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SISSEJUHATUS

Eestirootslaste asustus oli XX sajandi esimesel poolel koondunud valdavalt Eesti väikesaartele
ja Lääne-Eesti rannikualadele. Sarnaselt eestlastele oli ka eestirootslastel oma ärkamisaeg, mis
oli küll mõnevõrra hilisem kuid samas tunti ennast ohustatuna

eestluse pealetungist.

Kultuurilise ja keelelise identiteedi ühendamine lojaalsusega Eesti riigi suhtes ei pruukinud
alati õnnestuda ja seda hoolimata sellest, et 1925 aastal võeti Eestis vastu vähemusrahvuste
kultuuromavalitsuse seadus. Rootslased siiski kultuuromavalitsuse loomiseni ei jõudnud ning
üheks põhjuseks oli ilmselt see, et suhteliselt kompaktne asustus võimaldas rahvuskultuurilisi
probleeme lahendada kohalike omavalitsuste abil 1. Samas oldi Eesti Vabariigi kodanikud
koos sellest tulenevate õiguste ja kohustustega.
Käesoleva töö probleemiks on: Kui palju mõjutasid kultuuriline, ajalooline ja keeleline
eripära eestirootslaste osalemist vabatahtlikus riigikaitses?
Bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada, milline oli eestirootslaste panus riigikaitsesse
ja seda eelkõige Kaitseliidus ning kas soovi tegeleda riigikaitsega võis mõjutada rahvusriigi
ülesehitamisega kaasnev retoorika.
Uurimise objekti põhifookuses on Vormsiga seotud kaitseliitlased kuna saarelise asendi,
piisava elanike arvu ja rahvusliku koosseisu tõttu on see käsitletava teema kontekstis kõige
selgemini jälgitav piirkond Eestis.
Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised ülesanded:
1. Anda ülevaade milline oli Kaitseliidu areng eestirootslaste aladel üldiselt ning kui suur
hulk mehi valis endale sõjaväelase elukutse;
2. Uurida kas meelsuses ja suhtumises Eesti Vabariiki ning riigikaitsesse võib tuvastada
olulisi erinevusi eestlastega võrreldes;

1

Vähemusrahvuse kultuurautonoomia seadus. (2009, detsember 28). Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium.
[2014, märts 14].
http://www.kul.ee/index.php?path=0x2x1424x1551
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3. Uurida kas rootsikeelne haridussüsteem ning erineva kultuurilise identiteedi omamine
ühelt poolt ning eestlaste rahvusriigi ülesehitamisega kaasnev retoorika teiselt poolt
võisid mõjutada tahet osaleda vabatahtlikus riigikaitses;
4. Uurida kas eestirootslaste kogukonnas olnud naiste mõnevõrra erinev sotsiaalne
staatus meestest aga ka erinev keeleoskus võisid mõjutada naiste ja noorte osalemist
Kaitseliidu eriorganisatsioonide (Naiskodukaitse, Noored Kotkad, Kodutütred) töös;
5. Analüüsida saadud tulemusi ning teha järeldusi, kas tuvastatud tulemus võiks olla
vähemusrahvuste seisukohast vaadates üle kantav ka tänapäevasesse konteksti.
Ülesannete täitmiseks kasutatakse töös järgmisi uurmismeetodeid: kirjandusallikate ja
arhiivimaterjalide analüüs, intervjuud, statistliste andmete võrdlus.
Kaitseliidu arhiivid hävisid Tallinna pommitamisel

8 märtsil 1944. Eesti Riigiarhiivis

puuduvad Kaitseliitu arhiivifondid samuti, mõningat teavet on võimalik saada kaudsetest
arhiiviallikatest.
üksikkompaniide
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ehk

malevkondade,

ning

väljaõppealase

dokumentatsiooni puudumine, mis repressioonide kartuses hävitati või peideti kaitseliitlaste
endi poolt Eestis juba neljakümnendatel. Kustboni 2 peatoimetaja Mattias Reinholdsoni väitel
puuduvad teemat käsitlevad materjalid ka SOV arhiivides Rootsis, on ainult hulk fotosid
rootslastest Eesti Vabariigi armee mundrites, kuid puuduvad selgitavad tekstid 3.
Algmaterjalidena kasutatakse lisaks vähestele arhiivimaterjalidele kirjandust, mälestusi,
intervjuusid ja Kaitseliidu ajakirja „Kaitse kodu“ 1926-1940 ning Kaitseliidu „Lääne Maleva
Teataja“ 1928-1940 aasta numbreid. „Lääne Maleva Teatajas“ avaldatud käskkirjad ja
erinevad protokollid võimaldavad taastada suhteliselt täpselt Vormsi rühma kronoloogia koos
nimedega, kuid puuduvad olukirjeldused õppustest ja tegemistest. Küll aga on tänu tuvastatud
nimedele võimalik tulevikus kontakteeruda nende järeltulijatega Rootsis- ei ole välistatud, et
1944 aastal juunist septembrini Eestist lahkudes võeti kohalikku üksust puudutavad materjalid
kaasa ning need on mõne perekonna isiklikus arhiivis.

2

Ajakiri Kustbon on alates 1918 aastast kuni tänaseni ilmuv SOV ehk Svenska Odlingens Vänner (Rootsi
Hariduse Selts) häälekandja, mille arhiividesse on kogunenud arvestatav hulk eestirootslasi puudutavaid
materjale
3
M.Reinholdsoni kiri T.Viksile, 29.jaanuar 2014. Säilitatakse T.Viksi erakogus.
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Töö uudsuseks on asjaolu, et teadaolevalt ei ole sellises võtmes eestirootslaste tegevust
ennem uuritud ning sellest puudub ülevaade ka eestirootslaste ajalooga põhjalikult tegelevatel
uurijatel.
Bakalaureusetöö koosneb sissejuhatusest, kaheteistkümnest peatükist, kokkuvõttest, allikate
loetelust ja lisadest. Esimene peatükk annab põgusa ülevaade rootsi asustuse tekkest ning
tekkepõhjustest Eesti rannikul ja saartel. Teises peatükis toob välja eestirootslaste keele ja
staatuse erisused. Kolmandas peatükis kirjeldatakse eestirootslaste kultuurilist ja poliitilist
arengut kuni kultuurautonoomia tekke võimalusteni ning kuidas see mõjutas eestirootslaste
suhtestumist Eesti Vabariiki. Neljandas ja viiendas peatükis antakse ülevaade eestirootslaste
haridussüsteemist vastavalt ennem Eesti Vabariiki ning haridussüsteemi muudatustest, mida
tõi kaasa riigi iseseisvumine ja kuidas see mõjutas kodanikkonna kasvatamist. Kuuendas
peatükis käsitletakse riigikaitseõpetust üldisemalt ning eestirootslaste võimalusi saada
vastavat õpet läbi oma haridussüsteemi. Seitsmes peatükk kirjeldab eelkõige riigirootslaste
panust ning selgitab lahti tihti segamini aetud eesti- ja riigirootslaste osalemise põhimõttelisi
erinevusi Eesti Vabadussõjas. Kaheksas peatükk käsitleb Kaitseliidu teket ja arengut
eestirootslaste põhilisel asustusalal Läänemaal Vabadussõja eel ning ajal ja annab ülevaate nn.
esimese Vormsi Kaitseliidu üksuse tekkest. Üheksas peatükk keskendub Kaitseliidu Vormsi
üksikrühma tegevusele aastatel 1928-1940. Kümnes peatükk räägib eestirootslaste laste ja
noorte osalemisest Noorte Kotkaste organisatsioonis ning põhjustest, miks see jäi suhteliselt
tagasihoidlikuks ning miks Kodutütarde organisatsiooni eestirootslaste asustusalal ei tekkinud.
Üheteistkümnes peatükk kirjeldab eestirootsi naiste tegevust Vormsi jaoskonnas.
Kaheteistkümnes peatükk räägib erisustest Ruhnu saarel.
Töö

lõpptulemiks

on

ülevaade,

mis

käsitleb

eestirootslasi

vabatahtliku

riigikaitseorganisatsiooni fookusest lähtuvalt ning mida saab kasutada õppematerjalina
riigikaitseõpetuse tundides.
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ROOSTI ASUSTUSE TEKE EESTI RANNIKUL JA SAARTEL

Rootslaste asustuse tekkeaeg Eesti rannikul ja saartel ei ole üheselt dateeritud. Arvatakse, et
rootsikeelne püsiasustus tekkis 12 sajandi lõpus või 13 sajandi alguses. Kõrvutades
eestirootslaste murdeid vanaskandinaavia omadega, samuti skandinaavia saagasid, vanavene
kroonikaid ja ajaloolisi sündmusi on võimalik, et esimesed asustamiskatsed tehti juba 11
sajandi keskpaigas või veel varem 4. Vanim otseselt puudutav teade „Gutasagas“ mainib, et
osa Ojamaa (Gotlandi) elanikest lahkus ning asus Hiiumaale. Kaudseil andmetel on
kirjeldatud sündmusi püütud paigutada aastasse u 500 pKr. Saaga järgi ojamaalased küll
hiljem lahkusid, kuid osa neist võis ka siinsetele randadele jääda 5.
Asustustekke põhjuste mõistmiseks peaksime vaatama muistset Eestit geopoliitilisest
seisukohast. Eesti asukoht ida ja lääne kaubavahetuse seisukohast oli strateegilise tähtsusega.
Tolleaegsed maad mööda kulgevad teed kas puudusid või oli nende kasutamine aeganõudev ja
ohtlik. Kiiremateks teedeks olid veeteed- nii Läänemeri kui ka jõed ning järved. Samas oli
tolleaegne navigatsioon ja ka laevad teistsugused, kui tänapäeval. Olulisteks märksõnadeks
olid ülesõitude pikkused ning laevatee kaugus maast ehk siis sõideti rannikule suhteliselt
lähedal.
Üle Soome lahe kulgenud kaubatee kulges läbi Ahvenamaa ja Uusimaa (Nyland) Revelisse,
sealt piki Eesti põhjarannikut üle Neeva, Laadoga ja Volhovi jõe Novgorodi. Üle Liivi lahe
kulgenud kaubatee läks Sõrve sääre ja Kuramaa vahelt, möödus Ruhnu saarest ning kulges
mööda Daugavat Polotskisse. Üle Liivi lahe Kihnust mööda kulges ka kaubatee, mis sisemaal
läks piki Pärnu, Tänassilma ja Suur-Emajõge Peipsi järve ning sealt Pihkvasse või väiksemaid
jõgesid mööda Luugasse ja Novgorodi. Lisaks oli oluline ka Liivi lahest läbi Väinamere põhja
suunduv laevatee.
Eestlased kasutasid antud situatsiooni ära tegeldes nii legaalse kaubavahetusega kui ka
kaubalaevade röövimisega. Samuti olid tavalised nii eestlaste kui skandinaavlaste rüüsteretked
4

Russwurm, C. Eibofolke oder die Schweden an den Küsten Ehstlands and auf Runö I: Eine historischgeographische untersuchung. Reval: J. Kelchen. (1855, lk.37).
5
Vormsi. Omanäoline saar Läänemeres. Toim. V.Kivisilla. Vormsi: MTÜ Lääneranik. (2012, lk.8).
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teineteise maadele. Olemasolev situatsioon ei rahuldanud Rootsi, Saksa ja Taani kaupmehi,
kelle tegevus oli häiritud ning sissetulekud kannatasid. Sarnane olukord oli ka soomlastega,
kes samuti erinevatel viisidel kaubavoogudest oma osa püüdsid saada. 1157 aastal kogus
kuningas Erik Püha mereröövlitest soomlaste vastu Fale Bure vanema juhtimisel peamiselt
Gästriklandist ja Helsinglandist suure väe, lõi soomlased Turu juures põgenema,allutas
Uusimaa ja koloniseeris selle. Pole võimatu, et samal ajal või peagi pärast seda ulatusid
rootslaste koloniseerimiskatsed ka Eestisse 6. Süsteemse Eesti rannikuala hõivamise põhjustas
ilmselt eestlaste (saarlaste) kallaletung Sigtuna linnale 1187 aastal. Eestlased olid sellel ajal
sõjaliselt piisavalt võimsad ning neil oli nii ressursse kui laevu 7. Arvestades üpris kattuvaid
pärimusi, mis räägivad kolonisatsioonist rootslaste meresõidu kaitseks pole võimatu, et varsti
pärast kallaletungi vanale Sigtuna kuningate linnale toodi Rootsi alamad siia sõjalise
kolooniana. Võimalik, et see toimus siin varem asunud rootslaste või taanlaste koloonia
tugevdamiseks ning neile anti nii Taani ja Saksa, kui hiljem ka Rootsi võimu ajal eriõigused 8.
Neid hüpoteese toetab ka tolleaegse navigatsiooni seisukohast oluliste võtmealade ja
rootslaste asustuse võrdlus, mis kattuvad täielikult. Rootslastega olid asustatud Prangli,
Naissaar, Pakri saared, Osmussaar, Vormsi, Põhja-Hiiumaa, Noarootsi, osaliselt Muhu, Sõrve
säär, Ruhnu ja Kihnu aga ka osaliselt Tallinna ümbrus. Samas peab tähele panema olulist
fakti, et rootslaste asustusala on läbi sajandite muutunud. Asustamine algas saartelt ja
rannikualadelt ning pidevates kokkupõrgetes eestlastega suruti viimased rannikualadelt
eemale. Näiteks on teada, et Paslepa oli 13 sajandil veel eestlaste küla ning 1344 aastal on
Spithami mainitud, kui uut rootsi küla, mis oli tekkinud eestlaste muistsele kalastuskohale. 16
sajandi alguseks oli rootsi asustus saavutanud oma maksimaalsed asustuspiirid ning algas
eestlaste tagasiliikumine.

6

Russwurm, C. Eibofolke oder die Schweden an den Küsten Ehstlands and auf Runö I: Eine historischgeographische untersuchung. Reval: J. Kelchen. (1855, lk.39).
7
Tensuda, K. (2008). Prof. Hain Rebase haarav loeng Sigtuna vallutamisest. Estonian World Rewiew [2014,
veebruar 02].
http://www.eesti.ca/?op=article&articleid=18641
8
Russwurm, C. Eibofolke oder die Schweden an den Küsten Ehstlands and auf Runö I: Eine historischgeographische untersuchung. Reval: J. Kelchen. (1855, lk.40).

9

EESTIROOTSLASTE KEEL JA STAATUS

1934 aasta rahvaloenduse andmete järgi oli rootslasi kogu Eesti rahvastikust 0,7% ehk 7641
inimest

ning

nad

moodustasid

venelaste

ja

sakslaste

järgi

suuruselt

kolmanda

vähemusrahvuste grupi. Samas oli nende asurala valdavalt kompaktne, seetõttu oldi osades
valdades ja piirkondades enamuses. Näiteks olid Vormsi 2547 elanikust 95,2%, Ruhnu 282
elanikust 98,2%, Pakrite 354 elanikust 96,3% ja tänapäeva Noarootsi valla 4388 elanikust
61,5% rootslased (vt. LISA 1). Rootslasi leidus arvestataval määral ka Padise vallas,
Naissaarel, Harjumaal ja Tallinnas. Igal piirkonnal oli oma spetsiifiline keelemurre nagu ka
tavad ja kombed 9. Saartel, kus läbikäimine eestlastega oli väiksem säilis räägitav dialekt
suhteliselt arhailisena ning uuemate rootsi kirjakeele või eesti keele mõjutusteta. Samas
näiteks Noarootsis räägitav dialekt oli eesti keele poolt mõjutatud.
Kuna räägiti erinevaid dialekte, mis oluliselt erinesid ka rootsi kirjakeelest on uurijad
seisukohal, et sisseränded on toimunud erinevatest kohtadest ning sisserännete puhul oli
tegemist rohkem, kui ühe lainega. Näiteks Vormsi talupojad pidasid end üksmeelselt Soomest
Kyrkslätti (Kirkonummi) kihelkonnast ja Borgå (Porvoo) linnast pärinevaks, Hiiumaa, Pakri,
Osmussaare ja Ruhnu rootslasi arvatakse pärinevat Stockholmi skääridest Roslagenist,
Vihterpalu rootslasi Uppsalast ja Noarootsi rootslasi Dalarnast 10. Hilisemad liikumised on
põhjustatud peamiselt taudide, katkude ja sõdade tagajärjel tekkinud vajadusest uute inimeste
järele.
Rootslased olid enamasti talupojad, kalurid või meremehed. Nn. Rootsi ajal (1583-1710)
allusid rootsikeelsed talupojad Rootsi õigusele. Nende õiguste hulgas oli õigus maale,
piirangud päevateo tegemisel, vabatalupoegade õigus ja õigus kaevata Rootsi kuningale. Iga
piirkond oli oma spetsiifilise juriidilise turbe all, mille tagatiseks olid Rootsi valitsejate

9

Hans Pöhl. Rannarootslaste eestvõitleja. Koost. S.Salin. Stockholm-Tallinn: Svenska Odlingens Vänners förlag
(2010, lk.13).
10
Russwurm, C. Eibofolke oder die Schweden an den Küsten Ehstlands and auf Runö I: Eine historischgeographische untersuchung. Reval: J. Kelchen. (1855, lk.42).
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kaitsekirjad 11.

Pärast piirkonna minekut Venemaa kontrolli alla olukord muutus. Kuigi

formaalselt tunnustasid kirjadega garanteeritavat õiguslikku staatust ja kaitset ka Vene tsaarid
ei olnud 17. sajandi aadli huvides säilitada rootslaste eriõigusi ning rootslasi hakati suruma
sunnismaiste seisusesse. Oluline on ka tähele panna, et erinevate juriidiliste nüansside tõttu,
peamiselt ohust kaotada vabatalupoja staatus ka de jure rootsi diasporaa pärisorjadest
eestlastega ei segunenud. Samas ei olnud kohalike eestlaste ja rootslaste vahel seisuslikku
vahet, kuna rootsi päritolu aadel Eestis sisuliselt puudus.
1816 aasta Eesti talupoegade pärisorjuse kaotamisega algas Eesti lihtrahva majanduslik ja
hariduslik tõus. Rootslasi talurahvaseadus ei puudutanud- nad ei olnud ju pärisorjad ning
nende olukord pigem halvenes. Ka rannarootslaste kultuuriline liikumine algas eestlaste omast
mitukümmend aastat hiljem. Murdepunktiks võib lugeda misjonäride Lars Österblomi ja
Thure Thoréni saabumine Eestisse 1873 aastal. Kuigi Österblomi tegevusel olid ka oma
negatiivsed tagajärjed võib misjonäre pidada rannarootslaste kultuurilise ja haridustegevuse
algatajateks 12. Samas tuleb Österblomi tegevust rannarootsi kogukonna moderniseerumise
vaatevinklist lugeda pidurdavaks teguriks ning selle pärssivad mõjud olid tunda kuni
rannarootslaste lahkumiseni 1944.

11

Hans Pöhl. Rannarootslaste eestvõitleja. (2010). Koost. S.Salin. Stockholm-Tallinn: Svenska Odlingens Vänners
förlag (2010, lk.14).
12
Hans Pöhl. Rannarootslaste eestvõitleja. (2010). Koost. S.Salin. Stockholm-Tallinn: Svenska Odlingens Vänners
förlag (2010, lk.19).
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EESTIROOTSLASTE KULTUURILINE JA POLIITILINE ARENG

Eestimaa

kubermangu

rannarootslaste

hulgas

algas

20

sajandi

alguses

aktiivne

kultuuriliikumine. Oluline oli siin Noarootsis sündinud ja Vormsile maetud rannarootslaste
eestvõitleja Hans Pöhli (1876-1930) tegevus, tema eestvedamisel kogus hoogu rannarootslaste
eneseleidmise protsess ning poliitiline aktiivsus. 1903 hakati välja andma rannarootslaste
kalendrit, 1909 asutati kultuuriselts „Svenska Odlingens Vänner“ (Rootsi Hariduse Sõbrad),
1918 aasta jaanuaris ilmus esimene number SOV-i häälekandjast „Kustbon“. Esimesse 12
liikmelisse Kustboni toimetusse kuulus teiste hulgas ka major (tollel hetkel lipnik) Anders
Linkvist.
Pärast veebruarirevolutsiooni püüdsid rannarootslased leida ka oma teed. 12 märtsil 1917
pöördusid rootsi vähemusrahvuse esindajad vürst Lvovi juhitud Vene Ajutise valitsuse pole
palvega võimaldada rootslastele arendada oma kultuuri ja kasutada oma emakeelt koolis,
kirikus ja kohalikes ametiasutustes ning nende õiguste garanteerimist Eesti omavalitsuses.
Aktiviseerus ka poliitiline tegevus Eestis- 15 aprillil 1917 peeti Tallinnas koosolek, kuhu oli
kogunenud kolmkümmend saadikut erinevatest eestirootsi asundustest. Oma kõnes kriipsutas
Hans Pöhl alla, et rootslased- „põhirahvastik Eestimaal ja Ruhnus- peavad osalema Venemaa
uuendamises ja Eesti autonoonia väljatöötamises ning olema viimase poliitiliste ja sotsiaalsete
küsimuste lahendamise juures“ 13.
1918 aasta jaanuaris pöördus Pöhl ka Petrogradi Rootsi Kuninglikku Saatkonda, milles
rõhutas muuhulgas: „Kuna me ei soovi teise rahvaga kokku sulada, vaid jätkuvalt rootslaseks
jääda, on meie jaoks eluküsimus, et nüüd, mil Läänemereprovintside saatus otsustatakse
arvatavasti pikemaks ajaks, antaks meile ja meie rootsi hariduselule teatud garantiid. Venemaa
rahvastele antud enesemääramise õiguse kohaselt oleks ühinemine Rootsi, Soome või
autonoomse Ahvenamaaga meie jaoks kõige soovitavam lahendus, kuid kui see pole teostatav,
on meie sooviks saavutada teatud kultuuriline autonomia, mille abil kindlustada siin elav
rootsi hõim. Sel juhul näitaks kindlasti ka see suur osa rootsi rahvastikust, mis viimastel

13

Hans Pöhl. Rannarootslaste eestvõitleja. (2010). Koost. S,Salin. Stockholm-Tallinn: Svenska Odlingens Vänners
förlag (2010, lk.212-213).
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aastakümnetel poliitilise surve tulemusena teise rahvusega liitunud on, kuid elab siiski meile
määratud piirkondades, oma valmidust oma tegelik rahvus tagasi võtta“ 14. Viimase lausega
peeti ilmselt silmas, et osades piirkondades, eriti mõnedes Noarootsi valdades oli alanud
rootslaste sulandumine eestlaste hulka.
Saksa okupatsiooni ajal 1918 aasta aprillis edastas Pöhl rannarootsi organisatsioonide nimel
allkirjastatud pöördumise Saksa ülemjuhatajale krahv von Seckendorffile palvega edastada see
Saksa keisrile. Pöördumises väljendasid eestirootslaste esindajad sügavat usku, et „nad
rahulikule ja õnnelikule tulevikule vastu lähevad, kui vägeva Saksa riigi abil Eestimaa täiesti
vabastatud saab Venemaa poliitilisest mõjust ja neil lubatakse oma rahvuslisi ja kultuurilisi
püüdeid vabalt arendada“ 15. Väidetavalt ei ole need ainukesed pöördumised- sarnase alatooni
omava kirjaga olevat pöördutud ka värske Nõukogude valitsuse poole.
Nagu näha pöörduti kõikvõimalike osapoolte poole ning üritati kõik võimalused avatuks jätta.
Ning hoolimata sellest, et osa pöördumistest oli tehtud ennem Eesti Vabariigi väljakuulutamist
24 veebruaril 1918 ei näidanud eestirootsi liidrid Hans Pöhliga eesotsas ka pärast ülesse
mingit selget lojaalsust tekkiva vabariigi suhtes. Pigem üritati iga hinna eest ajada oma
rannarootsi asja 16.
Poliitilist aktiivust teostati loomulikult ka Eesti suunal ning Hans Pöhli karjäär selles
kontekstis oli muljetavaldav. Kuna Eesti oli pärast Eesti ja Põhja-Liivimaa ühendamist üheks
administratiivseks üksuseks 1917 aastal saanud Ajutisel Valitsuseselt teatava autonoomia oli
selle realiseerimiseks vajalik ka institutsiooni, mis tegeleks uue autonoomse Eesti
valitsemisega. Peatselt järgnenud valimistele Maapäeva (Maanõukogusse), kuhu oli ette
nähtud üks saadik iga kahekümne tuhande elaniku kohta tehakse erand rootslastele, keda oli
alla kümne tuhande. Hans Pöhl valiti rootslaste esindajana Maapäeva liikmeks, hiljem
Maanõukogu

Vanematekogusse,

kus

temast

sai

nii

Hariduskogu

liige

aga

ka

sõjaväeteenistuse, kütusekomisjoni ja veel mitmete komisjonide liige. Ka Maapäeva liikmena
jätkas Pöhl tööd rootslaste esindatuse garanteerimise suunal Eesti poliitikas tehes muuhulgas
14
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16
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ettepaneku, et kõik rootsi vallad moodustaksid erilise valmisringkonna ja et neile oleks alati
garanteeritud koht Maanõukogus. Maanõukogu ettepanekut vastu ei võtnud ja otsustas
küsimuse lahtiseks jätta 17.
Eesti Ajutises Valitsuses osales Pöhl Rootsi rahvusministrina ning ta osutus valituks ka
Asutavase Kogusse. Asutavas Kogus osales ta aktiivselt põhiseaduse väljatöötamisel seda
eelkõige rahvusvähemuste õigusi silmas pidades. Oluliseks läbimurdeks oli uue põhiseaduse
teksti sisse hääletatud §21: Eesti piirides elavate vähemusrahvuste liikmed võivad ellu kutsuda
oma rahvuskultuurilistes ja hoolekande huvides sellekohaseid autonoomseid asutusi, nii palju
kui nad vastu ei käi riigihuvidele (Riigi Teataja 1920 nr. 113/114, lk. 897-898). Hiljem viis
see paragrahv rahvusvähemuste õiguste kohta 1920 aasta põhiseaduses 1925 aastal vastu
võetud kultuurautonoomia seaduseni 18.

