuge kiiremini, kohe lendab 
patarei õhku!” Ja lisas: „Ise ma selle patarei ehitasin, ise ka hävitan. Kuhugi ma siit ei 
lahku.” 

Mida teha? Jala Lehtmasse minnes kuluks liiga kaua aega, öö hakkas lõppema. 
Läheduses oli mitu autot ja mootorratast. Valisin välja ühe poolteisetonnise. Paak oli 
bensiini täis, mootor töötas normaalselt. Võis küll karta, et sakslased on Lehtma tee läbi 
lõiganud, kuid riskima pidi. Süütasime laternad ja sõitsime. Mõne aja pärast tõkestaski 
tee automaadiga figuur. Sakslane! Avasin autoukse ja enne kui ta taipas, rebisin tal 
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automaadi käest, lasksin valangu rinda ja andsin gaasi. Jõudsime õnnelikult 
Lehtmasse, kuid see oli tühi, staap ja poliitosakond olid lahkunud Hankosse. Otsustasime 
sama teed sõita tagasi Tahkuna tuletorni juurde, kus jätkus tulistamine. Sakslased meid 
muidugi ei oodanud ja nii lipsasime taas läbi. Koidu ajal ühinesime omadega. 

Peagi saabus Hankost kolm kaatrit „KM”. Päeva ajal ei saanud nendele minna ja 
nii tuli veel üks päev vastu pidada. Kaatritele mahtus umbes 150 meest. Kui olime kaldast 
kahe-kolme miili kaugusel, märkasime veepinnal tumedat kogu. Sõitsime lähemale ja 
nägime, et see on meie meremees. Täies varustuses ja relvaga ujus ta kusagilt 
hangitud tavalisel uksel. Võtsime ta kaatrile. 

23. oktoobril jõudsime Hankosse. Olime teinud kõik, mis võimalik. Uskusime 
kindlalt, et tuleme oma saartele tagasi. Nii see ka sündis. 1945. a. algul määrati mind 
Saaremaale ehituspataljoni komandöri asetäitjaks poliitalal. 

 

[1984] Mürskudest küntud saarte kroonika 
Juri Vinogradov. Mürskudest küntud saarte kroonika. Tallinn 1984. – 360 lk. 

Lääne-Eesti saarestik on sisse piiratud 
Mootorimürin valjenes iga hetkega. Kindralmajor Jelissejev vaatas üles: polnud kahtlust, 
Balti piirkonna rannakaitse (BPRK) flagmanikomandopunkti (FKP) raudbetoonlagi peab 
vastu igale pommirünnakule. Isegi üle saja kilose lennukipommi otsetabamuse korral. 

„Saksa luurelennuk, seltsimees kindral,” kandis ette FKP ope-ratiivkorrapidaja. 
„Hommikust õhtuni ripuvad meie pea kohal,” muigas Jelissejev. „Tahavad midagi 

välja luurata...” 
Ta hallide kulmudega varjatud pilk peatus Põhja-Euroopa kaardil. Sellel kujutatud 

Läänemeri sarnanes pealaest jalatallani kevadtaeva värvi helesinisesse rüüsse mähitud 
põlvitava naisega. Ta sale piht oli vöötatud Ahvenamaa saartega, Soome laht meenutas 
ettesirutatud käsi ja rüü pikk saba ulatus Suur- ja Väike-Beldi väinade kaudu Atlandi 
ookeanini. Näis, et naist meenutava mere pilk oli lootusega pööratud itta, ta väljasirutatud 
käed aga anusid abi. Otsekui käte varjus olid Lääne-Eesti saared, mida praegu oli vaja 
kaitsta. 

Justkui selleks, et pealetükkivast nägemusest lahti saada, sulges kindral hetkeks 
silmad ja hakkas siis veelgi terasemalt kaarti uurima. 

Saksa fašistlikud väed olid vallutanud Läti ja suurema osa Eestist ning nende armeed 
tungisid Leningradi poole. Lääne-Eesti saarestiku garnison oli juba sõja esimeste nädalate 
järel mandrist ära lõigatud. 

Oma strateegilise asendi tõttu oli Läänemere keskosas paiknevate Lääne-Eesti saarte 
osatähtsus äärmiselt suur. Nad olid kogu lääneranniku eelpostiks. Siit möödusid Tallinna, 
Leningradi, Helsingisse, Riiga ja Liepäjasse suunduvad mereteed. Seepärast pole midagi 
imestada, et paljude sajandite vältel käis Lääne-Eesti saarestiku pärast kõigi Balti mere 
äärsete riikide vahel visa võitlus. Alles 1721. aastal õnnestus Peeter Esimesel saared 
Venemaaga liita. Ligi kahesaja aasta pärast – 1917. aasta oktoobris – etendasid nad 
otsustavat osa revolutsiooni hälli, Petrogradi kaitsmisel. Koos revolutsioonilise Balti 
Laevastiku sõjalaevadega pidas Lääne-Eesti saarestiku garnison kinni Saksa keiserliku 
laevastiku, millesse kuulus üle 300 lahingulaeva ja muu aluse, sealhulgas uusimad 
soomuslaevad, ristlejad ja allveelaevad, ning sulges neile tee Soome lahte ja edasi 
Petrogradi suunas. 

Oma loodepiiride julgeoleku tagamiseks ja selleks, et mitte anda fašistlikule 
Saksamaale võimalust meelitada Balti riike oma siseblokki kokku klopsima ning seega 
luua Baltikumis sobivat platsdarmi kallaletungiks Nõukogude Liidule, tegi Nõukogude 
valitsus kodanliku Eesti valitsusele ettepaneku sõlmida vastastikuse abistamise leping. 
Eesti töölisklassi ja talurahva survel, kes olid alati taotlenud sõprust ja koostööd 
nõukogude rahvaga, kirjutati 28. septembril 1939 NSV Liidu ja Eesti vahel alla 
vastastikuse abistamise paktile. Selle pakti alusel oli NSV Liidul õigus paigutada Lääne-
Eesti saartele ja Paldiski sadamasse sõjaväge kuni 25 000 meest. 

Punalipuline Balti Laevastik sai vastutusrikka ülesande – rajada Balti mere ääres 
laevastikule uued baasid ja organiseerida siin kaitset. 1939. aasta oktoobris formeeriti 



Hiiumaa 1941  314 / 366 

Balti piirkonna rannakaitse, mille komandandiks sai kindralmajor Kabanov. Esma-
järjekorras kavatseti ehitada Lääne-Eesti saartele võimas suurtükiväekaitse, mis pidi 
koosnema 130- kuni 180-millimeetrise kaliibriga rannapatareidest. Planeeritud oli 
alustada töid 1. jaanuaril 1940, kuid praktiliselt hakati rannapatareisid ehitama alles 
kevadel, pärast laevaliikluse algust. 

1940. aasta suveks oli siseolukord Eestis järsult teravnenud. Fašismi pooldavad 
valitsevad ringkonnad olid oma rahvast isoleeritud. Uus demokraatlik valitsus korraldas 
Eestis Riigivolikogu valimised. Selle liikmed kuulutasid 21. juulil 1940 oma vabariigis 
välja nõukogude võimu ja võtsid vastu deklaratsiooni astumise kohta NSV Liidu 
koosseisu. 

Rahvusvahelise olukorra komplitseerumine 1941. aasta hakul sundis laevastiku 
sõjanõukogu rannapatareide ehitamise tähtaegu lühendama, kuid enamikku neist sõja 
alguseks valmis ehitada ei jõutud. See Lääne-Eesti saarestikule eluliselt tähtis ülesanne 
tuli nüüd kiires korras lahendada. Töö käis kolmes vahetuses nii päeval kui öösel. Koos 
inseneriväeüksustega töötas ka kogu patareide isikkoosseis. 

Palju halvemad olid lood saarte maismaakaitse ehitamisega. Lääne-Eesti saarestikku 
kuulus neli suurt saart: Saaremaa, Hiiumaa, Muhu ja Vormsi, mille rannajoone kogu-
pikkuseks oli üle kaheksasaja kilomeetri. 

Laevaliikluse algusega saabus 1941. aasta kevadel Saaremaale Balti Erisõjaväe-
ringkonna Ehitusvalitsus, et ehitada dotte, kuid sõja alguseks ei olnud neist valmis mitte 
ükski. Ainult 3. laskurbrigaadi sapööripataljon ehitas Tagalahe kaldale, Sõrve poolsaarele 
ja Muhusse nelikümmend kuulipilduja- ja suurtükidzotti. Need dzotid asusid üksteisest 
kahe kilomeetri kaugusel ning ei saanud tagada ranniku kindlat kaitset vaenlase mere-
dessandi vastu. 

Samasugune olukord valitses Hiiumaal ja Vormsil. Nii siin kui ka seal oli maismaa-
kaitse planeeritud ning välja ehitatud selliselt, et tagasi lüüa vaenlase meredessante. 
Vaenlase pealetungi mandrilt polnud üldsegi arvesse võetud. Keegi ei osanud arvatagi, et 
Saksa väed nii lühikese ajaga Eesti territooriumile jõuavad. 

Lääne-Eesti saarestiku piirkond oli Jelissejevile hästi tuttav. Ta oli alustanud juba 
tsaariajal oma sõjaväeteenistust Balti merel. Alguses reamadruse-komendorina ristlejal 
„Rossija”, seejärel suurtükiväeallohvitserina liinilaeval „Slava”. Sealt oli teda 
revolutsioonilise tegevuse pärast saadetud Muhu saarel paiknenud rannapatareisse. 1917. 
aastal oli tal tulnud osa võtta Saaremaal Tagalahes lahingutest Saksa vägede vastu. 

Sõjaeelsetel aastatel saadeti Jelissejev suure rannasuurtükiväe-spetsialistina Kaug-
Itta, kus ta juhtis Vaikse ookeani laevastiku rannakaitset. Kuid 1940. aastal naasis ta jälle 
Läänemerele. Algul oli ta Hanko mereväebaasi komandor, täpselt kuu aega enne sõja 
puhkemist aga määrati ta Balti piirkonna rannakaitse komandandiks. 

Niisiis tuli Jelissejevil hakata kahekümne nelja aasta möödudes teist korda Lääne-
Eesti saarte eest võitlema. 

Kindral vaatas kaua Lääne-Eesti saarestiku kaarti. All, lõunas, oli kolmekümne viie 
kilomeetri laiune Irbeni väin, mida valvasid kapten Stebeli 315. tornrannapatarei ja 
kaptenleitnant Bogdanovi torpeedokaatrid; paremal, idas, asus seitsme kilomeetri laiune 
Muhu väin, mille võtit hoidis enda käes vanemleitnant Bukotkini 43. rannapatarei. Liiga 
vähe jõudusid, et takistada Saksa laevade läbipääsu Riia lahte! Ja ka saartel endil on pika-
ajaliseks kaitseks väeosi vähevõitu. Saaremaal ja Muhus oli tema käsutuses polkovnik 
Gavrilovi 3. üksiku laskurbrigaadi kaks laskurpolku ja üks suurtükipolk, kuus ranna-
patareid, neli õhutõrjepatareid, kaks inseneriväepataljoni, sapöörirood, aviogrupp ning 
veel mitu väikest allüksust. Kokku veidi üle kaheksateistkümne tuhande mehe. Peale selle 
asus Hiiumaal ja Vormsis Põhja kindlustussektor ehk PKS, nagu lühendatult nimetati 
seda BPRK-le allunud polkovnik Konstantinovi väekoondist. See koosnes 16. laskur-
diviisi kahest pataljonist, kahest inseneriväepataljonist, kuuest rannakaitse- ja kahest 
õhutõrjepatareist. Kokku koosnes PKS-i allüksuste isikkoosseis ligi viiest tuhandest 
mehest. Seejuures oli saartel mürsu-, padruni-, rakme- ja toiduainetevarusid piiratud 
hulgal. 

Kaitse kõige nõrgemaks kohaks pidas Jelissejev Irbeni väina. Selle kaudu hakkab 
hitlerlik väejuhatus toimetama Riiga konvoisid, et varustada meritsi armeedegruppi 
„Nord”. Üksnes Sõrve poolsaare lõunatipus asuva kapten Stebeli 315. tornrannapatarei 
abil on võimatu väina sulgeda, olgugi et tema täiuslike tulejuhtimisseadmetega 180-
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milliimeetristel suurtükkidel oli tohutu laskekaugus. Laevastiku staap andis Jelissejevi 
käsutusse kaptenleitnant Bogdanovi torpeedokaatrite divisjoni, kuid kindral ei osanud 
endale ette kujutada, milleks see „mereratsavägi.” võimeline on. 

Suuri lootusi pani komandant kontradmiral Drozdi poolt juhitavale kergejõudude 
salgale. Salga laevad, mille hulka kuulusid ristleja „Kirov”, eskaadrimiinilaevad ja 
traalerid, hakkasid juba esimestest sõjapäevadest peale Irbeni väina miine paigaldama, 
kuid vaenlase ristlejad ja miinilaevad ajasid iga kord miinipaneku nurja. 

Nii juhtus ka 6. juulil, mil grupp eskaadrimiinilaevu püüdis järjekordselt väina 
sisenemiskohta miine panna. Ootamatult ilmusid silmapiirile Saksa abiristleja ja kaks 
miinilaeva, mis liikusid kursiga Irbeni väina suunas. Nõukogude laevad astusid nendega 
lahingusse, millest väljusid võitjana, kuid Saksa laevad olid seganud kavandatud miini-
panekut ning nüüd jäigi Irbeni väin miinitõketeta. 

Polnud peaaegu üldse enam lootust, et kergejõudude salga laevad Irbeni väina ikkagi 
miine täis pikivad. Õhus oli ülevõim Saksa lennuväe käes. Peale selle oli osa laevu Riia 
lahest üle viidud laevastiku peabaasi Tallinna. 

[ ... ] 

Hiiumaal 
Kindral Kunze käsul hakkas 42. armeekorpuse staap välja töötama Lääne-Eesti saarestiku 
viimase saare – Hiiumaa – ründamise üldplaani. Kavatseti üle Soela väina maandada 
dessant Hiiumaa lõunaossa. Operatsiooni „Beowulf II” kogemuste põhjal kavandati 
samaks ajaks laevastiku pettemanöövrid saare lääne- ja põhjaranniku piirkonnas. 
Pealöögid pidi Hiiumaa garnisonile antama tiibadelt – kagust ja edelast, milleks loodi 
löögigrupid „Ost” ja „West”. Grupp „Mitte” pidi forsseerima Soela väina ja maabuma 
Hiiumaa lõunatipus. 

Merejõud pidid korraldama kaks pettemanöövrit: „Westpreussen” – piki Hiiumaa 
läänerannikut, ja „Ostpreussen” – piki saare looderannikut. 

Viimase Nõukogude saare vallutamise operatsioon sai koodnimetuseks „Siegfried”. 
Operatsiooni juhatamine tehti ülesandeks 61. jalaväediviisi komandörile. 

Haenecke viis kohe diviisi staabi üle Leisi, kus põhijõud pidid Hiiumaale paiska-
miseks lahingukorda hargnema. 6. oktoobril kirjutas ta alla viimase Nõukogude saare 
vallutamise käskkirjale. Tema koostatud plaani kohaselt tuli läheneda kindlustamata 
lõikudele Hiiumaa ida- ja läänerannikul ning purustada saarestiku kaitsjate lõunarinne 
löögiga tagala poolt. Selleks pidi grupp „Ost” pärast tugiala vallutamist kiiresti läände – 
Sõru poole – tungima, grupp „West” aga itta minema. Pärast ühinemist tungivad 
mõlemad grupid peale põhja suunas. Selleks ajaks jõuab nende juurde ka kolmas grupp – 
„Mitte”. 

Kõigi kolme grupi maaletoimetamist pidid tulega toetama suurtükiväe kaugtoetus-
grupp ja pommituslennuvägi. Oma pettemanöövritega „Westpreussen” ja „Ostpreussen” 
pidid merejõud Nõukogude rannapatareide tule endale tõmbama ja läänest ning põhjast 
meredessante imiteerima, et venelased ei saaks kaitse lõunalõigule toetust kohale paisata. 

Operatsiooni „Siegfried” alguse oli kindral Haenecke määranud 12. oktoobri vara-
hommikule. 

 
Ettevalmistatud kaitsejooni ja väeosade ning allüksuste paigutust kaardil näidates kandis 
polkovnik Konstantinov kindral Jelissejevile üksikasjaliselt ette olukorrast saarel. Põhja 
kindlustussektori koosseisu kuulus kuus ranna- ja kaks õhutõrjepatareid, kaks laskur- ja 
kaks inseneriväe ehituspataljoni ning mõned teenindusallüksused., 

„Kokku ligi neli tuhat meest,” täpsustas Konstantinov. 
Jelissejev küsis: 
„Loodan, et teie dessanditõrje kõlbab pikaajaliseks võitluseks?” 
„Ehitame käepärast olevate vahenditega, seltsimees kindral. Üksikutel lõikudel on 

kaherealised traattõkked, kaevikud ja laskepesad. Dotid ja dzotid asuvad põhiliselt ranna-
patareides kui meie peatugipunktides. Paremini on kindlustatud saare kirde- ja lõuna-
rannik. Tõenäoliselt nendes paikades kavatseb vastane maandada dessandi.” 

„Jah, väga võimalik,” nõustus Jelissejev. „Mis siis ikka, vaatame kohapeal,” ütles ta. 
„Käskige auto ette anda...” 

Kärdlast, kus asus kindlustussektori staap, sõitsid Jelissejev ja Konstantinov kõige-
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pealt Suursadama juurde neemele. Seal asus 12. rannapatarei, mis valvas põhja poolt 
sissepääsu Muhu väina. Tulepositsioonil võtsid neid vastu patareikomandör kapten 
Kartsun ja komissar poliitjuht Kravets. 

Ligi tund aega vaatas kindral üle 12. patarei maismaakaitset. Ta ronis laskepesa-
desse, käis kaevikutes, vaatas sisse dottidesse ja dzottidesse, andes imestunud patarei-
komandörile käigu pealt juhtnööre. 

„Kui palju patareis mürske on alles jäänud, seltsimees kapten?” küsis Jelissejev. 
„Ligikaudu üks lahingukomplekt,” vastas Kartšun. 
„Vormsi kaitsmise ajal tuli palju mürske kulutada,” lisas Kravets. 
„Täiendavalt te mitte ühtegi mürsku enam ei saa. Ladudes lahingumoona pole.” 
Kindral ronis patarei komandopunkti. Kõrgest palktornist paistis kauguses ähmaselt 

vaenlase poolt vallutatud Vormsi saare lapik tume kaldariba. 
„Tuleb oodata sakslaste dessanti Vormsist,” ütles ta Konstantinovile, kui nad juba 

autos olid. „Peamine tugipunkt on kaheteistkümnes rannapatarei. Kuid maismaakaitse on 
tal nõrk. Peale dottide ja dzottide variseb kõik esimese hoobiga kokku.” 

Konstantinov vastu ei vaielnud. Seda kõike teadis ta isegi. 
Auto kihutas piki Hiiumaa idarannikut kulgevat teed mööda lõunasse – Tohvri 

neeme poole. Aeg-ajalt vilksatas vasakul hall sile väinapind, kuid sagedamini läks 
kolletanud lehtedega ülekülvatud tee läbi metsa. Ühtelugu sõitis auto läbi loikude – külm 
sügisvihm oli alles hommikul üle jäänud. Esiklaas oli kleepuvat pori täis pritsitud. 
Mõnikord juht peatus ja pühkis selle lapiga puhtaks. 

Mööda minnes käis Jelissejev sees major Stoljarovi laskurpataljonis ja seejärel ka 
kapten Morozovi inseneriväepataljonis. 

„Dotte on vähe!” oli Jelissejev masendatud. „Muidu seisaksid fašistid Hiiumaa ees 
rohkem kui ühe kuu.” 

Vanemleitnant Katajevi 44. rannapatareis peatus kindral tavalisest kauem. Ta pidas 
Tohvri neeme, millel asus patarei, vastase pealöögi suunaks. Polnud kahtlust, et sakslased 
olid Saaremaa põhjarannikule koondanud dessandi põhijõud. Neid üle kitsa ja sügava 
Soela väina paisata ei paistnud olevat kuigi raske. Lisaks sellele oli Hiiumaa lõunarannik 
ja eriti Sõru sadam väga sobiv koht dessantlaevade juurdepääsuks. 

„Sakslased seadsid juba Saaremaale üles viis välipatareid,” kandis Katajev kindralile 
ette. „Eile proovisid meie pihta tulistada.” 

Nad seisid komandopunkti vaatlustornis; pilvede valgel taustal paistsid selgesti 
Saaremaa tumehalli põhjanuki piirjooned. Ootamatult kerkis selle kohale sinakashall 
suitsusambake. Ja samas kostis metsast, mis asus komandopunktist vasakul, kärgatus. 

„Sisse lasevad,” selgitas patarei komissar Paršajev, „kuid nad jätavad peagi järele.” 
Tõepoolest, varsti 44. patarei kiirtulistamine lõpetati. Komandopunktist läks 

Jelissejev tulepositsioonile ja lõpetas maismaakaitse ülevaatamise. 
„Peaasi, tuleb Sõru sadamat jälgida,” õpetas kindral patareikomandöri, „ei tohi lasta 

sellele vaenlase kaatreid dessandiga läheneda. Võtke arvesse, et esimese laine tagasi-
löömise raskus langeb teie patareile.” 

Kärdlasse naasti hilisõhtul. 
„Hankost tuli radiogramm, seltsimees kindral,” kandis ette Põhja kindlustussektori 

staabiülem polkovnik Saveljev. „Ülehomme tulevad kindral Kabanovi esindajad 
lahingulise koostöö plaani välja töötama.” 

„Hea küll. Ammugi oleks aeg,” muutus Jelissejev lõbusamaks. 
„Teile on laevastiku juhatajalt šifreeritud radiogramm.” Saveljev ulatas Jelissejevile 

plangi. 
Jelissejev laskis rutuga silmadel üle teksti libiseda. Natuke aega ta vaikis pingsalt. 
„Teil tuleb üksinda Hiiumaal vägesid juhatada,” pöördus ta Konstantinovi poole. 

„Mind kutsutakse ära Leningradi. Määratakse uude ametisse... Kannan laevastiku 
juhatajale isiklikult ette olukorrast saarel. Millised on teie palved?” 

„Palveid on palju,” ohkas Konstantinov, „aga praegu on nad vaevalt reaalsed. Peaasi 
on meie Leningradi kaitsmine. Meie aga peame siin võimaluste piires sakslaste jõudusid 
kinni.” 

„Teil läheb raskeks, Aleksandr Silvestrovitš. Raskeks,” ütles Jelissejev kaas-
tundlikult, jättis hüvasti ning väljus kabinetist. 

BPRK komandanti lennuväljale saatma sõitis Kopnov. 
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„Mind määratakse Kroonlinna kindluse komandandiks,” ütles Jelissejev, kui nad 
juba teel olid. „Tahan paluda Laevastiku Poliitvalitsust, et teid, Lavrenti Jegorovitš, 
määrataks minu juurde poliitosakonna ülemaks.” 

Kolme päeva pärast kutsuti Kopnov ära Leningradi. Temaga koos kutsuti Poliit-
valitsusse ka BPRK komissar Zaitsev. 

 
Vanemleitnant Katajev ärkas kumedatest' mürsuplahvatustest. 

„Fašistid lasevad Saaremaalt,” taipas ta; pani siis rutuga riidesse ja läks joostes 
majast välja. „Täna hakkavad vara peale. Pime on veel...” 

Selgesti kostsid sagedased kellalöögid – patareis kuulutati välja lahinguhäire. 
Katajev jooksis kiiresti komandopunkti ja ronis ühe hooga puutreppi mööda vaatlustorni. 
Vanempoliitjuht Paršajev oli juba seal. 

„Fašistid alustasid suurtükiväe ettevalmistustuld. Saaremaalt tulistavad väli-
suurtükid,” teatas Paršajev. 

„See pole nii hull. Nende tule täpsus on liiga kehv,” ütles Katajev. Ta istus visiiri 
taha, mis oli suunatud pimedusse peitunud naabersaarele. Välgatasid neli hetkelist 
sähvatust, seejärel veel neli. Veidi paremale ilmusid uued tulepunktid, ja nii piki kogu 
randa. 

„Ohoo! Kõik Saksa patareid on tule avanud. See on esmakordselt nii,” ütles Katajev 
end okulaaride tagant lahti rebides. „Nad võivad meile veel pihta saada – raskeks läheb.” 

Kuid mürsud langesid patarei ette ja pisut vasakule. Komandopunkti kostis vaid 
lakkamatu plahvatusmürin. Polnud raske ära arvata, et sakslased püüavad Hiiumaa 
lõunatipu rannaäärset vööndit mürskudega üle külvata. 

„Minu arvates hakatakse praegu meie saarele dessanti tegema,” oletas Paršajev. 
„Dessanti?” küsis Katajev ja jäi mõttesse. Vististi on komissaril õigus, sest milleks 

peaksid nad muidu ranna pihta sellist marutuld andma. Tõsi küll, sakslased on harva 
öösel dessante maale saatnud. Kuid praegu on tegelikult juba hommik. 

Katajev astus klaasiga kaetud vaateava juurde ja vaatas pingsalt pimedusse. Mitme 
meetri kaugusel polnud ümberringi midagi näha. Kuid terasemalt vaadates märkas ta idas 
pisut roosakat vööti, mis oli veel pooleldi metsaga varjatud. Poole tunni pärast hakkab 
kumama tuhm sügisene koit ja selleks ajaks võivad fašistide kaatrid Sõru sadamasse 
jõuda ning dessandi maale toimetada. Tähendab, on vaja Soela väina kontrollida ning 
Katajev söandaski anda käsu: 

„Prožektor lahinguvalmis!” 
„Otsekohe anname end välja,” hoiatas Paršajev, ehkki teadis, et patareikomandör oli 

otsustanud õigesti: parem tõmmata endale vaenlase patareide sihikulise tule kogu raskus, 
kui lasta dessandil takistamatult maale tulla. 

„Prožektor on lahinguvalmis!” kandis telefonist minuti pärast ette. 
„Peiling sada viiskümmend, kiir!” andis Katajev käskluse ja surus silmad visiiri 

okulaaridele. 
Hiiglasuur ere valgusvihk lõikus hommikueelsesse pimedusse ja valgustas õliselt-

mustavat vett. 
„Otsing paremale!” käskis Katajev. 
Kiir võpatas ja hakkas Soela väina veepinda kõmpides otsekui vastu tahtmist 

paremale roomama. Kartes, et viimati jäävad vaenlase väikesed kaatrid tähele panemata, 
jälgisid patareikomandör ja komissar pingeliselt valgustatud kolmnurka väinapinnal. 
Pingutusest jooksid silmad vett. Paršajev langetas binokli ja pühkis taskurätiga pisaraid. 

„Stopp!” hüüatas Katajev. 
Prožektorikiir ahenes veidi ja valgustas eredamalt väikest veelõiku. Visiirist oli nüüd 

näha otse valguse suunas tulevate madalate laevade ähmaseid piirjooni. 
„Kui palju neid on!” ei pidanud vastu Paršajev ja püüdis laevu ära lugeda. Kuid 

vaenlase kaatrid hakkasid äkki otsekui pimestavale valguskiirele ruumi tehes laiali 
nihkuma. Üks grupp pöördus paremale, teine aga järsult vasakule – Balti mere suunas. 

„Hiiumaale tuleb dessant,” ütles Katajev sügavalt välja hingates. „Kandke viivita-
matult staabile ette,” hüüdis ta telefonistile. 

Kiirt märganud, viisid Saaremaal olevad Saksa välipatareid tule üle prožektori peale. 
Patarei tulepositsioonile polnud see ohtlik, sest prožektor asus sealt kaugel. Ja ikkagi 
hakkasid üksikud mürsud juba suurtükkide lähedale langema. Kõige ootamatum oli 
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Katajevile see, et mere poolt avasid patarei pihta tule ööpimeduse varjus olnud Saksa 
laevad. Prožektorikiir oli neile heaks orientiiriks. 

„Kiir kustutada!” andis ta prožektorimeestele käsu, ja ere valgusevihk kadus. 
Patarei ei võimaldanud nüüd küll vastase suurtükiväel sihikulist tuld anda, kuid ta 

kaotas vaateväljast dessantkaatrid. Katajev mõtles, et laevad lõpetavad tulistamise, sest 
nii sihtmärki kui ka orientiiri polnud näha. Kuid tulistamine ei lakanud, vaid vastupidi – 
läks intensiivsemaks. Mürsud lõhkesid isegi tulepositsiooni keskel ja punalaevastiklased 
olid sunnitud varjuma suurtükkide soomuskilpide taha ning lahingumoona jaoks ehitatud 
betoonkeldritesse. Hõrenevas pimeduses nägi Katajev heledaid sähvatusi. Oli võimalik 
kindlaks määrata, et patarei pihta lasevad viis laeva, kelledest üks on hästi suur. 

„Mis me tegema peame, Mihhail Aleksandrovitš?” küsis Paršajev patarei-
komandörilt. 

„Proovime pindalatulistamisega,” vastas Katajev ja andis esimese käskluse: 
„Lahinguvalmis!” Minuti pärast lajatas patarei kogupauk. 

Nähtavus paranes üha. Selgemini hakkasid komandopunktist paistma puuladvad, 
nähtavale tuli kivine rand ja seejärel ka tumehall väinapind. Juba võis palja silmaga 
eraldada Sõru sadama juures olevat maja, lahte ja selle lähiseid. Vaenlase dessantkaatreid 
polnud näha. Endiselt kostsid vaid kanonaadi mürin ja mürsuplahvatused metsast, mis 
peitus veel pimedusse. 

„Kus siis kaatrid on?” närvitses Katajev. „Kas nad tõesti tagasi pöördusid?...” 
„Selle jaoks poleks fašistid niisugust tulevärki korraldanud,” muigas Paršajev. 
„Siis on nad lihtsalt meist möödunud!” 
Komandotorni tuli radist Sokolov. 
„Seltsimees komandör, Nurste vaatluspunktist saabus radiogramm: randa tuli ligi 

kolmkümmend fašistide kaatrit. Maandavad kuni pataljoni suurust dessanti. Post peab 
lahingut.” 

„Saatke see radiogramm staapi edasi,” käskis Katajev ja laotas laiali kaardi. „Vaat 
kus nad maabuvad... Möödusid meist läänest. Nurste piirkond on nendele sobiv paik. 
Laevad toetavad tulega... Meie aga ei saa neid kätte, sest Nurstet pole metsa tagant näha. 
Ent pindalatulistamisega...” 

Helises operatiivtelefon. Katajev haaras toru. Sellest kostis 33. inseneriväepataljoni 
komandöri kapten Morozovi kauget erutatud häält. 

„Rannale lähenevad Saksa liikurpraamid...” 
„Kui palju neid on?” 
„Ligi paarkümmend tükki. Hakkavad dessanti maale saatma... Avage tuli! Me ei 

suuda kaitsejoont enda käes pidada...” 
„Ma ei näe neid!” ütles Katajev vihaselt. 
Kaugusmõõtjalt kanti vaatlustorni ette: 
„Peiling sada kakskümmend, distants kolmkümmend seitse kaabeltaud, randa 

tulevad dessantpraamid.” 
„Näen, nüüd näen!” karjus Katajev torusse. „Avan tule!” 
Visiirist paistsid nelja aeglaselt rannale läheneva praami madalad pardad. „Küll on 

täis toppinud,” käis tal peast läbi. „Igas künas tuleb ära oma kompanii!” 
„Lahinguvalmis! Eesmise praami pihta!...” 
Praami taga ja selle ees kerkisid tihedalt koos kolm vahust veesammast. Katajev 

määras kindlaks suunast kõrvalekalde ja andis selle edasi suurtükkidele. Teine kogupauk 
tabas kohmakat alust. Praami ümber kerkisid veesambad, mis ujutasid üle selle teki. 

„Kombes! Sihtmärgi pihta otsetabamus! Praam vajub!” teatasid kaugusmõõturid. 
Paršajev nägi isegi, kuidas praam järsult küruse kaotas ja otse silma all tükkideks 

lagunes. 
„Esimene,” ütles Katajev vihaselt. „Paremale kaheksa,” andis ta suurtükkidele 

paranduse. Ja samas kerkisid kolm hukatuslikku veesammast teise praami juurest. Lootes 
mürskude eest pääseda, tegi alus järsu pöörde paremale, kuid oli juba hilja. Kolmas ja 
neljas praam pöördusid paremale, et kiiremini päästvasse hommikuudusse jõuda. 44. 
patarei suutis siiski ühe neist põlema panna. Must suitsusammas paistis isegi siis veel, kui 
praam juba valkja uduloori varjus oli. Selle kobrutav ülaosa kõrgus uduliniku kohal ja 
põhjatuule puhangud kandsid teda Saaremaa poole. 

„Peiling kakssada seitsekümmend, ristleja ja neli miinilaeva. Avasid tule patarei 
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pihta,” kanti ette kaugusmõõtjapostilt. 
Katajevile olid vaenlase laevad visiirist näha. Randa tulistades liikusid neli miini-

laeva aeglaselt kiiluveekolonnis. Nende taga kõrgus ristlejamürakas, mille tekilt tõusis 
ühtelugu raskesuurtükkide kogupaukudest tekkiv sinkjashall suitsupilveke. 

„Eesmise miinilaeva pihta!” anti käsklus suurtükkidele. 
„12. oktoobril. 9.05.Tulistan ristlejat ja nelja miinilaeva. Katajev,” šifreeris ja andis 

eetrisse ettekande radist Sokolov. 
End patarei mürskude eest päästes suurendas eesmine miinilaev kiirust ja võttis 

pärast pööret kursi avamerele. Vahused veesambad jälitasid teda kaua ja sundisid 
manööverdama. Üks mürskudest lõhkes miinilaeva ahtris, kust otsekohe tõusid üles suits 
ja leegid. Kuid meeskoiinal õnnestus tulekahju kiiresti kustutada, 

Kolm ülejäänud miiniristlejat ajasid rivi segamini ja eemaldusid samuti ristleja 
juurde. 

Katajev lõpetas laskmise: 
„Hoiame mürske kokku. Ja las rauad jahtuvad. Päev alles algab.” 
Signalist kandis ette kaugusmõõtjalt: 
„Lennukid! Kurss patareile...” 
„Õhuhäire!” hüüdis Katajev. Vaateavast nägi ta kolme pommitajat. Kaugemalt 

paistis veel kolm. Mootorimürin valjenes. Peagi plahvatas kumedalt pomm ja siis teine. 
Pommitajad hakkasid patarei tulepositsiooni kohal tiirutama. 

[ ... ] 

Leningradi suund 
Pärast 44. rannapatarei – Hiiumaa lõunaosa peamise löögijõu – vallutamist 13. oktoobri 
hommikul koondas vastane kõik oma põhijõud Tärkma küla piirkonda ja alustas ida-
rannikuäärset teed mööda pealetungi Käina lennuvälja ning edasi Kärdla linnakese 
suunas. Õunaku küla juures pidi sakslastega liituma dessant, mis oli maabunud Hiiu-
maaga tammi abil ühendatud väikesele Kassari saarele. Läänerannikuäärset teed mööda 
tungis peale vastase teine grupeering, kes kavatses kaks Kõpu poolsaarel asuvat 
rannapatareid garnisoni ülejäänud väeosadest ära lõigata ja välja jõuda Tahkuna poolsaare 
juurde. Merelt toetas teda tulega eskaader, millesse kuulusid kergeristleja ja neli 
miinilaeva. 

Põhja kindlustussektori staabis saadi vaenlase lihtsast plaanist otsekohe aru, kuid 
tema peatamiseks ei jätkunud jõudusid. Saanud endale Hiiumaa lõunatippu mugava 
tugiala, tõi vastane takistamatult juurde toetusvägesid, sealhulgas välisuurtükiväe- ning 
miinipildujapatareisid ja tankette. Inimjõu ja tehnika arvulise ülekaalu abil kavatses ta 
kiiresti murda saarestiku kaitsjate vastupanu, suruda nad Tahkuna poolsaarel vastu randa 
ja merre paisata. 

Polkovnik Konstantinov oli kutsunud oma komandopunkti kõik PKS-i ja BPRK 
staabitöötajad, allüksuste komandörid ja komissarid, Hiiumaa nõukogude võimu ja partei 
maakonnakomitee esindajad. Olukorrast saarel tegi ettekande staabiülem polkovnik 
Saveljev. 

„Põhilöögi annab vastane meile siin – Käina lennuvälja juures,” näitas ta kepiga 
seinal rippuval Hiiumaa kaardil. „Mittetäielikel andmetel toob ta siia kaks tugevdatud 
rügementi. Lisaks sellele liitub sakslastega veel Kassari saarelt pataljon dessantlasi. 
Läänes,” staabiülema kaardikepp liikus Nurstest üles Kõpu poolsaareni, „annab vastane 
meile teise löögi, pigem tähelepanu kõrvalejuhtimiseks. Sakslased on koondanud sinna 
kuni jalaväerügemendi suurused jõud.” 

„Aga mis on meie käsutuses, Pavel Vassiljevita?” küsis PKS-i komissar polgu-
komissar Bilenko. 

„Käina juures asuvad vaenlasele vastu major Stoljarovi laskurpataljon ja kaks 
inseneriväeroodu, mille komandörideks on leitnandid Naidjonov ja Sokerin. Kõpu pool-
saare piirkonnas pidurdavad sakslaste pealetungi kapten Belinski laskurpataljoni all-
üksused ja leitnant Tihhomirovi inseneriväerood,” vastas Saveljev. 

„Iga meie võitleja peale tuleb ligikaudu kaheksa kuni kümme fašistlikku sõdurit,” 
lausus mõtlikult PKS-i maismaakaitse ülem major Fironov, „pluss täielik arvuline ülekaal 
relvastuses. Ma ei räägi juba lennukitest.” 

„Missugused reservid on meie käsutuses?” küsis Bilenko staabiülemalt. 
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„Peaaegu mitte mingisuguseid, kui mitte arvestada eesti pataljoni,” vastas Saveljev. 
„Kolmekümne kuues inseneriväepataljon kaitseb Hiiumaa põhjaosa ja vaevalt et on 
otstarbekohane teda sealt ära viia.” 

Konstantinov kuulas tähelepanelikult staabitöötajate kõnelust ja tegi märkmikku 
pliiatsiga üleskirjutusi. Konkreetseid ettepanekuid nõupidamisel ei tehtud ja ta ei 
oodanudki neid. Staabi poolt oli kõik varem planeeritud ja polnud mitte mingisugust 
mõtet praegu lahingute käigus allüksusi ümber grupeerida. Komandant oli kutsunud nõu-
pidamise kokku selleks, et teha juhtivatele töötajatele teatavaks kujunenud olukord ja 
anda igaühele konkreetne lahinguülesanne. Maismaakaitse ülema major Fironovi saatis ta 
Käina lennuväljale. 

„Lennuvälja tuleb enda käes hoida iga hinna eest, Pavel Stepanovitš,” ütles 
Konstantinov. „Mõistate isegi, et see on meie saare ainuke lennuväli. Temata lõpeb side 
Leningradiga.” 

„Arvan, et kolm-neli päeva peame vastu, seltsimees polkovnik,” vastas Fironov. 
Konstantinov pöördus PKS-i suurtükiväeülema major Brantševski poole. 
„Erilise lootuse panen teie suurtükiväele, Vassili Ignatjevitš,” ütles ta ja astus kaardi 

juurde. „Rannapatareid peavad abistama major Fironovi jalaväge. Kutsuge Käina välja 
kolmesaja kuueteistkümnenda, kahekümne kuuenda ja kaheteistkümnenda patarei 
korrigeerijad.” 

„Kaheteistkümnendast patareist pole mõtet välja kutsuda, seltsimees polkovnik. Tal 
on liiga suur tabamatu ala. Lõuna pool tulepositsiooni on liiga kõrge mets ees,” selgitas 
Brantševski. „See-eest võib teda asendada leitnant Titovi patarei,” lisas ta, tuletades 
meelde kahe suurtükiga 130-millimeetrist rannapatareid, mis oli tema algatusel ajutistele 
alustele üles seatud Heltermaa sadama lähedal. Suurtükid olid maha võetud 44. ja 26. 
rannapatareist ning kuu aja eest rivvi astunud. 

„Hea küll!” nõustus Konstantinov. „Kapten Belinski pataljoni aga las abistavad 
Kõpu patareid.” 

„Mõlemaid patareisid hoiavad Saksa laevad mere poolt kogu aeg tule all,” tuletas 
meelde Brantševski. 

Konstantinov teadis seda. Kuid mis ta teha sai? Patareidel oli otstarbekam tulistada 
maismaavastase pihta. Kahju, et pole enam kaptenleitnant Bogdanovi torpeedokaatreid – 
need tuli ära saata Leningradi. Need oleksid jultunuks muutunud eskaadri Hiiumaa ranna 
juurest ära ajanud. 

Viimasena võttis nõupidamisel sõna polgukomissar Bilenko: 
„Taganeda pole meil kuhugi, seltsimehed. Meie selja taga on Leningrad. Kuigi me 

asume sügavas vaenlase tagalas, oleme me Leningradi eelpostiks. Mida kauem me Käina 
ja Kõpu poolsaare joonel vastu peame, seda vähem paisatakse fašistlikke vägesid 
Leningradi alla. Seepärast pidage oma suunda Leningradi suunaks,” ütles ta. 

Nõupidamine oli lõppenud ja kabinet jäi kiiresti tühjaks. Konstantinov palus veel 
kohale jääda staabiülemal, komissaril, BPRK inseneriteenistuse ülemal Navaginil ja 
partei maakonnasekretäril Jakobsonil. 

„Teile aga on eriülesanne, Sergei Sergejevitš,” astus ta Navagini juurde. „Tahkuna 
poolsaarele on vaja kolme-nelja päevaga rajada viimane kaitsevöönd. Näe, siia,” näitas 
Konstantinov kaardil. „Teil on suured kogemused, nii et hakkate kõiki ehitustöid 
juhatama.” 

„Missugused jõud ja vahendid ma oma käsutusse saan?” 
„Põhiliselt kohaliku elanikkonna. Seltsimees Jakobson aitab teid.” 
„Me mobiliseerime Kärdla linna elanikud,” ütles Jakobson. 
„Teile tuleb appi ka kolmekümne kuues inseneriväepataljon,” jätkas Konstantinov 

Navagini poole pöördudes. „Noh, aga vahendid... vahendid võtate põhiliselt käepärast 
olevad.” 

„Neid pole palju,” lausus Navagin muiates. 
„Kasutage metsa,” ütles ette Saveljev. „Seda on Tahkunas küllalt.” 
„Egas midagi, tuleb kasutada...” 
Navagin ja Jakobson lahkusid. Bilenko ruttas 12. rannapatareisse. 
„Mind teeb rahutuks Kõpu poolsaar, Aleksandr Silvestrovitš. Sakslased võivad kaks 

patareid ära lõigata,” ütles Saveljev. „See aga, kui kokku arvestada, on kolmsada 
punalaevastiklast! Meie jaoks suur jõud.” 
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Konstantinov jäi mõttesse. 
„Neid sealt ära tuua ka ei saa. Sakslased teevad siis otsekohe Ristna juurde dessandi 

ja annavad kapten Belinskile löögi selga,” lausus ta. „Peaks kohapeal järele vaatama...” 
„Ma mõtlengi praegu seal ära käia.” 
„Sõitke,” lubas Konstantinov. 
Saveljev kutsus välja oma autojuhi: 
„Kümne minuti pärast sõidame Kõpusse. Pange auto valmis.” 
„Auto on valmis, seltsimees polkovnik,” vastas Doronin. 
Kui Saveljev kümne minuti pärast oma sõiduauto juurde astus, nägi ta tagaistmel 

kolme vintpüsside ja granaatidega relvastatud staabirühma punalaevastiklast. 
„Milleks seda vaja on?” 
„Metsas tegutsevad kaitseliitlased, seltsimees polkovnik. Me võtame nad siis 

vajaduse korral vastu,” osutas Doronin peaga punalaevastiklaste poole. 
„Hea küll,” nõustus Saveljev autojuhi kõrvale istudes. „Sõidame. „ 
Doronini kartused osutusid asjatuks: nad sõitsid rahulikult Kõpuni. Auto võttis 

poolsaare käänulisel teel kogu aeg kurve ja varsti kostsid kõrvu kõmisevad plahvatused: 
Ristna tuletorni juures käis lahing. Metsa kohal tiirles luurelennuk. „Korrigeerija. Oma 
eskaadri tuld korrigeerib,” määratles Saveljev. Tõepoolest, kui ta Ristna tuletorni lähedal 
paikneva 42. rannapatarei komandopunkti ronis, nägi ta vaateavast palja silmaga Saksa 
kergeristlejat ja nelja miiniiaeva. Laevad olid tuletorni traaversil ja tulistasid metoodiliselt 
patarei tulepositsiooni. 

„Teine päev juba niiviisi,” osutas patareikomandör vanemleitnant Volkov peaga 
eskaadri poole. „Kuid tarvitseb meil vaid tuli avada, kui lennukid mässivad eskaadri 
suitsu sisse ja see eemaldub laskesektorist. Pärast kordub kõik jälle.” 

Patareikomandöri ettekandest sai Saveljev teada, et eile pidas patarei päev läbi 
lahingut vastase eskaadri ja pommitajatega. Lahingumoona oli keldritesse jäänud vaid 
üks kolmandik ja lisaks sellele oli vaenlase ristleja süütemürsk sattunud teise suurtüki 
juures seisnud lahingumoonakastidesse. Süttisid püssirohulaengud ja tuli haaras ka 
mürsud. Etteandejao komandör nooremseersant Gaffarov oli tormanud koos kuue 
punalaevastiklasega tuld kustutama. Tuld ära kustutada ei õnnestunud ja patareilased 
hakkasid põlevaid mürske laiali loopima. Kogu lahingumoona plahvatus likvideeriti, kuid 
kaks mürsku lõhkesid ikkagi punalaevastiklaste käte vahel. Mõlemad patareilased said 
surma. 

Ristleja tuli patareile lähedale. Miinilaevad hoidusid veidi mere poole. Saveljev 
nägi, kuidas kogu lipulaeva parras perioodiliselt sinisesse suitsu mähkus. Õhku lõhestades 
undasid pea kohal rasked mürsud ja lõhkesid mürinal kornandopunkti taga tulepositsiooni 
kandis. 

[ ... ] 

Viimane kaitsejoon 
17. oktoobri õhtul taganesid saare kaitsjad Tahkunasse. Kärdla tuli loovutada vaenlasele. 
Viimane kaitsejoon algas Tareste küla juurest. Kuue kilomeetri ulatuses kulgesid 
traattõkete taga kaevikud ja laskepesad. Kaitsejoont tugevdasid kaksteist dotti ja dzotti. 
Kõiki töid juhatas major Navagin. Teda abistasid major Dubrovski 36. inseneriväe-
pataljoni punaarmeelased ja eestlased, kelle eesotsas oli maakonnakomitee sekretär 
Jakobson. Kõige rohkem tundis Navagin muret teede pärast, mida mööda vastane võis 
hakata peamisi lööke andma. Nende juurde käskis ta dotid teha ja raidtõkked rajada. Eriti 
tugevasti oli tema korraldusel kindlustatud PKS-i komandopunkti juurde viiv peatee. 
Seda kaitses leitnant Bõstritski punalaevastiklaste grupp, kes oli komandandi korraldusel 
kaks päeva tagasi saabunud 42. rannapatareist. Gruppi tugevdati raske- ja kerge-
kuulipildujaga, mis olid aegsasti 12. rannapatareist maha võetud, öösel käskis Navagin 
ajada põiki üle tee kaks linttraktorit ja neile puud peale langetada, 

Konstantinov jäi viimase kaitsejoone kindlustamisega rahule. Ja mida siis BPRK 
inseneriteenistuse ülem teha saigi, kui tema käsutuses polnud nii vahendeid kui ka 
küllaldaselt inimjõudu ning aega! 

[ ... ] 
Vastasel õnnestus poolsaarele läbi murda ka Kärdlast Lehtma sadamasse viivat 

kõige idapoolsemat teed pidi. Hitlerlased kiilusid end 36. inseneriväepataljoni allüksuste 
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kaitsesse ja surusid võitlejad esialgsest kaitsejoonest umbes kaheksasada meetrit 
tahapoole. Polkovnik Konstantinov ei võinud lubada Lehtma vallutamist, mis oleks 
tähendanud ilma jääda poolsaare ainukesest sadamast, kuhu said veel laevad tulla 
garnisoni evakueerima. Tema käsul toodi ehitusväelastele kiires korras kaitse 
naaberlõigust appi salk rannapatareide punalaevastiklasi, keda juhatas vanemleitnant 
Volkov. 

Salga tuumiku moodustasid 42. rannapatarei tulerühma suurtükiväelased. 
Abi jõudis kohale õigel ajal. Saksa sõdurid lahutasid parajasti raidtõket, mille 36. 

inseneriväepataljoni punaarmeelased olid teele teinud. Tee ääres kiiruga kaevunud 
võitlejad tulistasid nende pihta kuulipildujaist ja vintpüssidest. Et saare kaitsjad ei saaks 
sihikulist tuld anda, avasid tule kaks vaenlase miinipildujapatareid. 

[ ... ] 
 

[1997] Võitlused Läänemerel (II) 
Mati Õun. Võitlused Läänemerel (II). Tallinn 1997 

Võitlused Hiiumaal 
Saksa-Nõukogude sõja alguseks oli venelastel Hiiumaale ehitatud kuus rannakaitse-
patareid kaliibriga 100–180 mm. Nende numbrid, suurtükkide arv, kaliiber ja asukohad 
olid järgmised: 

 Rannapatarei nr. 12  2-152 mm  Sääre ninal 
 nr. 26  4-130 mm  Tahkuna poolsaare otsal 
 nr. 42  4-130 mm  Ristna tuletorni juures 
 nr. 44  4-130 mm Tohvri ninal 
 nr. 149 3-100 mm Palli küla juures 
 nr. 316 4-180 mm Tahkuna poolsaare otsal 

Neist 100, 130 ja 152 mm kahurite meeskonnad olid kaitstud pooltornidega, 180 mm 
kahuritel aga olid täistornid. Sõja algul ei olnud 180 mm Tahkuna patarei veel valmis, see 
sai lahingukorda alles 25. juulil. Patareisid oli Hiiumaal ehitamas 33. ja 36. üksik-ehitus-
pataljon ning hulk tsiviilisikuid – töölisi, tehnikuid ja insenere Venemaalt. Patareide 
ehitustööde üldjuht oli keegi J. Sokolov. 

Paar päeva pärast sõja algust, 24. juuni paiku, said saarel olevad vene piirivalvurid 
käsu minna mandrile. Ilmselt läkitati nad kusagile Venemaale NKVD-lastest armeede 
formeerimispaika. 

3. juulil oli saarel kaks sündmust – üks meile ja teine „neile”. Eesti kodanike jaoks 
korraldati sel päeval teine küüditamisvoor: lisaks 14. juunil äraviidud 34 hiidlasele 
saadeti Siberi poole veel 307 inimest. Saarel sisseseadnud idatulnukaist aga saadeti sel 
päeval vene ohvitseride naised ja lapsed kodumaa poole teele. Aga eriti ei vedarud neilgi, 
sest rong, millega neid Leningradi veeti, jäi Narva juures pommitamise alla ja paljud 
evakueeritavad hukkusid. 