18 mail 1920 jõuti ka poliitilise partei- Rootsi

Rahvaliidu registreerimiseni.
Võib eeldada, et kogu see tegevus, mida kajastati ka Kustboni lehekülgedel kujundas selgelt
eestirootsi kogukonna suhtumist Eesti Vabariiki ning võis olla üheks põhjuseks, miks eneste
teadvustamine Eesti kodanikena oli aeganõudvam ja täielikku suhtestumist ei tekkinud. Kuna
üheselt soosiv suhtumine Eesti Vabariiki puudus pärssis see omakorda soovi tegeleda selle
riigi kaitsega, sealhulgas sooviga anda oma individuaalne panus vabatahtlikku riigikaitsesse
läbi Kaitseliidu.

17
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EESTIROOTSLASTE HARIDUSSÜSTEEM ENNEM EESTI VABARIIKI

Vaadates rannarootslaste haridussüsteemi ning võitlust oma kultuurautonoomia eest riigikaitse
ja ka Eesti Vabariigi suhtes positiivse meelsuse kujundamise seisukohast on pilt väga
mitmetahuline ning selle mõistmiseks tuleb minna tagasi 19 sajandisse.
Eesti aladel räägiti viit erinevat rootsi dialekti, mis polnud omavahel alati mõistetavad ning
mis erinesid oluliselt riigirootsi keelest. Kõik see raskendas omavahelist rootsikeelset suhtlust
ning sageli kõnelesid eri piirkondade rootslased omavahel eesti keeles 19. See viimane väide
puudutas küll rohkem meesterahvaid, sest rannarootsi naiste ja meeste keeleoskus oli üsna
erinev, seda küll osaliselt põhjustel mis ei ole otseselt seotud haridussüsteemiga. Nimelt kui
naised tegelevsid kodumajapidamise ülevalhoidmisega ning põlluharimisega ja olid seetõttu
üpris paiksed ning saartel suisa isoleeritud siis mehed käisid lisaks kala püüdmisele mandril
linnades turul kaupa müümas, töötasid meremeestena või lootsidena ning väga oluline
erinevate keelte omandamise seisukohast oli ka sõjaväeteenistus nii tsaariarmees kui hiljem
Eesti Vabariigi kaitseväes.
Rootsikeelset haridust anti eesti aladel pastoraatide juures tegutsenud koolides juba ennem 19
sajandit. 1806 aastal kirjutas Gustav Carblom 20, et Noarootsi kihelkonnas oskab lugeda kuni
kaks kolmandikku elanikkonnast. Noarootsist sõjaväkke värvatute andmetel oli 1830-1850
aastatel lugemisoskuse omandanud keskmiselt kolm neljandikku noormeestest 21. Siinkohal
tuleb selgelt eristada ainult lugemisoskust ja lugemis- ning kirjutamisoskust. 1881 aasta
Baltimaade rahvaloenduse andmetel oskas lugeda ja kirjutada 29,8%, ainult lugeda 57,8%
ning kirjaoskamatuid oli 4,3% rootslastest. Samad numbrid vanusegruppide ja meeste ning
naiste vahelises võrdluses näitavad väga suuri kõikumisi. Vanusegrupis 60+ oskas lugeda ja
kirjutada ainult 1,8% naistest ja 5,6% meestest, vanusegrupis 14-30 oskas lugeda ja kirjutada
71% meestest kuid ainult 49% naistest 22. Vaadates aga 10 kuni 17 aastaseid lapsi, siis
1886/1887. õppeaastal oskas kirjutada ja arvutada juba 99%. Tõenäoliselt ei olnud olulisi
19

Hans Pöhl. Rannarootslaste eestvõitleja. Koost. S,Salin. Stockholm-Tallinn: Svenska Odlingens Vänners förlag
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erinevusi ka teistel rannarootsi aladel v.a. Ruhnu. On näha selge seos järgneva kolme
seadusega: 1856. aasta Eestimaa talurahvaseadusega, mis pani igale vallale kohustuse pidada
üleval üht talurahvakooli, 1866 aasta vallaseadusega, mille järgi ei otsustanud koolimajade
ehitamist ja koolmeistri palga küsimust enam mõisnik, vaid vallavolikogu ning 1867 aasta
Eestimaa kooliseadusega, mis nõudis, et iga laps peaks kümne- kuni kolmeteistaastaselt
vähemalt 2-3 talve koolis käima ning kooliaja pikkuseks määrati 21-22 nädalat aastas. 1876
aastast nõuti juba kõikide 10-13 aastaste põhikoolilaste viiepäevast kooliskäimist 23. Õppekeel
sõltus suurest eestlaste ja rootslaste arvust konkreetsest vallast. Oli puhtalt rootsikeelseid
koole, aga näiteks Sutlepa vallakoolis õpetati algusest peale kahes keeles: kolm esimest päeva
rootsi lapsi ja seejärel kolm päeva eesti lapsi. Pärast 5 päevase koolinädala nõudmist koliti
eesti ja rootsi lapsed ühte klassiruumi kokku.
Probleemiks oli rannarootslaste puhul läbi aegade kohalike rootsi keelt oskavate õpetatud
meeste vähesus või nende puudumine. Murrang toimus 1873 aastal Pasleppa rajatud
rootsikeelse õpetajate seimnari avamise läbi. Seminari lõpetas ennem selle sulgemist 1887
aastal kolm lendu, neist esimesed kaks rootsikeelsed, kusjuures järgmine kursus algas alles
pärast eelmise lõpetamist. Seminaris õpetati esimesele kahele lennule muude õppeainete
kõrval eesti ja vene keelt aga ka rootsi kirjakeelt. Kuna õpilased tundsid vaid kohalikke
murdeid oli rootsi kirjakeele häälikuõpetus väga raske hoolimata sellest, et tegemist oli rootsi
rahvusest inimestega 24. Lõpetajad läksid rootsikeelsetele aladele rootsi koolidesse õpetajateks,
üldjuhul sinna, kust nad seminari oli suunatud. Näiteks Vormsile tagasi sõitsid Johann
Hammermann Kersleti kooli ja Johan Lindström Svibysse.
Seminari tähtsust ja hariduse omandamist ning läbi selle maailmapildi avardumist ei saa
alahinnata ka riigikaitse seisukohast vaadates. Kaitseliidu Vormsi üksikrühmas oli hiljem väga
aktiivne Johan Hammermanni Alfredi poeg Johann, kes astus organisatsiooni liikmeks 1933
ning tõusis seal jaopealikuks ja laskejuhatajaks. Johan Lindströmi hõimlane Agneta Lindström
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oli aga üks esimesi rootsi soost naisi, kes 1937 aasta sügisel Vormsi jaoskonna Naiskodukaitse
liikmeks astus 25.
1880-ndatel alanud venestamine ja sellest tingitud Eestimaa rüütelkonna keeldumine sellistel
tingimustel seminari ülal pidada oli üheks põhjuseks, miks võimud 1887 aastal seminari
sulgesid. Ka rootsikeelsetes külakoolides muutus venestamissurve üha tugevamaksõppekeeleks pidi kõikides koolides olema vene keel ning rootsi keelt anti vaid mõned vähesed
tunnid nädalas. Osa seminari lõpetanutest oli sunnitud puuduliku vene keele oskuse tõttu ka
õpetajaameti maha panema 26. Samas olid Aleksander III aegsel venestamisel ka oma
positiivsed küljed, kuna venestuskampaania tagajärjel saavutatud vene keele oskus lõi soodsa
pinnase sõjaväeliste karjääride tekkeks ka rannarootslaste hulgas. Paraku eestirootslased seda
võimalust täiel määral ei kasutanud. Kaitseliidu Lääne Maleva viimane pealik major Anders
Linkvist, kes lõpetas 1916 II Peterhofi lipnikute kooli oli ainukene märkimistvääriva sõjalise
karjääri teinud eestirootslane 27.

25
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EESTIROOTSLASTE HARIDUSE OMANDAMINE EESTI VABARIIGIS

1919 aastal laiendati Eesti koolikohustust kolmelt aastalt neljale ning hiljem kuuele aastale
ning see kehtis ka rootsi koolide kohta.Väiksemates koolides ei olnud siiski mitte kõiki klasse
esimesest kuuendani vaid seal praktiseeriti uute õpilaste vastuvõtmist üle aasta. Noarootsis oli
näiteks terve hulk ühest suguvõsast pärit õpetajaid, nagu Bleesid, Timmermannid, Nymanid ja
Lindströmid. 1920. Aastatel asusid tööle ka esimesed naisõpetajad, kelledest kõige esimene
oli Maria Timmermann-Appelblom. Noarootsis oli nii eesti- kui ka rootsikeelseid aga oli ka
ühiskoole. Riguldi, Rooslepa, Spithamni ja Osmussaare koolid olid puhtalt rootsikeelsed,
ainuke täiesti eestikeelne kool oli Nybys. Paslepa, Pürksi, Noarootsi, Höbringi ja Sutlepa
koolides õppis nii rootslasi kui eestlasi. Suurim oli neist Pürksi, kus näiteks 1933/1944 aastal
õppis 70 eestlast ja 58 rootslast. Höbringi koolis oli 56 rootslast ja 24 eestlast, Noarootsi
koolis oli suhe 13:13 ning Paslepas õppis 22 eestlast ja 8 rootslast 28.
Rootsikeelse põhihariduse saamine ei olnud seega probleem, otsustavaks muutus hoopis
jätkuhariduse ehk rootsi rahvaülikooli ja rootsikeelse gümnaasiumi küsimus. Eestikeelsetes
gümnaasiumites õppimine ei olnud lisaks majanduslikele põhjustele rootslastel lihtne aga
puuduliku keeleoskuse tõttu. Probleemiks oli see, et kuigi koolikohustus kestis küll kuus
aastat siis eesti keelt õpetati kuuest õppeaastast vaid kolmel mis ei olnud ilmselgelt piisav
vajalikul tasemel eesti keele omandamiseks.
Ka igapäevane keskkond ei soosinud keele omandamist näiteks läbi mängimise või suhtluse.
Seda kinnitab ka pilt läbi rootslaste keskel kasvanud eestlaste silmade. Vormsil 1930 aastatel
koolis käinud Heino Vilipere räägib oma mälestustes, et kuigi koolimaja oli üks olid klassid
eraldi ning mingit väga tihedat läbikäimist erinevatest rahvustest laste vahel ei olnud 29. Ka
1910 aastal sündinud eestlanna Elisabet Jäämees Vormsilt Sviby külast Pease talust räägib, et
suhtlemisel „igaüks rääkis oma keelt, aru saadi. Noored käisid Veskimäel või kuskil mujal, ka
põllu ääres ringmängu mängimas, seal rahvusvahet polnud“. Rootsi keelest sai Elisabet

28
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Jäämees aru, kuid ei rääkinud – „hakatud naerma vale hääldust“ 30. Sisuliselt oli meil tegemist
paralleelmaailmadega, mis hakkasid murenema alles 1930 aastate lõpus ning mis olid
takistavaks teguriks ka Noorte Kotkaste ja Kodutütarde organisatsiooni tekkel ning eestirootsi
kogukonna sulandumisel riigi ühiskondlikku ellu.
Samas suutsid osa rannarootslasi gümnaasiumiõpinguteks piisava eestikeele oskuse siiski
omandada. Kümmekond rootsi noort õppis eestikeelsetes gümnaasiumites juba 1924 aastal
ning aja jooksul see tendents jätkus. Samas ei olnud eestikeelses keskkonnas
gümnaasiumiharidust omandavate eestirootslaste hulk ilmselgelt piisav integreerimaks neid
tervikuna piisavalt Eesti ühiskondlikku ellu, kuid oli ka erandeid.
Näiteks Vormsilt pärit Aleksander Berggren õppis Haapsalu Ühisgümnaasiumis, oli seal
Kaitseliidu Haapsalu malevkonna Ühisgümnaasiumi üksikrühma 4 jao pealik ning tema ei
olnud ainuke 31. Pärast ajateenistust lõpetas Berggren sõjakooli reservohvitseride koolitusel
aspirantide kursused ja ülendati lipnikuks. 1931 naases Berggren Vormsile ning tõusis seal
Vormsi üksikrühma pealiku abiks ning spordipealikuks. Presidendi käskkirjaga 16.02.1940
ülendati Aleksander Berggren alates 24 veebruarist 1940 nooremleitnandiks. Taas võib näha
ka laiemat mõju hõimlastele, kuna Aleksandri onupoja abikaasa Katarina Berggren (sündinud
Friberg) oli üks vähestest rootsi naistest, kes Naiskodukaitse liikmeks astus 32.
Pürksi põllutöö- ja rahvaülikool ( Birkas folkhög- och lantmannaskola) avati 6 novembril
1920 aastal. Eesti Vabariigi valitsus oli kinnitanud vähemusrahvuste õigusi nii
iseseisvusdeklaratsioonis kui ka ajutises põhiseaduses. Eestirootslased olid saanud ka Rootsi
riigi poolt lubaduse majandusabi ja õpetajate saatmiseks põhjamaist tüüpi rahvaülikooli
asutamiseks. Pürksi kooli peamine ülesanne pidi olema üldise haridustaseme tõstmine.
Õpetuse sihiks pidi olema rootsi rahvustunde sisendamine, üldkodanliku hariduse andmine,
kristliku eluvaate omandamine ning teadmiste suurendamine põllumajanduslikes ja
kodumajanduslikes ainetes. Muude ainete kõrval olid ka kohustuslikud eesti keele tunnid.
Kooli idee oli kindlasti laiem, kui olla vaid põllumajandusministeeriumi rootsikeelne
30

Tall. Meremuuseumi teaduri J.Sammeti intervjuu proua Elisabet Jäämehega, 3.juulil 1987. Koopia säilitatakse
T.Viks erakogus.
31
Kalikorm, O. (1928, detsember). Haapsalu malevkond. Lääne Maleva Teataja, 9.
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kutsekool. Eriti toonitati rahvuslikkust, kuna tunti ennast olevat ohustatud eesti kultuurist.
Aastas võeti vastu keskmiselt 25 õpilast, kes tulid peamiselt Noarootsist ja Vormsilt vähemal
määral olid esindatud ka teised rootslaste asustusalad 33. Eestirootslastele oli Pürksi kool
omamoodi vaimseks keskuseks ning tema peamiseks tähtsuseks oli erinevatest kohtadest pärit
rannarootsi noorte koondamine ja neis rootsi teadlikkuse ja rahvusliku identiteedi
kujundamine. Tegemist oli täiesti omalaadse nähtusega Eesti hariduselus. Et õpetajatele oleks
võimalik maksta palgatoetust nõudis Eesti riik, et kool registreeritaks põllutöökoolina. 1924
aastal seda ka tehti, kuid see tõi kaasa mitmed sisemised konfliktid, kuna oli arvamusi, et
rahvaülikooli idee sai selle läbi ära lörtsitud 34. Kriisist saadi siiski üle ning kool jätkas
tegevust. Kuigi Pürksi kool oli muutunud nüüd Eesti formaalse haridussüsteemi osaks kehtisid
seal siiski omad reeglid. Õppekavas oli ka ühiskonnaõpetus kuid riigikaitse õpetus, millega
eesti koolides oli alustatud juba 1927 aastal puudus sealt kuni kooli lõpuni.
1931 aasta 31 augustil avatud Rootsi Gümnaasium Haapsalus kujunes Pürksi rahvaülikoolile
teatud määral konkurendiks. Õppimist alustas 21 rannarootslasest õpilast, keda õpetasid viis
riigirootslasest õpetajat. Tegemist oli ainukese rootsikeelse gümnaasiumiga Eesti Vabariigis
ning esimesed 11 õpilast lõpetasid kooli viis aastat hiljem 13 juunil 1936 35.
Mõte rootsikeelsest gümnaasiumist tõstatus tegelikult juba 1916 aastal, mil Tallinnas avati
rootsi algkool. Pärast Eesti iseseisvumist ja kultuuriautonoomia kehtsetamist asutasid
sakslased, venelased ja juudid kiiresti oma õppeasutused, rootslastel jäi protsess venima ligi
kümneks aastaks. 1929 aastal saavutati läbimurre, mille üheks põhjuseks võis olla ka äsja
toimunud Rootsi kuninga Gustav V Eesti visiidi järel tekkinud soodne olukord 36.
Eesti riik andis rootsi gümnaasiumi käsutusse tasuta ruumid äsjavalminud Haapsalu eesti
gümnaasiumis ühes võimalusega kasutada sealseid õppevahendeid. Eesti gümnaasiumi
rektorist sai ka rootsi gümnaasiumi rektor. Avamisega polnud probleemid veel lõppenud33
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õpilaste väljalangemine oli suur ning paljud hakkasid kahtlema rootsikeelse gümnaasiumi
vajaduses. Pakuti välja, et võiks piirduda rootslasest õpetajaga eesti gümnaasiumi juures.
Hoolimata raskustest jätkati tegevust kuni 1943 aastani. Neil aastatel võeti vastu umbes 150
õpilast, kelledest umbes 50 kooli ka lõpetas ning sama suur hulk õpilasi sooritas ka ülikooli
ehk reaaleksami 37. Õppeprogramm Haapsalus pidi suure tõenäosusega kattuma gümnaasiumi
eestikeelse osaga. Milliseid aineid, millises keeles ja millises mahus õpetati on eraldi uurimise
teema. Suure tõenäosusega pidi õppeprogramm mingis osas kattuma samas majas asuva
Ühisgümnaasiumi omaga, kuna gümnaasiumihariduse omamine oli eelduseks ka edasisteks
võimalikeks õpinguteks ülikoolis. Rootsi Gümnaasiumis kuulus rannarootslaste õppekavva ka
riigikaitseõpetus, õpetajaks oli leitnant Oskar Uluots. Järelikult viidi riigikaitseõpetus ka
rootsikeelsele osale eesti keeles, eesti õppekavade järgi ja eestikeelseid õpikuid kasutades.
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RIIGIKAITSE ÕPETUS

Riigikaitse õpetuse andmisega alustati koolides 1927 aastal. Üheks peamiseks põhjuseks oli
üleminek üheaastasele ajateenistusele tollases kaitseväes. Ettevalmistustöid nimetatud sammu
astumiseks alustas kindralstaap koostööd Haridusministeeriumiga juba 1925 aastal. Kursuse
maht on jaotatud 5 aasta peale ning kuna on puudus sobivast kaadrist nähti üheks
võtmeülesandeks

Kaitseliidu,

noorteorganisatsioonide

ja

riigikaitse

õpetuse

tihedat

integreeritust. Esimene riigikaitse õpiku käsikirja töötas läbi kaitseministri käskkirjaga 16
novembrist 1932 nr.270 määratud komisjon, mille esimeheks oli kolonel August Traksman
KV staabi VI osakonna ülem. Käsiraamat tunnistati kõlblikuks ning määrati kaitseministri
otsusega 22.02.1933 kasutamiseks koolides. Kesk- ja kutsekooli lõpetanuid peeti haritumaks
ning neis nähti potentsiaalseid sõjaväelisi juhte. Seetõttu oli tolleagne riigikaitseõpik ka
oluliselt põhjalikum, kui tänapäeva analoogne vaste. Sisuliselt eeldati, et kool on võimeline
läbi viima sõduri baaskursuse väga heal tasemel ja lisaks andma üldteadmisi jao taktikast, mis
eeldas tolleagsetelt riigikaitse õpetajatelt sõjaväelist tausta. Selle eesmärgi toob välja ka õpiku
eessõnas olev lause: „Riigikaitseline kasvatus ja õpetus koolides taotleb meie haritud noorsoo
ettevalmistamist selleks, mida ta vajab enda ja oma kodumaa edukaks kaitsmiseks. Kaitseväe
ridades meie kesk- ja kutsekooli lõpetanud noored ei teeni reasõduritena, vaid juhtidena,
mistõttu ongi tarvilik nende pikemaajaline ettevalmistus riigikaitse alal koolides“

38

. Pisut

laiemalt seletas temaatikat lahti kolonel Traksmann oma 1927 aasta Kaitse Kodu 20 numbris
ilmunud artiklis „Sõjalisest õppusest kesk- ja kutsekoolides“.
Kuigi Ühisgümnaasiumis õppinud eestirootslase mälestused puuduvad on võimalik kasutada
samas koolis sama õpetaja all antud ainet omandanud Heino Noore omi. Kuna Heino Noore
sõnul oli leitnant Uluots noorte seas peaaegu jumaldatud isik võib eeldada, et ta suutis
tasakaalustada riiklikus meedias vohavat marurahvuslust ning süstida ka samas koolis
õppivatesse eestirootslastesse patriotismi Eesti Vabariigi suhtes ning tekitada huvi riigikaitse
vastu.
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Arstiteadlane ja õpilasvabadusvõitleja Heino Noor meenutab riigikaitseõpetust Haapsalu
gümnaasiumis järgmiselt: „Enamusele meist oli lemmikaineks riigikaitseõpetus, poppi teha ei
tulnud kellelegi mõttesse. Õppisime täpsuslaskmist, sõjalist taktikat, tundsime topograafilist
kaarti ja maastikul liikumist ning eriti idavaenlase sõjalaevade ja-lennukite siluette ja märke
ning tulejõudu. Tundsin morsetähestikku ja suutsin raadiotelegraafiga saata ja vastu võtta sada
märki minutis. Oskasime kiiresti kaevuda laskurpessa, tegime koond- ja lahkrivi. Isamaalised
rivilaulud (vahel ka teised ja mitte alati just tsensuursed) olid tihti suus. 1939. a kevadel
tutvusime

Tallinnas

põhjalikult

õhukaitserelvadega

ja

allveelaevadega

“Kalev”

ja

“Lembitu”“ 39.
Riigikaitseõpetuse mõju eestirootslastele peab vaatama koos üldhariduse omandamisega.
Vormsi näitel on selgelt näha, et ühiskondlikult on aktiivsemad ja Kaitseliidu ning eriti
Naiskodukaitsega liitusid pigem haritumad inimesed. Kindlasti andis gümnaasiumiharidus
laiema maailmapildi ning enda, kui Eesti Vabariigi kodaniku teadvustamise. Eestirootsi
keskkonnas toonitati ju eriti 1920 aastatel pigem rootsluse olulisust mitte niivõrd kodaniku ja
riigi vahelist suhet. Alahinnata ei saa ka Ühisgümnaasiumi rektori Anton Üksti tegevust, kes
oli sobiv isik ka selles mõttes, et oskas rootsi keelt. Tema rootslastest õpilased on meenutanud,
et rektor oli neile suur autoriteet, kes sisendas õpilastele autunnet ning austust isamaa ja kodu
vastu. Anton Üksti küüditamise põhjuseks 1941 tõid võimud just kuulumist Kaitseliitu ning
noorsoo kasvatamist nõukogude vastases vaimus 40. Ka on vilistlased välja toonud, et kuigi
ühe katuse all oli kaks kooli oli eri rahvustest noorte läbisaamine väga hea ning seda soodustas
ka fakt, et ennem rootsikeelse osa avamist olid paljud eestirootslased õppinud eestikeelses
osas.
Kindlasti oli rektor Üksti ja riigikaitseõpetaja Uluotsa isikutel ning isamaalisel kasvatusel
otsene mõju, kuna näiteks Ühisgümnaasiumi 1932 aasta vilistlasest Hugo Mickelinist saab
hilisem Kaitseliidu Vormsi Üksik mererühma pealik ning Vormsi esimene Noorte Kotkaste
rühma juht 41. Kaitseliitu astuti juba Ühisgümnaasiumis õppides ja pärast kodukohta naasmist
jätkati organisatsioonis tegevust. Näiteks 1930 aasta vilistlased Johan Vidgren ja Anders
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Kronblom ühinesid hiljem Vormsi üksikrühmaga,

Vidgrenist sai 2 jao pealiku abi ja

Kronblomist rühma laskejuhataja 42.
Riigikaitseõpetuse kursuse läbinud noormeestel oli oluliselt lihtsam hakkama saada ka
ajateenistuses Kaitseväes. Seda eriti võrreldes nende kutsealustega, kes läksid aega teenima
otse rootsikeelsest keskkonnast ning kelle eesti keele praktika võis piirduda vaid
kuueklassilises koolis omandatuga. See andis neile teenistusliku eelise ka madalama
haridusega eestlaste seas ja seda isegi juhul, kui õpiti Ühisgümnaasiumi rootsikeelses osas.
Ühisgümnaasiumi 1930 aastal lõpetanud Johan Lindström läbis Narvas sõjaväeteenistuse,
sooritas allohvitserieksamid ning tegeles mõnda aega ajateenijate väljaõppega, pärast
teenistuse lõppu

ühines Kaitseliidu Vormsi rühmaga. Hiljem lõpetas ta Tartu Ülikooli

usuteaduskonna, teenis õpetajana erinevates kogudustes Noarootsis, Ruhnus ja ka Tallinna
Toomkirikus ning emigreerius Rootsi, kus töötas leitnandi auastmes Kungliska Stockholms
Luftsvärnsregemente’s ja usu ning kooliõpetajana erinevates koolides 43.
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RIIGI- JA EESTIROOTSLASED EESTI VABADUSSÕJAS

Kui 1917 aasta aprillis saadi Vene ülemjuhatuselt luba moodustada Eesti rahvusväeosad
puudutas

see

ka

tollel

hetkel

tsaariarmees

teenistuses

olevaid

eestirootslasi.