Nagu mujal Eestis, tekitasid küüditamised ka Hiiumaal metsavendluse. See ei olnud 
küll eriti massiline, kuna saar on väike ja oli punaväest sõna otseses mõttes üle ujutatud. 
Tähtsaimad Hiiu metsavendade pelgupaigad tol ajal olid Õngu küla juures saare lääne-
rannikul ja Kaigutsi küla juures Käinast viis kilomeetrit lääne pool, aga ka Väinameres 
olevail laidudel: Heinlaiul, Kõverlaiul ja Saarnaki laiul. 12. juulil oli Hiiu metsavendadel 
kaks kokkupõrget venelastega, kus kaotati ka inimelusid: Leisu küla juures langes kaks 
meest ja Nurstes üks mees. Mõlemal juhul oldi sunnitud taanduma. 

Kuna sõjaeelne Hiiumaa kuulus administratiivselt Läänemaa alla, kuulutati ka Hiiu-
maal koos Läänemaaga 22. juulil välja mobilisatsioon Punaarmeesse. Osa mehi varjus 
seepeale jällegi metsa, osa aga ilmus kohale. Augusti algul tuli Tallinnast laev, mis 
mobiliseeritud peale võttis, et nad Leningradi viia. Kuid sinna nad ei jõudnudki. 
Mobiliseeritute hulgas oli kunagiste vene valgekaartlaste hulgast pärit K. Petrov, kes 
nüüd oli värvatud NKVD agendiks. Too Petrov kuulis juba siis, kui laev sadamas oli, et 
grupp eestlasi kavatseb auriku merel hõivata. Ta kandis kuuldust ette oma peremehele, 
Hiiumaa garnisoni eriosakonna ülemale M. Mihhailovile. Kaheksa vandenõulast 
arreteeriti, aga kuna ilmselt kardeti, et ka teistel meestel võiks samalaadseid mõtteid 
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tekkida, jäeti kogu laevatäis hiidlasi Venemaale saatmata. Koju tagasi muidugi mehi ei 
lastud, neist formeeriti nn. Üksik Eesti Pataljon, mida on nimetatud ka Hiiumaa rahva-
kaitsepataljoniks. Autorini ei ole jõudnud selle pataljoni ülema nimi, aga küllap see mõni 
vene tšekist oli. Pataljoni komissar oli eestlane. Selleks on kirjanduses nimetatud Lääne-
maa täitevkomitee tegelast A. Tuuri, aga ka Ülemnõukogu saadikut Voldemar Oinast. 
Võib-olla olid seltsimehed Tuur ja Oinas pataljonikomissarideks erinevatel aegadel, sest 
pataljoni formeerimisest 14. juuli paiku kuni Hiiumaa langemiseni sakslaste kätte kulus 
ligikaudu kolm kuud. 

Peale rannakaitsemeeste, eespool nimetatud ehituspataljonide ja Üksiku Eesti 
Pataljoni oli venelastel Hiiumaal veel 16. laskurdiviisi 156. laskurpolgu 1. pataljon ja 
167. laskurpolgu 3. pataljon; samuti sellesse diviisi mittekuuluvad 79. laskurpolgu üks 
pataljon ja 39. suurtükiväepolgu üks divisjon. On andmeid, et venelastel oli Hiiumaal 
kümme 122 mm välihaubitsat, kuus 76 mm välikahurit, kaheksa kuni kümme 76 mm 
õhutõrjekahurit, üks tankitõrjekahur ja üheksa tanketti. 

Kokku oli Hiiumaa lahingute alguseks punaväge saarel umbes 4 300 meest. Selle 
arvu saame, kui me hiljem vangilangenud, pääsenud ja langenud punaväelased kokku 
liidame (lugeja leiab need arvud selle peatüki lõpust) ja lisame neile ligi poolsada meest, 
kes Tahkuna „kotist” väikeste gruppidena välja võisid imbuda. 

Kõiki neid Hiiumaal asunud vägesid juhatas polkovnik Aleksandr Konstantinov. 
Organisatsiooniliselt kuulus Hiiumaa rannakaitse BPR-i koosseisu, moodustades selle 
Põhja Kindlustussektori. 

Aga enne kui asume lahingute juurde, räägime veel mõne sõna Saksa luure 
tegevusest Hiiumaal. Juba juuni lõpus hüppas langevarjuga Hiiumaale keegi hr. Neelus. 
Neelus oli elanud varem Hiiumaal, kuid siis koos perega Saksamaale läinud. Nüüd asus ta 
koguma informatsiooni kaitseehitiste ja punavägede arvukuse kohta. Kuid sakslaste 
dessanti Neelus ara ei suutnud oodata, ta arreteeriti eespool nimetatud K. Petrovi poolt 
reedetuna. 

Hiljem saadeti Saksa vastuluures töötavate eestlaste vahendusel Hiiumaale kaks 
raadiojaamadega varustatud agenti purjepaatidel. Raadiojaam „Eva” hakkas tööle Põhja-
Hiiumaal ja raadiojaam „Agu” Lõuna-Hiiumaal. Need raadiojaamad aga olevat varsti 
rikki läinud. 

3. oktoobri varahommikul jõudsid Hiiumaale neli torpeedokaatrit, pardal 102 
Sõrvest põgenenud vene sõjaväelast, nende hulgas ka BPR-i komandant kindralleitnant 
Jelissejev. Teinud ringkäigu Hiiumaa rannapatareides, lendas kindral Jelissejev enne 
Hiiumaa lahingute algust Leningradi, kus ta määrati Kroonlinna komandandiks. 

Venelased olid Hiiumaale ehitanud ka kaks lennuvälja, ühe Käina külje alla 
Putkastesse ja teise kuhugi salapärasesse kohta, mis käesolevate ridade autori kasutuses 
olevatel maakaartidel märkimata on jäänud. Selle koha nimi olevat olnud Vali. Ehk oli 
see Valipe Suuremõisast veidi lõunas? Hiiumaa lennuväljadel sealsete lahingute ajal 
lennukeid ilmselt ei olnud. 3. oktoobril maandus küll Putkaste lennuväljal kolm hävitus-
lennukit, mis olid pagenud Sõrvest. Need olid pärit Hankost ja lendasid nüüd sinna 
ilmselt tagasi. Õieti oli seekord Sõrvest õhku tõusnud kaheksa hävituslennukit ja ainult 
üks neist jõudis otse Hankosse, neli jäidki kadunuiks (vahest lasksid sakslased või 
soomlased need alla?). 

Pärast Saaremaa võtmist jäi Hiiumaa järgmiseks sakslaste dessandieesmärgiks. 
Inseneriväekindral Kuntze tegi Hiiumaa vallutamise ülesandeks eelnevalt Saaremaa 
vallutanud 61. jalaväediviisi ülemale kindralleitnant Haenickele. Operatsiooni kaasatud 
merejõude juhatas kontradmiral Franz Claassen. Operatsioon ise sai koondnimeks 
„Siegfried”. 

Sakslaste kõrval pidid Hiiumaa vallutamisest osa võtma ka Hiiumaa Omakaitse kaks 
kompaniid – Käina ja Emmaste omad kokku 132 mehega. Hiiumaa Omakaitse oli 
formeeritud Haapsalus neist Venemaale vangi viidavatest ja mobiliseeritud hiidlastest, 
kes pääsesid Tallinnas purjekailt „Jaen Teär”, „Pärnumaa” ja „Mihkel”. Peale eespool 
nimetatud Käina ja Emmaste kompanii kuulusid Hiiumaa Omakaitsesse veel Kärdla, 
Kõrgessaare ja Pühalepa kompanii. 

Peale Hiiumaa Omakaitse võttis Hiiumaa vallutamisest osa veel tuntud Tartu 
koolipoiste rühm, mis oli nüüd antud Saksa 151. jalaväerügemendi 2. pataljoni 5. 
kompanii juurde. 
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Plaani „Siegfried” järgi jagunesid Hiiumaad ründavad väed kolme gruppi, mis 
rünnakusuundade järgi kandsid nimetusi „Ost”, „West” ja „Mitte”. Neist „Ost” ja „West” 
olid abidessandid, mis pidid kindlustama peagrupi „Mitte” maabumise, aga täitma ka 
iseseisvaid ülesandeid. „Westi” ja „Mitte” dessandile pidi avamerelt tuletoetust andma 
kergeristleja „Köln” koos 2. torpeedopaatide flotilli ja 1. ning 4. traalerite flotilliga. 
Väinamerelt pidid „Osti” dessandile tuletoetust andma kaks Siebel-praami, mis kumbki 
olid relvastatud kahe 76 mm kahuriga, lisaks ka paar ujuvpatareid (Artillerie-Träger). 

Aga vaatame nüüd, kuidas operatsioon „Siegfried” ellu rakendus. Peeter Larin ütleb 
oma 1962. aastal ilmunud raamatus „Lahingud Eestis 1941. aastal” selle alguse kohta nii: 
„12. oktoobri varahommikul alustasid fašistlikud väed operatsiooni Hiiumaa kaitsjate 
vastu. Ka selle saare kavatses vaenlane vallutada kombineeritud löögiga, saates kuude 
kohta meredessandid. Ainult Nurstes ja Sõrul läks vaenlase dessantidel korda meie väe-
osade rünnakutele vastu pidada, ülejäänud neli dessandigmppi hävitati nõukogude 
võitlejate poolt täielikult” Sama versiooni kordas P. Larin ka 1971. aastal ilmunud kogu-
teose „Eesti rahvas Nõukogude Liidu Suures Isamaasõjas, 1941–1945” esimeses osas. 

Jumal teab, kust hr. Larin sellised andmed kahest õnnestunud ja neljast hävitatud 
dessandist võttis. Vahest mingist venekeelsest allikast? Või on siin koguni usinate 
toimetajate käsi mängus? Tean oma seniilmumata raamatute käsikirjade „toimetamise” 
kogemustest ja teiste meeste ilmunud raamatute käsikirjade lugemisest, et ENSV aegadel 
olid just eeltsensuuri tegev toimetaja ja kõikvõimas GLAVLIT need, kes määrasid, 
missugused andmed raamatus ara trükiti ja millised mitte. 

Kuidas oli siis asi tegelikult? Vastuse saame sellele 1960. aastal Neckargemündis 
ilmunud uurimustööst „Kampf um die Baltischen Inseln 1917–1941–1944”, mille 
autoriks on meile eelnevast tuttav ooberst Walther Melzer. W. Melzeri kirjapandule saab 
täiendust koguteoses „Eesti riik ja rahvas II maailmasõjas”, ajalehes „Võitleja” ja mujal 
ilmunud eesti meeste mälestustest. Välja koorub pilt, et tegelikult maabusid Hiiumaal 
dessandid kolmes paigas ja kõik need õnnestusid. Tehti ka kolm pettedessanti, kus ei 
olnud kavatsustki dessanti tegelikult maale saata. 

Aga alustame sellest, et 11. oktoobril olevat Saksa lennukeilt Hiiumaa kohal 
heidetud alla eestikeelseid lendlehti, milles teatatud: sissetung Hiiumaale algab järgmisel 
päeval, 12. oktoobril. Ja et mitte jääda eelolevais lahinguis sakslaste märklauaks, peaks 
iga eestlane end ara tähistama. Kuidas see tähistamine pidanuks toimuma, ei oska öelda, 
sest seda lugu jutustas pärast BPR-i lagunemist Hiiumaa garnisoni üle kõrgemaks 
võimuks saanud Hanko komandant kindral Kabanov, kes aga tähistusviisi ei teata. 

Vähemalt üks asi selles loos on õige – dessant Hiiumaale algas tõepoolest 12. 
oktoobril, pühapäeva hommikul. Enne seda oli varakult Saaremaa põhjaranniku 
sadamatesse koondatud hulk ujuvvahendeid ja Saksa tugevdatud 61. jalaväediviis koos 
eespool nimetatud eestlastest koosnevate pisiväeosadega. Ööl vastu 12. oktoobrit asusid 
dessantgruppide „Ost” ja „West” mehed laevadele. 

Grupi „Ost” pealähtepunktiks oli Taaliku sadam Saaremaa kirderannikul. Tundub, et 
osa aluseid läks merele ka Orissaare ja osa Triigi sadamast. Dessant koosnes Saksa 176. 
jalaväerügemendist, millele oli teejuhtideks kaasa antud Hiiumaa Omakaitse Käina 
kompanii Heino Mähe juhtimisel. Dessantgrupi „Ost” maabumispaigaks oli määratud 
Popsirand (Papsirand) Harju-Männiku küla all. 

Dessandi üleveoks käsutati üheksat laevastikupraami ja viit Siebel-praami. Need, 
nagu hulk muidki üleveovahendeid, kuulusid meile tuttava Läänemere Katseüksuse koos-
seisu. Kuna dessant saadeti rannikule, kuhu nood liikurpraamid said läheneda vaid umbes 
ühe kilomeetri peale, oli praamidel puksiiris (osalt ehk ka pardal) 170 ründepaati. Et 
oletati venelaste kõva vastupanu dessandi maandamisele, oli dessandi julgestamiseks 
eraldatud laatsaretlaev, millel oli kaasas 15 mootorpaati ja kolm ründepaati haavatute 
kokkuvedamiseks. 

Dessantgrupp „West” koosnes meile eelnevalt tuttavast umbes pataljoni tugevusest 
161. luureüksusest, millele olid teejuhiks kaasa antud Hiiumaa Omakaitse Emmaste 
kompanii Julius Remmelga juhtimisel. Dessandiga sõitis kaasa ka leitnant Artur Saaliste. 
Ühtekokku oli eestlasi „Westi” ja „Osti” esimeses dessandilaines 86, sakslasi vahest 
poolteist tuhat. 

Dessantgrupp „West” pidi maabuma Prähnu ja Kitsa küla all Küla rannas. Dessandi 
üleveoks käsutati kümmet sapööripaati (kuus väikest ja neli suurt), otseseks tuletoetuseks 
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oli viis traalerit. Sapööripaatidel oli kaasas 30 ründepaati. Sakslased ei kasutanud oma 
dessantlaste suhtes selliseid mõrtsukalikke võtteid, nagu seda tegid Punalipuline Balti 
laevastik ja Punaarmee, kui täpselt kolm aastat hiljem, 12. oktoobril 1944, saadeti Sõrves 
Vintri küla all eesti meestest koosnev dessant kaelast saadik jääkülma vette, pealegi osalt 
leetseljakul, kus vesi ranna poole minnes koguni meestel üle pea ulatus. Saksa 
dessantlased kandsid muide päästeveste. 

Grupi „West” tulevased haavatud pidid oma pardale võtma traalerid, haavatuid pidid 
neile kokku vedama ründepaadid. 

Põhiosa grupist „West” läks merele Küdemaa lahest Saaremaa looderannikul. Heino 
Mähe teatel läks grupiga „West” liidetud Omakaitse Emmaste kompanii merele „üle 
Kihelkonna”. Raske öelda, kas Kihelkonna tähendab siin alevikku või valda. Kui 
alevikku, siis pidid Emmaste mehed merele minema Kihelkonna alevikust mõned 
kilomeetrid läände jäävast Papisaare sadamast, kui aga valda, siis võinuksid nad merele 
minna ka Jaagarahu sadamast Kihelkonna lahes või Vaigu sadamast Tagalahe lääne-
rannal. Tõenäoline olekski vahest viimane lähtepunkt, see on dessandipaigale 30 
kilomeetrit lähemal kui Papisaare. 

Nagu juba eespool öeldud, oli peale kahe tegeliku dessandi sakslastel-eestlastel 12. 
oktoobri hommikul teoksil veel kolm pettedessanti. Kergeristleja „Köln”, 2. torpeedo-
paatide flotill ja 1. ning 4. traalerite flotill tiirutasid kusagil Kõpu poolsaare lääneotsa 
lähedal. Seda pettedessanti nimetasid sakslased „Westpreusseniks”. Seejuures tulistas 
„Köln” kolm seeriat mürske Ristna otsal asuva venelaste neljast suurtükist koosneva 
130 mm patarei pihta. Neid tulelööke nimetati millegipärast veel eraldi koondnimega 
„Wilhelm”. On võimalik, et seejuures sai ka Ristna tuletorn kaks tabamust. 

Teine pettedessant koondnimega „Ostpreussen” tehti Hiiumaa kirderanniku lähistel. 
Sellest võttis osa Saksa 2. traalerite flotill ja Saaremaa vallutamise loost meile tuttav 
grupp „Cellarius” oma paatidega. „Cellariuse” mehed sõitsid merele kell 6.30 Vormsist ja 
tiirutasid Kakra ning Kadaka laiu juures. Kell 7.30 avasid Nõukogude patareid paatide 
pihta tule. Kell 8.00 tehti demonstratsioonlaskmine paatidel olevaist miinipildujaist ja 
kuulipildujaist Kakra ja Kadaka laiule. Kell 15.40 jõuti Vormsile, Kärrsläti lahte tagasi. 
Inimkaotusi ei olnud, kuigi Vormsi loodenurgal oleva Saxby tuletorni vaatlusandmeil 
lasksid venelased paatide suunas 665 keskkaliibrilist mürsku. 

Kolmanda pettedessandi tegid Hiiumaa Omakaitse Kärdla ja Kõrgessaare kompanii. 
Need sõitsid kaluripaatides merele Nõmmkülast Muhumaa põhjaotsal ja liikusid piki 
Muhumaa ning Hiiumaa vahelist laidude rida Soonlepa lahe ja Sarve nina poole. Et 
kaugelt vaadates paistaks paatides rohkem mehi olevat, selleks oli paatidesse pandud 
parajaid puupakke püsti seisma. 

Et saarel olijad neid pettedessante tõesti tõe pähe võtsid, kinnitab seegi, et tollal 
Hiiumaal olnud Läänemaa parteisekretär A. Jakobson kirjutab oma mälestustes koguni 
„Westpreusseni” grupi edukast maabumisest Kõpu poolsaarel 12. oktoobri hommikul. 
(Tegelikult ei olnud siin tiirutanud laevadel dessantlasigi!) Venelaste 156. laskurpolgu 1. 
pataljoni rühmakomandör Pavel Kükin aga teatab oma mälestustes, et Heltermaa lähistel 
maabunud Hiiumaa omakaitselased löödud venelaste vasturünnakuga tagasi. Saksa-eesti 
poole andmed näitavad, et mõlemad viimased lood kuuluvad puhta fantaasia valdkonda. 

Aga pöördugem tagasi tegelike dessantide juurde. Dessantgrupi „Ost” ülesõit algas 
peegelsileda veega. Siis aga hakkas lund sadama ja ühes sellega tõusis lainetus. Ranniku 
lähedale jõudnud liikurpraamidelt saadeti ründepaadid meestega teele, kuid päris randa ei 
jõudnud needki – viimased 150–200 meetrit tuli meestel jääkülmas vees sumada. 
Sakslaste ja Käina omakaitsemeeste üllatuseks ei lastud nende pihta kaldalt ühtegi pauku, 
venelastel lihtsalt ei olnud seal rannikul ühtegi väeosa. 

Dessantlaevastikuga kaasas olnud ujuvpatareid ja Siebel-praamid ei tulistanud ees 
olevat rannikut, vaid millegipärast hoopis Kassarit. W. Melzeri andmeil pidid dessant-
grupile „Ost” tuletoetust andma ka kaugelaskekahurid mandrilt, kuid siin kindral Melzer 
ilmselt eksib – dessandipaigale lähim punkt Eesti mandriosal on Puise (Puisu) nina 
Matsalu lahe põhjakaldal 44 kilomeetri kaugusel. Tolleaegsed Saksa kauglaskekahurid 
sellise vahemaa taha ei lasknud (ega lase tänapäevasedki) ja vaevalt et sakslased 
inimtühja Popsiranna tulistamiseks oma väheseid ülikauglaskekahureid hakkasid Eestisse 
vedama. 

Kell oli pool kuus, kui dessantlased randa hakkasid jõudma. Ründepaadid sõitsid 
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tagasi, nad võeti uuesti liikurpraamide puksiiri ja veeti kella kümneks Triigi sadamasse. 
Liikurpraamid sõitsid sealt edasi Taalikule. 

Dessantgrupi „West” ülesõit läks hoopis raskemates ilmastikuoludes. Taevast tuli 
kohati padurahet, avamerel oli kõva laine ja osa dessantlasi jäi merehaigeks. Dessandi 
tuletoetuseks määratud traalerid jäid ankrusse kümne kilomeetri kaugusel Sõru sadamast 
veidi loode pool asuvast venelaste Tohvri rannapatareist. See oli nelja suurtükiga 130 mm 
patarei, nagu eespool nimetatud Ristna patareigi. 

Hiiumaa dessandi maabumisajaks oli ette nähtud kell viis hommikul. Nagu nägime, 
jäi grupp „Ost” maabumisega pool tundi hiljaks. „West” hilines veelgi rohkem ja maabus 
Küla rannas alles kella 6.10-st alates. Venelased olid ilmselt avastanud, et „West”-grupi 
alused lähenevad rannikule, ja randa solberdavad sakslased-eestlased võeti vastu püssi- ja 
kuulipildujatulega. Laskjaiks oli 33. ehituspataljoni 5. rood leitnant V. Tihhomirovi 
juhatusel. Venelased suruti siiski ranna äärest minema ja kella seitsmeks jõudsid dessant-
lased Emmaste–Luidja maanteele. 

Venelaste Tohvri patareil oli dessandipaigast veidi põhja poole jäävas Nurstes 
vaatluspunkt ja sealt antud laskeandmetel alustas Tohvri rannapatarei nüüd ranna lähedal 
olevate sapööripaatide tulistamist. Sapööripaatidel tuligi rannikust eemalduda, nii et kõiki 
mehi ei jõutudki kaldale saata. 

 

 
 

Hiiumaa vallutamine 12.-21. oktoobrini 1941 
 
Hiiumaale maabujaid pidi suurtükitulega toetama Saaremaa põhjarannikul Pammana 

poolsaarest lääne poole, Liikülasse üles seatud Saksa 512. rannapatarei oma 120 mm 
kahuritega. Õhust pidi maabujaid katma 77. pommilennukite eskadrilli 1. grupp. Ilmselt 
nood abilised andsidki nüüd tulelöögi venelaste Tohvri patarei pihta, see jäi ajutiselt 
vakka ja kella kümnest said „West”-grupi sapööripaadid jälle rannale läheneda, et pardale 
jäänud mehed kaldale saata. Vahepeal Tohvri rannapatarei mehed toibusid ja avasid 
uuesti tule, saades tabamuse avamerel seisvate traalerite lipulaeva. 

Alles kella kahest saadi 161. luureüksus lõplikult kaldale saadetud. Osa mehi jäi 
valvetõkkesse Nurste küla juurde Emmaste–Luidja maanteel, osa aga liikus piki rannikut 
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lõunasse Tohvri rannapatarei suunas. 
Popsirannas maabunud 176. jalaväerügement koos Käina kompaniiga liikus läbi 

metsa Emmaste–Käina maanteele. Seal võeti üllatusrünnakuga kolm Nõukogude veoautot 
punaväelastega, kes alistusid. Vahest kuulusid needki 33. ehituspataljoni, mis koos ranna-
patareiga moodustas seal venelaste põhikaitsejõu? Maanteele jõudnud, liikus osa sakslasi 
Käina peale, osa aga koos Käina kompaniiga Emmaste suunas. Emmastesse suundunud 
sattusid peagi kokku veel ühe 33. ehituspataljoni rooduga, mida juhatas leitnant 
Naidjonov. See löödi põgenema ja Naidjonovi mehed pöördusid ilmselt metsa, et edasi 
põhja poole murda. Emmastesse ei tahtnud nad taganeda, seal jäänuksid nad kotti. 

Lõuna paiku jõudsidki sakslased ja Käina kompanii mehed Emmastesse. Väikeses 
tulevahetuses Emmaste-Nõrnmel oli üks sakslane surma ja mõned haavata saanud. 
Kusagil sealsel rannikul oli olnud 33. ehituspataljoni komandöri kapten Morozovi 
komandopunkt, kuid sakslaste lähenedes oli Morozov koos oma saatjaskonnaga 
eelistanud mitte Tohvri patareid kaitsma minna, vaid läbi metsade Käina suunas taganeda. 

Kella kolme paiku hakkasid Triigi, Taaliku ja vahest ka Soela sadamast Hiiumaa 
poole liikuma dessandi peajõud – dessantgrupp „Mitte”. Sinna kuulusid 151. jalaväe-
rügement, 660. sapööripataljon ja 389. jalaväerügemendi 3. pataljon. Järgmisel päeval 
pidid neile järgnema 162. jalaväerügemendi üks pataljon ja eespool mainitud Tartu 
poisid. „Mitte”-dessantgrupp tuli üle vedada Triigi sadamasse koondatud 13 Siebel-
praamil ja grupi „Ost” üleveos osalenud liikurpraamidel. Kuna see grupp pidi maabuma 
otse Hiiumaa lõunaotsal olevas Sõru sadamas, siis ründepaate kaasas ei olnud. 

Teel jäi „Mitte”-grupp Tohvri rannapatarei tule alla, kuid patarei vallutati sama 
päeva õhtul ja sellest ajast peale käis sakslaste-eestlaste ülevedu Saaremaalt Hiiumaale 
segamatult. Tohvri patareist minema pääsenud venelased läksid patareikomandör vanem-
leitnant Mihhail Katajevi juhatusel teele Tahkuna poole. Patarei mahajätmisel olevat 
seersant Popov end koos laskemoonakeldriga õhku lasknud. 

Esmaspäeval, 13. oktoobril üritas Nõukogude allveelaev Štš-323 torpedeerida ikka 
veel Ristna lähistel seisvat ristlejat „Köln”, kuid edutult. 

Jätkus sakslaste-eestlaste ülevedu Soela väinast. Hiiumaale jõudsid 151. jalaväe-
rügemendi 2. pataljon (1. ja 3. pataljon olid kohale jõudnud esimesel dessandipäeval) ja 
Tartu koolipoiste rühm. 