Rahvusväeosadesse koondati suurem osa Eesti ohvitsere ning hulk rindekogemusega
allohvitsere ja sõdureid, kes moodustasid Vabadussõjas Eesti sõjaväe tuumiku. 1918. aasta
aprillis saatsid Saksa okupatsioonivõimud loodud diviisi laiali.
Vabadussõjas osalesid rannarootslased sarnastel alustel eestlastega. Eesti Ajutise Valitsuse
1918 aasta 11 novembri otsus saata saksa okupatsioonivõimude poolt loodud Omakaitse laiali
ning anda maa kaitsmine üle sõjaministri alluvuses tegutsema hakanud Kaitseliidule, samuti
16 novembril otsus formeerida Eesti Rahvavägi mille jaoks kuulutati välja 21-35 aastaste
alamväelaste vabatahtlik ja ohvitseride sunduslik mobilisatsioon puudutas kõiki Eesti
meessoost elanikke nende rahvusest hoolimata. Mobilisatsiooniga sooviti kokku saada 12000
meest, mis aga ei õnnestunud. 1918 aasta 29 novembril kuulutas Ajutine Valitsus välja
sõjaseisukorra ja 21 kuni 24 aastaste meeste sundmobilisatsiooni 44.
1918 aasta 27 detsembril kohtus Stockholmis Rootsi välisministriga Eesti delegatsioon, kuhu
kuulusid Otto Strandman, tollel hetkel Eesti rootslaste rahvusasjade minister olnud Hans Pöhl
ja kolonel Viktor Mutt. Eesti esindajad võeti küll sõbralikult vastu, kuid välisminister teatas,
et Rootsi valitsus ei saa Eestile anda ei sõjaväge ega varustust 45. Delegatsioonil õnnestus aga
saavutada, et Rootsi ajakirjanduses avaldati mitmeid heasoovlikke artikleid Eesti
vabadusvõitlusest ning eestirootslaste tulevikuperspektiividest uues Eestis. Dagens Nyheteri
28.12.1918 numbris kirjutatakse, et „see, mille poole püüeldi- kultuurautonoomia- on suures
osas juba saavutatud. Rootsi kirikud on jätkuvalt alles, neljateistkümnes olemasolevas rootsi
rahvakoolis räägitakse nüüd rootsi keelt; rootsi keelt kasutatakse ka vallavalitsustes“ 46.
Rõhutatati ka, et eestlased ja eestirootslased võitlesid külg külje kõrval Eesti isesesvuse nimel
44
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Punaarmee vastu. Meeleolu Rootsis oli väga eestisõbralik ning kuigi visiit ei andnud koheseid
tulemusi tutvustati Rootsi ühiskonnale mõtet, mis viis hiljem Svenska Kåreni ehk Rootsi
korpuse asutamiseni.
Tuleb selgelt vahet teha eestirootslaste vahel, kes teenisid erinevates Eesti üksustes ja
riigirootslastest vabatahtlike vahel, kes teenisid oma rahvuslikes üksustes või muudes
üksustes. 1918. a novembris otsustas Soome riigihoidja Pehr Evind Svinhufvud anda Eestile
majanduslikku abi, detsembris algas ka vabatahtlike värbamine. Soome vabatahtlikest
moodustati Rootsis sündinud Martin Ekström juhtimisel üksikpataljon (5 kompaniid), mis
jõudis Tallinna 1918 aasta 30 detsembril ja sõdis hiljem Viru rindel. Selles üksuses sõdisid
siiski soomlased ja soomerootslased, mitte eestirootslased 47.
Sarnane situatsioon oli Rootsi ja Taani vabatahtlike üksustega. Rootsi major Carl Mothander,
kes oli vabatahtlikuna osa võtnud ka soome vabadussõjast esitas veebruaris 1919 Ajutisele
Valitsusele ettepaneku moodustada Eestist viibivatest rootslastest vabatahtlikkute korpus.
Major Mothanderi ettepanek võeti vastu ja temaga sõlmiti ka vastav leping. Major Mothander
esines 11veebruaril Eesti ajakirjanduses ka pöördumisega: „/.../ Meie ülesanne on väikese
rootsi vabatahtlikute korpuse moodustamine, kuhu ka välisrootslasi vastu võetakse. Mitte
Rootsi alamaid võib meie juures ainult reameestena vastu võtta /.../“ 48. Sisuliselt andis
Mothander teada, et ka kohalikud rootslased olid teretulnud, kuid hoolimata nende
kvalifikatsioonist on neile ette nähtud vaid reakoosseisu koht. Massilist rannarootslaste
ühinemist nimetatud korpusega siiski aset ei leidnud, tegemist oli pigem eranditega, kui üldse.
1919 aasta aprillis saabus Eestisse 189 meheline Taani vabatahtlike kompanii, keda Taani
sõjaväelise traditsiooni kohaselt kutsuti selle ülema järgi Borgelini kompaniiks. Richard
Gustav Borgelin jäi pärast Vabadussõda Eestisse, ülendati kapteniks ning teenis Tallinna
tagavara-rügemendis allohvitseride koolis ja Kindralstaabi valitsuses vanema käskudetäitja
ohvitserina. Huvitav on märkida, et taanlased ütlesid end eelistavat võidelda kas soome
abivägede juhataja all või siis koos Ekströmi meestega, kuid sellisel juhul „ilma
riigirootslasteta“ 49. Põhjuseks saab siin olla riigirootslastest koosnevate üksuste halb maine.
Ülevaate negatiivse maine põhjustest on andnud kapten Einar Lundborg päevikus, mis eesti
47
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keeles on ilmunud raamatuna „Soomusautoga Eesti Vabadussõjas“. Lühemat aega teenis ta ka
ise riigirootslastest koosneva vabatahtlike üksuse Svenska Kåren koosseisus ning tema
hinnagul koosnes väeosa üsna kirju minevikuga ja seiklushimulisest elemendist, kelle
omavahelised intriigid Eesti peastaabile rohkelt peavalu ja sekeldusi valmistasid. Asi
kulmineerus kurikuulsa Narva sõjakohtu looga, kus küsitavatel alustel loodud välikohus ühe
vabatahtliku distsipliini taastamiseks surma mõistis ning otsuse ka täide lasi viia. Lugu leidis
kajastamist ka tolleagses rootsi ajakirjanduses ning heitis halba valgust kogu vabatahtlike
aktsioonile. Sisemise lagunemise tõttu oli Eesti ülemjuhatus sunnitud rootslaste väeosa tagasi
tõmbama, kus see ümber formeeriti. Lundborg ise palus ennast mõnda puht Eesti üksusesse
üle viia 50. Tema palve rahuldati ning ta oli lahingutes väga edukas soomusauto „Kalewipoeg“
ülemana. Einar Lundborgi autasustati Vabadusristiga II/3.
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KAITSELIIDU TEKE JA ARENG LÄÄNEMAAL

Kaitseliidu teke Läänemaal erines Kaitseliidu arengust mujal Eestis vaid nüanssides. Eristada
saame siin nelja etappi: 1917 aasta veebruarirevolutsiooni järgne Omakaitse teke, tegevus
Saksa okupatsiooni ajal, Vabadussõja aegne ning järgne tegevus ja areng pärast 1924 aasta 1
detsembri mässu.
1917 aastal oli tekkinud stiihiline olukord, kus saartelt mandrile ja Haapsallu taanduvad
distsiplineerimatud vene sõdurid ning madrused marodööritsesid ja tekitasid selge
julgeolekuohu tsiviilelanikele. Olemasolevad julgeolekustruktuurid ei omanud olukorra
stabiliseerimiseks piisavalt resursse. Tekkinud olukorda kaalus tollane Lääne Ajutine
Maakonna Valitsus eesotsas esimehe Aleksander Saarega 6.09.1917 ja pidas vajalikuks
kutsuda valdades ja linnades ellu omakaitse või tollase nimetusega omakaitseväge. Läänemaa
jaotati viide jaoskonda, kuhu organisaatoriteks määrati vastavad instruktorid. Vormsi ja
Noarootsi kihelkonnad kuulusid II jaoskonda. Läänemaa Omakaitse organiseerimist juhatas
maakonna valitsus, kohalike omavalitsuste juurde loodi määratud instruktorite juhtimisel
omakaitse üksused, tegevust juhatas Lääne Miilitsa ülem. 17.10 oli Omakaitsel juba 200 püssi
koos vajaliku laskemoonaga 51.
Lääne Ajutine Maakonna Valitsus 14.09.1917 nr. 148 ringkiri (vt. LISA 2): „Lääne Maakonna
Nõukogu, omal koosolekul 6 septembril s.a. leidis, et „maal wargused, riisumised ja tapmised
iga päew sagedamaks lähevad, üksi maa elanik ei tunne ennast oma kodus enam jolge olema,
sest igal ajal wõiwad hulgused, wargad ja rööwlid majadesse sisse tungi ja igasuguseid
kuritegusid toime panna, teades et ühtegi wõimu ei ole, kes neile selleks takistusi wõiks
teha./.../ Seda igast küljest läbi harutades tuli Maakonna Nõukogu ühisele otsusele, et
waldadesse tuleb ise oma kaitsevägi asutata/.../sellepärast on /.../ 5 kaitsewäe instruktorid
ametisse nimetatud, kes igasse walda on kohustatud sõitma /.../ Kaitsewäe korraldus waldades
pannakse Walla Walitsuste peale/.../“ 52.
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Leopas, E. (1937, september). Omakaitse Läänemaal 1917/18. Lääne Maleva Teataja, 17/18, lk. 12-16.
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Relvad koos relvakandmislubadega anti välja miilitsa ülema volitusel kohalike omavalitsuste
esindajatele. Load olid nimedeta, mis tähendas seda, et relvad ei olnud piiratud ressursi
tingimustes kinnistatud mitte konkreetsele mehele, vaid seda sai edasi anda hetkel
patrullteenistuses viibivatele omakaitse liikmetele. Igale mehel väljastati ka liikmekaart.
Maarajoonides oli patrullide organiseerimine ja korraldus vallavanemate ülesanne, kusjuures
üldjuhul käidi teenistuses kahemeheliste patrullidena 53.
Vormsi saarel tegutses omakaitse lipnik Anders Lindkvisti juhatusel. Nende ülesandeks oli
pidada korda ning eriti hoolitsesid omakaitse patrullid selle eest, et saarelt toiduaineid välja ei
viidaks 54. Muus osas ei olnud erinevusi teiste valdadega võrreldes ning tegutsemisajendiks oli
selgelt kogukonna kaitse võimalike ektsesside eest, mitte poliitilised valikud.
Tegevus kestis kuni veebruari lõpuni 1918, mil Eesti Saksa vägede poolt okupeeriti ja
sõjariistad kodanikelt ära korjati. 1918 aasta suvel alustati põrandaluse omakaitse
organiseerimist. Läänemaal suudeti organiseerida E.Alaveri ja V.Väedeni juhtimisel pataljoni
suurune põrandaalune Kaitseliidu üksus, mis oli pärast okupatsiooni lõppu valmis tegutsema
tekkiva Eesti riigi huvides 55.
Vabadussõja aegne kaitseliit koosnes esialgu vabatahtlikest, kelledest suurem osa oli
organiseerunud okupatsiooni ajal. Haapsallu formeeriti „Läänemaa Eesti Kaitse-Liidu ülema
asutus“, mis alustas oma tegevust 14 novembril 56.
16 novembril 1918 kuulutas Eesti Ajutine Valitsus välja 21-35 aastaste meeste vabatahtliku
mobilisatsiooni Eesti rahvaväkke ning 29 novembril sõjaseisukorra ja 21 kuni 24 aastaste
meeste sundmobilisatsiooni 57.
15 detsembril 1918 asus Lääne kaitseliitu

juhtima lipnik Väeden. Põhiülesanneteks oli

sisemise korra ja julgeoleku tagamine ning kaitseväe abistamine. 20 jaanuarist 1919 muutus
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L.E. (1933, oktoober). Jooni Läänemaa omakaitsest ja vabadussõjaaegsest kaitseliidu organiseerimisest ja
tegevusest. Lääne Maleva Teataja, 19/20.
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teenistus kaitseliidus kohustuslikuks. Läänemaa kaitseliitlased aitasid maha suruda ka
Saaremaa kommunistliku mässu veebruaris 1919 58.
14 märtsil 1919 on Anders Lindkvist allkirjastanud vallavanemana (kuigi teenistuskirja järgi
oli ta sellel ajal vallasekretär) Lääne Maakonna Kaitseliidu ja Komandatuuri staabi jaoks
nimekirja Vormsi valla meestest, kes olid 1919 aasta 1 jaanuariks 16-60 aastased. Kokku on
nimekirjas 591 meest, kelledest kategooriasse I (kõlblikud) määratakse 193 meest,
kategooriasse II 352 meest ja kategooriasse III (Kaitseliidu teenistusest vabastatud) 36
meest 59. Sõjaväeteenistuses (Vabadussõjas) olevateks on märgitud nendest 29 meest (vt. LISA
3).
Samas ei pruugi see nimekiri olla täielik. Nimelt on 1929 aastal Vormsile püstitatud
Vabadussõja mälestussambal, mis teadaolevalt peaks olema ainuke kogu Nõukogude aja
seisnud Vabadussõja mäestussamma kolm nime. J.Liljebäck’i, H.Timmermann’i ja L.Sträng’i
hukkumise aastaks on sambal märgitud 1919. Lars Andersi p. Strängi nimi on käsitletavas
nimekirjas märkusega „sõjaväes“ olemas, kuid J.Liljebäcki ja H.Timmermani nimed
puuduvad. Põhjuseid võib olla kaks. Esimesel juhul olid need mehed nimekirja koostamise
hetkeks juba sõjas langenud ning teade nende hukkumisest oli jõudnud ka valda. Kui nad aga
olid mingil muul põhjusel nimekirjast välja jäänud ei ole välistatud, et käsitletud nimekirjas on
veel ebatäpsusi. Samas on märkused teiste meeste kohta, kes nimekirja koostamise hetkel
mingil põhjusel saarel ei ole (nt. Tallinnas, Stockholmis, pole kodus jne.) täiesti olemas, seega
peaks nimekirja lugema suhteliselt usaldusväärseks.
On olemas ka nimekiri ja palgaleht Kaitseliidu Haapsalu jaoskonna 5-19.12.1919 a. õppusel
olevate I kategooria kaitseliitlastest, kus Vormsilt on kohale ilmunud vaid 20 meest 60.
Olemasolevatele andmetele tuginedes on võimatu väita, kas 193-st I kategooria mehest ilmus
kohale vaid 20 või olid nad kutsutud õppustele valikuliselt. Esimesel juhul näitaks see Vormsi
meeste äärmiselt negatiivset suhtumist käimasolevasse võitlusesse iseseisva riigi eest.
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Pärast Vabadussõda Kaitseliidu tegevus rauges ning

lakkas lõpuks faktiliselt olemast.

1.12.1924 mässukatse teadvustas vajaduse Kaitseliit uuesti ellu kutsuda ja reorganiseerida.
Eesmärgiks

oli

kaasata

vabatahtlikku

kaitseorganisatsiooni

liikmeid

kõikidest

ühiskonnakihtidest tugevdades sellega riigikaitset ning luua enam sidusust tsiviilelu ja
riigikaitse vahel.
Ajutise KL põhikirja alusel, mis pandi maksma relvajõudude ülemjuhataja poolt 17.detsembril
1924 asuti ka Lääne malevat organiseerima. 21 detsembril peeti Haapsalus Läänemaa
Kaitseliidu asutamiskoosolek ning algas kiire allüksuste loomine: jaoskondade ja
rajoonipiiride kindlaksmääramine, jaoskondade ja rajoonide juhatuste valimine, relvade
väljajagamine 61. Kaitseliitu koondunud kodanike sõjaline ettevalmistus oli väga kirju, oli nii
sõjaväest läbi käinud, Jaapani sõjas, I maailmasõjas ja Vabadussõjas sõdinud mehi aga ka
sõjalist väljaõpet mitte omavaid isikuid eriti just nooremate meeste hulgas 62.
2.02.1935 kinnitati vabariigi valitsuse poolt uus Kaitseliidu põhikiri, millega ringkonnnad
nimetati ümber malevateks, jaoskonnad malevkondadeks ning üksuste ülemad said
ametnimetuseks „pealik“,

25.03.1925 asus maleva pealikuku ametikohale kpt. Väeden.

Haapsalu Malevkond oli esimene loodud Lääne malevkond. Sinna kuulusid I kompaniipiirkonnaks Haapsalu linn ja ümberkaudsed vallad s.h. Vormsi ja II kompanii ehk õpilaste
kompanii. Merekaitseliit Lääne Malevas alustas tegevust 1934 aasta alguses 63.
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EESTIROOTSLASTE TEGEVUS KAITSELIIDUS JA KAITSELIIDU VORMSI
ÜKSIKRÜHMAS

Vormsi Kaitseliidu tegevusest 1924 kuni 1928 aasta keskpaigani ei ole hetkel andmeid.
Võimalik, et mingid materjalid on säilinud Rootsis Vormsi Üksik Mererühma viimase pealiku
Hugo Mickelini perekonna arhiivis. Käesolev kronoloogia ja tegevus taastatud Lääne Maleva
Teataja 1928-1940 aastal ilmunud käskkirjade ja teadete põhjal, kuid mingil põhjusel ei ole
kõik käskkirjad avaldamist leidnud, lisaks ei anna need aimu üksikrühma sisemisest elust ning
paljud seosed on aimatavad.
Püüdes statistika järgi aru saada, kas osalemisaktiivsus Kaitseliidus võis sõltuda rahvusest
võib teatud indikaatoreid märgata. 1927 aastal kuulub Eestis Kaitseliitu 27182 inimest, mis
moodustab 5,17% meeste arvust. Kõrgeim on siin Sakalamaa malev 6,93% ning madalaim
Petserimaa malev 1,55% osalusega, Lääne malev on tagant teine 4,00%. Petserimaal on
teatavasti suur osakaal vene rahvusest kodanikel, Läänemaa elanikest on 7,07%, valdade
lõikes koguni 7,51% kodanikest rootsi rahvusest 64. Selge paralleel on olemas- mida suurem
mitteesti rahvusest kodanike hulk, seda väiksem osalusprotsent Kaitseliidus.
Vaadates eraldi Vormsi valda ning kaitseliitlaste suhet meeste arvu näeme, et olenevalt
Vormsi rühma hetkelisest suurusest kõikus kaitseliitlaste analoogne protsent 1,5-3,0 vahel
(vrd. LISA 1 vs. Kaitseliidu 1926 aasta aruanne). Noarootsi puhul on sarnast statistikat
keeruline välja tuua, kuid tõenäoliselt ja eriti arvestades Kaitseliidu Lääne maleva suurust
olukord oluliselt ei erinenud, kuigi Noarootsis oli lõimumine eestlastega toimunud suuremal
määral. Hoolimata sellest, et 1930 aastatel osalemine Kaitseliidus aktiviseerus pilt oluliselt ei
muutunud. Tipphetkel oli Vormsi üksikmerirühmas 37 meest 65, ainuüksi Eesti keskmist
osalusprotsenti Kaitseliidus arvestades oleks pidanud rühma suurus olema aga 60-80 meest.
Seega võib väita, et rahvus mängis vabatahtlikus riigikaitseorganisatsioonis osalemisel olulist
rolli. Põhjuseks oli siin kindlasti ka toon, millega võimukandjad ja Kaitseliidu juhid rahvast
kõnetasid ja seda eriti 1930 alguses.
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Toonitati mitte ainult isamaalisust vaid eelkõige rahvuslust ja eestlaseks olemise olulisust.
Ehitatati ülesse rahvusriiki ning erinevad pöördumised ei arvestanud sellega, et teatud Eesti
piirkonnad olid oma vähemusrahvuste olemasolu tõttu pisut teises olukorras ning etteantud
kujul skeemi väga ei sobitunud.
Näiteks kolmekümnendatel aastatel toimunud nimede eestistamiskampaania ajal avaldab
Lääne Maleva Teataja järgmise pöördumise: „Eestlasel olgu eesti nimi! Vaadeldes maleva
nimekirja paistab silma, et paljud meie pere liikmed veel kannavad võõrapäraseid nimesid
olgugi, et samas rahvus on märgitud eestlane. Aeg on käes, kus iga Eesti poeg ja tütar heidab
endalt ära meie endiste orjastajate poolt antud võõrapärased nimed. Seepärast iga eestlane /.../
võtab endale eestipärase nime. /.../ Kõik maleva pere liikmed, kes kannavad senini
võõrapäraseid nimesid heidavad need endast hiljemalt detsembri kuu jooksul. Uue aasta
võtame vastu puht Eesti perena, kus iga meie liige kannab ka eestipärast nime“ 66.
Kuigi see pöördumine oli justkui ainult eestlaste poole on selle käskiv kõneviis ning
pöördumiste rõhuasetused pigem konfrontatsiooni tekitavad. Ei tohi unustada ka fakti, et
kahekümnendatel

aastatel

toimus

kohalike rootslaste hulgas

enda,

kui

rootslaste

teadvustamine. Kuidas aga tundsid ennast rannarootslastest kaitseliitlased lugedes soovitust
olla „puht Eesti pere“ võib ainult aimata. On väheusutav, et sellised üleskutsed kasvatasid
soovi vabatahtliku riigikaitseorganisatsiooniga liitumiseks. Vormsi rootslased oma rootsi
nimesid loomulikult eestistama ei hakanud, küll aga muutsid oma perekonnanimed Vormsi
Üksikrühma kuuluvad kaks eestlast: August Källmann’i uueks perekonnnanimeks sai Källe
(Alus: Vormsi valla perekonnaseisu ametnike ostsus 28.03.1936 a.) 67 ja Alfred Pikner võttis
omale uueks perekonnanimeks Rajasalu.
Vormsi orienteeruvalt 2500 elanikust olid 95% rootslased ja ülejäänud eestlased. Kaitseliidu
rühma koosseisu kuulus nii eestlasi kui rootslasi. Rühma nimekirjad ei ole sälilinud, kuid
liikmeks võtmise ja väljaarvamiste nimekirjade järgi oli rühmas umbes 80% rootslasi ja 20%
eestlasi. Noor-, tegev ja toetajaliikmete suhet välja tuua ei ole võimalik, esimesed
toetajaliikmed on käskkirjas nimeliselt ära mainitud Lääne Maleva pealiku käskkirjaga nr 23
27.06.1931, kui Vormsi üksikrühma malevlased August Vilibert, Karl Väeden ja Leo Väeden
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viiakse üle tegevliikmete hulgast toetajaliikmete hulka. Kõik kolm olid rahvuselt eestlased
ning põhjuseks oli ilmselt vanus. August Vilipere oli Vormsi üksikrühma pealiku Aleksander
Vilipere isa, Karl Väeden ja Leo Väeden tolleks ajaks juba erru läinud Kaitseliidu Lääne
Maleva pealiku erukapten Villem Väedeni vennad. Karl Väedeni abikaasa Louise Väedenist
sai aga 1934 aastal esimene Naiskodukaitse Vormsi jaoskonna esinaine 68, kelle õde Marie
Svensson (Bondartschuk) oli omakorda Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna esimene
esinaine.
Nii

eestlaste

kui

rootslaste

puhul

oli

täheldatav

asjaolu,

et

Kaitseliitu

ja

eriorganisatsioonidesse kuulujatel olid omavahel tihti perekondlikuid sidemed. Tegemist oli
omamoodi klubiga ning sinna astujad/kuulujad tõid tihti kaasa mõne oma sugulase või
hõimlase. Seda oli hiljem näha ka Naiskodukaitse ja Noorte Kotkaste rühma tekkel aga ka
Kaitseliidu Vormsi merirühmas. Jälgides nende meese ja naiste hilisemaid saatusi aga ka
perekondlikku taustu torkab Vormsi puhul silma, et tegemist oli keskmisest haritumate
rannarootslastega, kelledel oli avaram maailmapilt ning kes olid suutnud seda pilti ka oma
peredesse viia. Tegemist oli ju ikkagi traditsioonides, ühiskondlikes ja soorollides kinni oleva
kogukonnaga, kus muutused juurdusid äärmiselt pikkamööda.
Esimene kirjalikult fikseeritud Vormsi üksikrühmast on teade Lääne Maleva Teatajas
septembris 1928 ilmutatud käskkiri 13 juulist 1928 „Maleva Pääliku Käsukiri nr.26 §10:
Kaitseliidu

laskemääruste

§5

kohaselt

määran

maleva

allüksustesse

alljärgnevad

laskejuhatajad: I Haapsalu malevkond /.../ Vormsi rühmas 1 rühma päälik Johannes Ahlkvist
ja malevlane Lars Stenroos“ 69. Vormsi rühm kuulus algselt I Haapsalu malevkonda (ka Linna
malevkond), 1930 aasta mais reorganiseeriti malevkond ja Vormsi rühma juriidiline staatus
muutus ning temast sai iseseisva majandusega üksikrühm. Senine pealik Johannes Ahlkvist
vabastati ja määrati uue pealiku Aleksander Vilipere abiks 70.
Ilma rühma dokumentatsioonita on keeruline hinnata, kas rootslase eestlase vastu vahetamise
üheks põhjuseks võis olla ebapiisav keeleoskus, kuna üksikrühma staatus tõi kaasa ka olulise
bürokraatia kasvu. Põhjus, miks Vormsi rühm reorganiseeriti üksikrühmaks oli ilmselt see, et
68
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puht logistilistel põhjustel oli ebaefektiivne saarel asuvat üksust juhtida. Asjaolu, et
reorganiseerimine leidis aset vahetult ennem seninse Lääne Maleva pealiku kapten Villem
Väeden tervislikel põhjustel erru minemist augustis 71 ja Vormsile suundumist tuleks lugeda
pigem juhuseks. Väedeni aktiivsemat tegevust Vormsi Üksikrühma suunal ei ole
dokumentidest näha, lisaks on rühm võrreldes malevaga suhteliselt marginaalse suurusega
üksus. Siiski ei saa lõpuni välistada, et Vormsi rühma reorganiseerimine oli Väedeni teadlik
samm ning ta püüdis anda valdavalt rootslastest kuuluvale üksusele suuremat iseseisvust ning
lootis läbi selle rühma tegevust aktiviseerida. Sellisel juhul sai põhjus, miks Väeden ei astunud
seda sammu varem vaid vahetult ennem lahkumist olla teenistuslik või soov vältida süüdistusi
kodusaare eelistamisel. Kuigi Väeden oli eestlane oli ta pärit Vormsi saarelt ning kasvanud
rootsikeelses keskkonnas.
Rühma juhatuse protokollid ei ole säilinud samuti ei ole pärast üksikrühma teket koheselt
näha, et juhatus oleks üldse valitud. Esimene märge juhatuse valmisest pärineb Lääne Maleva
pealiku käskkirjast

11 kuud hiljem 27.04.1931 millega kinnitati Vormsi üksikrühma

üldkoosolekul 29 märtsil valitud juhatus koosseis 72.
Üheteistkümnest võtmeisikust 3 olid eestlased ja 8 rootslased seega vastab protsentuaalne
suhe ligikaudselt rahvuslikule roosseisule Vormsi Üksikrühmas, kuid tõenäoliselt oli see
pigem juhus ( Vt. LISA 4).
Käskkirjade järgi tegeldi valdavalt laskeõppe ja riviõppega. Osaleti üritustel ka väljaspool
saart, näiteks kohustati Vormsi rühma Linna kompanii koosseisus osalema Vabariigi 11
aastapäeva paraadil 1929 73. Üheks oluliseks sündmuseks pidi Vormsi rühmale olema ka
Rootsi kuninga Gustav V külaskäik Eestisse, mille puhul lükati vabariiklik kaitseliidupäev
pisut edasi ning toimus 26-29 juunil. Kuninga vastuvõtu pidustustest ja paraadist Tallinas
võtsid Linna kompanii koosseisus osa ka 15 malevlast Vormsi rühmast 74. Usutavasti pidi see
olema selle rühma üks kõrghetki, lisaks pöörati sellele sündmusele erilist tähelepanu ka
vabariiklikus Kaitseliidu ajakirjas Kaitse Kodu.
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Laskeõpe oli läbi kogu rühma tegevuse võrdlemisi aktiivne. Heino Vilipere mälestuste järgi
oli igal mehel kodus relv kodus. 1931 aastal alustati ka kaitseliitlaste ümberrelvastamist,
millest räägib Lääne maleva pealiku ringkiri

26.03.1931: „Päälikkudele ja malevlastele.

Maleva on saanud esimese saadetise jaapani vintpüsse, millede kaliiber on ümber puuritud
inglise padruni peale. Püssid on KL ülema poolt nimetatud „Kaitseliidu vintpüss 303“./.../
Saadud püssid on maleva üksustele määratud: Vormsi rühm 2 tk. /.../Mai kuus järgneb teine
saadetis jne. Kahe aasta jooksul saavad kõik päälikud ja malevlased varustatud „Kaitseliidu
vintpüss 303“ga. Üksuste päälikel püssid üksuse parematel laskuritele välja anda ühtlasi
puutumata tagavara inglise padruneid./.../“. Vormsi kohta kaks relva pole palju aga olenevalt
üksuse suurusest kõikusid need numbrid ka teiste allüksuste puhul vahemikust kahest
kümneni 75.
Vormsi lasketiirude asukoha kohta on olemas ametlikud dokumendid ja mälestused, mis
omavahel ei kattu. Heino Vilipere mälestuste järgi lasti märki Hullo- Rumpo tee kõrval kaldal
suunaga mere poole ning tuletornis teenistuses olnud mehed lasid püssi otse Saxby majaka
kõrval suunaga mere poole 76. Kaitseliidu ülema ringkiri 17.05. nr.1155-R aga toonitab, et
„Laskeplatside seadus näeb ette, et KL laskeplatsid registreeritakse Peastaabis. /.../ Laskmisi
uutel asutatavatel radadel võib alata pärast seda, kui laskerada on Peastaabis registreeritud ja
Kl ülem laskeraja avamiseks loa annab. /.../ Seni on registreeritud järgmised laskerajad: /.../ 7.
Vormsi üksik merirühma Borrby laskerada“ 77. Ka järgnev Lääne maleva Teatajas ilmunud
kuulutus kinnnitab, et laskeplats oli Borrbys: „LM staap kuulutab käesolevaga „Laskeplatside
Seaduse (RT 1938, 40, 367) alusel, et maleval on KL Peastaabis registreeritud ja laskmiseks
avatud järgmised kõrvalistele isikutele alaliselt suletud laskerajad:/..../ Vormsi üksik
mererühma laskerada, asukohaga Borrby küla juures mere rannal: Laskeraja piiirid ei ole
eriliselt tähistatud. Laskerajale on välja pandud silt laskeraja nimetusega ja ristamisi
joonistatud sõjapüssidega. Laskmise ajal asetatakse märkide joonele punane lipp“ 78.
Ilmselt on tõesed nii mälestused kui ametlikus dokumentatsioonis kajastatu. Edasi-tagasi
teekond mõnest saare kaugematest punktist Borrbysse on üle paarikümne kilomeetri, mis oli
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tolle aja liikumisvõimalusi arvestades pikk ja ajamahukas ettevõtmine. Sellest lähtuvalt viidi
väiksemaid laskeharjutusi läbi ilmselt oma küla lähedal rannas ja suuremad ning ametlikumad
laskeharjutused ja võistlused toimusid atesteeritud laskerajal.
Laskesport oli säilinud käskkirju arvestades Vormsil stabiilselt au sees. Kuigi Lääne Maleva
allüksuste arvestuses kuuluti tulemuste järgi pigem keskmike hulka oli Vormsi rühmas ka
üksikud väga häid laskureid, kelle saavutusi kajasti ka Lääne Maleva lehekülgedel.
Suurem mõõn tabas laskesporti ja Vormsi rühma üldiselt septembris 1930, kui rühmast lahkus
korraga kuusteist meest 79. Arvestades rühma suurust oli see ligikaudu pool nimekirjadesse
kantud isikkoosseisust. Kaks liiget arvati välja surma tõttu, ülejäänute põhjuseks oli märgitud
elukoha muutus. Siin ei saa tegemist olla näiteks ajateenistusse minemisega, kuna selline
põhjus kirjutati käskkirja vastavalt ka sisse. Samuti toodi eraldi välja põhjus „omal soovil“,
mis tähendas üldiselt lõplikku kaitseliidust lahkumist ning välja toodi ka põhjus, kui
kaitseliitlane mingi rikkumise tõttu organisatsioonist välja visati.
Kõrvutades käskkirju erineval ajal tundub, et määratlus „elukoha muutmise tõttu“ võis tihti
tähendada ajutist nimekirjadest väljaarvamist. Kaudselt tõendab seda ka see, et mitmete
meeste nimesid, kes sellel hetkel lahkusid on hiljem taas rühma nimekirjades näha. Kas
põhjuseks oli väljaspoole saart tööle minemine või õpingud on raske hinnata, kuid oma mõju
rühma arengule sellisel massilisel minemisel oli, igatahes 3.10.1930 peetud Lääne Maleva
karikavõistlustel Vormsi ei osale. Kaudselt tõendab mõõnaperioodi olemasolu Üksikrühmas
ka Lääne Maleva teataja eest tasumisele kuuluv raha, mis määrati allüksuste suuruse järg, oli
Vormsil vaid 10 KR ning mis oli teiste Lääne maleva allüksustega väikseim summa.
Keskmine summa allüksuse kohta oli 25,75 KR ja suurim 50 KR 80.
Pärast ajutist mõõna saab nii kaitseliidu kui laskespordi areng Vormsi taas sisse. Viiakse läbi
ka kontrollkogunemisi, algselt oli kogunemiskohaks Vormsi mõis, hiljem Hullo vallamaja.
Kontrollkogunemisi viiakse läbi ka kombineeritult laskeharjutustega. Näiteks Haapsalu
õppepiirkonna Vormsi Üksikrühmale 1931 aastal suunatud kuulutus edastati kaitseliitlastele
järgmisel kujul: „29 märtsil kontrollkogunemine kõigile kaitseliitlastele ja päälikutele Vormsi
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mõisas kell 10.00 Kaasa võtta kõik väljaantud varustus, relvad, laskemoon. Peale
kontrollkogumist õppus: relvade materiaal osa, sihtimise harjutused, laskmine.“ 81.
1933 oli Vormsi üksikrühmas taas 29 liiget, Lääne maleva karikavõistlustel osales neist 18
(62%). Parim laskur Vilipere 62 silmaga. Vormsi platseerus üksuse üksiklaskuri silmade järgi
35 allüksuse hulgas 25 kohale 82. 1934 nimekirjades oli tegevliikmeid juba 37,
karikavõistlustel osales 33 meest. Lääne maleva arvestuses võttis osa 41 allüksust, Vormsi
platseerus 31 kohale keskmise silmade arvuga 39,5. Parimad laskurid Vormsi arvestuses olid
J.Enkel 70 s., L.Ahlblom 68 s., ja A.Sjöström 64 s 83.
Kuna tolleaegne laskesport oli terves Eestis väga populaarne ning üle maa loodi arvukalt
laskurklubisid, sealhulgas Kaitseliidu sees siis oli selline loodud ka Vormsil. Kuna aga klubi
tegevuseks kriitiline inimeste mass polnud ilmselt piisav toimus 01.10.1933 vähemate
laskurklubide ühendamine ning Vormsi Üksikrühma laskurklubi liideti Haapsalu omaga.
Haapsalu laskurklubisse loeti üle viiduks pealik Vilibert Aleksander, pealik Oopkaup
Aleksander, pealik Ahlkvist Anders ja kaitseliitlane Fält Hans 84. Tegemist ei olnud Kaitseliidu
üksuse järjekordse reorganiseerimisega vaid - Kaitseliidu sees toimuva sporditegevusega
väljaõppe mõttes jäid need neli meest endiselt Vormsi üksikrühma koosseisu. Ettevõetud
sammuga tugevdati piirkondlikku suurimat laskurklubi, et vabariiklikel võistlustel oleks olnud
võimalik konkurentsis püsida.
Laskeharjutusi loeti oluliseks ning nendest osavõtt oli tungivalt soovituslik ja sellega oli
otseselt seotud ka

õigus relva omada. Kohustust laskeharjutustel osaleda toonitati suisa

ekstra: „Õppeteade: Wormsi üksikrühm 12 sept (1934) kell 0800 Wormsi laskerajal
karikavõistlused vintpüssist laskmises /.../ Üksuste pealikutel esitada täpne oma üksuse
nimekiri. /.../Võistlustele peavad kõik nimekirjas seisjad kaitseliitlased välja tulema ja
võistlusest osa võtma. 85“
Laskeharjutusi oli erinevaid tüüpi- lasti nn.klassikatseid kuid oluliseimad olid siiski
karikavõistlused. Nende tulemustest selgus üksuse pingerida maleva allüksuste arvestuses
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ning võimalik, et sellest võisid sõltuda näiteks relvade eraldamise prioriteedid. Käesoleva töö
tegemisel olid karikavõistluste tabelid ainukesed, kust on võimalik välja lugeda üksusesse
kuuluvate meeste arvu. 1937 aasta tabelis on oldud koguni väga põhjalikud. Tabeli järgi oli
tollel hetkel Vormsi merirühma nimekirjas 20 liiget, neist tegevliikmed 55 a ja vanemad 0
inimest. Laskmistest võttis osa 13 meest, neist rindemehi ja noori 12 meest, sisekaitsemehi
1 86. Kasutades tänapäeva analoogiat võib välja lugeda, et kuigi rühm oli väike, olid kõik alla
55 aastased tegevliikmed, kes olid oma kõlbulikkuse järgi reservistid ehk rivikõlbulikud või
kutsealused (tolleaegne termin rindemehed ja noored) ning 1 mehe kõlblikusaste oli kõlbulik
piirangutega (termin sisekaitsemees). Alates 1938 aastast laskurtabelid enam liikmete arvu
kohta infot ei anna. Võimalik, et põhjuseks olid ärevad ajad Euroopas. Kaitseliidu idee oli ja
on ju kogu maad kattev turvavaip, mille täpne asukoht ja koosseis ei oleks üldiselt, sealhulgas
ka võimalikule vastasele teada. Samas oli nii piirkondlike kui avalike laskurtabelite järgi
võimalik väga täpselt teada kaitseliitlaste arvu ja asukohta piirkonnas, mis oli selgelt turvarisk.
Tõenäoline, et kolmekümnendate lõpus saadi sellest ka aru ning edaspidi väljendatakse
osavõttu mitte arvudega, vaid protsentides. Näiteks Vormsi Üksikmererühmast osales maleva
karikavõistlustel tabeli järgi 100% nimekirjadesse kantutest, kuid rühma suurus jääb
saladuseks 87.
Vormsi suurim taktikaline õppus leidis teadaolevalt aset 17-18.06 1933. Kaitseliidu peastaabi
korraldusel viidi läbi dessantoperatsioon Saaremaa rannikule kahepoolse taktikalise õppuse
näol. Selleks formeeritakse Lääne maleva baasil ajutine üksus, kus Vormsi üksikrühma 14
malevlast jaoülem Anders Salini juhtimisel kuulusid 1 kompanii 2 rühma 88.
Lääne Maleva Teatajas ilmusid kohati teated kaitseliitlastest, kes arvati organisatsioonist välja
ebakohase käitumise eest. Selleks oli aktiivne poliitiline tegevus (ilmselt osavõtt vapside
liikumisest) aga ka salaviina põletamine. Vormsi rühma kohta ühtegi selliste teadet ei ole.
Tegelikkuses tegelesid Vormsi mehed võrdlemisi aktiivselt salakaubaveoga- maksuvabalt
toodi riiki tekstiili, jalgrattaid, õmblusmasinaid, piiritust. Rahvasuus liigub neid jutte
tänapäevani, kummalisel kombel aga ei nimetata ühtegi nime ja teadaolevalt ei ole kedagi
sellise tegevuse eest ka karistatud. Omavahelises vestluses samas tunnistatakse, et
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vestluspartneri vanaisa või sugulased sellega tegelesid ning suudetakse ka kirjeldada, mida
umbes maksuvabalt riiki toodi. Tegemist tundub olevat kõigile teada olnud tegevusega ning
näib, et kogukond seda vaikimisi ka aktsepteeris. Kui tegemist ei olnud just piiritusega, siis ei
peetud seda ka seaduse rikkumiseks
Sellega olid kursis isegi lapsed. Heino Vilipere on oma mälestustes rääkinud, kuidas nad
lapsena mängisid salakaubavedamist. Toimus see liivakastis või muus sarnases kohas ning
seisnes selles, et mängijatel olid männikoorest tehtud purjekad. Salakaubavedajal olid purjekal
ka pihlakamarjad (mis imiteerisid salakaupa) ning tema ülesanne oli oma last ennem liiva siis
peita (ehk üle parda lasta) ennem, kui kontrollija oma tagumise purjekaga temani jõudis 89.
Kas saarel võis olla tegemist koguni meeste ringkaitsega, millesse olid läbi passiivse
tegutsemise segatud ka kohalik politseinik ning tolliformaalsusi täitma pidanud mereside ülem
ei ole võimalik kinnitada, kuid küsimus väärib edasist uurimist. Küll aga tundub selles
valguses kummaline Vormsi rühma pealiku vahetus, mis hiljem 1936 aastal aset leidis.
1934 aastal algas Eestis aktiivne merekaitseliidu loomine. Sarnast üksust kaitseliidus ennem ei
olnud. Avalikkust ettevalmistav töö algab juba 1933 aastal, kus leitnant Kokku tutvustas
merekaitsliidu võimalusi Kaitse Kodu 14 numbris, samuti soomlaste ning inglaste sarnaseid
kogemusi 90. Esitleti ka merekaitseliidu tegevuskonseptsiooni, väljaõppe aluseid ning
põhimõttelist strukturi. Läänemaal algas tegevus jaanuaris 1934, kui Haapsalu kompanii
nimetatati ümber Haapsalu meredivisjoniks 91.
Oma koht uues struktuuris oli ette nähtud ka Vormsi rühmale. Mais 1934 kinnitab
kaitsejõudude

ülemjuhataja

täiesti

salajaseks

klassifitseeritud

dokumendi

nimega

„Merejõudude sõjaaegne vaatlusteenistuse ja sadamate kaitse organisatsiooni ja ülesannete
kava“, mille on allkirjastanud merejõudude juhataja W.Grenz. Selle järgi oleks rahuaegne
Haapsalu mereside rajoon jaotatud sõjaajal kolmeks: Haapsalu, Saaremaa ja Pärnu rajooniks.
Haapsalu rajooni oleks kuulunud ka Vormsi meresidepost ühes valvepaatidega, kusjuures
rahuajal oleks kohal olnud vaid meresidepost, mida sõja ajal oleks täiendatatud kahe
valvepaadiga. Merejõudude staabi poolt olid kirjas pandud ka üksuste komplekteerimise
89
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põhimõtted ning ülesanded, mida merekaitseliit oleks pidanud täitma sõja korral.
Merekaitseliidu peamised ülesanded oleksid olnud kogu rannakaitse, vaatlus- ja sideteenistus
ning sadamate kaitse. Lisaks kontrolltraalimised, miinide veeskamised ja vajadusel
purustustööd 92. Avalikkusele suunatud infos ollakse oluliselt ambitsioonikamad- Kaitse
Kodus kirjutatakse koguni allveelaevade vastu võitlemisest, laevakolonnide konvoeerimisest
ja farvaatrite traalimisest 93. Tegelikkuses vajalikud vahendid puudusid või ei olnud ülesannete
täitmiseks sobilikud. Täiesti salajases merejõudude staabi aktis 7.02.1935 on olemas
pöördumine merelaevastiku divisjoni ülemale, milles kirjutatu peegeldab tegelikku olukord
reaalsemalt: „Esitan siinjuures tegevuse aruande ühisõppuste kohta koos merekaitseliiduga.
Ühtlasi arwan, et sarnasel kujul õppuste korraldamine pole otstarbekohane kuna selgus, et
traalimist ja miinide veeskamist on läbi wõetud ka seal, kus polegi minööre. Ainult kalameeste
silmaringi laiendamiseks neid wälja õpetada loen mitteotstarbekaks, sest nende kalapaatidega
ei saa miinisid weesata ega traalida. Lisa: aruanne. Leitnant (loetamatu)“ 94. Kaitseliitlasteni
või avalikkuse ette sellised hinnangud loomulikult ei jõudnud.
Vormsi üksikrühma ümberformeerimine toimus käskkirjaga nr.23 12.05.1934. Osa
kaitseliitlasi viidi üle loodud mererühma ning nende asemele määrati koguni uued pealikud.
Ilmselt oli algne plaan luua Vormsi Üksikrühma kõrvale Vormsi Üksik Mererühm 95.
Tegelikkuses sellest plaanist ilmselt suhteliselt kohe ka loobuti, kuna üheski järgnevas
käskkirjas ei ole juttu kahest erinevast rühmast, vaid ainult ühest.
1936 aasta augustis leidis aset taas üks vangerdus. Üksikmerirühma pealiku kohale kinnitati
leitnant Juho Haikonen ning senine pealik Aleksander Vilipere määrati sama rühma
õppepealikuks 96. Kuigi Haikonen omas leitnanti auastet ei saa tema saarele saatmine
Kaitseliidu teenistuslike vajaduste tõttu olla tõenäoline, kuna rühma suurune üksus on selleks
liiga väike ja käsitletavaks hetkeks oli Haikonen reservis ning töötas Hanila Algkooli juhatajaõpetajana. Juho Haikonenil ei olnud Vormsiga mingeid eelnevaid sidemeid ning tema näide
on sobiv illustreerimaks, kuidas ebaõige kaadripoliitika üksuse arengule kaasa ei aita.
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Juho Danieli p. Haikonen sündis 1888 aastal Petrogradi kubermangus ning oli rahvuselt
ingerisoomlane. Lõpetas Petrogradi õpetajate seminari, mobiliseeriti, suunati Wladimiri
sõjakooli ning lõpetas selle 1916 aastal. Võttis osa sõjategevusest Saksamaa ja Austria vastu
detsember 1916 kuni detsember 1917, mille käigus ülendati ka leitnandiks. Mais 1919 kuni
veebruaris 1920 sõdis Vabadussõjas Ingeri pataljonis. Omakäelise tunnistuse järgi valdas
soome,

vene

ja

eesti

keelt,

Eesti

kodakondsuse

sai

avalduse

alusel

1926 97.