Sakslaste-eestlaste edasiliikumine jätkus sel päeval kahes suunas. Saare lääne-
rannikul peeti Nurste küla juures üle kolme tunni kestnud lahing, seejärel hakkasid vene-
lased aeglaselt taganema põhja suunas. Lüüasaamisest raevunud punaväelased valasid 
oma viha nüüd välja kohalike elanike peale: Nurstest veidi põhja poole jäävates Metsa-
pere ja Härma külas tapeti 12 inimest. Mõrvatute laibad visati Laartsa oja kuivanud sängi 
ja puistati peale oksaprahti. 

Õhtuks jõudsid läänerannikul põhja poole pressivad sakslased Haldi ja Mänspea 
külasse, olles päevaga edasi liikunud vaid neli kilomeetrit. 

Idarannikul edasi liikuva 176. rügemendi rünnakusuund oli sel päeval Käina peale, 
kuid sinna veel ei jõutud. Venelased panid tigedalt vastu, kuna neil oli käsk oma käes 
hoida lennuvälja. Selle kaitseks oli kohale toodud üks 16. laskurdiviisi pataljon kapten 
Belinski juhtimisel ja kaks ehitusroodu leitnantide Naidjonovi ja Sokerini juhatusel. 

Sakslaste otserünnak Käinale takerduski ja nad läksid üle Orjaku Kassarile, et jõuda 
teist, põhjapoolset tammi mööda Käinast ida pool venelaste tagalasse. Venelastel oli 
Käina kiriku tornis vaatluspunkt ja selle hävitamiseks laskis üks Saksa lennuk kirikutorni 
leekkuulidega põlema. Tuli levis all olevasse kirikusse ja see põleski seest tühjaks. 
Muide, Käina kiriku ehitust oli alustatud samal aastal, kui Kolumbus Ameerikasse jõudis 
— 1492. Tulekahjus hävis hulk sinna nelja ja poole sajandi jooksul kogunenud kunsti- 
ning ajalooväärtusi. 

Järgmisel päeval, 14. oktoobril, taganesid ümberhaaramisohtu taibanud venelased 
Käinast välja ja suundusid Kärdla linna ja Pühalepa valla poole. Samal päeval lõuna 
paiku panid punased Kärdlas põlema sealse kalevivabriku. Hilisõhtuks olid vabrikust 
järel vaid hõõguvad ahervaremed. 

Enne Kärdlast lahkumist mõrvasid punased linna täitevkomitee esimehe Harald 
Mammuspuu ja linnasekretäri Leida Päheli. Nood olid ilmselt olnud liialt korralikud 
inimesed. 

15. oktoobril hakkasid ka sakslased Käinast põhja poole Kärdla suunas liikuma. 
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Umbes poolel teel sinna, kõrgendikul asuva Nõmba küla juures, olid aga venelased vastu-
panu organiseerinud ja lahing kestis järgmise päeva lõunani. Vahepeal oli osa sakslasi 
kohalike meeste juhtimisel mööda metsi Nõmbast lääne poolt ümber läinud. Jõudnud 
Tubala juures Käina–Kärdla maanteele, nn. Tedrekopli teele, ei saadud ka sealt venelaste 
vastupanu tõttu otse Kärdla peale edasi, vaid oldi sunnitud läände, järgmistele metsa 
teedele keerama. Nüüd mindi Mäeselja külla, kust uuesti põhja poole pöörduti. Allika talu 
ja Kanapeeksi metsavahikoha lähistel satuti jälle punaväele, kes aga põgenema löödi. 

16. oktoobri pealelõunal jõudsid sakslased-eestlased Hiiumaa pealinna Kärdlasse. 
Punased enam vastupanu ei osutanud. Peab ütlema, et sakslaste Kärdla jõudmise kuupäev 
on eri autoreil erinev. Tolleaegne Kärdla kooli juhataja J. Lindvere märgib, et sakslased 
jõudsid Kärdlasse 16. oktoobri pealelõunal. Sama kuupäev on märgitud Kärdla punastest 
vabastamise päevaks ka „Eesti rahva kannatuste aasta” teises köites oleval kaardil. Sama 
kuupäeva kinnitavad ka W. Haupt ja W. Melzer. Kirjanik ja sõjakirjasaatja Jüri 
Remmelgas aga annab sakslaste Kärdlasse jõudmise kuupäevaks 18. oktoobri; sama 
väidab ka Tuudur Tamm. 

Nii või teisiti, kuid 17. oktoobril vallutasid sakslased Sääre rannapatarei Suursadama 
juures. Venelased olevat oma suurtükid küll juba sama päeva hommikul õhku lasknud. 

Saare läänerannikul põhja poole rühkinud Saksa-Eesti vägi jõudis Luidja teeristil 
saare põhjarannikule välja. Seal peeti väike lahing meile juba tuntud 33. ehituspataljoni 5. 
rooduga, mida juhatas mäletatavasti leitnant V. Tihhomirov. Pärast seda, kui roodu-
komandör surma oli saanud, taganesid allesjäänud venelased Tahkuna suunas. Sakslased-
eestlased aga hargnesid nüüd kahte suunda. Üks osa pöördus läände, Kõpu poolsaarele, 
kus 19. oktoobril vallutati nii Palli kui Ristna rannapatarei. Teine osa, kuhu kuulusid ka 
meie Tartu koolipoisid, pöördus paremale ja liikus läbi Reigi Tahkuna peale. Mudaste 
küla ees selle grupi liikumine peatus, seal oli venelastel valmis tõsine kaitseliin, mis 
koosnes betoonlaskepesadest ja miiniväljadest nende ees. See kaitseliin läks põiki üle 
kogu Tahkuna poolsaare kanna ja ulatus poolsaare idarannikul Kärdlast kolm kilomeetrit 
loodes asuva Tareste küla juures jälle mereni. Liini pikkus oli ligikaudu seitse kilomeetrit. 

17.–20. oktoobrini peeti venelaste Tahkuna rannakaitsepatareide ja Saksa väli-
suurtükiväe vahel Mudaste–Tareste liinil suurtükiväeduelli. Sakslaste poolelt oli kohal 40 
välisuurtükki, venelastel teadupärast neli 130 mm ja neli 180 mm rannakaitsesuurtükki 
ning paarkümmend väli- ja õhutõrjesuurtükki (võib ju arvata, et Hiiumaa lahingute 
alguses venelastel olnud suurtükkidest oli osa taganedes mahajäänud). 

19. oktoobril algas sakslaste läbimurre Tahkuna poolsaart ülejäänud Hiiumaast 
eraldavast kaitseliinist. Kohalik metsavaht olevat sellest esimesed Saksa väeosad läbi 
juhatanud. Ja 21. oktoobri lõunaks oli Tahkuna poolsaar vallutatud. 

Sakslaste kätte jäi pärast Hiiumaa lahingute lõppu 3 388 sõjavangi, nad hävitasid 
lahinguis või said sõjasaagiks ligikaudu 50 mitmesugust suurtükki, 10 miinipildujat, 119 
kuulipildujat ja 9 tanketti. Sakslaste endi kogukaotused surnute ja haavatutena olid nii 
W. Haupti kui ka W. Melzeri andmeil umbes 700 meest, neist E. Kase andmeil 105, 
H. Mähe andmeil aga vaid 80 surnut. 

Hiiumaal sõdinud eestlastest sai surma vaid reamees Aamissepp, kes langes 13. 
oktoobril. Haavata sai kolm Hiiumaad vabastanud omakaitselast. Hoopis suuremad olid 
aga kohalike elanike kaotused. Autorile teadaolevail andmeil sai lahingutegevuse taga-
järjel surma vaid üks tsiviilisik – keegi tütarlaps Mäe külast, mis jääb Käinast veidi põhja 
poole. Kaotuskibedusest metsistunud punaväe ja politrukkide mõrvatuid oli Hiiumaal 
T. Tamme andmeil aga vähemalt 33. Seega siis võime Hiiumaal langenud ja tapetud Eesti 
Vabariigi kodanike koguarvuks lugeda vähemalt 35. 

Venelasi langes Heino Mähe andmeil Hiiumaal umbes 300. 
 
Juba siis, kui Saaremaa sakslaste kätte langes, oli Hankost Hiiumaa üle „valitseval” 

kindralil Kabanovil selge, et ka Hiiumaad ei suudeta sakslaste eest kaitsta. Kabanov küsis 
oma Kroonlinna natšalstvolt luba alustada Hiiumaa garnisoni evakueerimist 
Osmussaarele ja Hankosse, kuid vastust ta esialgu ei saanud. 

Omaalgatuslikult võis kindral Kabanov lasta Hiiumaalt ara vedada vaid haavatuid ja 
16. oktoobril saatiski ta selleks Hankost Hiiumaa poole teele mootorkuunari „Erna”, 
hüdrograafialaeva „Volna” ja neli mootorpaati. Kuid merel oli 7–8-palline torm ja kuunar 
„Erna” pöördus poolelt teelt Hankosse tagasi, hüdrograafialaeva „Volna” aga viskasid 
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lained Osmussaare juures karidele. Hiiumaale, tõenäoliselt Lehtma sadamasse, jõudsid 
vaid mootorpaadid. Haavatutelast võeti pardale ja jõuti õnnelikult Hankosse tagasi. 

16. oktoobril jõudsid Hiiumaalt Hankosse ka kaks varem Sõrvest Hiiumaale tulnud 
torpeedokaatrit. 

17. oktoobril sai kindral Kabanov lõpuks loa Hiiumaa garnison evakueerida, kuid nii 
sel kui ka järgmisel päeval oli merel tugev torm. 

Ja alles ööl vastu 20. oktoobrit saadi Hankost Hiiumaa suunas teele saata neli MO-
kaatrit ja kuus mootorpaati vanemleitnant Lev Gorbunovi üldjuhtimisel. Sama päeva 
õhtul jõudsid MO-d koos evakueeritavatega Hankosse tagasi. Nendega ühes tulid ka kaks 
viimast Hiiumaale jäänud torpeedokaatrit. Teele saadetud mootorpaatidest uputas ühe 21. 
oktoobri koidikul Saksa lennuk, allejäänud viis paati jõudsid samal päeval Hankosse 
tagasi. 

Ühtekokku suutis Hiiumaalt põgeneda 570 vene sõdurit, neist 60 said sealt minema 
kuunaril „Maria”. 

Kuna 20. oktoobril Hiiumaalt äratoodute hulgas ei olnud Põhja Kindlustussektori 
komissari polgukomissar Bilenkot, saadeti talle ööl vastu 21. oktoobrit järele kaater MO-
239. Hommikul jõudis see Lehtma sadamasse, kuid võeti seal vastu miinipilduja-, püssi- 
ja kuulipildujatulega, tulistajaiks Hiiumaa Omakaitse mehed. Kaater sai miinitabamuse 
komandosilda ja komandör leitnant A. Tereštšenko sai surma. 

MO-239 juhtimise võttis üle nooremleitnant Gontšaruk, kes viis oma kaatri merele 
tagasi. Loomulikult jäi polgukomissar Bilenko seekord leidmata ja ara viimata, kuid tege-
likult jõudis ta juba samal päeval Hankosse – Bilenko oli olnud ühel tervelt pääsenud 
mootorpaadil. 

Eruohvitser Jüri Püvi, J. Tšernovi ja S. Kabanovi teated nn. Lehtma merelahingust, 
kus Lehtma sadamast tagasi pöördunud MO-239 teda rünnanud kuuest Saksa torpeedo-
kaatrist kaks uputanud ja ise ikkagi omadeni jõudnud, on ilmselt rohkem vene muinas-
juttude hulka kui ajalukku kuuluv lugu. 

Ilmselt on legend ka J. Püvi jutustatud lugu „Hiiumaa viimasest kaitsjast” madrus 
Nikolai Tšižist, kes Tahkuna tuletornist alla olevat hüpanud, et mitte end elusana vaenlase 
kätte anda. Mereajaloolane Bruno Pao, kes Tahkunas tolle legendi jälgi ajas, ei leidnud 
ühtegi kohalikku elanikku, kes sellest hüppamisest midagi kuulnud oleks. 

Mõned lood „Hiiumaa viimastest kaitsjatest” võivad aga tõesti tõsi olla. Näiteks 
murdnud Tahkuna poolsaarelt lõuna poole välja grupp punaarmeelasi major Stoljarovi 
juhtimisel. Viie päeva jooksul mindud Hiiumaa kagunurka Sarve poolsaarele, kust 
sumbatud läbi madala vee Kaevatsi laiule. Laiul elanud vana kalur Villem Undo, kellel 
olnud kasutuskõlbmatu paat, millest aga pärast tihendamist asja loodeti saada. Kuni paati 
ühendati, tulid laiule sakslased ja omakaitselased. Kolmel venelasel – leitnant Bodaninil, 
nooremleitnant Jagodinil ja politruk Trubinil – õnnestus läbi madalvee Hiiumaale tagasi 
pageda ja metsa varjuda. Öösel tulid nad Heltermaa lähistele, kus Bodanin teadis küünis 
olevat väikese paadi. Paat leitigi ja vaevalt et mereleminekuks paadi peremehelt luba 
mindi küsima. Kuid nagu öeldakse, Jumal kelmi karistab: tõusis torm, mis uhtus paadi 
koos kolme venelasega ühele asustamata laiule. Seal said venelased viis päeva nälgida ja 
külmetada, enne kui jõudis kohale mootorpaat kaheksa omakaitselasega. Hiiumaalt 
võetud 3 388 sõjavangi said nüüd kolm meest lisaks. 

Lisa tuli rohkemgi. Tahkuna kindlustuspiirkonnast õnnestus pageda ka 16-mehelisel 
grupil, mida juhatas leitnant Solovjov. Taheti minna Heltermaale, leida mõni paat ja 
jõuda mandrile. Kuid 25. oktoobri hommikul jäädi ühes talus ette sakslaste haarangule. 
Alanud tulevahetusest eluga pääsenud mehed sattusid vangi. Haavatuna sattus sinna ka 
leitnant Solovjov. 

Hiiumaa kõrged vene ja punaeesti ülemused pääsesid minema. 20. oktoobril putkas 
oma garnisoni juurest torpeedokaatril minema BPR-i Põhja Kindlustussektori ülem 
polkovnik Konstantinov. Ehk viidi samal kaatril Hankosse ka pärast Haapsalu kaotust 
Hiiumaal peremeest mänginud Läänemaa parteikomitee esimene sekretär Aleksander 
Jakobson. 
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[1998] Kärdla - Lehtma - Tahkuna teise maailmasõja päevil, läbi 
koolipoisi silmade 

Meeliks Julge 5.-19. märts 1998 Hiiumaa 

Oli kord ... nii algasid lapsepõlves paljud muinasjutud. Samade sõnadega alustan ka mina, 
kuigi see pole muinasjutt. 

Oli kord laupäev 21. oktoober 1939. Kõige tavalisem sügispäev, langenud lehtede ja 
poriste tänavatega. Pilvede vahelt naeratas vahetevahel isegi päike. Ometi oli midagi 
erilist, mis siiani pole ununenud. Nimelt pidid sel päeval Kärdlasse jõudma Punaarmee 
üksused, kes juba 18. oktoobril ületasid Eesti riigipiiri, et jõuda neile lubatud baasidesse 
Paldiskis, Saaremaal ja Hiiumaal. Kärdlas olid juba nende majutamiseks Posti tänava 
seltsimaja, vana apteek, Metsa tänava seek jne. eelnevalt tühjaks tehtud. 

Olin sel ajal viienda klassi õpilane. Meie klass asus saali kõrval, kooli direktori 
korteri peal. Aknad olid Uue tänava poole. Tunnis iga natukese aja järgi keegi sosistas: 
„Tulevad!”, ja kõigi pilgud olid kohe tänavale suunatud, kuid seal läks hoopis mõni 
talumees oma hobusega. Nii olime kogu aja ootusärevuses. Kui koolitunnid lõppesid 
hoiatas õpetaja, et tänavaile ei tohi vaatama jääda, vaid tuleb kohe koju minna. 

Turuplatsil (praegu Keskväljak) patrullisid politsei ja kaitseliidu mehed. Venelastest 
polnud aga midagi kuulda. Ega koduski rahu polnud, suur tahtmine oli neid oma silmaga 
näha. Käisin mitu korda pinginaabri juures ja koos temaga turuplatsi lähistel luurel, kuid 
seal polnud midagi muutunud. Alles õhtupimeduses oli mitmelt poolt võõrapäraseid 
rivilaule kuulda. 

Pühapäeval oli minu isa postimaja telefonikeskjaamas valves. Lõuna paiku läksin 
talle süüa viima. Kui olin Sadama tänaval üle vabriku silla läinud, nägin vana apteegi ees 
esimest korda vene soldateid. Nende hallikaspruunid sinelid sulasid loodusega nii kokku, 
et alguses ei näinudki kõiki. Pärast selgus, et neid oli puude-põõsaste vahel veel päris 
palju, samuti tundsin võõrapärast mahorkasuitsu lõhna. 

Juba mõne päeva pärast levis Kärdlas jutt, et sõjaväelaste majutuskohtade juurde on 
tekkinud „pudrumäed”. Asi oli selles, et sõdurid ei jõudnud neile ohtralt keedetud toitu 
ära süüa ja kokad valasid välikatelde ülejäägid lihtsalt aia nurka hunnikusse. Seda 
hakkasid ümbruskonna inimesed kohe vähevankritega oma loomadele vedama. Mõnikord 
olid naised selle jagamisel isegi tülitsenud. 

Kuna Kärdlas linnasauna polnud, tekkis venelastel mõne aja pärast mure, kus 
sõdurid pesta saaksid. See asi lahendati päris lihtsalt. Selleks hakati kasutama Kärdla 
inimeste koduseid saunu. Ilma küsimata tuli sõjaväe kahehobuse vanker puukoormaga 
väravasse ja ülemus teatas, et neil on täna sauna vaja. Jäeti mõned sõdurid, kes saagisid ja 
lõhkusid puid, vedasid vett ja kütsid sauna. Peale lõunat tulid saunaliste kolonnid. 
Järgijäänud puud jäeti saunaperemehele. Naabri saunas käisid nad üsna tihti. Ka meie 
suitsusauna kasutasid nad ühe päeva, kuid rohkem enam ei tahtnud, sest korstnata sauna 
kütmine tegi silmad kibedaks. Kui me peale venelaste saunaskäimist ise laupäeval sauna 
läksime, ei jooksnud pesuvesi enam seina ääres asuvast rennist ära. Kui lava alt asja 
uurisime, selgus et renn oli sinnavisatud seebitükkidega ummistunud. Peale seebi välja-
kookimist oli emal hea meel, et nüüd saab sellega mitu korda pesu pesta. Seda seepi 
kasutati ainult üks kord, sest peale kuivamist jäi pesule nii vastik kalarasva lõhn juurde, et 
ülejäänud seep visati ära. 

1940. aasta kevadel kees sõjaväebaasides vilgas ehitustegevus. Abitöödel kasutati ka 
kohalikku tööjõudu. Käisime poistega tihti Kärdla sadamas. Sinna tõid purjekad pidevalt 
ehituskive ja muud materjali Kärdla polgu kasarmute ehitamiseks. Huvitav oli vaadata, 
kuidas silikaat- ja telliskivid kahekaupa käest-kätte purjeka ruumist välja visati ja nii 
sillale või autokasti jõudsid. 

Sadamas lao kõrval oli suur bensiinitsistern. Nägin ükskord, kuidas vene sõdur oma 
auto paaki sealt ämbriga bensiini tõi. Viimasest ämbritäiest mahtus paaki ainult liitrijagu, 
ülejääk visati laias kaares seljataha. Tühi ämber heideti kolinal autokasti, löödi vändaga 
mootor käima ja sõideti oma teed. Mõtlesin seepeale, et küll on ikka rikas riik. 

Üks Kärdla polgu majade ehitusinsener (eestlane) elas meie kõrvalmajas. Suvel 
koolivaheajal olid tema poeg ja tütar siin. Kuna poeg oli minuvanune, tütar paar aastat 
vanem, siis käisime tihti koos kasarmute ehitamist vaatamas. Mandrilt tulnud müürsepad 
askeldasid nagu sipelgad. Osal neist olid kitsed (puust raamid) seljas. Nendele laoti 
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silikaat- või telliskivid ja selle koorma kandsid nad mööda kaldtreppi tellingutele. Teised 
tegid labidatega laudadest aluse peal segu. Kolmandad kandsid kastidega selle üles ja 
seinad kerkisid. Kuna elektrit seal polnud, ei kasutatud ka mingeid mehhanisme. 

1940. aasta suve hakul anti rahvale teada, et raadios antakse edasi tähtis teade ja 
paluti kõigil seda kuulata. Kellel omal raadiot pole, mingu kuulama kõige lähema 
aparaadi juurde. Läksin minagi Vabaduse tänavale seda uudist kuulama. Ümberkaudseid 
inimesi oli toas kümmekond ja arutati omavahel, et küllap see raha ikka ümber läheb, sest 
seda kardeti kõige rohkem. Viimaks hakkas raadio rääkima ja sealt öeldi muuhulgas, et 
valitsus läheb laiali ja tulevad uued valimised. Kõigil läksid näod naerule, sest on ennegi 
valitud, mis selles siis nii tähtsat peaks olema 

Tulid juunisündmused. Kõigil majadel pidid punalipud olema, aga kust neid võtta? 
Kohalik kauplus viis kaks rulli valget pesuriiet Kärdla Kalevivabrikusse, kus see kohe 
punase värvi katlasse pandi. Naised olid kogu öö seda triikinud ja järgmisel päeval oli 
lipuriie müügil. Sealt mõõdeti igale majale vastav tükk. Anti ka sirbi - vasara joonis ja 
nende jaoks kollast riiet. Lipu värv oli nii ilmastikukindel, et kui hiljem Saksa lippu vaja 
oli, harutati sirp ja vasar maha ja õmmeldi haakrist keskele. Kui venelased tagasi tulid, 
kasutati seda jälle Vene lipuna ja punane värv oli ikka sama ilus. 

Sõjaväelasi toodi üha juurde. Kuna polgu majade ehitus veel käis, siis olid nad kõik 
linna vabad elamispinnad oma kasutusse võtnud, kusjuures ohvitserid oma pere-
kondadega majutati eranditult Kärdla inimeste majadesse. Mõnele vanemale inimesele oli 
see isegi kasuks, sest venelased muretsesid ka küttepuid ja aitasid, kus vaja. 

1941. aasta suvel sõitis minu vend Tallinnast koju puhkusele. Pühapäeval, 22. juunil 
oli meil saunas õlle tegemine käsil, sest isal polnud tööpäeval aega. Peale lõunat käis ema 
naabri juures ja seal räägiti, et sõda on alanud. Keerasime siis oma hiljuti ostetud raadio 
lahti ja sealt korrati iga natukese aja järgi teadaannet sõja puhkemisest Saksamaaga ja 
kohustati kõiki puhkuselviibijaid kohe oma töökohta tagasi tulema. Pidasime jaanipäeva 
ilusti ära ja siis hakkas vend uurima, kuidas tagasi sõita saab. Liinibuss ja muud autod 
olid sõjaväe kasutuses ja nendega sõita ei saanud. Isa kauples siis ühe Kärdla hobuse-
mehe, kes oli nõus ta Heltermaa sadamasse viima. Enne minekut hakkas hobune kusele. 
Hobuseomanik ütles: „See ei ole hea märk”, nagu oleks teadnud, et minu vennal see 
viimseks koduskäimiseks jäi. Juba järgmisel kuul viis mobilisatsioon ta Venemaale, kust 
tagasi tulles kaks päeva enne Sõrve sääre lahingute lõppu tema eluküünal kustutati. 

Siin aga järgnes üks korraldus teisele. Raadiod ja jalgrattad tuli ära viia. Kahju oli 
küll, kuid eelnev küüditamine oli inimesed araks teinud ja keegi ei julgenud neid viimata 
jätta. Pealegi olid need ju kõik registreeritud. Uued korraldused kohustasid kõik puss-
noad, kirkad, kangid ja labidad ära andma. Aknaklaasidele tuli risti paberiribad kleepida 
ja õhtuks tuli vastavast paberist pimendus kardinad valmistada. Soovitati iga maja õue ka 
pommivarjend kaevata. 

Kui Kärdla Kalevivabriku auruvilega õhuhäire anti, ei tohtinud keegi ilma 
„propuskita” tänaval liikuda. Õhuhäireid anti üsna sageli õhtuti ja need kestsid tavaliselt 
kogu öö. Ka minu isa, kes õhtuti postimajas saabuvat posti vastu võttis, sai vastava 
„propuski”. Lennukeid nägime aga haruharva ja needki tegid ainult luurelende. Venelased 
tulistasid neid oma õhutõrjekahureist, aga pihta ei saanud kunagi. Kord suvel olin Tiigi ja 
Paju tänava nurgal põlise kastani kõrval ja vaatasin, kuidas vaenlaste lennuki pihta lastud 
mürsud küll selle ees, taga ja kõrval lõhkesid, jättes endast taevasse ilusa valge 
suitsurõnga. Äkki tuli vuhinal üks asi läbi puu okste, nii et lehepuru taga, minu kõrvale 
tänava sillutise sisse. Pärast kiskus miilits selle välja, selgus, et oli ühe mürsu ots. 

Ühiskondlikus korras kaevati mere äärde kaevikuid ja taoti kartulipõllud ja muud 
lagedamad kohad 2 meetri pikkuseid kasekaikaid täis, et vaenlane ei saaks lennukiga 
maanduda. Peale sõda saime Linnumäe tänava äärest oma väikselt kartulipõllult 
vähevankri koormatäie kaikaid. 

Aeg möödus. Side mandriga oli katkenud. Kogu Eesti oli sakslaste valduses. Seda 
näitas siia põgenenud ülemuste arv. Ka Saksa lennukilt allavisatud lendlehtedele trükitud 
Eestimaa kaardilt oli näha, kui väike osa oli veel venelaste kätte jäänud. Vene sõdureid 
kutsuti end vangi andma ja selle jaoks oli lendlehele vastav talong trükitud, mida sel juhul 
soovitati ette näidata. 