Haridusministeeriumi teenistuskirja järgi on Haikonen 10 septembril 1935 teenistuse huvides
paigutatud ümber Vormsi Eesti-algkooli juhatajaks. Formulatsioonist saab välja lugeda, et
põhjuseks ei olnud Haikoneni soov, kusjuures ta kaotas ka palgas 10 Kr 98.
Leitnant Haikonen ilmselt kohalikke olusid ei tundnud, rootsi keelt ei osanud

ning

tõenäoliselt ei võtnud ka kogukond teda omaks. Lisaks sellele, et oldi valdavalt
rannarootslased oldi ju ka tihedalt kokkukasvanud kogukond, kus kuskilt kõrgemalt määratud
ülemustele väga hea pilguga ei vaadatud. Kuigi ka senine pealik Vilipere ei olnud rootslane
loeti teda siiski „omaks“, lisaks suutis Vilipere suhelda kohalike rootslastega vajadusel ka
nende emakeeles. Pealik pidi olema ikka oma mees ja omade seast välja kasvanud. Seda on
kaudselt näha ka suhtlusest. Kui ennem Haikoneni esines pöördumisi rühma poole läbi Lääne
Maleva Teataja vaid kõrgemalt tasemelt (õppeteated, käskkirjad jne.) ja kodusaarel suutsid
mehed oma asjad otse omavahel korda ajada, siis nüüd muutus olukord formaalsemaks ning
Lääne Maleva Teatajas avaldati Vormsi üksikmererühma pealiku Haikoneni erinevaid
pöördumisi oma rühma poole 99.
Miks tolleaegne Lääne Maleva pealik sellise kaadrivahetuse ette võttis jääb arusaamatuks.
Pelgalt sõjaväeline auaste ei saa olla põhjuseks, kuna lisaks rootsi keelse oskuse puudumisele
ning kohalike olude mittemõistmisele puudus Haikonenil ka merenduslik taust. Ilmselt
tunnetas Haikonen suhteliselt kiiresti ka ise, et Vormsi ei ole talle sobiv keskkond ei tema
igapäeva ameti ega ka kaitseliidu teenistuse osas ning ta asus aktiivselt otsima võimalust
saarelt lahkumiseks. Toimikus on säilinud tema avaldus, milles ta reageeris ajalehes „Uus
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Eesti“ 18 juulil 1938 ilmunud Narva valla Kallivere kooli personali otsingu kuulutusele.
Soovitud algkooli õpetaja kohusetäitja koha Haikonen samal sügisel ka sai 100.
Vormsi üksikmererühma pealiku kohalt vabastati leitnant Haikonen aga juba ligi aasta ennem
tema saarelt lahkumist ehk 12.10.1937. a 101. Põhjusena on märgitud „elukoha muutmisel“ mis
ei saa aga olla tõsi, kuna tegelikult jäi Haikonen saarele ning täitis töökohustusi Vormsi EestiAlgkoolis kuni 1937/1938 õppeaasta lõpuni 102. Eelneva põhjal võib oletada, et Haikoneni ning
Vormsi Üksikmererühma vaheline koostöö ei laabunud ning võis olla tekkinud koguni
konfliktsituatsioon või vastandumine.
Järgmiseks Vormsi üksikmerirühma pealiku kohusetäitjaks määrati sama rühma sekretär Hugo
Mickelin’i 103. Kohusetäitja Mickelin kinnitati hiljem ka tegelikuks pealikuks ning ta vedas
Vormsi üksikmererühma kuni selle likvideerimiseni.
Viimased kolm aastat oli Vormsi Üksikmererühmale väljaõppe seisukohalt ka kõige viljakam
periood. Lisaks laskeväljaõppele viidi läbi erinevaid õppuseid laevadel, mis toimusid koos
Haapsalu meredivisjoniga. Erialase väljaõppega tegeldi kohapeal ning kursustel käid ka
Tallinnas. On näha ka õppuste eesmärgistamist, näiteks Vormsil 1938 aastal toimunud õppuste
eesmärgiks oli „lõpule jõuda merekaitseliitlaste väljaõppega ja ettevalmistuda kevadiseks
merekaitseliidu õppuseks“ 104.
1938 aastal osalesid Vormsi Üksikmererühma liikmed 19-29 märtsil Tallinnas Peastaabi
Õppe-Spordiosakonna poolt mereüksuste pealikute ettevalmistuskursusel. Kursuse eesmärgiks
oli anda pealikele sõjalise kasvatuse, navigatsiooni, miini-traali, lõhketööde, signaali ja
mereside, mehaanika ja merepraktika alal täiendavat ettevalmistust, tõsta nende teoreetiline ja
praktiline ettevalmistus ühtlasele tasemele ning läbi viia ka instruktorikoolitus võimaldamaks
neil kohtadel edukamalt oma ülesandeid täita. Kursustest võttis üle Eesti osa 233
merekaitseliidu pealiku ja spetsialisti. Vormsilastest lõpetasid kursuse ja sooritasid katsed
navigatsiooni alal järgmised pealikud ja spetsialistid: Isak Rosenbladt, Hugo Mickelin,
100
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Johannes Rank, Aleksander Mickelin- (kuni 20 bruto registri tonni, hinne hea) Anders Friberg,
Johannes Vikström (kuni 20 bruto registri tonni, hinne rahuldav) 105.
Ilmselt oli väljaõpe ka reaalselt kasulik, kuna 1938 aasta Lääne maleva mereüksuste
signaliseerimise võistlustel saavutas Vormsi Üksikmerirühma võistkond 7 meeskonna seas
ülekaaluka esikoha: I koht Vormsi Üksikmerirühma meeskond – 107 (miinus)punktiga
koosseisus: signalistid A.Friberg, J.Rosenblad, abid K.Nyman ja J.Landman /../II koht116
miinust, /.../III koht 196 miinust). Osad Lääne maleva allüksused, kelledel see kohustus oli ei
suutnud isegi võistkondi välja saata ning ka ülejäänud osalenud üksustele anti negatiivne
hinnang: „/.../ Võistlustest osavõtnud signalistide oskus teadete edastamisel morse ja semafori
tähestiku abil ning deshifreerimine tarvitusel oleva signaalkoodi abil on üldiselt puudulik.
Signaalala väljaõppele tuleb üksustes suuremat tähelepanu pöörata ja järgmise aasta
võistlusteks välja saata võistlejad, kes on suutelised kõiki ülesandeid nõuetekohaselt
täitma“ 106.
Tegevuse hoogustumisega lisandus ka uusi liikmeid, veebruaris 1938 astus korraga liikmeks
koguni 13 meest 107. Nende seas oli ka Hjalmar Pöhl, kes oli rannarootslaste eestvedaja Hans
Pöhli poeg, liikmeksastumise hetkel Eesti kiriku Rootsi praostkonna praosti kohusetäitja.
Sellise kaliibriga rannarootslase isamaalise organisatsiooniga liitumist võib pidada märgliseks
sündmuseks, mis näitas kahe paralleelmaailma olulist lähenemist. Hiljem sai Hjalmar Pöhlist
Haapsalu malevkonna vaimuliku abi ning 1940 aasta jaanuaris Lääne Maleva vaimuliku abi.
Hjalmar Pöhl emigreerus neljakümnendatel Rootsi ning suri seal 1964 aastal 108. Ka
rannarootslaste suguvõsades mängis juhus tihti rolli. Hjalmari onupoeg Viktor-Valfrid Pöhl
(1910-1986) mobiliseeriti sõja alguses Punaarmesse, ta sõdis Eesti Laskurkorpuses ja sai mitu
korda haavata. Hiljem oli Viktor pikaaegne Noarootsi gümnaasiumi direktor ning tema tööd
peeti koguni Lenini ordeni vääriliseks 109.

105

Väljavõte Kaitseliidu Ülema käskkirjast nr.20. (1938, mai). Lääne Maleva Teataja, 9/10, lk.94-96.
Naarits, K. (1938, juuni). Kokkuvõte Maleva Mereüksuste signaliseerimise võistlustest . Lääne Maleva
Teataja, 11/12, lk.118.
107
Lääne Maleva pealiku käskkiri nr.8. (1938, veebruar). Lääne Maleva Teataja, 3/4, lk31.
108
Puidet, R. (2008, veebruar 20). Kahe rahva teener Hjalmar Pöhl. Eesti Kirik, 8/9.
109
Viktor Valfrid Pöhl. (2012, juuli 12). Geni [2014, märts 17].
http://www.geni.com/people/Viktor-Valfrid-P%C3%B6hl/6000000000700522828
106

44

1939 aasta novembris vahetati välja Lääne Maleva pealik ning uueks pealikuks sai Vormsilt
pärit eestirootslane major Anders Linkvist. Vahetult ennem seda oli major Linkvist teeninud
10 Üksikus Jalaväepataljonis. Vabariigi presidendi käskkirjas on märgitud põhjuseks
„teenistushuvides“ 110. Arvestades eeestirootslastest elanike suurt osakaalu Läänemaal ja
sündmusi Eestis ei olnud rootslasest Linkvisti malevapealikuks saatmine juhus. Baaside
leping Nõukogude Liiduga oli alla kirjutatud ju baaside loomine alanud ning ettevõetud
sammuga üritati kindlustada eestirootslaste lojaalsust ja tuge. Selle määramise valguses ei
tundu ka Villem Väedeni kinnitamine Lääne maleva pealikuks peale 1924 aasta 1 detsembri
sündmusi juhusena- kuigi oli tegemist eestlasega oli tegemist Läänemaal tuntud mehega, kes
oli üles kasvanud rannarootsi keskkonnas. Ilmselt üritati ka Kaitseliidu alguspäevil
kindlustada endale eestirootslaste tuge.
Ka Linkvisti pöördumine kinnitab, et olukorra tõsidust oldi endale teadvustatud: „KL Lääne
maleva pealiku käskkiri nr.57 01. Detsember 1939 a. Asudes maleva juhtimisele tervitan
kõiki. /.../ Viimase aja sündmused Euroopas näitavad meile selgesti, et iga riik ja rahvas, oma
olemasolu ja julgeoleku säilitamiseks peab olema valmis ise ennast kaitsma ja selleks kandma
ohvreid. Riik, rahvas ja organisatsioon on ainult siis tugev, kui tema iga üksik liige
andumusega omi ülesandeid täidab ja kõigiti kaasa lööb./.../ A.Lindkvist, major, Lääne maleva
pealik „ 111 .
Anders Linkvist sündis 1894 aastal Vormsil rannarootslasest talurentniku Lars Linkvisti (ka
Lindquist) ja Maria Lindkvisti (sündinud Dahl) pojana. Linkvist õppis Haapsalu 4 klassilises
linnakoolis, seejärel Tallinna Kaubanduskoolis, mille lõpetas 1914 a. Valdas eesti, roosti, vene
ning saksa keelt vabalt kõnes ja kirjas. 1915 aastal Linkvist mobiliseeriti ning suunati õppima
II Peterhofi lipnikute kooli, mille ta lõpetas 1916. Sõdis maailmasõja rinnetel 12 oktoobrist
1915 kuni 6 detsembrini 1917, seejärel Eesti rahvusväeosades 25 jaanuarist 1918 kuni 15
aprillini. Vabadussõjas osales ta teenistuskirja järgi 10 detsembrist 1918 kuni lõpuni. Ilmselt
loetakse teenistuse hulka ka teenistust Kaitseliidus Vormsil, kuna Linkvisti toimikus on ka
Vormsi Vallavalitsusele adresseeritud Sõjaministeeriumi kiri 18 detsembrist 1918, milles
teatatkse, et „Vormsi valla sekretärile Anders Linquistile on määramata aja peale pikendust
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antud“ ning Vormsi vallavalitsuse / Vormsö Kommunalförvaltning tõend ütleb, et „Anders
Lindkvist töötas Vormsi valla sekretärina 11 november 1918 kuni 28 mai 1919 a“. Seega pidi
Linkvist rindele lahingtegevusse suunduma juunis 1919, kuna 22 juulil 1919 sai ta
püssikuuliga haavata paremasse jalasäärde 112.
Hiljem lõpetas Linkvist vabariigi Sõjakooli ohvitseride kursused ja kinnitati alalisväe ohvitseri
kutses 1923 aastal. 1929 aastal lõpetab Linkvist Kaitseväe ühendatud Õppeasutuste juures
kompaniiülemate täienduskursused. Linkvisti teenistusleht on pikk ja muljetavaldav, teda oli
autasustatud muuhulgas Läti iseseisviuse 10 a. juubeli mälestusmärgiga, Läti Kolme Tähe IV
klassi aumärgiga, Vene tsaaririigi Stanislavi III järgu ordeniga mõõkade ja lehviga ning Rootsi
Kuningliku Mõõga Ordu IV klassi (I klassi rüütli) aumärgiga. Nagu juba märgitud oli Linkvist
aktiivne ka eestirootslaste kultuurielus kuuludes Kustbni esimese toimetuse koosseisu ning
lisaks täitis ta 1918-1919 aastal Vormsi vallasekretäri kohustusi 113.
Anders Linkvist arreteeriti 19 aprillil 1941 oma tolleageses elukohas Tallinnas Kreuksi 6a-6.
Arreteerimise

hetkeks

oli

Lindkvist

erru

läinud

ning

töötas

Galanteriivabrikus

raamatupidajana. Anders Lindkvisti süüdistati Kaitseliidus teenimises ja võitluses Nõukogude
võimu vastu. Ülekuulamistel tunti huvi ka tema sidemete vastu tolleagse Roosti Kuningriigi
sõjaväeatazhee Almgreniga, kuid spioneerimist Rootsi kasuks talle siiski süüks ei panda.
Tuleb ka välja, et Almgren oli Linkvistile organiseerinud Rootsi viisa ajal, mil nõukogude
väed olid juba Eestis ning Linkvist seda ei eita. Miks ta aga seda ära ei kasutanud jääb
teadmata. Huvitav on ka fakt, et venekeelsetele ülekuulamisprotokollidele on Lindkvist
omakäeliselt alla kirjutanud kirillitsas, mitte ladina tähtedega. Teadaolevalt sellist nõuet ei
eksisteerinud- kas tegemist on Anders Lindkvisti omamoodi protestiavaldusega toimuva vastu
võib ainult oletada. Balti Sõjaväeringkonna NKVD Sõjaväetribunal Tallinnas koosseisus
Gorjachev, Mitrohhin ja Rauk otsusega 02 juulist 1941 karistati Anders Linkvisti §58-4 ja
§58-6 lg.1 järgi ning ta mõisteti surma mahalaskmise läbi koos kogu vara konfiskeerimisega.
Rehabiliteerimisotsuse järgi viidi otsus täide 3 juulil 1941.a., kuid see kuupäev ei pruugi olla
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õige. Kohtuotsuse järgi oli nimelt süüdimõistetul õigus 72 tunni jooksul otsus edasi kaevata,
samuti on vastukäiv info otsuse täideviimise koha osas 114.
Kui palju ja kas üldse oli peale Linkvisti tegevteenistuses veel eestirootslasi vajab täiendavat
uurimist.

1938

aastast

on

olemas

täiesti

salajane

„Nimekiri

tegeliku

sõjaväeteenistuseohvitseridele ja sõjaväeametnikkudele“. Nimekirjas on toodud 5 detsembri
1938 seisuga kõikide tollel hetkel tegevteenistuse olevate ohvitseride nimed, väeosad,
auastmed ja erinevate keelte oskus. Nimekirja on täiendatud 5 oktoobril 1939. Peale Linkvisti
on nimekirjas ainult üks ohvitser, kelle keeleoskuse hulka on märgitud rootsi keel- kapten
Karl Iman Merejõudude staabist 115. Kas tegemist on Noarootsi taustaga eestirootslasest
Imaniga vajab täpsustamist. Küll aga on näha, et iseseisvusaja lõpuks on eestirootsi taustaga
tegevteenistuses olevaid ohvitsere vaid maksimaalselt kaks. Kas see situatsioon võis olla
kahekümnendatel-kolmekümnendatel erinev on täiendava uurimise teeema. Küll aga võib teha
järelduse, et sõjaväelase elukutse ning soov teenida oma riiki professionaalse sõjaväelasena ei
olnud eestirootslaste hulgas populaarne.
Vormsi rühmale

jäi viimaseks oluliseks sündmuseks võidutule toomine 23 juunil 1940.

Tolleaegne tuletoomine käis patrullimeetodil- tule süütamise kohast tõid patrullid selle
Läänemaa piirile, kus seda siis ühelt üksuselt teisele edasi anti. Vormsilastele andis maleva
staabi mootorpaadi patrull üle Sviby sadamas kell 14.30. Tõrviktule pidulikku vastuvõtmist ja
tule hoiukohale viimist korraldas Vormsi üksik merirühma pealik Hugo Mickelin koos Vormsi
komiteega 116. Kirjeldatud sündmusest on säilinud ka foto ning Hugo Mickelini omakäelised
seletused 117.
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NOORED KOTKAD JA KODUTÜTRED

Kaitseliidu noorte eriorganisatsioon Noored Kotkad asutati 27.05.1930. Sellel päeval kinnitas
Kaitseliidu vanematekogu Noorte Kotkaste põhimääruse ja valis Noorte Kotkaste peavanema.
Organisatsiooniliselt sarnanesid Noored Kotkad Kaitseliiduga jagunedes malevateks, malevad
omakorda malevkondadeks ja viimased rühmadeks ning peredeks. Eriorganisatsiooni
eesmärgiks on kasvatada noori „vaimselt ja kehaliselt mehisteks meesteks, tublideks ja
tulisteks isamaalasteks ja kasulikkudeks Eesti kodanikkudeks ning istutada noorte südamesse
vankumatut rahvusluse ja kodumaa armastuse aadet, et neist võrsuksid ausad kodumaa pojad
ja tema vabaduse ning rippumatuse kaitsjad“. 1 augustil 1930 kinnitas peavanem Lääne
maleva vanemaks Ühisgümnaasiumi direktori Üksti ja 28 augustil 1930 pealikuks Herbert
Rosenbergi. 1934 koosnes malev 37 rühmast 634 noorkotkaga 118.
Noorte Kotkaste tegevust on kirjaldanud Ühisgümnaasiumi vilistlane Heino Noor oma
mälestustes: „Oluline oli ka tegevus Noorte Kotkaste mererühmas „Urmas“ Kaitseliidu
meredivisjoni juures. Õppisime navigatsiooni, tundsime merekaarti, meil oli õppelaev
“Urmas” (6 br.tonni). 21 “Urmase” poisi seas oli poolakas Zhenka Dombrovsky (pärast
eestistamist Tammiste), venelane Kostja Nikonovitš (pärast eestistamist Nelik) ja kaks
rootslast. Kõik omad eesti poisid, enamlaste vastased ja meelsuskaaslased. Olin “Urmase”
lippur-signalist. Nelja poisiga võtsime osa mereväe ja merekaitseliidu sügisestest
meremanöövritest. /.../ Kuu aja pärast algas punavägede sissemarss Eestisse. Olin tol ööl
merekaitseliidu kiirkaatril signalistiks. Andsin Hiiumaad ja Vormsit lahutavast Hari väinast
kodeeritud signaale torpeedokaatrile “Sulev”. /.../ Selgus ka, et Saxby tuletornist nähti samal
ööl kaht vene sõjalaeva“ 119.
Kahjuks ei maini Noor nimeliselt, kes olid need tema rannarootslastest kaks kamraadi.
Noorest aasta hiljem lõpetanud rootsi klassis on üheksa eestirootslasest noormeest, kuid kes
neist täpselt Noorte Kotkaste rühma kuulus on olemasolevate andmete põhjal võimatu

118
119

Noorte Kotkaste Lääne malev. (1935, juuli). Lääne Maleva Teataja, 14, lk. 29-31.
Noor, H. (2004). Saatuseaastal 1939 Haapsalus. Kultuur ja Elu, 3, 58-61.

48

väita 120. Arvestades Noorte kotkaste rühmade komplekteerimispõhimõtteid võib siiski kindlalt
väita, et tegemist oli Haapsalu Rootsi Gümnaasiumi õpilastega.
Vormsile ei tekkinud Noorte Kotkaste rühma pikka aega. Ühest küljest oli kindlasti põhjuseks
sobiva juhendaja puudumine, kuid peamiseks põhjuseks pigem taas rahvusluse toonitamine
organisatsiooni eesmärkides, mis ei haakunud aga kuidagi rannarootslusega. See, et üksikud
rannarootslased olid Noorte Kotkaste Ühisgümnaasiumi rühmas näitab pigem tolleagse
direktori Üksti tublit tööd ning oskust leida rootslaste suhtes õige lähenemisnurk rahvuslust
liigselt toonitamata.
Noorte Kotkaste merirühm tekib Vormsile alles 1939 aastal Peastaabi registrinumbriga 913.
Kasutatud materjalides on see suurima registreerimisnumbriga Noorte Kotkaste rühm ja kuna
numbreid anti registreerimise järjekorras üleriigiliselt on täiesti tõenäoline, et Vormsi rühm oli
kui mitte kõige viimane, siis kindlasti üks viimaseid terves Eestis. Mererühma kotkaks
(juhiks) kinnitati alates 19.05.1939 Kaitseliidu Üksikmererühma pealik Hugo Mickelin ning 6
poissi jõudsid teha ka katsed. Käskkiri nr.6(104) 4 mail 1939 a. §2 ütleb: „Kinnitan pesakotka
katses Vormsi merirühmast – algajad Algot Lindström, Aksel Arvik, Harald Ilme, Edvin
Selin, Viktor Grauberg ja Anders Ahlkvist arv. 19.05.1939 a.“ 121. Nimed näitavad, et osaliselt
on tegemist Kaitseliidu Üksikmerirühma liikmete poegadega. Ka Kaitseliidu puhul oli näha
sama pere erinevaid põlvkondi, nii et Noorte Kotkaste rühma loomisega tekkis juurde täiendav
põlvkondade kiht. Selliselt oli selle organisatsiooni loomine mõeldud ju ka algselt- isad
Kaitseliidus, emad Naiskodukaitses, pojad Noorte Kotkaste organisatsioonis ning tütred
Kodutütarde liikmena.
Paraku ei toetanud rannarootslaste puhul poiste puhul organisatsiooni teket ja sellega liitumist
rootsikeelne haridussüsteem, sobivate noortejuhtide puudumine ning rahvuslust toonitav
retoorika. Tütarlaste puhul lisandus veel naise ja tütarlapse roll ning positsioon kogukonnas,
mis surus nad väga kindlatesse raamidesse.
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Kuigi Naiskodukaitse liikumine Vormsil siiski tekkis, ei olnud Kodutütarde organisatsiooni
loomiseks aeg küps ning tütarlastele suunatud organisatsioon jäi loomata. Mujal Läänemaal
on Kodutütarde rühmi üle viiekümne, sealhulgas ka Ühisgümnaasiumi juures. Võimalus, et
Ühisgümnaasiumis õppivad rannarootsi tüdrukud olid Kodutütarde organisatsiooni liikmed
kooli juures tegutsevas rühmas on täiesti olemas, eriti arvestades juba eelnevalt märgitud
koolidirektori tarka tegutsemist.
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EESTIROOTSLASTE TEGEVUS NAISKODUKAITSES

Esimesi Lääne maleva malevkondade naisorganisatsioone hakati looma juba 1925 aastal.
Peale ajutiste põhimääruste kehtimahakkamist 1927 hakkas Naiskodukaitse formeeruma
sarnaselt tema hilisema mudeliga. 1928 aastal oli Lääne ringkonnas 17 jaoskonda 212
liikmega. Naiskodukaitse Lääne ringkonna juhatuse pöördumine 1928 aasta septembris
iseloomustas väga ülevaatlikult organisatsiooni hetkeseisu ning probleeme: “ /.../ Meeste
taktikalistel õppustel ja laskevõistlustel on naised ikka toitlustamist korraldanud/.../ Isamaalise
kasvatuse alal on Läänemaal väga palju tööd. Maapinna vähese viljakuse tõttu on läänlased
vaesed ja vähese haridusega. Selle tõttu ei anna nad endile ka veel rahvustundest ja
omariiklusest aru. Läänlaste hinges ei ole veel juurdunud arusaamine et nüüd rahvas ise
valitseb ennast. Ei ole veel kohusetunnet ühiskonna vastu. Ei tunta ka küllalt eesti rahva
minevikku./.../ Sellepärast on Lääne naiskodukaitse ringkond ka oma tähtsamaks ülesandeks
säädnud tutvustamise rahva minevikuga, rahvustunde tärkamise, kohusetunde kasvatamise
ühiskonna vastu ja omariikluse idee kasvatamise...NKK Lääne ringkonna juhatus“ 122.
Taas rõhuti rahvustundele ja eestlusele, kuid arvestades naise positsiooni rannarootslaste
kogukonnas ei omanud see isegi tähtsust. Vormsi naised olid rõhutatult traditsioonides kinni,
näiteks rahvarõivaid kanti massiliselt kuni Eestist lahkumiseni 1943-1944. Seda mitte ainult
pidupäevadel, vaid igapäevaselt- ennesõjaaegsetel fotodel on kaasaegses rõivastuses tütarlapsi
näha alles kolmekümnendate lõpus. Ka Kaitse Kodus ning Lääne Maleva Teatajates on
mitmeid olukirjeldusi kokkupuudetest rannarootsi naistega. Üks kirjeldab kinobussi väljasõitu
Pürksi Põllutöökooli: “Kooli sisekord oma traditsiooniliste kommetega ja äärmise
distsiplineeritud tagasihoidlikkuse ja korrektsusega tuletas meelde teatavas mõttes sõjakooli
korda. /.../ Kõik naisõpilased peaaegu eranditult kannavad rahvariideid. Musti pikki pliseeritud
kleite, jalas paksi villaseid sukke tingimata eredates värvides, pastlataolised kingad jalas,
kõigil pikad patsid, käivad nagu nunnad“ 123.
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Sarnane olukirjeldus on olemas ka hilisemast ajast kodutütarde juhtide väljasõidust Vormsi
saarele, kus noored on siiralt hämmingus vanade kommete rohkuse ja rahvarõivaste kandmise
üle 124. Kohapeal elanud Heino Vilipere meenutab, et rootsi tütarlastel tavalisi riideid ei olnud.
Kui mõni sai lastehoidja koha Rootsi ning vajas selleks moodsamaid rõivaid lasid nad need
spetsiaalselt proua Vilipere juures õmmelda. Samuti lisab Vilipere, et Vormsil elanud eesti
naised käisid rohkem omavahel läbi, rootslannad hoidsid omaette 125.
Kõigest hoolimata Naiskodukaitse Vormsil siiski tekkis. Maleva pealiku käskkirjaga nr. 24
15.05.1934 kinnitati Naiskodukaitse Vormsi jaoskonna esinaiseks Louise Väeden 126. Samas
ühtegi märki sellest, et kinnitamisele oleks järgnenud ka mingi sisuline tegevus, ei ole pikemat
aega. Järgmine märk Vormsi rühma tegevusest on alles septembril 1937, kui Naiskodukaitse
Vormsi jaoskonda võetakse liikmeks Milja Källe, Agnetha Lindström, Marta Appelblom, ja
Ragnhild Nyman 127. Võimalik, et Lindström ja Appelblom olid ühed esimesed rootslannad,
kes organisatsiooni liikmeks astusid. 1938 aastal astus organisatsiooni veel 11 naist, neist 4
rootslannat 128 ning 1939 aastal 3 naist, kelledest 2 olid rootslannad 129. Taas torkab silma, et
peamiselt olid naiskodukaitsesse astujad kaitseliitlaste abikaasad või hõimlased nagu näiteks
Katarina Friberg, Katarina Berggren, Maria Appelblom jt. Käesolev loetelu ei ole kindlasti
ammendav ning võimalik, et tegelikult oli naiskodukaitse rühm suurem. Näiteks on olemas
teade, et Vormsi jaoskonnas on Koidu Eugaste nime muutnud Väedeniks 130 (läbi abielu
Villem Väedeni venna Leoga) ning samuti pealik Mickelini pöördumine Ida Kalffi poole,
kellest oli vahepeal saanud Vormsi jaoskonna esinaine 131. Viimase kahe puhul on aga
liikmeks arvamise käskkirjad puudu mis annab võimaluse arvata, et puuduvaid käskkirju võib
olla veel enam.
Ida Kalffi asemel sai jaoskonna esinaiseks eestlanna Milja Källe, kes oli kaitseliitlase August
Källe abikaasa. Sellega seoses avaldas Vormsi Üksikrühma pealik Hugo Mickelin Lääne
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Maleva Teatajas pöördumise: „Tervitan pr. Milja Källe’t

tema asumisel naiskodukaitse

Vormsi jaoskonna esinaise kohale. Loodan, et kestab edasi meie kodukaitsjate ühine sõbralik
ja ülesehitav koostöö, mis leidnud hääd suhtumist ja mõistmist paremalt. Samuti loodan, et
alles teostsemisele ärganud Vormsi naiskodukaitse pere, leiab teie asjalikul juhtimisel õige
intensiivse tegevuse ja töösuuna. Seniks jõudu tööle! H.Mickelin“ 132.
Tundub, et hoolimata oma väiksusest ja rahvuslikust kooslusest sai Naiskodukaitse jaoskond
oma töö lõpuks ka käima ning vahetult ennem organisatsiooni likvideerimist suudeti näidata
Lääne Maleva teiste üksuste foonil ühe ürituse raames koguni silmapaistvat tulemust. Nimelt
viidi 01.01-01.03.1940 läbi Naiskodukaitse Lääne Ringkonna sanitaarkorjandus. Vormsi
naised suutsid korjata 101,05 Kr, mis oli 37 jaoskonna seas 6 tulemus, suurim summa tuleb
Haapsalust 237,10, väiksemad on Kärdla 0 Kr ja Haimre 1,50 kr). Ringkonna abiesinaise
pöördumises tehti Vormsi naistele kaudselt ka kummardus, kuid pöördumise tooonis oli juba
märgata peatse lõpu aimdust: „ Eriti agarad olid korjamises mõned vähemad jaoskonnad, kuna
ainult Kärdla jaoskond nähtavasti asja tõsidusest täiel määral aru ei suutnud saada,
korjanduslehti tühjalt tagasi saates, vabandades erakordse ajaga. Selle juures unustas aga, et
just erakordne aeg meilt kõigilt nõuab erakordset üksmeelt ja ohvreid“ 133.
Paraku ei ole rannarootslannade tegevusest Naiskodukaitses rohkem teada. On veel olemas
1938 aasta statistika NKK Lääne Ringkonna kohta mis ütleb, et 1938 a. oli ringkonnnas 40
jaoskonda 1085 liikmega. Rahvuselt oli liikmeskonnas: eestlasi 1064, rootslasi 10, sakslasi 4,
poolakaid 4 ja venelasi 3 134. Isegi, kui 1939-1940 rootslannade arv kahekordistus oli neid
organisatsioonis siiki ebaproportsionaalselt vähe.
Kokkuvõtteks võib öelda, et eestirootslaste traditsiooniline kogukonnakeskne elukorraldus aga
ilmselt ka ebapiisav eesti keele oskus ei soodustanud eestirootsi naiste integreerumist
ühiskondlikku ellu ning kuigi see kolmekümnendate lõpus selgelt kasvas jäi see siiski
võimalikust väiksemaks.
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RUHNU SAAR EESTI RIIGIKAITSES

Arenguid Ruhnul tuleb vaadata muust kontekstist täiesti erinevalt ning erinevused ei kadunud
ka Eesti Vabariigi ajal, eriti algusaastatel. Kaudselt tulenes see ka sellest, et Ruhnu oli tsaari
ajal ainuke rootslastega asustatud piirkond Liivimaa kubermangus, kõik teised rootslastega
asustatud vallad ja piirkonnad olid aga Eestimaa kubermangu osad ning kindlasti ei olnud
vähetähtis Ruhnlaste eraldatus saare kauguse tõttu.
Ei ole ka teada, millised olid venestamise mõjud Ruhnu saarel ning kas ja millisel määral
kooli vene keelele üleviimist tegelikult rakendati. 1900 aastal oli Ruhnu pastoraadis 6
klassiline kool, kus õpetati lugemist, kirjutamist ja arvutamist. Kirikuõpetajaks oli Soomest
pärit Oskar Ferdinand Sevelius, pärast teda olid õpetajateks August Zetterqvist ning seejärel
kuni 1919 aastal Nils Linderstam 135. 1921 aasta olukorra kirjeldus ütleb, et Ruhnul oli küll
kool, kuid õpetaja oli saadetud sinna Stockholmist ning Rootsi riik maksis ka õpetaja palga.
Sisuliselt elatakse nagu riik riigis. Kuna aga õpetaja eesti keelt ei oska, siis ei oska ta seda ka
õpetada mille tagajärjel suudavad ruhnlased, peamiselt küll mehed eesti keeles suhelda kuid
väidetavalt mitte lugeda või kirjutada. Ühe läbielatud pettumuse tõttu ei olnud ruhnlased ka
ise ilmselt tollel hetkel väga huvitatud mõne kohaliku koolitamisest. Vallavanem Steffensi
sõnul saatsid nad ühe poisi Kuressaarde kooli, kes aga peale hariduse omandamist enam
saarele tagasi ei tulnud. Saarerahva pettumusest võib ka aru saada- suure vaevaga olid nad
ühele oma kogukonna liikmele hariduse võimaldanud ning on lootnud temast ilmselt
saarerahvale haritud juhi kasvatada, kuid noormees keeras Ruhnule peale hariduse
omandamist selja. 1926 aasta Kaitse Kodu nr.11 olukirjelduses kirjutati, et „koduseks keeleks
on ruhnlastel vana rootsi keel, kuid kõik mehed kõnelevad enamasti ka eesti ja saksa keelt. On
ka neid, kes peale selle veel mõistavad ka läti, vene soome, inglise või isegi prantsuse
keelt. 136“
Üldiselt oldi oma elukorraldustes väga alalhoidlikud ning traditsioonides kinni. Vanadelt
fotodelt, mis on pildistatud kirikus istuvad mehed rangelt ühel ja naised teisel pool vahekäiku.
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Sugudevahelised rollijaotused olid väga täpselt paigas, samuti vanemate ja laste suhted,
kogukonna huvid prevaleerivad üksikisiku omade üle. Näiteks veel 1902 aastal annavad
ruhnlased konsistooriumile üle kaebekirja oma kirikuõpetaja vastu seitsmes punktis:
1.Kirikuõpetaja jutlustab evangeeliumi valesti. 2.Õpetab lapsi vanemate vastu sõnakuulmatust
üles näitama. 3.Õpetab naisi oma meeste vastu sõnakuulmatust näitama. 4.Kirikuõpetaja on
tarvitusele võtnud kahtlase lauluraamatu. 5.Ta jätab osa inimesi Issanda armulauast kõrvale.
6.Kiriklas ei anta enam napsi kui kümnist viiakse. 7.Kirikuõpetaja tegevus on ohtlik Ruhnu
ühiskonnale 137. Eelkõige positsioneeritakse ennast ruhnlastena, seejärel rootslastena ning 1930
aastate lõpul ehk mingil määral ka Eesti Vabariigi kodanikena.
Kui Eesti Vabariigi tekke ajal Eestimaa kubermangu rannarootslased üritasid leida oma,
rannarootsi teed, siis ruhnlaste loogika oli hoopis pragmaatilisem aga nende valikuteks ei
olnud mitte rannarootsi tärkavad aated, vaid teatud õigused, kohustused ja otsene kasu.
Ruhnlastel oli juba vene keisri omaaegse ukaasi ja käskkirjade järgi erilisi eesõigusi,
muuhulgas olid Ruhnu mehed I Maailmasõjast osavõtmisest vabastatud 138.
17. jaanuaril 1919 võttis Eesti Vabariigi Ajutine Valitsus vastu järgmise otsuse: “Tunnistada
Ruhno saar Eesti Vabariigi osaks”. Tegelikkuses oli saar talvises merevangistuses ning saare
elanikud ei saanud sellest otsusest ennem teada, kui 1919 aasta mai teisel poolel läbi viidud
ekspeditsiooni

ajal,

kus

võtmeisikuks

läbirääkimistel

oli

Siseministeeriumi

rootsi

rahvusosakonna eestirootslasest sekretär Nikolai Blees. Ruhnu „ostmist“ on käsitletud
võrdlemisi palju, kuid on keskendatud peamiselt selle tehingu esimesele poolele. Ennem Eesti
ekspeditsiooni olid ka lätlased käinud saarel ja kuulutanud Ruhnu Läti osaks. Ruhnlased ise
vaatasid pigem Rootsi poole. Tegelikult toimus ostu-müügi tehing – ruhnlastelt osteti ära 644
puuda 25 naela seisma jäänud täiesti ebavajalikku hülgerasva mis hiljem riknes ja ära visati
ning selle eest tasuti soola, nisujahu, petrooliumi, püsside, padrunite, piirituse ja veiniga.
Blees pidas 4 juuni õhtul pastoraati kogunenud ruhnlastele rootsikeelse kõne, mille tagajärjel
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üldkoosolek otsutas ühineda Eesti Vabariigiga. Järgmisel päeval organiseeriti saarel ka
võimuorganid 139.
Samas ei olnud Ruhnu ühendamissaaga sellega veel lõppenud. Teema võeti taas ülesse 1920
aasta Valga piirikomisjoni koosolekul, kus lätlased taotlesid Ruhnu saart Läti omandiks.
Ilmselt seadsid nad kahtluse alla ka 1919 aastal Bleesi ekspeditsiooni ajal saavutatud
kokkuleppe legitiimsuse ning nõudsid uut rahvahääletust. Et kindlustada Eesti Vabariigile
soodsa tulemuse saavutamine tegi 1921 aasta 7 juulil saarele visiidi riigivanem Konstantin
Päts kaaskonnaga. Ruhnlased üritasid taas kaubelda ning olulisi teemasid on kakshülgeküttimise õigus ning noormeeste ajateenistus. Tegelikult ei sobinud Läti variant ka
ruhnlastele endile eelkõige seetõttu, et „Läti kallaste ümbruses ei ole hülgesid“ 140.
Võimalust olla Rootsi osa pidasid nad ise küll kõikides muudes positsioonides suhteliselt
heaks, kuid probleemiks on logistiline kaugus. Ruhnlaste ideaalvariant oleks olnud olla täiesti
autonoomne ja mitte ühegi riigi osa. Läbirääkimiste käigus jõuti siiski kokkuleppele kahes
ruhnlaste jaoks põhilises küsimuses. Ruhnu rootslased said hülgeküttimise õiguseid kuni
Muhu rannikuni välja, lisaks allkirjastati riigivanema poolt manifest, mis andis õiguse Ruhnu
noormeestel oma sõduriaeg ära teenida saarel rannavalvena ja tuletorni ülema abilistena.
1921 aasta 14.septemberil toimunud rahvahääletusel kinnitasid 274 Ruhnu elaniku soovi jääda
Eesti territoriaalsesse alluvusse ning sellega võis lugeda Ruhnu ühendamise Eesti Vabariigiga
lõpule jõudnuks. Märtsis 1922 määrati riigi esindajaks saarel tuletorni ülevaataja, kes oli väga
multifunktsionaalne s.h. hiljem ka posti, piirivalve, mereside, majaka ja metsaülem, lisaks veel
valla abikirjutaja, kuna ruhnlasest vallavanem ning sekretär suutlikkus ennast eesti kirjakeeles
väljendada on puudlik 141.
Seda, et kokkulepe, mis võimaldas ruhnlastel teenida oma saarel ka reaalselt toimis kinnitas
Ruhnult pärit Tomas Dreijer oma 1991 aastal kirja pandud mälestustes. 19 iseseisvusaasta
jooksul teenis 33 Ruhnult pärit noormeest koos 17 mujalt aega teenima saadetud noormehega
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Ruhnu mereside üksuses 142. Oldi suhteliselt iseseisvad, Tallinnast käisid kaitsejõudude
esindajad aeg-ajalt kohapeal koolitusi läbi viimas.
Omamoodi huvitav fenomen oli ruhnlaste osalemine Kaitseliidus. Nimelt tekib saarele 1920.
teisel poolel 30 meheline Ruhnu üksikrühm, mis oli ühe valla piires suhtes elanike arvu
absoluutne rekord. Ruhnu elanike arv kõigub 270-280 piires, kelledest umbes pooled olid
mehed. Sisuliselt tähendas see seda, et 20-25% meestest kuulus Kaitseliitu 143. Mujal Eestis oli
omavalitsusüksuse piires see protsent tavaliselt 3-5% vahel. Tegemist ei olnud ootamatu
lojaalsuseavaldusega Eesti Vabariigi suhtes, vaid põhjuseid olid tegelikult mujal.
Nimelt oli Ruhnu meeste üheks põhitegevuseks hüljeste küttimine. Samas tehti seda kohati
väga vanade relvadega- Tomas Dreijer on meenutanud, et kui 1940 aastal pidid nad kõik oma
relvad ära andma, siis oli seal lisaks Kaitseliidust saadud moodsatele vintpüssidele ka suur
hulk 16-17 sajandist pärit tulelukuga püsse 144. Kaitseliitu astumine võimaldas aga lahendada
korraga kaks probleemi- moodustada saare kaitseks relvastatud salk ning saada omale jahil
käimiseks korralikud relvad.

Ilmselt ei olnud selles ka midagi illegaalselt ning vastav

kokkulepe oli olemas, kuna nimetatud fakti kajastatakse ka Kaitse Kodus.
Noorte Kotkaste ja Kodutütarde rühmi või Naiskodukaitse jaoskonda Ruhnul ei tekkinud.
Põhjusteks oli nende organisatsioonide eesmärkide sobimatus Ruhnu kogukonda. Siinkohal
piisab vaid meenutada ruhnlaste traditsioonides kinni olnud protestanlikku elukorraldust.
Võimalik, et Noorte Kotkaste rühm oleks seal isegi ajapikku tekkinud tingimusel, et sellele
oleks suudetud leida mingi oma kuvand, kus oleks toonitatud mitte isamaalisust vaid
„ruhnlust“, kuid naise roll Ruhnul välistas igasuguse tegevuse, mis haakuks Naiskodukaitsega.
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KOKKUVÕTE

Käesolevas töös tulid välja eestirootslaste erinevused meelsuses ja suhtumises Eesti Vabariiki
ning riigikaitsesse esimesel iseseisvusperioodil. Vaadates aga veel hilisemaid ehk 1941 aasta
sündmusi ei olnud eestirootslaste käitumisel eestlastega võrreldes enam mingeid erinevusi.
Tegutsemisjooned ei jooksnud rahvuste järgi- näiteks Vormsil toimunut võib võrrelda suvalise
teise piirkonnaga Eestis. Ka Vormsil oli inimesi, kes läksid Nõukogude võimuga koostööle ja
olid ka inimesed, kes nad hiljem sakslastele üle andsid. Ka Vormsilt küüditati 1941 aasta
suvel kogukonna juhtfiguurid ning mobiliseeriti mehi Punaarmeesse. Ka rootslaste seas oli
mehi, kes jäid Punaarmeesse aga enam oli neid, kes poolt vahetasid ning sakslaste poole üle
tulid. Oli inimesi, kes üritasid olukorda ära kasutada ning kaaskodanike, isegi hõimlaste vara
endale saada. Oli mehi, kes liitusid omakaitsega ning kes enda kätte vangi sattunud
punaarmeelased pikema jututa likvideerisid. Erinevusi enam ei olnud ning kolmekümnendate
teisel poolel alanud integreerumise viisid lõpliku nivellatsioonini 1940-1941 aasta sündmused
Eestis.
Bakalaurusetöö tegi uudseks asjaolu, et teadaolevalt ei ole sellises võtmes eestirootslaste
tegevust ennem uuritud ning sellest puudus ülevaade ka eestirootslaste ajalooga põhjalikult
tegelevatel

uurijatel.

Suurimaks

tehniliseks

probleemiks

oli

esmase

tasandi

ehk

malevkondade, üksikkompaniide ja üksikrühmade tegevuste protokollide ning väljaõppealase
dokumentatsiooni puudumine, algmaterjalidena sai lisaks vähestele arhiivimaterjalidele
kasutada kirjandust, mälestusi, intervjuusid ja Kaitseliidu ajakirja „Kaitse kodu“ 1926-1940
ning Kaitseliidu „Lääne Maleva Teataja“ 1928-1940 aasta numbreid.
Käesoleva töö probleemiks oli: Kui palju mõjutasid kultuuriline, ajalooline ja keeleline eripära
eestirootslaste osalemist vabatahtlikus riigikaitses? Töö eesmärgiks oli välja selgitada, milline
oli eestirootslaste panus riigikaitsesse ja seda eelkõige Kaitseliidus ning kas soovi tegeleda
riigikaitsega võis mõjutada rahvusriigi ülesehitamisega kaasnev retoorika. Uurimise objekti
põhifookuses olid eelkõige Vormsiga seotud kaitseliitlased. Ülesannete täitmiseks analüüsiti
kirjandusallikaid ja arhiivimaterjale, kasutati intervjuusid ning võrreldi kättesaadavaid
arvandmeid.
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Uurimistöö tulemusena selgus, et eestirootslasi ei saa vaadata antud töö kontekstis kui ühtset
tervikut. Piirkondade mõttes olid

erinevused erinevatel saartel suuremas või väiksemas

isolatsioonis elavate rootslaste ning mandril ja linnades elavate rootslaste vahel. Erinevusi
süvendas ka koolisüsteem ning gümnaasiumihariduse kättesaadavus. Selgelt oli näha, et
kõrgema haridusega eestirootslased olid ka ühiskondlikult aktiivsemad ning riigile
lojaalsemad. Olulist rolli mängis ka keskkond, kuna gümnaasiumiharidus saadi kas
eestikeelses keskkonnas või tihedalt eestlastega lävides.

Meeste ja naiste positsioonide

erinevust põhjustasid traditsioonides kinni olevad soorollid ning kogukondlik surve.
19 sajandi lõpus läbi viidud venestuskampaania tagajärjel saavutatud vene keele oskus lõi
soodsa pinnase sõjaväeliste karjääride tekkeks, mida eestlased väga aktiivselt kasutasid kuid
eestirootslased paraku peale mõne üksiku erandi mitte. Pisut parem pilt, kuid mitte oluliselt oli
aspirantuuri läbi tekkinud reservohvitseride osas. Aspirantuuri pääsemise eelduseks oli
gümnaasiumi või võrreldava hariduse olemasolu, kuid kuna eestirootslased massiliselt
vajalikku haridustaset ei saanud oli valim samuti suhteliselt väike.
Vaadates kogu protsessi ajateljel on näha, et pikkamisi toimus rannarootslaste sulandumine
Eesti Vabariigi ühiskondlikku ellu. Vabariigi alguspäevil eksisteeris kaks paralleelset
maailma: rootslased olid mures oma rahvusliku idetiteedi võimaliku kaotuse pärast ning
eestlased üritasid üles ehitada rahvusriiki. Võimalikku soovi panustada ühiskonda läbi
vabatahtlikku riigikaitse ehk Kaitseliidu pidurdas eestirootslaste puhul kindlasti ka see, et
eestlaste rahvusriigi ideed propageeriti meedias ja ametlikus retoorikas liigse ilustamiseta.
Usutavasti oli ka see üks põhjus, miks eestirootslased ei olnud ühiskondlikult piisavalt
aktiivselt, kuna jäi ju nende osalemisprotsent Kaitseliidus selgelt Eesti keskmisele alla.
Kolmeümnendate lõpus hakkasid erinevused kaduma ja integreeritus süvenes, samuti suurenes
ka eestirootslaste aktiivsus osalemisel Kaitseliidu, Naiskodukaitse ja Noorte Kotkaste töös.
Kindlalt võib järeldada, et nii Kaitsevägi kui ka vabatahtlikud riigikaitseorganisatsioonid olid
erinevaid rahvusi liitvad institutsioonid ja seda nii keeleõppe kui ka patriootliku kasvatuse
suhtes. Tegemist oli omamoodi võrgustikuga- ühe sinna sattunud liikme järel oli tõenäoline, et
sellega liitus ka isa, vend, poeg, tütar või abikaasa. Paranes keeleoskus ja ennast hakati
tunnetama mitte ainult eestirootslasena, vaid Eesti Vabariigi kodanikuna.
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Üle elanud aasta Nõukogude võimu ja küüditamised otsustati uue okupatsiooni eel lahkuda,
sisuliselt in corpore. Kokku lahkus 1943.-44. aastal Eestist ca 6800 rootslast (ligi 90%).
Unikaalne rahvakild oma iidse kultuuriga kadus ning ei taastu enam mitte kunagi.
Mõeldes suhteliselt kompaktselt elavate tänaste vähemusrahvuste- eestivenelaste peale ja seda
eriti Ida-Virumaal võib eeldada, et integreerumisprotsessid ajateljel võivad olla ligi sajand
tagasi toimunutega suhteliselt sarnased, kuigi olukord puht infovälja mõttes on totaalselt teine.
Erinevad paralleelid 1920-1940 ja 1990-2010 osas on kohati mõtlemapanevalt sarnased- kas
tänastel otsustajatel on tarkust toonaseid vigu vältida näitab aeg.
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LISA 1.
Rahvastik elukoha ja rahvuse järgi, 1934*
M aakond/linn/alev/vallad
Kogurahvastik
linnad
alevid
vallad
Harju
Tallinn
Nõmme
Paldiski
Keila alev
vallad
Järva
Lääne
Haapsalu
Kärdla alev
vallad
Petseri
Pärnu
S aare
Kuressaare
vallad
Tartu
Valga
Viljandi
Viru
Võru
Eriti arvestatud

Kokku Eestlased Venelased Sakslased Rootslased Lätlased Juudid Poolakad Soomlased Ingerisoomlased
1 126 413
323 007
26 819
767 535
243 122
137 792
15 105
851
969
88 405
58 954
75 039
4 649
1 454
68 936
64 712
94 653
55 851
4 478
51 373
181 296
39 278
74 993
146 318
83 145
9 052

992 520
275 410
21 997
687 288
218 416
117 918
12 734
799
939
86 026
57 732
68 672
4 103
1 390
63 179
21 897
91 431
54 821
3 938
50 883
160 341
36 331
73 135
121 848
80 071
7 825

92 656
22 385
4 133
65 428
9 676
7 888
1 022
19
14
733
566
398
125
27
246
41 066
992
194
119
75
15 236
707
783
20 528
1 800
710

16 346
13 285
214
2 702
7 906
6 575
869
23
8
431
324
460
251
24
185
72
1 098
400
321
79
3 252
218
594
1 267
610
145

7 641
1 097
8
6 482
1 665
658
91
7
909
23
5 312
131
1
5 180
17
27
306
24
282
112
9
22
77
17
54

5 435
2 424
218
2 753
703
572
69
1
5
56
60
26
10
1
15
1 475
509
28
16
12
366
1 580
87
180
381
40

4 434
4 277
25
79
2 290
2 203
75
1
1
10
34
9
5
4
5
260
23
22
1
941
273
125
306
115
53

1 608
1 160
58
383
743
599
82
2
60
33
29
11
1
17
56
81
17
10
7
214
51
44
305
28
7

*Loendusaasta halduspiirides.