Pühapäeva, 12. oktoobri hommikul äratasid meid juba õige varakult madalalt 
lendavad Saksa lennukid, mis aeg-ajalt kuulipildujast tulistasid. Isa arvas, et küllap 



Hiiumaa 1941  332 / 366 

sakslased on Hiiumaale maandunud. Peale lõunat jõudsidki jutud Kärdlasse, et sõda käib 
Emmaste kandis ja soovitati igale majale, kus pole sõjaväelasi, valge lina pesunöörile 
riputada, siis sakslased ei pommita. Seda pole vaja olnud kellelegi teist korda öelda. 

Paar päeva hiljem levis perest-peresse sõnum, et täitevkomiteest saab raadiod tagasi. 
Läksime kohe vaatama. Õnneks oli meie väike „RET Maret” veel alles. Järgmisel päeval 
oli keegi kiriku uksetahvli purustanud, sest seal hoiti äravõetud jalgrattaid. Läbi selle 
augu sain ka meie ratta koju tuua. 

16. oktoobri hommikul istusime köögis, kui käis plahvatus ja aknast paistis, kuidas 
tume suitsusammas kerkis Kärdla Kalevivabriku kohale. Hoone oli bensiiniga põlema 
pandud. Peale selle süüdati veel vana apteek ja surnuaia väravas olnud kalmistuvahi 
majake. On mõistatuseks jäänud, kellele see tilluke hoone jalgu jäi? Vabrik põles kogu 
päeva ja öö. Kustutada ei lubatud. Mõnel töölisel õnnestus siiski põlevast hoonest 
ülikonnariide rull välja tuua ja koju viia. Ka Tahkunasse põgenenud venelaste käes olnud 
hooned „vaadati” kohalike elanike poolt üle ja viidi kaasa kõik, millel vähegi väärtust oli. 

Õhtuks jõudsid Saksa väed Kärdlasse ja sõdurid ööbisid linna majades. Hommikul 
läksid kõik Tahkuna poole. Lõimastu võimsad kahurid tulistasid oma mürske Hiiumaa 
sellele osale, mis sakslaste valduses oli. Nii sattus ka Kärdla linn tule alla ja meil tuli 
keldrisse varjuda. Meie õue õnneks ühtki mürsku ei langenud, küll tuli neid aga nii Pika 
kui ka Valli tänava poolse aia taha päris mitu tükki ja meie õuemuru oli nende kildudest 
mullale kistud. Ka paar aknaklaasi purunes ja plekk-katuses oli mitu auku. Kõige 
võimsam tulistamine toimus 18.–19. oktoobri öösel. Esmaspäeval 20. oktoobril oli 
rahulik ja enam ei tulistatud. Läksin Valli tänava lõppu ja karjamaa väravast paistis, et 
Lehtma sadamas laod põlesid. Võis arvata, et seal olid lahingud lõppenud. 

Nagu hiljem selgus, polnud kolme ööpäeva jooksul Kärdlasse langenud mürsud 
erilist kahju tekitanud. Minu teada hukkus üks vanataat. Paar maja ja kelder said 
kahjustada. Kui käisin Sadama tänava äärset mürskudest üles küntud kartulipõldu 
vaatamas, ütles mulle üks seal elav vanahärra: „Sa näed, igal mürsul on juhtija kaasas 
olnud. Kord vajutas ta selle otsa alla ja see plahvatas majade ees kartulipõllul, teinekord 
upitas üle majade ja see lõhkes nende taga peenramaal. Ainult ühe maja juures ta eksis ja 
selle nurk sai pihta.” 

Pärast lahingute lõppu heisati majadele Eesti lipud. Saksa sõdurid käisid kirikus. 
Kolm teenistust oli järjest ja järgmisel päeval nad lahkusid Hiiumaalt koos sõjavangidega. 
Kärdlasse jäi vabrikuhoovi majadesse väike üksus ja apteegi peale komandantuur. 

Esimestel päevadel anti Hiiu tänava leivatööstusest Kärdla rahvale tasuta 
sõjaväelaste poolt valmistatud vormileiva kuivikuid, hiljem anti toidukaardid. Saksa ajal 
oli ka Vene raha käibel, vahekorras üks mark võrdus kümme Vene rubla. 

Nüüd jäid venelaste poolt rajatud ehitised ja kindlustused hiidlastele rikkalikuks 
rüüstamisobjektiks. Sakslased püüdsid seda takistada ja palkasid Lehtmasse isegi pideva 
valvuri. Sealt toodi Kärdlasse kiiruga ehitatud elektrijaamale generaator, lülituskilbid, 
kaablid ja liiniehitus materjalid. Nende toomiseks oli sakslastelt luba olemas, sest nad 
tahtsid ka ise kiiresti elektrit saada. Tänu sellele said ka pooled Kärdla elanikud juba 
1941. aasta lõpuks ühe 40 vatise elektrilambi majja, mida siis pika juhtme otsas igasse 
ruumi tõsteti, kus valgust vaja oli. 

Pärast lahinguid käisid talumehed oma hobustega paar nädalat käsukorras Lehtma - 
Tahkuna metsades langenud Vene sõdureid otsimas ja matmas. Minule jäi Lehtma kant 
oma ehitistega hulgaks ajaks saladuskatte alla. Kuna seal oli mitmel pool miinivälju ja 
muid ohtlikke asju, siis vanemad ei lubanud sinna minna. 

1942. aasta suvel käisin siiski jalgrattaga veidi asja uurimas. Sõitsin Kõrgessaare 
maanteed mööda kuni vana Lehtma teeni ja seda mööda pisut edasi. Esimene asi, mida 
nägin, oli teeristis lähedal betoonist valatud kuulipilduja dott. Järgmisel aastal, enne 
Hjalmar Mäe Hiiumaa külastamist, lasksid sakslased selle õhku. Sealt natuke maad edasi, 
suures metsas, oli risti Lehtma teega rajatud pikk mõne meetri laiune tõkkeriba. Jämedad 
puud olid rinnakõrguselt üksteise otsa maha saetud ja okastraadiga üle tõmmatud. Tee oli 
sellel kohal kahe suure linttraktoriga suletud. Nüüd olid nad põlenud ja teest kõrvale 
lohistatud. Tarestes oli jälle kuulipilduja dott ja kaevikud, kus vedeles mitmel pool ka 
püssipadruneid. Võtsin neid paar peotäit taskusse ja sõitsin tagasi. Kodus väänasin kuulid 
eest ära ja sealt saadud püssirohtu oli huvitav põletada. Suurematel poistel oli jämedamat 
rohtu. Nad olid seda saanud Sihisuus asunud õhutõrjesuurtüki padrunitest. Eelnevalt tulid 
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mürsud kesta otsast ära väänata. Seal sai ka üks minust mõni aasta vanem Kärdla poiss 
surma. Ta oli tühjadel mürsu kestadel haamriga tonge lahti löönud ja nii seal paugutanud. 
Ühel padrunil oli aga osa lõhkeainet põhja jäänud ja selle plahvatus viis tema mütsi koos 
pealaega ära. Niipalju veel Sihisuu õhutõrjepatareist, et venelased ehitasid selle 
maskeerimiseks Tareste randa nähtavale kohale vineerist õhutõrjesuurtüki maketi, et 
sellega saksa lendureid petta, kuid sellest polnud abi. 

Lehtma - Tahkuna ehitistega sain tutvuda 1943. aasta suvel. Kevadel oli vaja kuhugi 
tööle minna, sest sügisel ilma töötamise tõendita kooli ei võetud. Siis organiseerisid 
sakslased Kärdla elanikest tööliste grupi. Seal olid peamiselt naised ja ka mõned 
koolipoisid, kes veel sõjaväkke võtmiseks noored olid. Igal hommikul kogunesime Valli 
ja Pika tänava nurgale, kuhu tuli istepinkidega varustatud sõjaväe veoauto. Sealt sõitis see 
lõbus seltskond lauluga Lehtmasse koristus ja laadimistöödele. Õhtul kella seitsmeks tõi 
sama auto meid jälle tagasi. Siis õnnestuski oma silmaga näha, mida endast kujutas see 
salapärane ja rikas Lehtma. 

Mööda käänulist metsavaheteed Lehtmasse sõites ehmatas mõnikord kurvi tagant 
vastuvaatav kaika otsa pandud inimese pealuu. Ka metsas võis sageli inimkonte näha. 
Lehtmasse jõudes läks tee läbi kõrgete väravate avarale sadama territooriumile, mis oli 
okastraadist aiaga piiratud. Värava kõrval asus kohe väike valvuri majake. Teest vasemal, 
metsa ääres, olid mitmed suured puumajad. Nagu seal vedelevate jäätmete järgi võis 
oletada, valmistati nendes töökodades kindlustustel vajaminevaid metall- ja puitdetaile. 
Teest paremale jäid kõrged kolmnurkselt üles laotud lauavirnad. Olid veel suured 
hunnikud mitmesuguse ristlõikega ümar-, latt- ja vinkelrauda ning torusid. Edasi tuli 
sadamast Tahkunasse minev raudtee. Selle kõrvale mere poole oli laudadest ehitatud mitu 
suurt ja kõrget laohoonet. Mööda teed sadama poole oli vasakul mere ääres olnud 
mitmeid hooneid. Nende vundamentide vahel olid suured kuhjad põlenud naelu, klaasi, 
portselanisolaatoreid, tülle ja muud. Raudtee kulges pika sadamasilla lõpuni. Lõpuosas 
oli sild laiem ja seal hargnes raudtee kaheks. Kõrvalteel seisis traktorimootoriga vedur ja 
mitmed vagonetid. 

Piki raudteed Tahkuna poole minnes oli esimene Lehtma lähistel asunud väike 
sõdurite linnake, kahe kahekordse palkhoone ja mitmete barakkidega. Siis kulges raudtee 
hulk maad metsavaikuses, kuni jõudis Lõimastu võimsate patareide tsooni. Kahe kahuri 
vahekohas asus betoonist keskkütte katlamaja. Selle juurest läksid mööda raudteetammi 
äärt nii esimesse kui teise suurtükitorni korgiga isoleeritud keskküttetorud, mis asusid 
betoonkanalites. Teispool raudteetammi kulgesid maasse kaevatud kaablid. Puithoones 
olnud elektrijaam oli põlenud. Lehtma poolne kahur oli oma alusel ja seda polnud 
plahvatus suutnud liigutada. Tahkuna poolse kahuri oli plahvatus õhku paisanud ja see oli 
toru ees sinna kõrvale rabasse kukkunud, kogu platvorm tema küljes õhus rippumas. 
Teenindusruumid olid ääreni vett täis. 

Tulejuhtimiskeskus paiknes nendest merepool, üle Lehtma - Tahkuna maantee 
asuvates liivamägedes. Sinna maa alla pääses läbi kahe käigu. Nende maapealsed avad 
asusid teine-teisest paari-kolmekümne meetri kaugusel, maa-alused otsad aga peaaegu 
kõrvuti. Sealt pääses läbi võimsa raudukse maa-alusesse „linna”, kus olid personali 
elamis- ja tööruumid. Peale selle telefonikeskjaam, elektrijaam, keskkütte ruum, seadmed 
mürgitatud õhu puhastamiseks, toidulaod jne. Samuti oli ka maa peale ulatuv kuulikindel 
laskepesa. Esimeselt korruselt pääses raudredelit mööda alla teise korruse tubadesse. 

Sellest ehitisest pisut Tahkuna poole asus väiksel kingul optilise kaugusmõõtja 
teeninduspunker. Kogu ehitiste soojaga varustamiseks oli maantee ääres betoonist 
keskküttemaja, milles olid vedelkütusega töötavad katlad. 

Tahkuna tuletorni lähistel asusid väiksemad kahurid oma maapealsete raudbetoonist 
mürsuhoidlate ja teenindamisruumidega. 

Lõimastu patarei ruumides õnnestus mul olla 1961. aasta jaanuaris. Siis pumpas 
elektrijaam Lehtma poolse kahuri maa-alused ruumid veest tühjaks. Seal asunud 
agregaadid oli kunagine plahvatus rikkunud. Olime seal üle nädala, et saada tagavaraosi 
Kärdla Elektrijaamas töötavale samatüübilisele diiselagregaadile, mis oli saadud 
Tahkuna-poolse suurtükitorni alt.  

Kahuri maa-alustesse ruumidesse viis pikk betoonist kaldkäik, mille ava asus samas 
lähedal metsa all. Esimese korruse elamisruumide vahelt viis metalltrepp alla teise 
korruse ruumidesse. Seal päris välisseina ääres asus ka elektrijaama ruum, kus seisid 
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kõrvuti kaks 176 kW võimsusega agregaati. Nende kohaletoomiseks oli välja kahurialuse 
kõrvale tehtud betoonist nelinurkne kaev. Selle põhjas (10–12 m sügavuses) oli jõujaama 
seina jäetud ava, mis peale agregaatide sissevedamist suleti. 

Kahur ise oma maapealse soomustorniga pöörles võimsal alusel. Selle all esimesel 
korrusel asetsesid suure ringi kujuliselt mürsuriiulid, mis olid valmistatud nurkrauast ja 
nägid välja nagu mesilaskärg. Iga mürsu jaoks oma pesa. Teistel samatüübilistel riiulitel 
hoiti suuri plekkpurke, milles olid olnud püssirohulaengud. 

Peale patarei kuivaks pumpamist kutsuti kohale sõjaväe sapöörid, kes seal leiduva 
lõhkeaine välja, läheduses asuvasse dotti kandsid ja seal lõhkasid. Peale plahvatust nägi 
see ehitis üsna armetu välja. Mürsud kanti kahuri aluse peale kõrvuti ja pärast meie töö 
lõppemist tehti üks võimas pauk. 

Kogu see suur ja võimas kompleks alates Lehtmas asuvast sadamast, teedest, 
raudteest ja lõpetades patareide ning nende juures olevate ehitistega pani mind mõtlema, 
kuidas oli võimalik see kõik vähem kui kahe aastaga küllaltki kvaliteetselt valmis 
ehitada? Tulid nad ju siia ja alustasid praktiliselt tühjalt kohalt. Ei näinud ma seal peale 
linttransportööride, segumasinate ja mõne suure käsiajamiga vintsi mingeid muid 
mehhanisme. Kuidas ja milliste vahenditega see inimmass seal töötas? Sellele küsimusele 
ei oska ma vastata. 
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Võitlus Hiiumaa pärast 
7. oktoobril anti teada, et 176. jalaväerügemendi dessandiks Hiiumaale moodustatakse III 
divisjoni vabatahtlikest mägisuurtükiväe patarei. Andsin ennast sinna üles koos oma 
sõbra Hildendorffiga, kusjuures mina nõudsin Muhu dessandi veristele kogemustele 
toetudes, et suurtükid viidaks üle alles pärast väikese sillapea moodustamist. Seda meile 
ka lubati. 

Samal päeval sain ma kätte musta haavatumärgi Tallinna eest. 
8. oktoobril tõime neli mägisuurtükki Koiklast ära ning moodustasime oma vaba-

tahtlike patarei. Õhtul saime kuulda, et vastupidi meile antud lubadusele peab patarei 
ikkagi koos maabujate esimese lainega maale minema. Sellega oli meie tingimus vaba-
tahtlikuks hakkamise puhul tühistatud. Oma meeste huvides, kes olid ennast üles andnud 
heas usus sellesse lubadusse, ei tahtnud ma sellega leppida. Veensin ka Hilgendorffi ja 
võtsin temaga koos oma rapordi tagasi, kusjuures me mõlemad rõhutasime, et oleksime 
ise loomulikult koos esimese lainega maabunud, aga keeldume seda tegemast koos 
suurtükkide ja nende meeskondadega. Selle peale saabus 9. oktoobril, kui me parajasti 
esimest patareiõppust teostasime, käsk patarei laialisaatmiseks. 

Ratsutasin pärastlõunal Reosse ja pidasin maha põhjaliku jutuajamise major 
Koppiga, kellele selgitasin veel kord meie tegevusemotiive. Meie käitumine ei toonud 
meie jaoks kaasa mingeid tagajärgi, mis on tõendiks selle kohta, et vastutustundlik 
mõtlemine ja tegutsemine polnud Wehrmachtis keelatud. Olin tookord noorim leitnant 
rügemendis. Esialgu anti tegutsemiskäsk 8. patareile täies koosseisus, ent siis juba mägi-
suurtükkidest täielikult loobudes. 

XXXXII armeekorpus, millele meie diviis sinnamaani oli Hiiumaa operatsiooni 
jaoks allutatud, tõmmati muuks otstarbeks välja ning alates 9. oktoobrist määrati meie 
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diviisiülem tema enda eesnime järgi ristitud Hiiumaa hõivamise operatsiooni 
,,Siegfried” juhatajaks. 

10. oktoobril liikusime divisjoni koosseisus risti läbi terve saare üle Reo, Haeska, 
Pamma, Liiva ja Metsküla Pammana poolsaarele, mis asub otse Hiiumaa lõunakalda 
vastas, ning asusime mere läheduses tulepositsioonile. Suurtükipositsioonid olid kitsuke-
sele alale kokku surutud, kuna ainult siit suutsid kerged patareid anda tuld Hiiumaa 
lõunakaldale, mis tuli hõivata. 

Pärast rahulikult möödunud päeva algas 12. oktoobri varahommikul maabumine 
Hiiumaal, mis sedapuhku ei toimunud venelase ootuste kohaselt väina kitsaimas kohas. 

176. jalaväerügement ja 161. luuredivisjon suundusid Hiiumaa lõunakaldale üks 
idast ja teine läänest ning kohtasid üksnes vähest vastupanu. Juba lõuna paiku oli lõuna-
poolne kallas meie kätes. Hindu patarei vallutamise eest sai 176. rügemendi 6. 
kompanii ülem van.-ltn. Pestke Rüütliristi. 

Ltn. Melchin läks meie vaatluspunktiga koos 176. rügemendiga maale, temaga ühes 
oli ka divisjoniülem major Kopp. Andsime lõunakaldale mitu tulelööki, lõpus ka suitsu-
granaatidega, küllap selleks, te tekitada muljet dessandist. 

Vastu õhtut vahetas meid välja armeesuurtükivägi ning meid viidi Pammana pool-
saare idarannikule, Soela juurde sadamasse, kus meid plaanitseti alates kella 24-st peale 
laadida. Pärast pikka ootamist lükati pealelaadimine edasi hommikul kella seitsmele. 
Leidsin patareile natuke lõuna pool väga hea majutuspaiga ühes suuremast tühjast talust 
Meiustes. Et meie öörahu mitte ohtu seada, jätsin meie eemaldumisest sihilikult divisjoni 
teatamata, kuid ilmusin 13. oktoobri hommikul punktipealt kell seitse laadimispaika. 
Leppisin meelsasti divisjonistaabi etteheitega, kes meid oleks kindlasti juba kaks tundi 
varem kohale käsutanud. Öö jooksul oli tekkinud kerge lumikate, mis peagi kadus, see oli 
esimene märk lähenevast talvest. 

Pioneerid olid pealelaadimiseks valmis ehitanud massiivsed purded, mille aarde 
nüüd tulid üksteise kannul mereväe praamid. Meie sõidukid veeresid praamidele vööris 
olevate luukide kaudu. Järgnenud teekond kuni Sõruni Hiiumaa lõunakaldal möödus ilma 
vaenlasepoolse mõjutuseta. Meil tuli ainult õhtuni oodata sadamakoha läheduses, kuna 
üks meie praamidest oli jooksnud natuke maad enne kaldani jõudmist põhja kinni ning 
võttis palju aega, enne kui see lahti tõmmati ja tühjaks laaditi. 

151. rügement, mis oli pärast maabumist võtnud endale läänepoolse rindelõigu ja 
mille juures viibis nüüd ka meie vaatluspunkt, oli sel päeval liikunud edasi piki kaldateed 
loodesse ja jõudnud välja Laartsani. Sain käsu patareiga vaatluspunktile Lassis järele 
jõuda. Asusime pilkases pimeduses teele. Mul oli mitmel korral raskusi õige tee 
leidmisega. Ühel teravnurksel teelahkmel, mida kaardile polnud märgitud, aitas ainult 
rännakukompass mul õiget valikut teha. 

Edasiliikumisel Leedus 1941. aastal oli meie käsutuses ainult parandatud 1:100 000 
kaart Esimesest maailmasõjast, Lätis ja Eestis aga l: 100 000 mastaabini välja suuren-
datud läti-eesti l: 200 000 kaart, kuigi saksa geodeesiaüksused olid 1917/18 koostanud 
Läänemere saarte kohta saksa kaardi mõõdus 1:25 000, millest ma hankisin endale pärast 
sõda koopiad Stockholmi sõja-arhiivist. 

Kui me keskööl Lassi jõudsime, algasid meie vaatluspunkti otsingud. Võisin ühe 
maja teise järel läbi vaadata, kuna uksed lukku ei käinud. Selle juures ehmatasin nii 
mõnegi tubli külaelaniku unest üles ja mõned naisterahvad hakkasid heleda häälega 
kisama. Viimaks sattusin van.-ltn. Boiti otsa, kes mu naabermajja 7. patarei vaatluspunkti 
juurde juhatas. Seejärel asusime öömajale ning võtsime järgmisel hommikul küla lähedal 
tulepositsiooni sisse. Terve selle ja ka järgmise päeva ootasime diviisist tulnud käsu 
kohaselt kogu suurtükiväe ja 162. jalaväerügemendi ületoomist. 

Alles 16. oktoobril jätkus edasitung. Et 151. rügement paigutati nüüd keskmisse 
rindelõiku, liikusime II pataljoni jälgedes kerges lumepihus risti üle kogu saare kirdesse, 
Tatermaa ja Männamaa kaudu kuni Käina kirikukülani ning sealt mööda peateed põhja 
poole pealinn Kärdla suunas. 

Vallist põhjas asusime teest vasakul kerge lumega kaetud heinamaal positsioonile 
ning veetsime seal telkides külma ning ebaõdusa öö. 17. oktoobril liikusime edasi Kärdla 
poole. Tubala küla juures keerasime läände suurele metsaalale ning asusime keset metsa 
tulepositsioonile Koidmast idas. Varustuskomando hankis Koidmast sea, see tapeti ja 
topiti meie välikööki. 
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Pärastlõunal saadeti mind divisjonist tulnud käsu kohaselt eelvaatlejana ette 
Kanapeeksi vahtkonna juurde, seda ,,karistuseks” selle eest, et ma polnud dessandieelsel 
ööl divisjonile patarei lahkumisest teatanud, millest major Koppile ilmselt alles nüüd ette 
kanti. Asjaolu, et sain veeta järgnenud, jällegi väga külma öö mitte metsa all, vaid 
väikeses heinu täis küünis, laskis mul seda ,,karistust” kergelt võtta. Järgmisel hommikul 
pöördusin tulepositsioonile tagasi. 

19. oktoobril oli meie positsioonide piirkond raske 280 mm rannapatarei tule all, 
mille ohvriks langesid 8. patareis kolm hobust ja üks eelik. Meie imetlesime oma 
positsioonidele kukkunud soomusmürsu vägevat otsatükki. Meie vaatluspunktis sai 
haavata jefreitor Kirchner. 

Järgmisel hommikupoolikul kostis mu kõrvu umbes kolmekümne meetri kauguselt 
meesterühma keskelt kerge plekine kolk-satus ning ma nägin mehi laiali pudenemas. 
Kohe pärast seda käis plahvatus. 2. rühma ülem allohvitser Fischer oli ühe leitud vene 
munaja käsigranaadi kogemata lahti päästnud ja kiiresti käest visanud. Otsekui ime läbi 
sai ta ainult ühe killu läbi jalast kergelt haavata. Nüüd ei jäänud mulle tulepositsioonile 
enam ühtki rühmaülemat, kuna vahtmeister Tromm oli rivist välja langenud juba Muhu 
dessandi ajal. 

Meie jalavägi vallutas 18. ja 19. oktoobril Kärdla-Reigi teest põhja pool asuva 
venelaste peamise kaitsepositsiooni, mis sulges pääsu Tahkuna poolsaarele. Seejuures 
saavutas otsustava läbimurde staabiveebel Lisdat. 

20. oktoobril vahetasime lõuna paiku positsioone otse samal maanteel Ristist läänes. 
Kui siis pärastlõunal läks mööda kolonn vene sõjavange, viskas üks venelane otse mu 
jalge ees maanteekraavi mingi pambu. Sellest tuli välja uhiuus lambanahkne poolkasukas. 
Seega oli mul nüüd tervelt kolm kasukat. Kui meid veidi aega hiljem külastas rügemendi-
ülem ooberstleitnant Frankewitz, kinkisin talle ühe neist kahest kasukast, mis ma olin 
kaasa võtnud vene laost Sõrve poolsaarel. Ta kasutas seda kogu üle jäänud sõja kestel 
magamisel küljealusena. 

Pärast seda, kui vaenlane oli ööl vastu 21. oktoobrit oma rannapatareid õhku 
lasknud, varises nimetatud päeval kokku ka vaenlase vastupanu Tahkuna poolsaarel. 
Sellega oli võitlus Läänemere saarte pärast lõppenud. Veriste kaotuste kõrval oli 
vastane kaotanud ka 15 388 meest vangilangenutena, 212 suurtükki, 70 miinipildujat, 309 
kuulipildujat, 18 soomusmasinat ja 602 autot. Meie diviisi kaotused küündisid ilma 
diviisile allutatud toetusüksuseta 2 850 surnu ja haavatuni. 7. patarei oli kaotanud 
kaheksa meest surnute ja kaheksa haavatutena ning jäänud ilma kaheksast hobusest. 
Leningradi meremuuseumis on mõõdutundetu liialdusena juttu 40 000 mehe suurustest 
kaotustest saksa poolel. 

Meie divisjon asus korterisse Hiiumaa looderannikul asuva Reigi kirikuküla juures. 
Mina sõitsin kortermeistrina ette patareile majutuspaiku otsima. Endale leidsin toa nägusa 
tütrega talumehe juures. 

Järgmisel päeval sõitsin koos kahe allohvitseriga meie uue veoautoga, millega olime 
asendanud Kuressaare suurtükiveol rikkiläinu, Tahkuna poolsaarele vene rannapatareisid 
vaatama. Auto ukrainlasest juht oli meiega vabatahtlikult ühinenud ning jäi kuni uus-
aastani patarei juurde. Teel kohtasime hauptmann Pankowit, kes oli parajasti läinud tülli 
kellegi kohaliku elanikuga. 

Poolsaare kirderannikul sattusime venelaste kindlustusele. Liivaluitesse oli peidetud 
tohutu betoonpunker, nähtavasti oli see patarei tulejuhtimiskeskus. Asusime rauduksest 
sisse ning läksime mööda pikka betoonkäiku edasi. Telefonijaamast kostis lakkamatult 
valju helinat. Et me polnud rumalal kombel taskulampi kaasa võtnud, süütasin tee 
valgustamiseks ühe tuletiku teise järel. Kui ma parajasti kolmandat või neljandat põlema 
tõmbasin, seisin äkitselt püstloodis allapoole mineva šahti serval, kuhu oleksin järgmise 
sammuga kukkunud. Suurtükke polnud ma näha saanudki. Grupp meie allohvitsere 
külastas hiljem sama patareid ja pani seejuures kogemata rajatise põlema. 

Järgmistel päevadel saime esialgu rahu. 24. oktoobril toimus sõidukite ülevaatus. 
Samal päeval saabus teistele patareidele lahkumiskäsk. 151. rügement pidi koos meie 
III divisjoniga jääma saartele garnisoniks, samal ajal kui diviisi ülejäänud väeosad 
pidid võtma enda peale Lääne-Eesti rannakaitse. Hiiumaale oli määratud III pataljon koos 
7. patareiga. Kujutlesime juba, et jääme talvel Läänemere külmudes kõigist ülemustest 
äralõigatult üksi suurele saarele. Meie patarei määrati julgestama kaldalõiku Kõpu 



Hiiumaa 1941  337 / 366 

poolsaare läänekülje ja Tahkuna poolsaare põhjakalda vahel, mille keskel asus meie 
majutuspaik Reigi. Seejuures pani vahipostid välja Omakaitse, järelvalvet nende üle pidin 
ltn. Melchini korraldusel teostama mina. Nõnda siis ratsutasin järgnevail päevil korduvalt 
piki meie kaldalõiku ja kontrollisin vahiposte, enamasti eakamaid kalureid. 

Kolm päeva pärast lahingute lõppu leiti patarei rivistusplatsi kõrvalt küünist üks 
vene sõdur, kes oli seal nii kaua peidus olnud hirmust, et me ta maha laseme. 

25. oktoobril, kui divisjon oli varahommikul Saaremaa suunas lahkunud, ilmusid 
meie kantseleisse kaks vene madrust, kes väitsid, et nad olid tulnud pargasega üle 
Hangöst, Nõukogude tugipunktist Soome edelarannikul. Oma aluse olid nad randa 
jätnud. Me hüppasime koos ülemvahtmeister Plewaga otsekohe jalgratta selga ja 
pressisime tugevas vastutuules Reigi lähedal olevale maaninale. Seal õõtsus umbes 20 
meetri kaugusel kaldast väikese neeme varjus tõepoolest pargas. Tahtsime sellega 
loomulikult tutvuda ning püüdsime kõigepealt seda teha jalgu lahti võttes. Kuid vesi oli 
liialt külm ja sügav. Kui asusime parajasti parve tarvis puunotte kokku korjama, ilmus 
kohale üks vana kalamees Omakaitsest, kellel olid jalas üsna pikad käänistega saapad. 
Märkide abil tegi ta meile selgeks, et viib meid seljas üle. Nii rippusime nagu 
klammerduvad ahvid ta seljas, sellal kui tal tuli saapaid veel kätega ülespoole sikutada, et 
need vett täis ei valguks. See pidi küll haruldane vaatepilt olema. Paadis võtsin endale 
sõjalipu ja vaatasin paadisisemuse üle. Mingeid dokumente ma ei leidnud. Lasime ennast 
tagasi kanda ja käskisin paadis leiduva diislikütuse võtta meie veoauto tarvis. Seejärel 
teatasime leiust mereväele, kes paadi minema vedada laskis. Mõlemad madrused koos 
eelmisel päeval vangistatud venelastega saatsime edasi lähimasse sõjavangide 
kogunemispunkti. 

Lähimad päevad kulusid ratsasõitudega rannavahtide juurde; korra käisin veel 
Tahkuna poolsaarel. Seejärel pidi 1. novembril algama regulaarteenistus. Lugesin 
hommikul rivistusplatsi ääres kantselei kõrvale välja pandud mustalt tahvlilt, et pärast-
lõunaks olid ühteaegu määratud nii suurtükiõppus kui ltn. Melchini õppus all-
ohvitseridele. Kuna ma ei osanud suurtükiõppust ilma allohvitserideta endale hästi ette 
kujutada, laususin endamisi: ,,Kui vaimukas! Suurtükiõppus ilma allohvitserideta!” Seda 
pidi keegi lähedalseisnud allohvitseridest kuulnud ja edasi rääkinud olema, sest õppuse 
ajal ilmus ltn. Melchin kohale ja hüppas mulle selle ütluse eest peale. 

Aga meie talverahul Hiiumaal oli peagi lõpp. Olin parajasti jõudnud oma pererahva 
tütrega veidi sõbruneda, kui 2. novembril saabus käsk lahkuda mandrile. Kiire ränna-
kuga jõudsime 3. novembril Kärdla ja Käina kaudu Viirini saare lõunatipus otse Sõru 
sadama juures. Järgmisel hommikul liikusime pealelaadimiseks kaldale. 

Vahetult sadamapaiga juures oli kaksteist saksa sõdurihauda, keskel neli, mis 
pärinesid saare esimesest hõivamisest 1917. aastal, ja neist kummalgi pool veel kaks 
korda neli samast päevast 24 aastat hiljem. 

Meie eel laaditi peale II pataljon, nii et meil tuli pikalt oodata. Võtsime oma eel-
käijatelt üle suure lõkke, mille veeres me ennast ooteajal soojendasime. Järgmisel päeval 
kuulsime, et pärast meie ärasõitu oli keegi tarkpea visanud tule õhutamiseks lõkkesse 
tankimiini, mille plahvatus oli tekitanud märkimisväärseid kaotusi. 

Peale Soela väina ületamist maabusime pärastlõunal Saaremaal, Soelas ning 
liikusime mööda põhjakallast kuni Randvereni. 5. novembril läks teekond edasi Orissaare 
ja Muhu tammi kaudu Pädasteni Muhu lõunarannikul ja järgmisel päeval Kuivastusse, 
kust meid viidi praamidega mandrile, Virtsusse. Lihula kaudu minnes jõudsime kella 23 
paiku Kirblas järele oma voorile, mis oli Saaremaale maha jäänud, ja kogu ülejäänud 
divisjonile. 

Välja arvatud väike Osmussaar Eesti looderanniku juures, mille 5. detsembril hõivas 
merevägi, olid kolm Balti riiki nüüd tervenisti Saksamaa võimu all. Võitlus saarte pärast, 
Wehrmachti kolmas kolme relvaliigi ühisoperatsioon pärast Norra ja Kreeta 
vallutamist, oli püstitanud meie diviisi ette ülesande, millist sellisel kujul saksa poolel 
enam kogu sõja jooksul ette ei tulnud. 

Mulle oli see operatsioon toonud esimese iseseisva juhtimisülesande ning andnud 
dessandi, tammiületuse, Lööne pärast löödud lahingu ja Sõrve poolsaare punkri-
tulistamise näol iseäranis meeldesööbivaid lahinguelamusi. Tundsin juba ennegi erilist 
seotust Eestiga, nüüd olid mu suhted nende kolme saarega omandanud täiesti erilaadse 
iseloomu. 
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[2001] Läänemaa. Aleksander Jakobsoni jutustus 
Sortside saladused XII. Läänemaa ja saarte kommunistid kutsetööl. 2001 

 

Hiiumaal 
Rohukülast lähtunud laevad randusid kõik õnnelikult Hiiumaal - Heltermaal. Sealt siirduti 
saare adm. ja maj. [19] Keskusse Kärdlasse. Saarel hakkasid tööle partei maakonna-
komitee, samuti maakonna TK, miilits ja teised. Militsionääre pääses Hiiumaale 22 
meest. Igas vallas oli tegevuses partorg ja komnoorte org. Nende tähtsamaks ülesandeks 
oli sõjaväe abistamine kindlustustööde läbiviimisel; viljalõikuse, kartulivõtmise, vilja-
peksu organiseerimine ja abistamine. 

Eriliseks ülesandeks veest pääsnute abistamine - neile riiete ja pesu muretsemine. 
Selleks ja sõjaväevõimude tarvete rahuldamiseks tuli organiseerida kohapeal õmblus-
töökoda, mis tuli organiseerida saarel leiduvate vahenditega. Samuti tuli saarel kokku 
korjata anoodpatareid sõjaväe raadiosaate-aparaatuuri tarvis. Okastraati kindlustustööde 
jaoks saadi talude karjamaadelt. Kohalikud inimesed loovutasid seda meeleldi. Parašütis-
tide võimaliku maandumise vastu taoti põldudele ja lagendikele iga 5 meetri taha vai. 
Kaitsekraavid kaevati Kärdla alla (peamiselt kohalike tööliste abil), Jausa randa, Kassari 
saarele, Heltermaale ja Tahkuna poolsaare eraldamiseks. 

Kogu 7 nädala kestel, mil me saarel viibisime, tuli teha pingelist tööd. Inimesi oli 
Hiiumaal umbes 15 000. Osa viimati mobiliseeritud meestest jäi ära saatmata, nad jäid 
organiseeritult Eesti pataljoni ja neid kasutati mitmesugustel töödel. Garnison oli umbes 
4000 meest. See koosnes 2 jalaväepataljonist, mis olid organiseeritud endistest kohalikest 
ehituspataljonidest ja endistest väiksematest väeüksustest (suurtükiväelased jne.) Sõjaväe-
laste meeleolu oli üldiselt kaunis rahulik. Vaenlase dessanti saarel üldiselt ei kardetud. 
Saart peeti kahuritega korralikult varustatuks, kuid elavjõudu saare kaitseks oli vähe. 

Teised lood olid Vormsi saarega. Vaenlane tegi sinna esimese dessandi idast 7. sept. 
Meie kaitsegarnisoniks oli saarel ainult 40 meest, hiljem saadeti juurde Raskemad võitlu-
sed, mis kestsid 3 päeva, käisid saare lääneosas. Eriti pidas madruste salk 2 päeva tule-
tornis vastu. Pealetungivaid sakslasil oli Vormsil umbes 500. Meie kaitse oli kõige 
ägedamate lahingute [20] ajal ligikaudu 200. Meie poolt jäid kaotsi tuletornis võidelnud 
mehed, nende hulgas eestlane Pruul. Osa madruseid Vormsil katsus end mõnda aega 
varjata kohalike kalurite juures, mis mõnel ka õnnestus. Paar nädalat pärast saare lange-
mist saabus Hiiumaale kaluripaadiga 6 madrust, kes olid end varjanud ühe rootslasest 
kaluri juures. 

Vormsi langes sakslaste kätte 13. sept. Vormsilt tahtis vaenlane edasi tungida Hiiu-
maale, löödi aga tagasi. Seejärel jättis ta saare nii maa kui ka mere poolt mõneks ajaks 
rahule. Kuid kogu aja arendas vaenlane elavat tegevust õhus. Süstemaatiliselt üritatud 
pommitamisega püüdis ta hävitada veesõidukeid Hellermaal ja Kärdlas. Kärdlas oli üks 
laev muuseas saanud madalikul kõrvaltabamuse, hakkas lekkima ja vajus põhja peale. 
Kuid eemalt jäi mulje, nagu istuks laev raskelt laaditult sügavalt vees. Saksa lennukid 
pommitasid siin teda korduvalt. Üldiselt valitses vaenlane õhku täielikult. Saksa lennukid 
pildusid ka lendlehti eesti ja vene keeles. Lendlehtedes kutsuti sõdureid kommuniste, 
komissare ja politrukke hävitama ning alistuma. Ka olid lendlehtedele trükitud maa-
kaardid, mis näitasid kui kaugele Nõukogude aladele on sakslane tunginud. Meie omalt 
poolt avaldasime üleskutse Hiiumaa rahvale. Paljundasime kirjutusmasinal 50 eks, 
saatsime koolidesse ja valdade TKdele. Seda loeti ette ka rahvakoosolekutel. Iga päev 
avaldasime eesti keeles Nõuk. Informbüroo teateid, paljundasime neid 20 eks., saatsime 
neid valdadesse, Kärdla vabrikusse ja Eesti pataljoni. Nende vastu oli kõikjal suur huvi. 

Koolid panime käima 1. okt. pärast sellele eelnenud õpetajate nõupidamist. Raskusi 
oli meil rahadega. Oma ürituste finantsilise külje korraldamiseks andsime kohalikule 
krediidiühingule Riigipanga osakonna funktsioonid. Sinna õiendati maksud, läbikäigu-
maksud jne. Sealt saadi raha palkade maksmiseks admin.-aparaadile, õpetajatele, sõja-
väele ning muude väljaminekute katmiseks. [21] 

Osa Kärdla riidetagavaradest evakueerisime Hankosse, osa andsime Punaarmeele. 
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Vilja peksmisel oli /kõige/ suuremaks raskuseks petrooleumi puudumine. Rakendasime 
peamiselt (Maha kriipsutatud. Koost.) hoburehepeksu. Viljapeksust teostasime umbes 
85–90%. 

Karja rekvireerimine Hiiumaal toimus ulatuslikumalt kui mandril. Majapidamistele 
jäetavad normid olid siin väiksemad kui mandril: 1 veis, 3 lammast, 1 siga. Rekvireeritud 
loomad läksid sõjaväele. Osa lihast saadeti ka Hankosse. Sinna oli määratud ka kartuli-
laadung, mis aga vaenlase poolt põhja lasti. (Maha kriipsutatud. Koost.) 

Hiiumaa vallutamine 
Ööl vastu 12. okt. tegi vaenlane katse saata Saaremaalt ja Vormsilt Hiiumaa rannikule 
samaaegselt 5 dessanti: Suursadamasse, Heltermaale, Kassari saarele, Jausa randa ja 
Nurstesse. Mujal peale Nurste need dessandid likvideeriti, kuid seal tuli randa umbes 800 
meest ning dessanti õnnestus edasi arendada. Vormsilt saadeti Suursadamasse 20 kaatrit. 
Suurtükitulega need hajutati ning 6 purustati. Teised pöördusid tagasi. Nüüd tulistati neid 
ka Vormsilt sakslaste poolt. Kaatrid tegid uue katse Suursadamasse pääsemiseks. Meie 
suurtükitule tõttu see ei õnnestunud. Kaatrid pöördusid uuesti Vormsi poole tagasi. Kui 
mehed hakkasid Vormsil randuma, niideti nad sakslaste kuulipildujatulega maha. Need 
olid Eesti kaitseliitlased. Sellest kirjutati ka meie Hanko ajalehes. 12. okt. hommikul 
hävitati meie suurtükitulega 3 kohas Hiiumaa rannikul umbes 23 vaenlase kaatrit ja mitu 
suuremat pargast. Nurstes maabunud Saksa dessant asus arendama oma operatsioone 
lõuna pool läbi Emmaste (?) Tohvri baasi vastu. Baasi vallutamine aga esialgu äpardus. 
Baas pidas vastu kuni laskemoona lõppemiseni ning langes 13. okt. 

Edasi liikus vaenlane Jausa poole, sealt Käinasse, kuhu jõudis 15. okt. Meie tagane-
vad väeosad tõmbusid põhjapoole. Nõmba all kujunes kaitseliin, kus võideldi kuni 
17. okt. Juba samal päeval arenesid võitlused Kärdla all. 

Kärdlast oli kõik väärtuslik evakueeritud. Kärdla vabriku süütasid vaenlase pommid. 
Meie patareid tegid edasirühkivale vaenlasele kõikjal suurt kahju. Eriti vapralt võitlesid 
meie sõdurid. Juhtkonnas aga oli märgata demoraliseerumist, eriti levis joomine. Rahvas-
tiku suhtumine Nõuk. [23] valitsusse ja sõjategevusega kaasnevatesse ülesannetesse oli 
ülihea. Ja seda hoolimata ka sõjaväe poolt sageli esinevaist omavolijuhtumeist, eriti 
rekvireerimise alal. 

Enne 17. okt. koondati meiepoolsed suuremad sõjajõud Tahkuna poolsaarele 
kindlustatud kaitseliini taha. Mina läksin sinna 17. okt. peale sõjaväevõimude linnast 
lahkumist. 17.–19. okt. käisid võitlused Tahkuna kindlustatud liinil. Vaenlase poolt võtsid 
osa lennukid ja suurekaliibrilised miiniheitjad. Meil lennukeid ei olnud, olid suutüki-
patareid ja kuulipildujad. 

19. okt. murdis vaenlane Tahkuna kaitseliini kolmest kohast läbi: mõlemast rannast 
ja keskel Malvaste koolimaja juurest. Sama päeva õhtul kogunes demoraliseeritud 
sõjavägi - umbes 1000 meest - nõuk. võimu ajal ehitatud Lehtma sadamasse. Poolsaarel 
süüdati kõik, ka Tahkuna hospidalid. Poolsaar oli tulemeres. Sõjaväe käitumine oli 
üldiselt siiski rahulik ja külmavereline. 

Minu pääsemine Hiiumaalt oli enam-vähem juhuslik. Saare komissar juhatas mind 
Tahkunasse, kust laev pidi aktiivi peale võtma. Tahkunast juhatati Lehtmale. Saabus 
hommik, aga laeva ei olnud kusagil. Saare komandant ja komissar olid Lehtma sadamas. 
Hommikul umbes kella 7 ajal ilmusid sadamasillale saare komandant Konstantinov (??) 
ja komissar Belov +++ torpeedokaatril valmistusid ärasõiduks. Ühes polkovnik +++ ka 
minul ja Läänemaa prokuröril sm Kareval +++ Hiiumaalt pääseda (kuna tekilekippuvaid 
punaväe sõdureid tõrjuti tagasi. Paat lükati juba eemale. Tõmbasin selle nööri pidi tagasi 
ja hüppasin paati. Samuti hüppas Läänemaa prokurör Kareva. Teise paati hüppas veel 
RJK Läänemaa osakonnast Kansi. (Kursiivis tekst üle kirjutatud. Koost.) 

20. okt. päeval lahkusid Tahkuna poolsaarelt veel 4 mootorpaati. Mootorpurjekas 
„Maria” tuli pooltühjalt, sai teel Hankosse 2 pommi, neist ühe pihta, kuid see ei lõhkenud. 
Hiiumaalt pääses umbes 16 (ülekirjutus 200! Koost.) inimest, [24] teised jäid sinna. Maha 
jäi Partei maakonnakomiteest Madisson, Hiiumaalt (maha kriipsutatud.) - Üksik, SARKi 
ülem Reinpere, miilitsaülem Zebrin, varumiskom. Volinik Lomin, militsionäärid, RJK 
kaastöölised. Paistis, et +++++++++++++ +++++++++ +++++++  

Hankost kavatseti evakueeruda juba 26. okt. Oli juba kõik selleks valmis. Tegelikult 
lahkusime Hankost 21. nov. viimastena. Suur osa väge ja varustust oli juba enne ära 
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saadetud. Lahkusime 8 laevaga. Sõit üle miiniväljade oli raske ja ohtlik. 
22. nov. saabusime Hoglandi, kust väljusime 24. nov. õhtul. 25. nov. hommikul 

liikusime edasi Leningradi. 
 

Tõendan, et eelpool kirja pandud usutlus on üles kirjutatud vastavalt minu jutus-
tusele, mis sisult vastab mulle teada olevaile tõsiasjadele. 

1. sept.1942. a. /Jakobson, Al-de r Mihkli poeg/  
Endine Läänemaa EK(b)P Komitee sekretär 

Allkirja võtnud 1. sept. 1942. a. /A. Jakobson/ [25] 
 
 

[2004] Vahtrepa kahurilugu selgunud 
Endel Saar Ajaleht Hiiumaa 7. veebruar 2004 

Eelmises lehenumbris kirjutasime teetööliste poolt leitud ja Hiiumaa Muuseumi hoovi 
toodud Vene 76-millimeetrise kahuri osast, mis tekitas mitmeid küsitavusi. 

Samal õhtul helistas Salinõmmest Johannes Maar, alustades oma juttu nii: 
„See kahur, millest tänases lehes jutt, ei ole Suuremõisa kahur, vaid see oli Aruküla 

kahur.” Edasi teadis mees rääkida, et 1941. aasta oktoobris, kui sakslased hakkasid 
Saaremaalt Hiiumaale dessanti tegema, oli üks Vene kahur üles seatud Arukülas Kinnase 
talu karjamaal kadakate vahel. See kaugelaskekahur oli välja sihitud Sõru sadama peale, 
kuid tule juhtimine oli puudulik ja kahurimürsud lendasid siia-sinna metsa laiali. Nagu 
Jausa küla mees Jakob Lige kunagi oma pojale rääkis, oli mürske lennanud Jausa meeste 
heinamaadele, tekitades seal suuri auke. 

Kohalikud mehed teadnud sõjapäevil öelda, et Sarve kahur tulistab. 
Maarile teadaolevalt lasknud Aruküla kahur üksikuid mürske ja peitunud kohe 

uuesti kadakate varju. Saksa lennukid, mida oli siis Hiiumaa kohal rohkesti, tulnud pärast 
kahurisähvatust kohe Aruküla kohale tiirlema. Kahur jäi aga leidmata. Nii kestnud see 
nädalapäevad, kui lõpuks üks lennuk avastanud kahuri ja pommitanud selle puruks. 

Aastail 1956-1957 tekkis pioneeride algatusel suur vanaraua kogumise kampaania. 
Siis tehti tarbijate kooperatiivi kauplustele ülesandeks vanarauda kokku osta. Aruküla 
mees Theodor Roosileht, 10-lapselise pere isa, kutsunud naabrimehed appi, ajanud 
kahurist järelejäänud tüki (muu olevat varem laiali tassitud) vankri peale ja läinud sellega 
Suuremõisa kauplusse, mida sel ajal tunti Allase poena. 

Theodori käest kahurijuppi vastu ei võetud, sest sel oli hülss sees, ohtlik, ning mehel 
kästi poe juurest kaduda. Theodor oli üle kahe aasta teeninud Eesti sõjalaevadel 
„Vambola” ja „Lennuk” minöörina. Ta võttis pärast sõda mitmeid sealtkandi randadesse 
tulnud meremiine lahti ja tegi kahjutuks. Nõnda viis ta kahuritoru Vahtrepa tee otsa ja 
eemaldas sealt hülsi. Kuid õhtu oli käes ja pood kinni. Siis lükati kahuritoru teekraavi ja 
Theodor selle vastu rohkem huvi ei tundnud, ka teised mitte ... kuni teemehed nüüd selle 
leidsid. Nii oligi naistel õigus (eelmises lehenumbris ilmunud jutu põhjal), et 
Suuremõisas mingit kahurit ega laskmist ei olnud. 

 

[2006] Kuidas „varastati „kalamehi? 
Sõruots - Hiiumaa lõunarand I. Endel Saar. 2006, lk 127–130 

1940. aasta suvel, kohe, kui Eesti annekteeriti Nõukogude Liidu koosseisu, kehtestati 
kõikjal piirialadel, eriti saartel, nõukogulik piirikaitsesüsteem. See oli ühe kõige 
rahulikuma elukutse esindajatele, kaluritele, algul üsna arusaamatu. Et minna kalapaadiga 
merele võrke laskma või nõudma, pidi iga kord Vene piirivalve (nagu kalurid kutsusid) 
käest kirjalikult loa võtma. Kohalikele rannameestele anti luba alati, vajaduse korral 
lubati neil ka ööseks merele jääda. Aegapidi harjuti uue korraga, mis kalureid eriti ei 
häirinud. Nõnda käidi kalal 1940. aasta sügisel, samuti järgmisel kevadel. 

21. juuni õhtul 1941 läks Sõru sadamast merele võrke laskma kaks sõupaati. 
Ühes olid Viiri küla mehed Markus Lippu ja Theodor Piil, teises August Teekel, Andrei 
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Härm ja Joonas Pärtel Ranna külast. [ ... ] 
Meeste saladuslik kadumine oli kõigile arusaamatu ja tekitas šoki kogu ranna-

rahvale, eriti kaduma jäänud meeste kodudes. Kuna samal ööl, mil mehed kadusid, algas 
sõda, siis ei lubanud Vene piirivalve alates 22. juunist Sõru rannast merele enam 
mitte ühtegi kalapaati. Räime- ja tursapüük oli selleks suveks läbi. Oktoobri lõpus, kui 
sõjamüra oli vaikinud, võinuks veel siiapüügile minna. Aga sel sügisel tuli varakult külm, 
võttis merele jääkirme peale ja sõupaatidega enam merele ei pääsenud. Pealegi kardeti 
meres olevaid miine. 

Sel päeval, kui mehed kaduma jäid, saadi raadiost teada kaks ärevat sõnumit. 
Esiteks: sõda on alanud ja Saksamaa on Nõukogude Liidule kallale tunginud. Teiseks 
kuuldi õhtul Soome raadiost, et Saksa salaluure on öösel Eestimaa randadest kinni 
võtnud ja kaatritega Soome toonud 43 kalameest. Seda uudist kuuldes hingati Ranna 
küla kolmes peres kergendatult - vähemalt elus. 