Suure rootslaste osatähtsusega vallad
Kokku sh rootslased
Ruhnu
282
277
98,2
Saare maakond
Lääne maakond
Vormsi
2547
2425
95,2
Passlepa
1641
735
44,8
Lääne maakond
Rikholdi
1653
1582
95,7
Lääne maakond
Sutlepa
1094
380
34,7
Lääne maakond
Vihterpalu
929
188
20,2
Harju maakond
Kloostri
4536
150
3,3
Harju maakond
Naissaare
450
155
34,4
Harju maakond
Pakri
354
341
96,3
Harju maakond
6233
Märkused:
Passlepa, Rikholdi ja Sutlepa vald hõlmasid territooriumi, mis vastab ligikaudu tänapäeva Noarootsi vallale.
Vihterpalu ja Kloostri vald hõlmasid territooriumi, mis vastab ligikaudu tänapäeva Padise vallale.
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1 088
519
54
503
315
258
24
33
22
15
5
10
10
24
10
3
7
59
12
25
571
13
12

841
144
14
679
58
39
6
13
7
4
4
3
4
1
1
12
1
24
722
1
4

M uud Teadmata
2 278
1 464
70
718
880
714
83
1
82
104
82
7
9
66
62
120
36
20
16
409
64
106
338
51
26

1 566
842
28
520
470
368
50
52
49
32
1
1
30
49
107
15
5
10
354
32
48
176
58
176

Eestlaste
osatähtsus, %
88,1
85,3
82,0
89,5
89,8
85,6
84,3
93,9
96,9
97,3
97,9
91,5
88,3
95,6
91,6
33,8
96,6
98,2
87,9
99,0
88,4
92,5
97,5
83,3
96,3
86,4

LISA 2.
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LISA 3.
Väljavõte 14 märtsil 1919 Vormsi vallavalitsuse poolt Lääne Maakonna Kaitseliidu ja
Komandatuuri staabi jaoks nimekirjast Vormsi valla meestest, kes nimekirja koostamise ajal
on märgitud sõjaväeteenistuses (Vabadussõjas) olevaks 145.
Hans Johani p. Grönman 28

Hans Andersi p. Lilja 24

Andres Andersi p. Blomkvist 20

Anders Larsi p. Normann 35

Johan Andersi p. Grönman 23

Hans Johani p. Blomann 29

Anders Larsi p. Haggblom 30

Johan Larsi p. Fält 28

Johan Tomasi p. Beckmann 18

Hans Gertrudi p. Häggblom 20

Anders Andersi p. Grönman 28

Anders Johani p. Förberg 27

Johan Johani p. Hörnsten 33

Johan Johani p. Alström 25

Anders Hansu p. Vesterblom 23

Johan Hansu p. Holm 35

Johan Larsi p. Andersin 29 (perek.nimi ebaselge)

Joha Larsi p. Grön 27

Johan Larsi p. Öman 32

Lars Hansu p. Holm 31

Johan Johani p. Liljeros 17

Lars Andersi p. Sträng 34 (hukkus)

Anders ? p. Enkel 23

Lars Andersi p. Appelblom 30

Nikolai Sevastjani p. Loktinov 21 (nimi ebaselge)

Anders Larsi p. Söderholm 29

Tomas Larsi p. Mürman 23

Anders Hansu p. Alberg 29

Hans Larsi p. Alström 32

145

Walla K.L. wanemate teada anded walla 16-60 aasta wanuste meeste üle. (1919) ERA.807.1.32.
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LISA 4.
Esimene Vormsi ükikrühma struktuur on rahvuste kaupa:

Rühmapealik Aleksander Vilipere (eestlane)
Pealiku abi Johannes Ahlkivist (rootslane, tema on ka üks laskejuhatajaid)
Laskejuhataja Lars Stenroos ( rootslane)
Propagandapealik Aleksander Oopkaup (eestlane)
1 jao pealik jao Johan Ahlströmi (on ka juhatuse liige), abiks Lars Lilja (mõlemad rootslased)
2 jao pealiklikuks Johan Bergströmi (rootslane), abiks Oskar Pikner (eestlane)
3 jao pealik Anders Ahlors (rootslane), abi Hans Fält (rootslane, on ka juhatuse liige)
Juhatus: Johan Ahlström, Hans Fält ja Anders Ahlkvist (kõik rootslased)
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LISA 5.
VORMSI ÜKSIKRÜHMA AJAJADA
(Väljavõtted Kaitseliidu ajakirja „Kaitse kodu“ 1926-1940 ning Kaitseliidu „Lääne Maleva
Teataja“ 1928-1940 aasta numbritest)
Tekkinud olukorda kaalus tollane Lääne Ajutine Maakonna Valitsus eesotsas esimehe
Aleksander Saarega 6.09.1917 ja leidis hädavajaliseks ellukutsuda valdades omakaitse või
tollase

nimetusega

omakaitsevägi:/.../

Ringkirja

juurdelisatud

„kaitseväe

asutamise

juhatuskirjast“ nähtub, et Läänemaa oli omakaitse korraldamise ajal jaotatud viide jaoskonda,
kuhu korraldajateks ja vajaliste juhtnööride andjaiks olid määratus instruktorid. Jaotus oli läbi
viidud järgmiselt: /.../ II jaoskond- Vormsi ja Noarootsi kihelkonnad/.../ Läänemaa omakaitse
organiseerimist juhatas maakonna valitsus, kohtadel loodi omakaitse üksused määratud
instruktorite õhutusel ja näpunäidetel, tegevust juhatas Lääne Miilitsa ülem. /.../ 17.10 oli
omakaitsel juba 200 püssi tarvilise laskemoonaga, ent sellest oli ikkagi vähe/.../
Lääne Ajutine Maakonna Valitsus 14.09.1917 nr. 148 ringkiri: „Lääne Makonna Nõukogu,
omal koosolekul 6 septembrol s.a. leidis, et maal wargused, riisumised ja tapmised iga päew
sagedamaks lähevad, üksi maa elanik ei tunne ennast oma kodus enam jolge olema, sest igal
ajal wõiwad hulgused, wargad ja rööwlid majadesse sisse tungi ja igasuguseid kuritegusid
toime panna, teades et ühtegi wõimu ei ole, kes neile selleks takistusi wõiks teha./.../Seda igast
küljest läbi harutades tuli Maakonna Nõukogu ühisele otsusele, et waldadesse tuleb ise oma
kaitsevägi asutata/.../sellepärast on /.../ 5 kaitsewäe instruktorid ametisse nimetatud, kes igasse
walda on kohustatud sõitma /.../ Kaitsewäe korraldus waldades pannakse Walla Walitsuste
peale/.../
Kuidas Läänemaal organiseeriti Omakaitset meenutab A.Trompet: „ 4-5.okt 1917 valdasid
saksa väed Saaremaa, Muhu ja Hiiumaa. /.../ Vene väed põgenesid saartelt üle Rohuküla ja
Haapsalu sisemaale./.../ Sõjast hullunud ja distsiplineerimata vene sõdurid ja madrused
tungisid linna ja maale, röövisid kodanikke. /.../ Tänu Haapsalus asuvale esimesele Eesti
polgule jäi see kavatsus teostamata, kuid kodanikkude elule ja varandusele olid veel siiski
hädaohtlikud ümberhulkuvad vene väe riismed ja revolutsiooniga valla pääsendu kurjategijad.
/.../selleaegne Lääne maakonna miilitsaülem Reinhold /.../ pööras /.../kodanikkude poole
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ettepanekuga korraldada ise omakaitset. Miilitsa valitsuse poolt muretseti omakaitsele
sõjariistad (vintpüssid). /.../ Sõjariistad anti välja sõjaväeladudest täie varustusegakanderihmade, padrunihoidja ja vööde ning laskemoonaga. /.../ Püssid anti välja miilitsa
ülema volitusel omakaitse organisatsiooni esitajale nii linnas kui maal (valla valitsuste
tunnistuse ettenäitajaile-maal), igale püssile juurde lisades kandeloa. Load olid nimeta, et
patrulliskäijad võiksid neid üksteisele edasi anda. Peale selle anti püssikandjale veel kodanlise
omakaitse organisatsiooni liikmekaart. /.../Vahiteenistus täideti enamalt jaolt kahemeheliste
patrullidena. Maal oli samuti korraldatud patrullide ringkäigud ning korraldus sündis
vallavanemate läbi. /.../
Omakaitse üksusi asutati Läänemaal veel mujale ((peale Haapsalu ja mõne suurema rühma):,
ent need olid väikesearvulised ja nende tegevus lühiajaline./.../ Vormsi saarel tegutses
omakaitse lipnik Lindkvisti juhatusel, pidades saarel korda, eriti hoolitsesid omakaitse
patrullid selle eest, et saarelt toiduaineid välja ei viidaks.
Sarnane tegevus kestis kuni veebruari lõpuni 1918, mil Eesti okupeeriti ja sõjariistad
kodanikelt ära korjati/.../1918 aasta suvel alustati põrandaluse omakaitse organiseerimist. /.../
Läänemaal organiseeriti omakaitse (kaitseliit) põrandaaluse koondusena pärastise kaitseliidu
ülema E.Alveri ja lipnik (praegu erukapten) V.Väedeni juhatusel. Saksa okupatsiooni ajal
suudeti Läänemaal organiseerida pataljoni suurune põrandaalune kaitseliidu üksus. Kui
okupatsiooni võim langes olid juba tegutsemisvalmis rakukesed olemas Eesti riigi valitsuse
abistamiseks /.../ Vabadussõja aegne Kaitseliit. /.../ koosnes esialgu vabatahtlikkutest,
kelledest suuremat osa moodustasid okupatsiooni ajal organiseerunud. Vormeeritakse
Haapsalusse asutus „Läänemaa Eesti Kaitse-Liidu ülema asutuse“ nime all, mis oma tegevuse
algab 14 novembril samal aastal. /.../ 15 detsembril 1918 lahkub Th.Rõuk kaitseväkke ja
Lääne kaitseliitu asub juhtima okupatsiooniagene kaitseliidu organiseerija lipnik V.Väeden.
/.../ Vabadussõja aegne kaitseliit täitis tähtsaid ülesandeid sisemise korra ja julgeoleku alal,
olles abiks tegutsevale kaitseväele (rahvaväele)./.../ Ka Saaremaa mässu mahasurumisel
abistavad Läänemaa kaitseliiitlased veebruaris 1919 a. kaitsejõude hävitades seal
kommunistlikke rakukesi. 20 jaanuarist 1919 muutus teenistus sunduslikuks.
Pärast Vabadussõda kahaneb aga tema tegevus järk-järgult ja lõpuks on ta veel ainult „paberil
olemas“. 1.12.1924 äratas kõiki ükskõiksusest riigi julgeoleku ja kaitse tugevdamise vastu.
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Tekkis mõte, et sõjaväe kõrvale tuleb uuesti ellu kutsuda ja reorganiseerida kaitseliit, kuhu
tõmmata laiemaist rahvakihtidest liikmeid, luua vabatahtlik rahva kaitseorganisatsioon,
tugevdades sellega riigikaitset ning tehes riigikaitset rahvale südamelähedaseks ja omaseks.
Ajutise KL põhikirja alusel, mis pandi maksma vägede ülemjuhataja poolt 17.detsembril 1924
asuti kiiresti Lääne malevat organiseerima. Juba 21 detsember peeti Haapsalu Läänemaa KL
asutamiskoosolek. Algas kiire allüksuste loomine: jaoskondade ja rajoonide piiride
kindlaksmääramine, jaoskondade ja rajoonide juhatuste valimine, relvade kiire väljajagamine,
et võimalikult pea õppustega algust teha. Vabatahtlikult kaitseliitu koondunud kodanike
kaitseväeline ettevalmistus oli väga mitmesugune, suurem osa oli siiski kaitseväest läbi
käinud, kuid leidus siiski hulk kaitseväes mitteteeninud isikuid. Jaapani-, maailmasõja ja
vabadussõja tuleliinidel olnute kõrval oli liikmeid, kes puudus igasugune kaitseväeline
ettevalmistus, kõige rohkem noorte seas, kel veel kaitseväeteenistus ees.
Lääne ringkonna juhatuse koosolekul 20.01.1925 seati KL ülema korralduse alusel
kandidaadiks maakonna KL ringkonna ülema kohale kapten V.Väeden. Vehepeal leidis
kinnitamist vabariigi valitsuse poolt uus kaitseliidu põhikiri, mille põhjal ringkond nimetati
ümber malevaks, jaoskonnad malevkondadeks. 2.02.1935 kinnitati vabariigi valitsuse poolt
uus

kaitseliidu

põhikiri:

ringkonnnad

nimetati

ümber

malevateks,

jaoskonnad

malevkondadeks, üksuste ülemad kannavad ametnimeks „pealik“. 25.03.1925 asun maleva
pealikuks kpt Väeden./.../ Praegu on malevas 28 NKK jaoskonda.
1925-1926 on Lääne maleva arengus maleva organiseerimise ajajärk. Merekaitseliit Lääne
Malevas alustas tegevust 1934 aasta alguses. KL Haapsalu Malevkond oli Haapsalu
malevkond esimene, malevkonda kuulus I kompanii ja II ehk õpilaste kompanii. Piirkonnaks
Haapsalu linn ja ümberkaudsed vallad s.h. Vormsi.
Lääne maleva malevkonnad:Haapsalu malevkond kandis esialgu nimetuse I Haapsalu
malevonnd, kuna praegune Risti malevkond nimetati varem II Haapsalu malevkond. Haapsalu
malevkond (ka Linna malevkond), kuhu kuuluvad praegu Haapsalu linnn, Noarootsi, Vormsi,
Oru, hiljem ka Asuküla ja Sinalepa vallad võib ennast arvata vanemaks maleva üksuseks./.../
Läänemaa naiskodukaitse: 1925 aastal hakati moodustama Läänemaa maleva pealiku poolt
malevkondade naisorganisatsioone. 1927 a peale ajutiste põhimääruste maksmahakkamisega
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omandasid Lääne kaitseliidu naisorganisatsioonid kindlakujulisema ilme-said enamvähem
iseseisvaks. /.../ et töööala igas jaoskonnnas ajaga suurenes ning tsentrumi puudusel tundus
killustatuna

arenes

välja

ühinemise

mõte,

mis

väljendus

ringkondade

instituudimoodustamises. /... / praegu on ringkonnas 36 jaoskonda: /.../ 29. Vormsi jaoskond
esinaine pr. L.Väeden /.../
Noorte Kotkaste Lääne malev.

Organisatsioon asutati 27.05.1930. Sel päeval kinnitas

Kaitseliidu vanematekogu „Noorte Kotkaste“ põhimäärused ja valis NK Peavanema.
Kaitseliidu noorte eriorganisatsiooni „Noorte Kotkaste“ eesmärgiks on kasvatada noori
vaimselt ja kehaliselt mehisteks meesteks, tublideks ja tulisteks isamaalasteks ja
kasulikkudeks Eesti kodanikkudeks ning istutada noorte südamesse vankumatut rahvusluse ja
kodumaa armastuse aadet, et neist võrsuksid ausad kodumaa pojad ja tema vabaduse ning
rippumatuse kaitsjad. Organisatsiooniliselt sarnaneb NK organisatsioon KL organisatsiooniga
jagunedes üksikuiks malevaiks, malevad omakorda malevkkondadeks ja viimase rühmadeks
ning peredeks. /.../ Pärast põhimääruse kinnitamist asuti üksikute malevate organiseerimisele.
1 augustil 1930 kinnnitas peavanemLääne maleva vanemaks gümnaasiumi direktori üksti ja
28 augustil 1930 pealikuks Herbert Rosenbergi. /.../ Et noorkotkaste liikumine oli uutele
juhtidele vähe tuttav, kutsuti peavanema poolt 2.11.1930 enne tegevuse alustammist
juhidTallinnna informatsioonikursusele. /... /8.02.1931 on Haapsalus nii kaugele jõutud, et
korraldati esimene pidulik noorte vastuvõtmise koondus, kus asutati 4 rühma 61 liikmega.
Seejärel asuti rühmade organiseerimisele maa malevkondades. /.../ 1933 aastal oli malevas 15
rühma 246 liikmega /.../ Alates 1934 aastast areneb läne maleva norte tegevus juba kindlais
raames tuntud juhtnööride ja nende üllaste põhimõtete järele, mis kannavad arvukat
noorteperet nende vaimsete ja füüsiliste väärtuste poole, mida nõuab vaba kodumaa oma
vabadelt ja kohusetundelikelt kodanikelt ja kodukaitsjailt. /.../ 1934 koosneb malev 37 rühmast
634 noorkotkaga.
Läänemaa kodutütred: NKK keskjuhatus teatavasti 3.10.1931 otsustas asuda kodutütarde
oorganiseerimisele ja ajutised põhimäärused kinnitati Kl ülema kindralmajor j.Roska poolt
19.01.1932 NKK Lääne ringkond on esimesi, kus hakkaisd tekkkima kodutütarde rühmad.
Esimene juhatuse poolt kinnitatud rühm tekkis Paliveres 4.01.1932 a. /... /(1933) sel ajal
eeldas töötamine kodutütardega erilist hoolt ja armastust asja vastu, sest organisatsioonn oli
71

veel loomisel ja puudusid lähimad juhised. /... / Kuigi Haridus-Sotsiaalministeerium on
algusest peale suhtunud pooldavalt meie organisatsiooni ja seda koolidele soovitanud on
riigivõimud viimasel ajal eriti hakanud rõhutama selle kasvatuslikku tähtsust kooli ja kodu
kõrval. /... / Praegu on loodud rühmad 29 kooli juurde, kes pea-aegu kõik töötavad
kohalikkude õpetajate juhatusel. Organiseeritud kodutütarde arv on 542, täiskasvanud juhte
38, kelledest pedagoogilise ettevalmistusega 30./.../