 

[2006] Lahingud Eesti saartel septembris ja oktoobris 1941 
Toomas Hiio 

Ülevaade 1941. aasta sõjasündmustest Eestis 
Eesti sõjamuuseumi - Kindral Laidoneri muuseumi aastaraamat 6/2006 

Balti sõjalaevastikule allus Saaremaal ja Muhus 18 615 meest. Hiiumaad ja Vormsit 
kaitsesid 5048 meest. Kaitset juhtis Läänemere rajooni rannakaitseülem kindralleitnant 
Jelissejev; Hiiumaa ja Vormsi kaitse juht oli polkovnik A. Konstantinov. Saartel oli 142 
rannakaitse-, väli- ja õhutõrjesuurtükki, 8 torpeedokaatrit ja 12 hävituslennukit. 

Väegrupi „Nord” ülemjuhatus tegi saarte vallutamise ülesandeks XXXXII 
armeekorpusele, kelle alluvusse jäeti 61. ja 217. jalaväediviis. 61. jalaväediviis sai enne 
saarte vallutamise algust seniste kaotuste korvamiseks kahe marsipataljoniga vastavalt 
928 ja 875 meest, 217. jalaväediviis 859 meest. Korpus sai oma alluvusse ka „Erna” salga 
baasil formeeritud eesti pataljoni ülemleitnant Kurt Reinhardti juhtimisel. „Erna” osales 
Lääne-Eesti saarte vallutamisel 217. jalaväediviisi alluvuses. 

4. septembril vallutas 61. jalaväediviis uuesti Virtsu poolsaare. Laevastiku roll saarte 
vallutamisel oli väike: Saaremaal, Hiiumaal ja Osmussaarel paiknesid 
kaugelaskesuurtükkide patareid, samuti oli meri tugevasti mineeritud ja Saksa väejuhatus 
ei soovinud oma suuri laevu ohtu seada. Pealegi oli Balti laevastik selleks ajaks oma 
suuremad laevad juba Soome lahe idasoppi viinud. Suuremad sõjalaevad Lääne-Eesti 
saarte vallutamisel olid Soome mereväel. Kaks rannakaitse soomuslaeva – „Ilmarinen” ja 
„Väinämöinen” – kuulusid pettemanöövri „Nordwind” koosseisu, mis pidi septembri 
keskel imiteerima dessanti Ristna neemele. „Ilmarinen” sõitis miinile ja läks põhja. 
Soomest toodi saarte vallutamise operatsiooni toetuseks 72 kaluripaati. Alles septembri 
lõpus osalesid Saksa ristlejad „Emden” ja „Leipzig” Sõrve vallutamises ja oktoobris 
pommitas „Köln” Ristna patareid Hiiumaal. 

Suure väina ületamise põhiraskust kandsid 904., 905. ja 906. ründepaatide komando 
220 paati. Ründepaadid olid maaväe koosseisus, sest olid ette nähtud jõgede ületamiseks. 
Suure väina ületamine kavandati suure Venemaa jõe ületamise eeskujul. 14. septembri 
varahommikul tegi 61. jalaväediviisi 151. jalaväerügement 180 ründepaadil dessandi 
Muhu saarele. Saar vallutati 16. septembriks ja samal hommikul tungis 151. 
jalaväerügemendi pataljon üle Väikese väina tammi Saaremaale. 

20. septembri pärastlõunal lendas Saksa lennuk üle Kuressaare ja teatas: õhutõrjet ei 
ole, inimesed lehvitavad, Eesti lipud lehvivad. 21. septembril vallutati Kuressaare. 
Punaarmee kindlustas end Sõrve poolsaarel. Sõrve vallutati 61. jalaväediviisi kahe 
rügemendi rünnakuga maad mööda. Meredessandiks oli rand liiga kivine ja 
dessantaluseid hoiti Hiiumaa vallutamise jaoks. Pärast kümmekond päeva kestnud raskeid 
lahinguid hakkasid punaarmeelased end 3. oktoobril vangi andma. Nende lennuvägi 
lahkus Leningradi. 5. oktoobril varises kokku Sõrve kaitse. Ööl vastu 6. oktoobrit langes 
kaitse juht, 3. üksiklaskurbrigaadi ülem polkovnik P. Gavrilov. 

8. oktoobri õhtul andis XXXXII armeekorpuse peakorter juhtimise üle 61. 
jalaväediviisile, korpuse juhatus ja korpuseüksused pandi rongile ja saadeti Iasisse 
Rumeenias. Hiiumaa vallutamist juhtis 61. jalaväediviisi ülem. 12. oktoobril tegi diviis 
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Saaremaalt dessandi Hiiumaale. 16. oktoobri õhtul vallutati Kärdla, 18. oktoobril Kõpu 
poolsaar. Punaarmee üksused kindlustusid Tahkuna poolsaarele rajatud punkrivööndi 
taha. 

19.–21. oktoobrini murdis diviis oma kolme rügemendiga Punaarmee kaitse 
Tahkuna poolsaarel. Kokku võeti Hiiumaal u. 3000 vangi ja hävitati kuus rannapatareid. 
Mitusada Punaarmee sõdurit ja ohvitseri põgenes üle mere Rootsi ja interneeriti seal sõja 
lõpuni. 

Punaarmee kätte jäi veel vaid Osmussaar. Sinna ehitas Balti laevastik 1940. aastal 
kaks nelja suurtükiga patareid: 180 mm-se ja 130 mm-se. Sakslased loobusid 
kaotusterohkest operatsioonist Osmussaare vastu, sest Saksa rannapatareidest piisas 
sealsete patareide vaoshoidmiseks ja loodeti, et Punaarmee evakueerub Osmussaarelt 
varem või hiljem ise. Oktoobris asus saarel 61. jalaväediviisi luureandmetel ligi 2000 
meest. 8. septembrist oli Osmussaar allutatud Punaarmee Hanko baasile, mille ülem oli 
kindralleitnant Sergei Kabanov. 22. novembril andis ta käsu Osmussaare garnisoni 
evakueerimiseks Hankosse. Hanko enda evakueerimine algas detsembri alguses. 3. 
detsembril sõitis Hankost lähtunud „Jossif Stalin” miinile ja triivis Eesti randa, 1000 
punaarmeelast võeti vangi.  

4. detsembril hõivasid soomlased Hanko.  
5. detsembril 1941 sõitis mere-suurtükiväe leitnant Abitz mõnekümne mehega 

Paldiskist Osmussaarele. Saar oli maha jäetud ja mineeritud, objektid õhku lastud. Külast 
läänes, kruusaaugus, leiti bolševike poolt maha lastud eestlaste laibad. Leitnant Abitz 
heiskas Saksa sõjalipu ja pöördus tagasi. 

Sellega lõppes sõjategevus Eesti pinnal. 
 
 
 

[2009] Kolme küla lugu. Kaleste, Ojaküla, Ülendi 
Riho ja Külli Saard. Kolme küla lugu. Kaleste, Ojaküla, Ülendi. 2009, lk. 84-55 

Endel Ulla mälestused 
[ . . . ] 
1940. aastal algas Kalestes sadama ehitus. Kaleste kohal on olnud tegelikult juba 
ammustest aegadest vana laevade laadimiskoht ennekõike metsamaterjali väljaveoks, 
mistõttu siinne merepõhi on täis huvitavat ajalugu. Siit on leitud vanu Rootsi aja masti-
puid ja 20. sajandi alguse puuhalge. Ja ometi tuleb selle tõdemuse kõrval märkida, et 
Kõpu mõisavalitsejaks 19. sajandi lõpul olnud Peeter Reikmann ei pidanud Kalestet 
sadamaks, vaid ainult metsamaterjali väljaveo laadimisplatsiks. 1940. aasta augustist 
alustas ENSV Veeteede Talituse Ehitusamet Kaleste sadama ehitust, 1. augustist 
25. augustini ehitas sadamat vaheldumisi 37 kuni 48 töölist. 26. augustist kuni 
1. septembrini töötas objektil 47 inimest Kõpu poolsaarelt. 

„Juba talvel tulid siia kaks inseneri, teine venelane ja teine rääkis eesti keelt. Tegid 
kohalike meeste abiga mere jääl mõõtmisi silla ehituseks. Maal oli suur valge märk ja 
merel oli teine, kust paistis Kõpu majak ja selle kursiga tulid suured laevad päris ranna 
lähedale. Nii on see sõjasadamaks parim koht, kuhu ei saa vaenlase allveelaevad tulla. 
Kevadel (1941) hakkas siia Eestimaa igast poold rahvast kokku tulema. Tulid Tallinnast, 
Pärnust, Viljandist, Tartust, Muhu saarelt ja sepaks oli üks mees Kihnust. Neid oli 
igasuguseid. Suuri veoautosid oli neli. Mõne juhil oli ka perekond kaasas, sest mõnel 
võeti ka kodu ara, kuid auto jäeti. Meil oli aitas toidu ladu, kus olid suured võikastid, 
peale kirjutatud „Estonian Brand butter”. Oli igasugu toitu, suur valik vorsti ja juustu. 
Laomeheks ja pagariks oli Viljandimaalt pärit endine poliitvang Jaan Kallas, kes akkas 
meestega vaidlema, et kommunism on see õige riigi kord. Teised vastu, et vaata, kuidas 
inimesi ära viidi ja tapetakse. Seepeale ütles, et see küll õige ei ole. Tema on seda partei 
põhikirja lugenud ja elab selle järgi. Kingsepa oli tal kül selge. Suurepsi Eduard õmbles 
talle kinga pealseid. Kuid mees kadus, väike kingsepa haamer on mul veel temast 
mälestuseks.” Mälestusi Kaleste sadamast ja möödunud aegade merendusajaloost aitas 
hiljem hoida ka „Hiiu Kaluri” kolhoosi traallaev „Kaleste”. 
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Kui 1941. aasta juunis sõda algas ja Kaleste sadama ehitus lõpetati, tuli siia 
randa üks sõjaväeosa. Peagi lendasid õhus ka Saksa lennukid, mis vahest kuulipildujast 
lasksivad eriti seda telefoni liini, mis Ristnast Pallile läks. Üks sõdur käis meild iga päev 
ohvitserile piima viimas. Ükskord tuli ta ise ja siis see lennuk tuli, tema ei julgend välja 
minna. Lennuk lasi kuulipildujast ja lasti ka maald vastu. Kui pärast ohvitser randa 
jõudis, kostis seald vali sõim ja kisa. Võis arvata, et nii nad reetsid oma asukoha. Peagi 
jõudsid siia randa viimsed põgenikud Saaremaald. Neil oli selleks paati vaja, et 
põgenikud laeva peald maale tuua. Meil seisis aja ääres suur kahe aeru paariga sõudepaat. 
Siis tuli hulk sõdureid ja lohistasid selle randa, siis peagi tuli Saksa lennuk, mis ründas 
neid kaks korda, ka maald anti vastu. Palju neid surma sai, seda ei tea. 

Varsti tulid Tahkunast kaks veoautod. Äraminiate seas oli palju erariides inimesi. 
Kui sakslased Emmastesse maale tulid, läks see väeosa kohe neile vastu. Võtsid naabri 
hobuse ja meie vankri, mis jäidki kadunuks. Randa nad jätsid miini välja, kus kaks 
kohalikku meest surma said. Pärast panid sakslast sildid ülesse „Achtung - Minen!”. 
Hiljem tegid maa puhtaks, ega nendele neid palju ei jäänudki, sest kohalikud oskasid neid 
juba lahti võtta. See materjal oli ju talumeestele väga tarvilik. Tehti põllud kividest 
puhtaks, uudismaald kännud ära ja need siis tõrvaks teha. 

Varsti saime ka oma kodus sõja hirmu tunda. Ei tea, miks see Palli patarei akkas 
Kaleste küla laskma või oli siin merel Saksa laevu, vähe neid mürske mereni ulatas, 
kõik langest küla äärde metsa, kuid kaks mürsku langest küla sisse. Oleks need 200 
meetrit enne maha langend, oleks kaks maja pihta saand. Meil lõi üks kild akna katki. 
Olime sel ajal keldris, maa põrus ja liiva tuli laest kaela vahele. Kui vaikseks jäi, tuli üks 
madrus ratsahobusega seda töö tulemust vaatama. Laskis mõne raketi õhku ja läks tagasi. 

Saksa aega ootasime kõik, kes ei ole seda ootand, olid kommunistid ja „äraandjad”, 
kes rahvast Siberisse saatsid. Oli ainus pääsemise lootus, peaks Saksa armee ruttu siia 
jõudma. Lõpuks tulid paljud teepeald koju tagasi, sest Venemaale enam ei pääsend, 
paljud inimesed olid veel nimekirjas ja seal hulgas ka minu vanemad. Süü oli muidugi 
see, et peremees akkas ühe kommunistiga vaidlema, ei tohtind ju Vene riigist halvasti 
rääkida. 

Kui Saksa väed siia jõudsid, läksid paljud Eesti poisid ka vabatahtlikult sõjaväkke, 
et oma vanemate eest, kes ära viidi, kätte tasuda.” Haapsalu poliitilise politsei raport 
1942. aasta oktoobrist kinnitas samuti, et Hiiumaal oli rahva ja saksa sõjaväelaste läbi-
saamine hea, aga tõdes küll ka seda, et Hiiumaal ei olnud avaldanud veel ükski mees-
isik soovi vabatahtlikult „Eesti Leegioni” astumiseks.  

„Olin alles 13-aastane, oleks tahtnud ka nendesugune olla. Poisikesena lugesin ühte 
raamatut koolipoisid Vabadussõjas, küll see oli huvitav, ja nii väga oleks tahtnud ise seda 
läbi elada, ja seda isamaa armastust kasvatati ka koolis, vanemad poisid olid noorkotkad, 
ka marsisammud õpetati selgeks ja vastav laulgi oli, ja salm nii ilus on surra, kui oled 
noor. 

Ei tahtnud ka paljud venelased sakslaste vastu sõdida. Hiiumaal Ristna patareis 
old 17 mehel plaanis ülemused maha lasta ja sakslaste poole üle minna, kuid üks old 
nendest äraandja ja mehed võetud kinni, okastraadiga old käed kinni seotud ja Ristna 
metsas maha lastud. Nende peamees old insener-ohvitser Ivan, kes käis kuue mehega 
Kalestes kindlustustöid tegemas. 

Pandi lagendikkudele terava otsaga poste, et ei saaks õhust tessanti teha. Need 
mehed käisid meil lõunat söömas. See Ivan silitas minu pead ja andis mõne kompveki. 
Kui pärast patareid käisime rüüstamas, seald sai igasugu kraami ehki jahu kottid olid 
petrooliga üle valatud, kõlbas mõni kotti sisu veel tarvitada. Siis ohvitseride maja 
põrandald leidsin selle Ivani fotod. 

Palli patareist läind kaks meest paadiga merele. Nendel oli samuti kurb saatus. 
See oli sügisel kui mei põldus kartulaid võtsime, tulid kaks madrust mere poold metsast 
meie poole. Suure vaevaga liikust teine teist toetades, nende jalalabad olid külmand ja 
nad ei teadnudki, kus riikis nad asuvad. Talutasime nad tuppa ja tegime kõik, mis oska-
sime. Siis tuli öö. Peremees oli juba Venemaal, majas kaks last ja kaks naist, keegi meist 
öösel ei maganud. Pensakud olid koridoris varnas. Katsusime taskud läbi, teisel olid tas-
kus palju raha pakkisid. Panime need tagasi. Mingit relva ei olnud. Nad olid nii erinevad. 
Pikk mees vandus koledasti ja teine lühike palus Jumalat. Hommikul läksin külast abi 
saama. Seald läks üks minust vanem poiss (mandrilt pärit Jaagupalu) viie kilomeetri 
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kaugusele Kõpu koolimajja, kus olid juba saksa sõdurid. Siis nad tulid jalgrattastega. Üks 
tuli tuppa, istus pingi peale automaat põlvedel ja akkas kamandama, et venelased peavad 
riided selga panema. Perenaine tõi ka puhta pesu, mida olime juba Ristna patareist 
toonud. Kui ta akkas neid aitama näitas sakslane näppu ja ütles „ei naine”. Venelane ütles 
„toktor nada”. Sakslane vastas „toktor da, toktor da”. Siis nad akkasivad minema, kaks 
püssimeest järgi. Kui nad jõudsid mõnesaja meetri kaugusele metsateele, siis kõlas kaks 
automaadi valangut. Viktor Peetri p Valgu (surn 30.12.1941 Kaleste Mihkli talus) poeg 
August näitas sakslastele koha, kus madrused maha lasta. Talle määrati selle eest hiljem 
25+5. Seejärel rivistati sõdureid väravasse teine rida teistpoole teed ja siis need kaks tulid 
ja marssisid nende vaheld läbi ja kõlas saksapärane tervitus ettesirutatud parema käega 
„Heil Hitler!”. Järgmiseks tuli ka söömaaeg teha. Kanakari oli õues, neid käidi küsimas. 
Seejärel tegid mei suitsusauna paargu tule ja seal nad kanad ära sõid. Nende eest anti raha 
ka, aga veel pold sellega midagi teha. 

Saksa ajal käis maaelu endiseld. Enamus mehi oli läinud, kuid ükski põllulapp veel 
harimatta ei jäänud. Maa ja mets meid toitsid, riigivalitsus ka abistas, sest linnarahvas ja 
sõjavägi tahtsid toitu. Olime naabri Leoga ühevanused poisid, tuli akkata merest kala 
püüdma. Pühapäevadel tavaliseld tööd ei tehtud, koolis oli ju ka usuõpetus tunnid ja üks 
käsk ütleb, sina pead pühapäeva pühitsema. Minu vanaema Juuli Ulla (s 1882) oli ka väga 
usklik, nii peeti meilgi pühapäevakooli, mida viis läbi Tooni Tubi naaberkülast. Käis 
palju lapsi. Vanematel olid palvetunnid. Oli mitu ettelugejat, lauldi keelpillide saatel, 
kannel, kitarre, mandoliin. Need, kes sellest tõsiseid osa võtsid, olid suuretoas, köökis 
olid niisama pealtkuulajad. Oli palju noori mehi, kes viisakald peald kuulasid, nagu 
kirikus ikka on, kuid oli ka paar poissi, kes teisi pilkama akkast. Näiteks üks noor naine 
kõneles, kuidas tema on usklikuks saanud, siis see Kaarel läks sinna ukse peale ja küsis, 
et kus see oli, kas Puumetsa barakkis või? See naine oli tõesti seal enne tantsimas käinud. 
Minule selle mehe esinemine küll ei meeldind, ja ega Jumal pole teda kaitsend ka. Ta läks 
idarindele ja sinna ta jäi. 

Noored tegid tantsuõhtuid küla peredes ja Kaleste randas klubis, mis 1940. aasta 
sadama ehituseks tehti. Mina nendest veel osa ei võtnud. See oli hiljem, kui rahvas 
akkas Rootsi põgenema, siis toodi Kõpu poolsaareld kõik suuremad paadid Kaleste randa 
kokku ja omakaitsemehed, kes majakas olid, käisid neid valvamas, aga need väiksed 
lootsikud võisid igal pool mööda randa laiali olla. Endise Eesti ajal, ka Saksa ajal oli meil 
tõeline vabadus.  

[ ... ] 
 

[2013] Hiiumaa oktoober 1941 [1.-7.] 
Urmas Selirand 

11. oktoober - 1. november 2013 Hiiu Leht 78-82 

Kes on tuttav maailmasündmustega, mis jöudsid ka Hiiumaale, see teab, et oktoobrikuus 
on meie saarel juhtunud nii möndagi pörutavat. Alljärgnev pöhineb enamasti Nöukogude 
ja Saksa vastavate vägede lahingutegevuse päevikute ja ülevaadete tsiteerimisele minu 
tölkes. Seekord keskendume II Ilmasöja esimesele vaatusele, mis sai siin tegeliku alguse 
juba 1939. aastal kui Nöukogude Liit Hiiumaale söjabaase rajama tuli. Ka siis ujutas vene 
vägi meie saare üle oktoobris, nimelt 20. oktoobril maabus Heltermaa sadamas 2000 
ümber nöukogude mundrikandjaid. 

1941. a oktoobriks olid nad vöitlussuutlikuks suutnud rajada rannakahurväe patareid 
ümber Hiiumaa: nr. 293 kahe 130 mm kahuriga, millest üks Ristnast, teine Tahkunast, 
Heltermaal, komandör ltn.Titov; nr 42 nelja 130 mm kahuriga Tohvril, komandör v.-ltn 
Katajev; nr. ? üks 100 mm kahur, mis toodud Pallininalt, Lepikul; nr. 44 kolme 130 mm 
kahuriga Ristnas, komandör v.-ltn Volkov; nr. 26 kolme 130 mm kahuriga Tahkunas, 
komandör ltn Galanin; nr. 12 kolme 156 mm kahuriga Hiiessaares, komandör kpt 
Kartšun; nr. 149 kolme 100 mm kahuriga Pallininal, komandör kpt Tšesnov; nr. 316 nelja 
180 mm kahuriga Kukerabas (2 soomustorni, kummaski 2 toru), komandör kpt Nikitin. 

Neis köigis olid vägevad raudbetoonpunkrid, välja arvatud kiiruga lahtiselt ajutistele 
alustele rajatud nr. 44, 149, 293 ja Lepiku üksik kahur. Öhuohtudega olid pandud 
vöitlema kaks iseliikuvat seniitpatareid nr. 507 ja 508. 
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Nöukogude söjaväelasi oli koos rannapatareide mereväelastega mulle praegu 
teadaolevalt 4000–4500. Olid 33. ja 36. insenerväe pataljon, kaks laskurpataljoni ning 
teenindavad üksused, nimetatud on ka eesti pataljoni, mille moodustasid Haapsalust 
Hiiumaale pagenud parteitöötajad. 

Žurnaalis nr 5 “Punalipulise Balti Laevastiku (KBF) Balti Piirkonna Rannakaitse 
(BOBR) Pöhja Kindlustatud Sektori (SUS) lahingutegevuse päevik” on kirjas Hiiumaa 
söjasündmused 11.–19. oktoobrini täielikult kellaajalise järgnevusega. Vaatleme neist 
tähtsamaid. 

11. oktoober 
Kell 5 hommikul kuulutati köigile väeosadele valmisolek nr 1, mis asendati kell 9.15 
valmisolekuga nr 2, ainult öhukaitsele jäi nr 1. Sakslaste lennukid käisid aeg-ajalt luurel 
ja tulistasid kuulipildujaist ning viskasid möned pommid. Kell 15.30 märkas pat. nr 293 
kuut suurt kaatrit Rohuküla poole söitmas ja avas nende pihta tule, mille peale need 
Haapsalu reidile pögenesid. Kell 17 avasid sakslased Saaremaalt tule pat.nr 44 pihta. 
Tulistati ka Söru kanti. 

Merel ja Saaremaal lastakse valgeid ja värvilisi rakette, Hiiumaal kuulevad 
jälgimispostid üksikuid vintpüssilaske ja näevad samuti arvatavaid märguanderakette. 

12. oktoober 
Esimene sissekanne kell 00.30 teatab, et rannalt signaliseeriti “Oodake”, anti vastus 
“Millal?”. Kell 3.40 oli kuulda mootorimüra Saaremaalt Hiiumaa suunas. Kell 4.00 anti 
korraldus “Valmisolek nr 1.” Nähtavus 300 m. 6.03 Jausa lahel on näha vaenlase kaatrite 
kogunemine ja on kuulda hüüdeid. Kell 6.17 Valgu rajoonis märgati umbes 20 vaenlase 
kaatrit ja kell 6.25 anti käsk pat. nr 44 avada tuli kv 82-le (arvatavasti Kitsa küla kant), 
7.00 avas vaenlane tule pat. nr 44 pihta. 7.57 maabus umbes 1000 vaenlast Kitsa küla 
juures ning liikus Tohvri ja Körgessaare suunda. Sissekanne kell 8.16: Umbes 1000 
vaenlast liigub Kitsa juurest Ristna suunda. 8.30 pat. nr 316 avas tule kuue vaenlase 
kaatri pihta, 8.45 Vormsilt tulistati Heltermaad. 10.10 vaenlane höivas Emmaste. 

11.40 antakse käsk vaenlane Emmastest ööseks välja lüüa. 13.15 saadeti Luidjale 
kaks tanketti ja soomusauto vaenlase hävitamiseks. 17.00 käsk pat. nr 44 komandörile – 
kogu laskemoon välja lasta, oodata juhiseid. 18.20 pat.nr 44 löpetab sideühenduse. 19.00 
on Nurste meie käes. 23.15 Valgu lähedal kaotused – 10 tapetut, 20 haavatut. Isikkoosseis 
on näljane, haavatud on viidud kell 23.40 Käina piirivalvekordoni majja. Kärdla haigla on 
evakueeritud Tahkunasse. 

Saksa 61. jalaväediviisi operatiivosakonna ja luureosakonna AA-161 söjapäevikutest 
saame teada, et 10.–11. oktoobril seati vöitlusgrupid “West” ja “Ost” lähtevalmis, kell 
22.00 anti operatsioon “Siegfriedi” alustamiseks märgusöna “Scheibenhonig” ning 
12. oktoobril kell 1.45 alustati Küdema lahest Hiiumaale liikumist. Kell 6.10 maabuti 
ilma vastupanuta vöi nörka vastupanu maha surudes ja 7.00 seati sillapea Kitsa külast 
idas. 8.30 likvideeriti vasturünnakuga vaenlase kompanii Nurstes. Löunaks ühinesid 
mölemad ründegrupid Harju-Männikul ja Viiri külas ning rünnati Hindu (Tohvri) pat. nr 
44, mille vaenlane (venelane) öhku lasi. Kell 18.00 on Hiiumaa löunaosa pöhiosas 
vallutatud. Kaotusteks mainitakse neli surnut ja kuus haavatut. 

Kokkuvötteks 
Löögigrupid “Ost” ja “West”  saavutasid 12. oktoobri öhtuks eesmärgid – kindlustasid 
sillapea Valgu-Vanamöisa joonel. Söru sadam oli maabumiseks kasutatav, pat. nr 44 oli 
venelaste poolt öhku lastud. Vene žurnaalis jätkuvad detailsed sissekanded saksa 
lennukite ja laevade liikumisest, signaalrakettidest, üksikutest vintpüssilaskudest jne. 
Saksa kannetes on teave üldisem ja olukorda tähtsamate toimingutega kirjeldavam. 

3. oktoober žurnaal nr 5: 
Et sakslased on Löuna-Hiiumaa oma alla saanud, siis läheb edasine kaitsjate olukord 
üsnagi kriitiliseks ja kohati päris segaseks. Selguse ja paremini loetavuse jaoks pean nüüd 
lisama kursiivis ka oma kommentaare ja arusaamu. 

Kell 00.05–3.30  Kärdlast Lehtmasse on mootorpaatide tihe liiklus – 14 paati ja veel 
möned kaatrid. (Haavatud ja arvatavalt ka juba Hankosse evakueeritavad – pögenevad 
ohvitserid ja nende pereliikmed.) Haavatuid veetakse ka Osmussaarde. 20 haavatut 
tuuakse Käinast bussiga hospidali. Teatatakse, et miilitsaülem kandis ette arreteeritud 
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inimeste üleandmisest eriosakonnale ja lisaks on 3 haavatut eesti haiglast vaja tuua. (Kas 
need, kes Oomäel maha lasti?) 

Oodatakse rünnakut Heltermaale ja Kärdlasse. Taganetakse Puski kaudu Tahkuna 
suunas. Kell 4.00 Valgul mindi saksa vägede vastu vasturünnakule. Kell 5.30 kästakse 
vallutada tagasi Nurste ja Emmaste. Alates 7.50st aktiviseerus sakslaste lennuvägi ja 
Ristnast märgati 1 ristlejat ja 4 miinilaeva, mis kell 8.32 avasid pat. nr 42-le tule, mis 
kestis kuni 8.45ni. 

Vaenlase lennukid pommitavad pat.nr 12, toimetavad kaatritega Sörule Saaremaalt 
lisavägesid ja Kalestes tulistavad randa. Kell 10.15 antakse ülevaade Valgu rünnaku 
ebaönnestumisest, sest kaks rühmakomandöri – leitnant Gudkov ja nooremleitnant 
Šugovinov ei täitnud käske. Staap vastas, et oleks pidanud nad maha laskma ja edaspidi 
tuleb nii teha. Kästi oodata tankette ja 129 mm miinipildujat, mis seada üles 2 km Jausa 
külast löunasse. 

Sakslasi on Valgul kaks pataljoni, relvadeks 45 mm kahurid, raskekuulipildujad, 
miinipildujad ja automaadid. Taganetakse Jausa suunas ja sealt Nömbasse. Kell 13.40 
käsk seada kaitseliin Käinasse, väärtvara saata Lehtmasse, pat. nr 316 anda kaks 
kogupauku Valgu teeristi pihta. 

Pommitatakse ja tulistatakse kuulipildujaist patareidest??? nr 12, 293, 42, 26, 316. 
Kell 15.40 järgneb taas käsk mehitada Käina kaitseliin ja samuti Puskis. Kell 16.40 
tulistada pat.nr 293 Karjaküla ja Jausa ristteed 50-60 mürsuga ja pat. 149 avada tuli 
vaenlase kaatritele. Seada kaitseliin Nömbasse. 

Kitsa küla juures maabub vaenlase täiendus. Kell 19.40 vamistuda Käinast taganema 
Kärdla suunas Nömba kaitseliinile, koguneda ka Pühalepa möisa juurde. Pat.nr 149 lasi 
välja 188 mürsku. Kell 22.45 avas pat.nr 42 tule Mardihansu lahele ja pat. nr 149 Öngule. 

Sakslaste lahingupäevikust 
Saksa vägede päevikupidaja kirjutab samal ajal, et pöhjasuunast lähtuva vene öhutörje- ja 
suurtükitule surus maha lennuvägi. Jalaväerügement (edasises tekstis JR) nr 176 liikus 
Valgu sillapealt läbi Jausa kuni Kassarisse viiva teeni, vaenlane andis veidi vastutuld ja 
lukustas pöhjast Kassarisse pääsu, puutudes kokku vaenlase kompaniiga, mille 
hävitamine lükati järgmisesse päeva. II pataljon liikus üle Ulja–Ligema–Kuriste Luguse 
piirkonda ja III pataljon jääb edasi Jausa külla. Staap jääb Valgule. 

JR 151 vötab vaenlase vastupanule vaatamata pealelöunal Haldi–Kaderna piirkonna, 
II pataljon jääb Vanamöisa, staap on Leisus. Luureosakond vötab üle Kuusiku–Leetselja 
piirkonna liikudes Aadma–Taterma, staap jääb Kuristesse. 

Oodatakse järele suurtükke ja tankette. Ülesandeks seatakse vallutada saare idaosa ja 
pealinn Kärdla, seejärel koos hävitada vaenlane Köpu ja Tahkuna poolsaarel. Arvatakse, 
et Köpu on sarnaselt Sörvega Saaremaal tugevalt kindlustatud ja hästi kaitstav. Lähtuvalt 
madalast veeseisust ja Söru sadamas piiratud maabumisvöimalustest, maabuvad lisajöud  
kell 17.00 alates Prähnu rannas. Kahjuks ei kajastu antud päevikus öhtupoolsed 
sündmused. Need on päeviku lisades 990 ja 993, mida meil kasutada pole. 

(Nagu eelnevalt nähtub ka venelaste  päevikust, vaibus söjategevus öhtul paariks 
tunniks.) 

Vene vägede päevikust 
Žurnaali nr 5 pidaja alustab 14. oktoobri sissekirjutustega kell 00.15, kui staap annab käsu 
laskurpataljonile 156 koonduda komandopunkti juurde. Antakse käsk peale pat.nr 293 
lahkumist lasta öhku Heltermaa kai ja teatada kui on lahkutud Pühalepa möisast. Kell 
00.40 annab staap loa pat.nr 149 väljuda. (Kuhu, millest, miks?) Kell 3.12 staabi käsk 
pat.nr 149 komandörile kapten Tšesnovile saabuda koos inimestega Luidjalt staabi 
tagavara komandopunkti. Järelikult Pallinina suurtükid pidid sellega mängust väljas 
olema, aga varsti lasevad nad millegipärast ikka veel.  

Kella 4.10-st arenevad sündmused Kassaris, kus idatammi alguses teeots on 
vaenlase käes ja tammi ning tuuleveskite kanti antakse külast (Esikülast?) tugevat 
miinipilduja- ja automaadituld. Vene väed kogunevad idatammi Hiiumaa poolse otsa 
juurde, valmistudes tankettide rünnakuks. Käsk haubitsatele avada tuli ja lahkuda seejärel 
Nömbasse ja Tarestesse. Kell 6.20 saabus Tahkunasse (Malvaste kooli juurde) kapten 
Tšesnov (pataljonis nr 149 Pallininal oli 114 meest) 58 vöitlejaga ja leitnant Prokofjev 
14 vöitlejaga. Katajevi pat. nr 44 (Tohvri) väsinud ja haavatud 20 inimest liiguvad Luidja 
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kandis. Pat-st nr 42 (Ristna) saabus leitnant Böstritski (politruk) ja temaga koos 48 
inimest (118-st), pat-st nr  44 saabus leitnant (nime ei nimetata) ja temaga koos 85 
inimest.  

Kell 8.45 alustas vaenlane Käinas rünnakut. Samal ajal tulistab pat. nr 42 (aga sealt 
tulid juba pooled mehed ära) vaenlast Kalestes ja Mardihansu lahes, pat. nr 149 (Kas 
sealt olid pooled mehed komandöriga eesotsas juba ära tulnud?) tulistab samuti 
Mardihansu lahte ja Kalestet, pat. nr 293 (veel terve) ja 12 saavad käsu tulistada Käina 
piirkonda. Pat. nr 316 tulistab Kolga küla ja Käina piirkonda. 

Löunaks pommitab vaenlane puruks pat. nr 293, 18 tapetut ja haavatut. 
Pommitatakse ka pat. nr 12. (Päevikukirjetest on näha, et olukord muutub kiiresti ja 
pidevalt.) Kell 14 käiakse luurel Kanapeeksis, Murro ja Valli kandis. Kell 14.30 tulistab 
pat. nr 149 Süllustet. 15.10 söidetakse Putkastest luurele. 16.45 antakse käsk pataljonile 
nr 42 ja 293 (Aga löunaks seda enam ju polnud?) tulistada Kassari idapoolset tammi, kus 
vaenlane kolme tanketiga liigub Vaemla suunas tammi körval. Ka pat.nr 316 antakse käsk 
tulistada Kassari idatammi. Kell 17.45 liigub vaenlane Hütilt Körgessaare suunas ja 
antakse käsk vötta sisse kaitse Lauka kooli ja möisa liinil, 149. pat-l avada tökketuli 
ristmikule. 18.30 käsk pat. nr  293 komandörile Titovile – hävitada varustus ja taganeda 
Kärdlasse. (See aga oli juba löunal puruks pommitatud!) Tempa külas on lahing, aga 
samal ajal teatatakse, et seal vaenlast ei olnud. (Madin omade vahel?).  

Valli lennuväljal maandusid kell 20.30 kaks–kolm vaenlase lennukit, järgneb käsk 
vaenlane granaatidega hävitada. 21.30 maandub Valli lennuväljale lisaks veel kuus saksa 
lennukit. (Järelikult sinna venelase käsi enam ei küündinud.) 

Saadetakse luurele Köpu ja teistesse suundadesse, üritatakse taastada sidet. Nömbast 
toimetatakse haavatuid Kärdlasse mereväehaiglasse (Vabaduse tänavale). Pat. nr 316 
kapten Nikiforovil kästakse tulistada vaenlast, pidades iga lasu järel 15–20 minutit vahet. 

Sakslaste päevik 
JR 176 on Kassari vallutanud, hävitab veel jäänud vaenlased enne löunat ja vötab 70 
vangi. Kohe peale löunat alustatakse rünnakut Käinale, kus vaenlase tunduv vastupanu 
lennuväe ja ümberhaaramisega Kassari kaudu maha surutakse. Kärdla suund on 
kindlustatud nii Käinast kui Putkastest, aga vaja on oodata kahurväe järelejöudmist. Köpu 
poole liikumist takistab esialgu vaenlase suurtükituli (Pat. nr 149, 42 osutavad veel 
vastupanu?). Köik eesmärgid on saavutatud peaaegu ilma kaotusteta ja rünnakut 
jätkatakse 16. oktoobril kui on suurtükke ja vedukeid juurde toodud (Saaremaalt). 

Venelaste päevik 
Žurnaal nr 5 järgi 15. oktoobri öösel tulistavad vene patareid 42 ja 149 Öngu ristmikku, 
149 laseb välja 20 mürsku. Pat. nr 316 tulistab Putkastet 45 mürsuga ja teatatakse, et 
saksa lennukeid Vallil ja Putkastes ei leitud (Huvitav, kuhu olid kadunud eelmisel öhtul 
sinna väidetavalt maandunud 6–9 lennukit?) Üks madrus teatab, et Emmastes maabuvad 
pidevalt sakslaste lisajöud ja Käinas on kohaliku poisikese jutu järgi 20 tanki ning 100 
mootorratturit ja palju autosid. Emmaste lähedal joovad sakslased koos kohalikega ühes 
majas viina. Öngul vaenlast ei ole, suurtükituli on tekitanud palju purustusi ja köik 
kohalikud on lahkunud peale ühe vana naise. Sakslased liiguvad kolonnides Nömba 
suunas ja pat. nr 12 kästakse Valli küla tulistada. Pat. nr 316 laseb 10 mürsku Käina pihta. 
Pat. nr 12 teatab, et Pühalepa kiriku juures on märgatud vaenlast. (Kuidas Hiiessaarest 
Pühaleppa näha sai?) 

Öhtul tulistasid pat. nr 149, 316, 12 ja 26 Öngu, Tempa, Murro ja Hüti külasid, 
pöhiliselt tulistati teid ja ristmikke. Kell 21.30 on sakslased Paluküla kiriku juures. Pat. nr 
12 avab sinna tule. 15 ratsanikku saadetakse Prählale kaitset sisse vötma. Pat. nr 26 
kästakse tulistada Paladet, aga pat. nr 12 teatab, et neile langes 2 mürsku. (Läks vähe 
viltu, sest nimed Palade ja Paluküla on sarnased.) 

Sakslaste päevik 
Sakslased kirjutavad järgmise päeva rünnaku ettevalmistustest ja olukorrast saarel. Peale 
Heltermaa patarei (nr 293) öhkulaskmist (Tegelikult pommitasid selle puruks Johannes 
Liiva mälestuste järgi hoopis kaks? Soome? lennukit nr 61 ja 62.) jöudsid sakslased 
öhtuks Hellamaale ja Tempasse. Hiiumaale saadi tuua juurde üks kerge- ja kaks 
raskeväeosa. Anti välja päevakäsud järgmise päeva üldrünnakuks – JR 176 ründab mööda 
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rannikut Tempast üle Kärdla Tahkunasse, luurepataljon 161 üle Käina–Nömba Kärdlasse, 
JR 151 järgneb ja ründab Tahkunat. 

16.–19. oktoober 1941 on otsustavateks päevadeks Hiiumaa vallutamisel ja vene 
vägede likvideerimisel. 

Vene žurnaal on kohati kustunud teksti pärast raskesti loetav, ent kajastab järjest 
enam lahinguepisoode. Parasjagu on ka segadust patareide numbrite ja inimeste 
nimedega. Pole ka ime, sest köikjalt taganetakse Tahkuna poolsaare suunas ja käiku 
lähevad kiiruga tehtud kaitseliinid. Elavjöudu napib ja seda tömmatakse köigilt 
rannapatareidelt, nüüd juba ka nr 26-lt ja nr 316-lt. Patareid tulistavad köigis suundades, 
kus liiguvad sakslased. 

oktoobril kell 3.10 pat. nr 42 laseb 20 mürsku Öngule, sama teeb pat. nr 149. Kell 
3.45 teatatakse Palade kooli mahapölemisest. (Mis seal tegelikult maha pöles?). Pat. nr 12 
laskis 30 mürsku Tempale, järel veel 250 lasku, aga 2 relva puruks ja üks suudab lasta 
vaid 12–40 kaabeltau kaugusele (1 kbl = 185,2m). Pat. nr 316 laseb 10 mürsku. Kell 9.40 
pat. nr 12 läks rikki kolmas relv ja kell 12.43 lasti patarei öhku (Ometi annab sama 
patarei kell 13.00 tuld Paluküla kirikule! Ilmselt läks number segi, arvatavasti tulistas 
pat. nr 26 Tahkunast). Palju inimesi (södureid) eksleb Hiiumaa metsades ja sakslased 
vötavad neid vangi. 

Kell 11.45 läks lahinguks Nömbas, kus oli kaitseliin, aga 122 mm,120 mm, 82 mm, 
50 mm ja 76 mm kahuritele nappis laskemoona, sakslasi ründamas 350 meest ja 5 
tanketti. Kaks tanketti hävitati. Kell 14.45 sisenes sakslane Kärdlasse. Kell 21 on pat. nr 
42 likvideeritud ja selle isikkoosseis liigub Pallininale pat. nr 149 juurde. 

17. oktoober algab karmi käsuga kapten Tšesnovile – köik Lehtmasse taganejad 
hoiatamata maha lasta! Pat. nr 26 avada tuli Kärdlale! Pat. nr 149 lasta 100 mürsku 
Puskile! Öhutörjepatareid 507 ja 508 seavad end valmis ka maapealsete sihtmärkide 
tulistamiseks, neid ründavad saksa lennukid. Algab söjategevus Tareste liinil, kust 
sakslane kell 18.45 tagasi tömbub. Seal söltub paljugi patareist nr 26, mis annab 
tökketuld. Kell 17.45 saadab pat. nr 316 Tarestesse appi 95 meest ja 3 kergekuulipildujat. 
Pat. nr 26 tulistab sakslasi Kanapeeksis. Antakse käsk Malvastes mets tökkeks langetada. 

18. oktoobril kell 2 on teade, et sakslane karjub vene keeles: “Poisid, tulge meie 
juurde üle!”. Kell 4.30 teade, et sakslane on raidtökke Lehtma–Kärdla teeristil 
lammutanud ja seal on purjus sakslasi. Hommikul selgitatakse luure saatmisega olukorda 
Kanapeeksis, Postil, Tarestes, Kärdlas, Ristnas, Ristil, Koidmas, Kidastes ja saadakse 
vastukäivat teavet – kord on sakslasi, kord taas ei ole. Osa luurest ei jöua ka tagasi. 
Tahkunasse saabub kümneid ja sadu ekslevaid vene södureid eri suundadest. 

19. oktoobril kell 00.55 saabuvad 61 haavatut arstide ja sanitaride saatel haiglast 
(Kus see asus?) Lehtmasse. Sakslased on Mudastes ja venelasi surutakse Tahkuna 
poolsaarel majaka suunas. Jöhker märkus on, et luure käigus vöeti Kärdla suunal rannikul 
vangi saksa södur ja kuna teda ei saanud kaasa vötta, siis “böl prikolot štökom”, mis 
tölkes on “pisteti täägiga surnuks”. Söduri automaat seevastu toodi kaasa oma väeossa. 
Pat. nr 26 tulistas kella 1.30-st 7.30-ni Kidastesse 20 mürsku, Koidmale 10, kaks 
kohanime pole arusaadavad, aga mürske lasti sinna 15 ja 20, Kärdlasse 20 mürsku, 
Kärdla lääneserva 20, idaserva 10, Kanapeeksi küll 10, Sigala külla 20, Postile 20, Reigi 
külla 20, üldse kokku 200 mürsku. 

Ääremärkusena olgu öeldud, et ühelgi rannapatareil ei olnud piisavalt laskemoona. 
Erinevatel andmetel on teada, et patareil nr 12 oli üks lahingukomplekt elik 1200-st vaid 
346 mürsku, patareil nr 149 2133-st 1100 mürsku. Siit tekib väike kahtlus eelenvalt 
loeteletud meeletu tulistamise tõepärasuse kohta. Kanapeeksi küla tulistab ka pat. nr 316. 
Sagedased on teated, et luure ei saabunud tagasi. Lehtmasse saabuvad taas kaatrid. Kell 
11 saksa suurtükituli Lehtma kai pihta. Pat. nr 26 tulistab Kärdla lääneserva. Malvaste 
kool on veel venelaste käes. 

Viimased žurnaal nr. 5 teated räägivad, et mitmetes kaitsepunktides on rahulik, 
samas pat. nr 316 tulistab Kärdlat ja saadab veel ühe rühma södureid abiks välja. Kaks 
viimast teadet kell 12.15: öhutörjepatareil nr 507 tuua relvad välja Lehtma–Kärdla teele. 
Vastane murdis punktist 8 läbi ja läheb teed mööda Lehtmasse. Sellega vene žurnaal nr 5 
sissekirjutused löpevad. Ilmselt lahkus vöi pögenes staap kaatritega Hankosse. On teada, 
et Hiiumaalt evakueeriti Hankosse 570 inimest, siis ohvitserid, nende pereliikmed ja osa 
haavatuid. 
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Sakslaste söjapäevikust 
Saksa poole päevikud jätkavad 16. oktoobri tähtsamate sündmustega. Kell 6.30 edeneb 
JR 176 vastase tähtsusetut vastupanu maha surudes jooksvalt edasi ja kell 8 on Pühalepa 
valla Harju küla ja Partsi küla ning kella 10 Palade ja Kukka küla vallutanud. 
Luurepataljon 161 hölvab Kreiandi ja Valli küla ning on kell 8.30 sunnitud Nömbas 
tugeva punkriliini ees lamama jääma. JR151 on ajavahemikul 13–14.30 läbi Käina 
minnes kell 17 ka Nömba küla juures peatunud. Pealelöunat vötab JR 176 Paluküla ja ka 
Hiiessaare patarei (nr 12), mis venelaste poolt on öhku lastud. Alates kella 17-st siseneb 
sakslane Kärdla idaossa ja vötab selle öhtuks täielikult enda alla. Nömbat kaitstakse 
ebaharilikult teravalt ja nii seal sakslastel edu pole. 

17. oktoobri hommikuks on venelane Nömba maha jätnud ja saksa väed liiguvad 
läbi metsade Ristile. JR 176 liigub Kärdlast mööda merekallast Tarestesse. Keskpäevaks 
on esimesed punkrid lennuväe poolt hävitatud. Jäädakse aga pidama suure okastraadiga 
seotud ja mineeritud raidtökke ette, mille taga on nii dotid (raudbetoonpunkrid) kui 
dzotid (palkidest ja mullast punkrid). Kella 17-st öhtuni tegeletakse Nömme (Malvaste) 
kiriku tugevate välikindlustustega, kust venelased vasturünnakuid korraldavad. 

Peale Sülluste, Hüti ja Kiivra vastupanupesade likvideerimise jöuab sakslane 
Villamaale ja Isabellasse. Orjaku–Triigi vaheline praamiühendus on vöimalik, aga 
Orjakust Vormsile ei pääse miiniohu töttu. 

18. oktoobril viibib rünnak Tahkunale, sest enne arvukate raid- ja miinitökete 
pöhjalikku uurimist ei peeta seda vöimalikuks. Takistuseks on ka punkrite grupp Kidaste–
Ogandi ja Risti küla vahel. Köpu suunal liigutakse ilma takistusteta kuni Köpu külani, 
kus puututakse vaenlasega esmakordselt kokku. Edasi leitakse mahajäetult ja öhkulastult 
Palli 1. patarei. (Arvatavasti on siin “1” kogemata trükitud, sest Pallil oli ainult üks pat. nr 
149?) Vangide sönade järgi on köik Köpu väeosad Tahkunasse koondatud. Nömbast 
löunas vöetakse u 60 vangi. Kavandatakse Tahkuna üldrünnaku aeg – 19. oktoobril kell 9. 

19. oktoobril algab rünnak Tahkunas. Peale rasket vöitlust murtakse läbi u 1 km alal 
asuvast sügavast punkrimaastikust ja jöutakse teederistmikuni 2 km kaugusel Kroogi 
metskonnast pöhjasuunas. Mitmes suunas takistavad edasiliikumist tugevad punkrid, mis 
käest kätte käivad. Sellegipoolest on rünnaku raskeim osa sooritatud ja eeldatavalt 
järgmisel päeval saavutatakse löplik edu. Köpu poolsaarel leiti Ristna soomuspatarei 
purustatuna ja vangide ütluste pöhjal pole Köpu poolsaarel mingit vastupanu oodata. 

20. oktoobril muutus alanud rünnak kohe tegelikult lihtsalt tagaajamiseks. Vastane 
on suured alad puhastanud ja patareid öhku lasknud. Vangi antakse end massiliselt. 
Lehtmast kilomeeter löunas hävitatakse punkriliin, kus venelased veel vastupanu 
osutavad, kahuritulega. Kell 16 vallutatakse poolsaare pöhjarannik. Veelkord osutab 
vastane tugevat vastupanu barakklinnakus Tahkunast 1,5 km löunapool ja pimeduse 
saabudes ning tugeva vihma töttu ei jöuta majakani. 

21. oktoobril kell 6 alistatakse ilma erilise vastupanuta veel poolsaarel paiknevad 
vastase üksused. 7.45 on Tahkuna tuletorn vöetud ja saadud palju söjasaaki ning 900 
vangi. 10.15 antakse teade, et vastane Hiiumaal on hävitatud ja lahingutegevus löpetatud. 
Meritsi pögenevad üksused on mere- ja lennuväe poolt hävitatud, muuhulgas on vöetud 
3000 vangi (Söjaajaloolase Mati Öuna andmetel vöeti Hiiumaal vangi 3388 nöukogude 
södurit) ja hävitatud 6 raskevarustusega rannapatareid. 

Kokkuvötteks 
Oktoobris 1941 kestis söjategevus Hiiumaal 10 päeva. Suuremad kokkupörked vastaste 
vahel olid Nömbas ja Tarestes, vähemad Nurstes, Valgul ja Käinas. Saksa söjaväes 
langenud on maetud köik Kuressaarde Kudjape kalmistule, aga ka nende arv ja nimed 
vajavad täpsustamist. Seni on teada, et neid langes Hiiumaal 82. Emmaste valla 
“Vabastamisepäeva aktuse kavas” on kirjas Eesti vabatahtlik Anton Amisep, 36 saksa 
södurit ja 2 nimeta langenut. Vene södurite langenuid on Mart Möniste andmeil 300 
ringis. Raamatus “Eesti söjaajaloo teejuht” on aga kirjas, et Hiiumaal kaotasid Saksa väed 
700 meest surnute, haavatute ja teadmata kadunutena, venelaste kaotusteks nimetatakse 
lihtsalt sadu mehi. Hiiumaa Militaarajalooselts on üles kirjutanud mitmete hiidlaste 
meenutusi söjasündmustest, neid on ilmunud ka Hiiumaa ajalehtedes. 

Löppenud kirjutis ei ole söjasündmuste analüüs, see on söjapäevikute refereering 
huvi äratamiseks ning köikvöimalike täpsustuste ja täienduste saamiseks, sest vene 
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žurnaal vajab üksikasjalikku uurimist patareide, nimede ja sündmuste kaupa. Peab 
täpsustama köigi vaatluspunktide asukohta, sündmuskohtade vöimalikku uurimist 
looduses jms. Kindlasti on aeg juba päästmatult kustutanud palju nii mälus kui looduses 
olevat ja iga väiksemgi detail nöuab mötestamist. Samuti peab Saksa arhiividest otsima 
nende päevikutes leiduvaid lisasid, millele päevikuis on ainult viidatud. See köik on meie 
saare tegelik ajalugu, mida nöukogude okupatsiooni aeg siin köigiti ümberkirjutas nn 
vöitjate-vabastajate ajalooks. Tegelikult vahetus 1941. aasta oktoobris üks okupatsioon 
teisega ja 1944. aasta oktoobris oli taas vahetus. 

Hiiumaa oktoober on porikuu, mihklikuu, ajalooliselt eeskätt aga söjakuu – aitab 
sellest! 

LÕPP 
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