Organiseerimisel on praegu 20 uut

rühma. /.../ sisaldab ju meie õpppekava ümmariku hulga teadmisi kõigilt tegeliku elu aladelt,,
mida kodutütar vajab hiljem eeskätt perenaise ja emana. Kõlbelise kasvatuse alal on esile
tõstetud patriootilist momenti/.../
15.08.1928 ilmub nr. 1 Lääne maleva teataja. Lääne maleva eeskujul hakkasid ka teised
malevad välja andma oma ajalehte. Aastaks 1933 ilmub 12 malevate teatajat.
Vormsi.
13.07.1928 Maleva Pääliku Käsukiri nr.26 §10: Kaitseliidu laskemääruste §5 kohaselt määran
maleva allüksustesse alljärgnevad laskejuhatajad: I Haapsalu malevkond /.../. Vormsi rühmas
1 rühma päälik Johannes Ahlkvist ja malevlane Lars Stenroos
Taktikalise õppused 1927 aasta sügisel: 8 ja 9.X 1 ja II Haapsalu malevkondade vahel Haapsalu ja Kirimäe asunuduse vahel
22 ja 23 VI 1928 I ja II Haapsalu malevkondade laager Paralepa metsas.
LM pealiku käsukiri nr. 34 7.09.1928, millega II Haapsalu malevkond nimetatakse ümber
Risti malevkonnaks
NKK 1928 aasta aruanne LM Teataja nr.5 oktoober: Lääne ringkonnas on 17 jaoskonda 212
liikmega. Suurematest jaoskondadest võiks nimetada haapsalu, Emmaste ja Lihula. Noorte
rühmad on Haapsalu ja õpetajate seminari jaoskondade juures. /.../ Meeste taktikalisetl
õppustel ja laskevõistlustel on naised ikka tooitlustammist korraldanud/.../ isamaalise
kasvatuse alal on Läänemaal väga palju tööd. Maapinna vähese viljakuse tõttu on läänlased
vaesed ja vähese haridusega. Selle tõttu ei anna nad endile ka veel rahvustundest ja
omariiklusest aru. Läänlaste hinges ei ole veel juurdunud arusaamine et nüüd rahvas ise
valitseb ennast.Ei ole veel kohusetunnet ühiskonna vastu. Ei tunta ka küllalt eesti rahva
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minevikku./.../ Sellepärast on Lääne naiskodukaitse ringkond ka oma tähtsamaks ülesandeks
säädnud tutvustamise rahva minevikuga, rahvustunde tärkamise, kohusetunde kasvatamise
ühiskonna vastu ja omariikluse idee kasvatamise...NKK Lääne ringkonna juhatus
7.10.1928 „Valgevälja lahing“ /.../(õppus) Üksused kogunevad ja rivistuvad. Õppuse üldjuht
maleva päälik kapten V.Väeden peab sündmuskohase kõne ning kinnitab kahele malevlasele
August Kauerile ja Aleksander Berggrenile rinda laskurmärgid. Laskurid lastakse elada,
hüüdes kolmekordne „elagu!“
LM pääliku käsukiri nr.39 4.11.1928 a. §5 Muudan ära nimetuse „I Haapsalu malevkond“,,
selle asemel võtta nimetus „Haapsalu malevkond“
Lm pääliku käsukiri nr.41 15.11.1928 §1 Senine õpilaste kompanii jaotan kaheks üksikuks
rühmaks iseseisva majandusega: 1) Haapsalu seminari üksik rühm 2) Haapsalu
Ühisgümnaasiumi üksik rühm
LM pääliku käsukiri nr.2 20.01.1929 Haapsalu malevkonnna Läänemaa ühisgümnaasiumi
üksikus rühmas kinnitan kohtadele:/.../ 4 jao päälikuks Aleksander Berggreni/.../
Haapsalu malevkonna pääliku korraldus veebr.1929: Vabariigi 11 aastapäeva puhul peetakse
Haapsalus Turu platsil kell 12 paraad, millest käsen osa võtta järgmistel malevkonna üksustel:
1. Linna kompanii ühes Vormsi rühmaga, 2. Ühisgümnaasiumi üksik rühm /.../
Haapsalu malevkonna pääliku korraldus kevad 1929. Kinnitan Vormsi rühma 1-se jao
päälikuks Ahlström Johan, 2-se jao päälikuks Förberg Lars
1929 maleva suvilaager. Linna rühm Paralepas 30.06., Vormsi eraldi märgitud ei ole
LM pääliku ringkiri 31.05.1929 nr.408: Ühenduses Rootsi kuninga külaskäiguga eesti
peetakse käesoleval aastal kaitseliidupäev Tallinnas 26, 27 ja 28 juunil. Kaitseliit esineb sel
puhul kaitseliidupäeva pidustustel suuremas koosseisus/.../ Kaitseliidupäeva ja kuninga
vastuvõtu pidustustest ja paraadist võtavad osa maleva üksused järgmisel arvul: 1. Linna
kompanii ühes Vormsi rühmaga 15 kaitseliitlast /../ On soovitav, et osavõtvad üksuste
meeskonnad oleks tingimata vormis. Ilmtingimata on nõutav, et/.../oleks kaasas relv, millega
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ta varustatud, ka püstolkuulipilduja, vöörihm, padrunitask, kellel vormi ei ole-peab olema
tingimata vormimüts ja PUHAS kaitseliidu käelint
LM teataja 01.07.1929: Esimesed Kotkaristi kavalerid Läänemaalt /.../ kapten Villem Väeden,
Vabadussõjaaegne Lääne Kaitseliidu organiseerija ning praegune maleva pealik
1930 30 jaanuarist lugeda Vormsi rühma 1 Kivil Heinrich, Karli p., 2. Oopkaup Aleksander,
Vassili p.
1930 2 aprillil samariitlaste kursused: Haapsalu jaoskonnas pole ühtegi rootsi nime ega ka
Seminari jaoskonnas, kokku 26 naist, küll aga on Dagmar Blees (Noarootsi Bleeside hulgast)
LM Teataja nr.9 7.mai 1930 Õiendus nr.387 §6: Senise Linna kompanii Vormsi rühma
muudan Vormsi üksikrühmaks iseseisva majandusega 1 maist s.a. arvates § 7 Vabastan
Johannes Alqvisti koosseisude muutmise puhul Vormsi rühma rühmapääliku kohalt alates 01
maist § 9 Vormsi üksikrühma päälikuks kinnitan sama rühma malevlase Aleksander Viliberti
1 maist s.a. arvates §9 Vormsi üksikrühma pääliku abiks kinnitan Johannes Alqvisti 1 maist
s.a. arvates
LM pääliku käsukiri 01.08.1930 Lahkudes täna Lääne maleva juhtimisest /.../ lähen erru
tervislikel põhjustel. Lääne malev on saanud minule armsaks ning unustamatuks vist küll
sellepärast, et ise olen vana läänlane ning pea kogu minu teenistusaeg, juba vabariigi algusest
ja veel varemgi, see on okupatsiooni aegu, on möödunud malevas, alul tema asutajana
põranda all ja pärast juba juhina. Paljud malevlased-tublid eestimeelsed mehed ja vanad
läänlased, kellega tuli põranda all töötada seisavad maleva ridades ja sammuvad julgelt
esirinnnas./.../
Kl Ülema käsukiri 23.08.1930 nr.42 §1: 1 augustil s.a. tervislikel põhjustel lahkus tegevast
kaitseväe teenistusest ja vastutusrikkalt maleva pääliku kohalt üks vanemaid kaitseliidu
veterane LäänE maleva päälik kpt. Villem Väeden. Kpt. VV tegevusse ja tema elus
kogenenud korraldusvõime on Lääne malevat edukalt kannud selle algpäevist seniajani. Tema
töö räägib enese eest Läänemaal igal sammul ja jääb maleva ajaloos püsima kustutamata
leheküljena./.../
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LM pääliku käsukiri nr. 43 12.09.1930 §5 Määran malevlase Aleksander Oopkaupi Vormsi
üksikrühma propaganda päälikuks 15.08. s.a. arvates §8 Alljärgnevad kaitselitlased lugeda
lahkunuks gümnaasiumi üksikrühmast arvates 01.07.1930 seoses elukoha muutmisega (16
nime) s.h. Kronblom Anders, Linström Johan, Vidgren Johan, Vikstein Aksel. Lugeda
lahkunuks Vormsi üksikrühmast (16 nime!!!) alates 01.09.19301 surma tõttu Myrman Hans
Johani poeg, Vidgren Johan Andersi p elukoha muutmise tõttu: Bekman Johan Johani p.,
Bergström Johan Johani p., Bekman Hans Andersi p., Kivramees Hans Johani p., Förberg
Lars Tomase p., Stranberg Anders Hansu p., Blumqvist Anders Hansu p., Bekman Anders
Johani p., Tomson Anders Johani p.,., Jäämees Eduard Jaani p., (Jäämees Johan on 1941
miilitsavolinik), Sjoström Johan Hansu p., Notman Johan Johani p., Lilja Anders Andersi p.,
Bomas Eduard Hansu p.,
Lisa LM pääliku korraldusele 3.10.1930 LM allüksustes 1930 ärapeetavate KL
karikavõistluste kohta. Vormsi ei osale
Allüksustel ja naiskodukaitse jaoskondadel tuleb saata maleva staabile „Maleva Teataja“
tellimise raha aja eest 01.04.1930 kuni 31.03.1931 Suurim summa Lihula kompanii 50 KR,
väikseim Vormsi 10 KR, kokku 20 allüksust. Keskmine summa 25,75 Kr
Noorte Kotkaste Lääne maleva vanema käskkiri nr. 1 03.10.1930 NK peavanema 4.07.1930
käskkirjaga määrati mind (ÜG rektor Üksti) NK LM ajutiseks kohusetäitjaks.. Kui noorsoo
kasvataja elukutselt pidasin oma kohustuseks vastuvõtta pakutud austav ametikoht ja asusin
oma ülesandeid täitma./.../Noortemalevate juhtideks kinnitan ajutiselt kuni NK põhimäärustes
ettenähtud noortemalevate päälikutekogude loomiseni ja tegevusse astumiseni järgmised, Kl
malevate pealikute poolt esitatud noorsoo, kooli- haridus- ja seltskonnategelased. /.../eelpool
nimetatud tuleb koostada tegevuskava iga malevkonna kohta/.../ kuidas noorte rühmi
kavatsetakse ellu kutsuda.
01.10.1930 Heinrich Kivil arvatakse KL välja seoses minekuga kaitseväkke
Alates 18.12.1930 arvata Vormsi üksikrühma: Ahlblom Lars Tomase p., Appelblom Johan
Johani p., Sjörtsröm Anders Andersi p., Fäldt Hans hansu p., Ahlkvist Anders Aleksandri p.,
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LM pääliku käsukiri nr.7 10.02.1931 §10: alljärgnevates üksustes on moodustatud sportlaskurringid. Nende liikmeteks kinnitan:/.../ Vormsi üksikrühmas 1) Rühma pealik Vilibert
Aleksander, propaganda pealik Oopkaup Aleksander, laske juhataja Ahlkvist Anders,
malevlane Fält Hans
Maleva õppe ja tööpäevad 1931 märtsis: Haapsalu õppepiirkond / Vormsi üksik rühm. 29
märtsil kontrollkogunemine kõigile kaitseliitlastele ja päälikutele Vormsi mõisas kell 10.00
Kaasa võtta kõik väljaantud varustus, relvad, laskemoon. Peale kontrollkogumist õppus:
relvade materiaal osa, sihtimise harjutused, laskmine.
Lm ringkiri 26.03.1931 Päälikkudele ja malevlastele. Maleva on saanud esimese saadetise
jaapani vintpüsse, millede kaliiber on ümber puuritud inglise padruni peale. Püssid on Kl
ülema poolt nimetatud „Kaitseliidu vintpüss 303“./.../ Saadud püssid on maleva üksustele
määratud: Vormsi rühm 2 (kõikumised 2-10). /.../Mai kuus järgneb teine saadetis jne. Kahe
aasta jooksul saavad kõik päälikud ja malevlased varustatud „Kaitseliidu vintpüss
303“ga.Üksuste päälikel püssid üksuse parematel laskuriitele välja anda ühtlasi puutumata
tagavara inglise padruneid./.../
KL LM pääliku käsukiri 27.04.1931 §26 Kinnitan Vormsi üksikrühma üldkoosolekul 29
märtsist s.a. valitud juhatuse koosseisus: Juhatus Ahlström Johan, Fält Hans, Ahlkvist Anders
Arvata alates 26.05.1931 Vormsi üksikrühma Berggren Aleksander Hansu p.
Omal soovil lahkub Vormsi üksikrühmast 27.05.1931 Lars Stenros Hansu p.
KL LM pääliku sks. Nr 23 27.06.1931 §10 Alljärgnevad Vormsi üksikrühma malevlased
lugeda 1.06.1931 arvates toetajateks liikmeteks. August Vilibert (Aleksandri isa), Karl
Väeden, Leo Väeden (Villem Väedeni vennad)
Arvata Vormsi ür tegevliikmeks alates 12.07.1931 Lars Hansu p. Ahlström
LM teataja 1932 nr.2 Lasketulemuste tabel. Maa üksused/ 19 allüksust, Vormsil tulemust ei
ole.
Alates 31.03.1932 lugeda lahkunuks omal soovil Beckmann Anders, Bäck Johan
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Lugeda alates 24.03.1932 Vormsi üksikrühma revisjoni komisjoni liikmeiks: Johan Bergström
(lahkus 1930 elukoha muutuse tõttu, millalgi on tagasi tulnud)., A. Oopkaup, Oskar Pikner
Arvata Vormsi ÜR tegevliikmete nimestikku arvates 8.05.1932 Tomas Lilja
30.05.1932 NKK Vormsil ei ole
1 ja 2 10.1932 KL LM kahepoolne õppus, Vormsi ÜR ei osale
Lugeda Vormsi ÜR liikmete hulka alates 2.11.1932 Johan Hansu p. Sjöström (loeti välja
elukoha muutuse tõttu 1930)
KL LM KK 11.01.1933 1932 Karikavõistluste tulemused maleva allüksuste paremusjärjestus:
Vormsi- nimekirjas tegutseb liikmeid 29, laskmisel osales18 (62%) Parim laskur Vilibert 62
silmaga. Vormsi platseerub üksuse üksiklaskuri silmade järgi 35 allüksuse hulgas 25 kohale.
Vormsi ÜR tegevliikmeks Johan Alfredi p. Hammermann, toetaja liikmeks Andrei Hansu p.
Vesterblom
Tegevliikmeks alates 11.03.33 Oskar Johani p.Bergström (isa JÜ)
LM pääliku käsukiri: nr. 13 17.03.1933 Vormsi ür kinnnitan 1 jao päälikuks Johan Ahlströmi,
abiks Lars Lilja, 2 jao päälikuks Johan Bergströmi, abiks Oskar Pikner,3 jao päälikuks Anders
Ahlors, abi Hans Fält.
LM pääliku käsukiri nr 6 13.04.1933 kinnitatakse Vormsi Ür juhatuse liikmeks Anders Salin..
Kanda Vormsi ÜR tegevliikmete nimistusse arvates 2.04.1933 Mihkel Villemi p. Rimscha,
Johan Johani p. Lilja, arvates 06.3.33 Johannes Johani p. Bergström (isa JÜ), arvates
2.04.1933 Anders Johani p. Blomkvist, Anders Johani p. Nyman, Johannes Johani p. Nee,
Johan Andersi p. Björkmann, Anders Andersi p. Kronblom, Hugo Larsi p. Mickelin
LM pääliku käsukiri nr. 18 20.04.1933 KL peastaabi korraldusel peetakse 17—18.06.1933
dessantoperatsioon Saaremaa rannikule kahepoolse taktikalise õppuse näol/.../1 kompanii 2
rühm Asuküla kompaniist 20 malevlast, Vormsi ÜR-st 14 malevlast. JÜ Anders Salin
Alates 7.05.1933 lugeda Vormsi ÜR Vilibert Aleksander II küti klassi laskuriks, Tomas Lilja
algaja kl. Laskuriteks, Sjöström, A. II kl.laskuriteks
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Kanda Vormsi ÜR tegevliikmete nimistusse alates 10.05.33 Anders Johani p. Holm, Johan
Andersi p. Enkel
Kanda Vormsi ÜR tegevliikmena nimistusse alates 28.10.1933Johan Larsi p. Vidgren
Laskurklubide reorg: 01.10.1933 Vormsi ÜR-st lugeda üleviiduks Haapsalu laskurklubisse
pealik Vilibert Aleksander, pealik Oopkaup Aleksander, pealik Ahlkvist Anders, kaitseliitlane
Fält Hans
KL LM teataja 1933 nr.19-20. LM pääliku käsukiri nr. 4 24.01.1934 Haapsalu kompanii
nimetan ümber Haapsalu Meredivisjoniks. Suur liikmete ümberpaigutamine.
Arvata välja alates 24.01.1934 omal soovil Vormsi ÜR-st Karl Bergström, Johan Lilja
Käsukiri nr.23 12.05.1934 §14. Vabastan Vormsi üksikrühmas järgmised päälikud kohtadelt
nende üleviimise tõttu mererühma. 1 jao päälik Ahlström Johannes, 2 jao päälik Bergström
Johan, 2 jao pääliku abi Pikner Oskar, 3 jao pääliku abi Fält Hans arvates 10 aprillist s.a. ja
kinnitan nende kohtadele uued päälikud samast ajast arvates: 1 jao päälikuks Lilja Tomas, 2
jao päälikuks Enkel Johan, 2 jao pääliku abiks Vidgren Johan ja 3 jao pääliku abiks
Hammermann Johannes. Rühma laskejuhatajaks kinnitan Anders Kronblom’i.
20.04.1934 Vormsi üksikrühmast kustutada nimekirjast Lars Ahlström loiu osavõtu tõttu,
Johan Ahlkvist omal soovil
Õppeteade 1934: Haapsalu-Hiiumaa õppepiirkond. Määran mai ja juuni kuude peale
järgmised õppused: Vormsi üks.rühm 15 mail kell 10.00- Vormsi laskerajal klassikatsed
Naiskodukaitse. Maeva pääliku käsukiri nr.24 15.05.1934 §1 kinnitan ametikohtadele alates
01.05 /../ Louise Väeden – Vormsi jaoskonna esinaiseks (Villem Väedeni venna Karli
abikaasa, kelle õde Marie Svensson (Bondartschuk) on hiljem Naiskodukaitse Saaremaa
ringkonna esimene esinaine).
26.05.1934 kk nr.27 Kinnitan Vormsi rühma II laskejuhatajaks malevlase Johannes
Hammermann’i ja temale abideks mlvl. Johannes Ahlströmi ja Anders Holmi. I laskejuhataja
abideks kinnitan mlvl. Hugo Mikkelin’i ja Johan Appelblom’i.
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Kanda Vormsi rühma nimekirja alates 28.05.1934 Anders Sleet, Johan Öman
Kanda Vormsi rühma nimekirja alates 30.05.1934 Lars Rosenblad, Aleksandr Kask,
Ferdinand Kask, Johan Engström, Johannes Rank
Kustutada nimekirjast Johan Sjöström alates 28.05.1934 (1930 juba loeti välja, siis 1932
tagasi, nüüd jälle välja), Hugo Johanson al 18.05.1934
Õppeteated ja allüksuste päälikute korraldused. Mereüksustele: Määran maleva mereüksustele
õppused juuni kuu peale järgmiselt Haapsalu meredivisjonile: /.../ 7 juunil kell 16.00
Praktiline ühisõppus laeval /.../ 7 juuni kell 1600 korraldatavatest ühisõppustest laevadel võtta
osa ka Vormsi ja Rikholdi mererühmadel. Alla kirjutanud: V.Samson mereväeleitnant maleva
mereüksuste pääliku kt.
NKK korraldused suvelaagriteks – Vormsi jaoskonnast juttu ei ole. NK või KT ka juttu ei ole.
Õppeteade: Wormsi üksikrühm 12 sept (1934) kell 00800 Wormsi laskerajal karikavõistlused
vintpüssist laskmises /.../ Üksuste pealikutel esitada täpne oma üksuse nimekiri.
/.../Võistlustele peavad kõik nimekirjas seisjad kaitseliitlased välja tulema ja võistlusest osa
võtma.
Käsukiri Kl Lääne malevale nr. 58 6.10.1934: Avaldan teadmiseks ja täpseks täitmiseks RT
Nr.66 avaldatud laskeplatside seaduse, mis antud riigivanema poolt dekreedina 27 juulil 1934
a. §1 Laskevälju, -platse, ja –radu võivad asutada kaitseametkonna, kaitseliidu, piirivalve ja
politsei üksused kui ka laskealal teotsevad ühingud ja asutused. /.../ Laskeradade all
mõistetakse ka lähedamaa laskeradasid õuedel ja hoonetes. §2 /.../ Kaitseliidu laskeväljade, platside ja –radade asutamiseks loa annab kaitseliidu ülem. Edasi tuleb tähistamisest jne.
Kustutada Vormsi rühma nimekirjast: Johan Freiberg loiu osavõtu pärast 05.11.34, Ferdinand
Kask elukoha muutuse tõttu 05.11.34
NK Lääne maleva tegevuse aruanne 1.12.1933-1.12.1934: KL noorte eriorganisatsiooni
eesmärgiks on kasvatada noori vaimselt ja kehaliselt mehisteks meesteks, tublideks ja tulisteks
isamaalasteks ja kasulikkudeks eesti kodanikkudeks ning istutada noorte südamesse
vankumatut rahvusluse ja koduarmastuse aadet, et neist võrsuksid ausad kodumaa pojad ja
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tema vabaduse ja rippumatuse kandjad. /.../Organisatsiooniliselt jaguneb noorkotkaste malev
malevkondadeks ja viimased rühmadeks ja peredeks. Nov 1934 oli lääne malevas 383 noort
liiget, jagunedes 6 malevkonda, 21 rühma ja 2 perre- kokku 23 üksust eelmise aasta 15 üksuse
vastu.
KT tutvustus 1934. Haapsalu kodutütred algasid käesoleval sügisel oma kolmandat
tegevusaastat. /.../ Haapsalus töötavad 4 kodutütarde rühma- i algkool, II algkool Läänemaa
keskkool ja Ühisgümnaasiumi rühm.
1934 a. LM karikavõistluste tulemused vintpüssist: Võistluste ajal on Vormsil tegevliikmeid
37, osaleb 33 meest. Lääne Maleva arvestuses võtab osa 41 allüksust, Vormsi platseerub 31
kohale keskmise silmade 39,5 silmaga. Parimad laskurid Vormsi arvestuses on J.Enkel 70 s.,
L.Ahlblom 68 s. ja A.Sjöström 64 s.
Ametikohtadele nimetamised. LM pealiku käsukiri nr.21 26.03.1935 a. Vabastan Vormsi
üksikrühma pealiku abi kohalt Lars Brommani tema ümbernimetamisel toetavliikmeks arvates
10 märtsis s.a. Kinnitan Vormsi üksikrühma pealiku abiks spordipealik Aleksander Berggreni
ühes oma otsekoheste ametikohustuste täitmisega ja üksikrühma sekretäriks kinnnitan Hugo
Mickelini. Mõlemad arvates 19 märtsist.
Kustutada Vormsi üksikrühma liikmete nimekirjadest alates 10.03.35 omal soovil Anders
Ahlkvist, Anders Nyman, Tomas Ahlström
Noored kotkad ja kodutütred. Noorte kotkaste Lääne maleva vanema käsukiri 4 märtsist 1935.
Käesolevaga avaldan teadmiseks ja täitmiseks Peavanema käsukirjast nr.62 12.02.1935
/.../koonduste ja tesite ettevõtete läbiviimisel panen maksma järgmise korra, arvates 20 veebr.
S.a.: Linnades, alevites ja maal, kui poistel kodu tee ei ulata üle 2 kilomeetri, korraldada
koondused ja ettevõtted arvestusega, et nende kestvus ei ulatuks noorhaugastel üle kella 2000
ja noorkotkastel üle kella 2100. Maal, kui poiste kodutee on pikem kui 2 kilomeetrit, tuleb
tegevus lõpetada 1 tund varem. Peoõhtute ja teiste pidulike koonduste korraldamisel on vajalik
igakordne maleva vanema kirjelik nõusolek, kui neid ettenähtud kellajaks ei saa lõpetada./.../
Kindralmajor J.Roska poolt allkirjastatud vastavustabel: VIII aste- üksikrühma pealik
maaväes vastab mootorpaadi rühmapealiku ametikohale kaitseliidu mereüksuses.
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Õppeteade- 12 mail ka. Kell 0900-1400 õppepäev Vormsi laskerajal Osa võtta kõikidel
tegevliikmetel vormiriietuses, kaasa võtta kõik maleva poolt väljastatud varustus. Rühma
pealikul kaasa võtta kaitseliidu teenistuse päevaraamat, laskejuhatajate päevaraamatud ja
relvade -hoolekandelehed.
Kanda KL vastuvõetud tegevliikmed Vormsi rühma nimekirja alates 18.05.1935 Pihlmann
Johannes, Friberg Oskar, Dahl Anders
Vormsi üksikrühma nimekirja alates 01.06.1935 Anders Notman
Vormsi üksikrühmast lahkuvad omal soovil alates 01.06.1935 Lars Ahlblom ja Hans Fäldt
Vormsi ükiskrühma liige alates 13.06.1935 Aleksander Mickelin
LM Teataja juuli 1935 Ülevaade tegevusest 1925-1935 : suurimaks sündmuseks õppuste
alalmaleva töös on 1933 aastal läbiviidud dessantoperatsioon Saaremaa põhjarannnikul. See
õppus osutub suurejoonelisimaks, raskemaks, kuid sealjuures huvitavaimaks senipeetud
taktikalistets õppustest.Dessantpataljon koosneb Lääne maleva üksustest ja Tallinna maleva
üks kompanii, üks patarei ja kaks rühma raskeid kuulipildujaid Lääne maleva pealiku major
A.Reinholdi juhtimisel. Saaremaad kaitseb Saaremaa malev. Õppustest võtab osa
kaitselaevastik Läänemere divisjonist ning kaitseväe lennukid./.../ Dessandi edukas
läbiviimine

suitsukatte

all

andis

tunnistust

tublist

ja

üksikasjaliiselt

läbiviidud

ettevalmistustööst./.../ Jaanuaris (1934) asutatud mereüksuste organiseerimine ja õpppetegevus
võtab malevas eriti hoogu. Merekaitseliitlaste teoreetiliselt ja merel praktiliselt väljaõpetamist
juhivad peamiselt mereüksuste pealik, Haapsalu divisjoni pealik ja motor-tehnika alal pealik.
/.../ Karikavõistlustest (laskmises) võtab osa 1934 a. malev 96,6 protsendilises koosseisus/,,,/
10-ks aastapäevaks on liikmeskonna arv rohkem kui viiekordseks kasvanud malevasse 1925
aastal koondunute arvuga võrreldes. /.../Läänemaa laiemate rahvakihtide lugupidav suhtumine
ja toetus Läänemaa isamaalisele kaitseorganisatsioonile näitab kujukalt, et läänlastes on järjest
süvenenud äratundmine Eesti omariikluse äraarvamata suurest väärtusest/.../ Viie aasta eest
algas Lääne malevas ka noorte organiseerimise töö. Hulk tänuväärset tööd sel alal on tehtud,
eriti Läänemaa õpetajaskonnna poolt./.../ mjr. K.Soo Lääne maleva pealik
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1935 Õppeteade: Maleva pealiku käsul toimuvad linna karikavõistlused järgmiselt: /.../
Vormsi üksikrühmale – 6okt kell 1000-1600 Vormsi laskerajal.Üksusele määratud
võistluspäeval laskerajale ilmuda kõigil tegevliikmetel vaatamata sellele kui kaugele ta on
jõudnud õppelaskmisis
LM pealiku käsukiri nr. 60 29.09.1935: §2 Vabastan Vormsi üksikmererühma jaopealiku abi
kohalt Johan Vidgren’i tema lahkumisel kaitseliidust arvates 15.08. k.a
Välja arvata Vormsi merirühmast alates 06.11.1935 August Vilibert (surnud), alates 15.11.
Anders Kronblom (elukoha muutmine), Anders Salin (elukoha muutmine), 01.11.1935 Hugo
Mickelin (kaitseväkke)
Vastu võtta toetajaliikmeks Jaan Grauvärk Vormsi üksikmerirühma al. 11.11.1935
LM pealiku käsukiri nr. 70 25.11.1935
§4 Vabastan Vormsi üksikmerirühmas pealikud kohtadelt: Anders Kronblom – rühma
laskejuhataja, Anders Salin- õppepealiku ja Hugo Mickelin – sekretäri ametikohalt, nende
lahkumisel kaitseliidust kõik arvates 01.nov s.a.
§5

kinnitan

Vormsi

merirühmas

õppepealikuks

Ernst

Ilme

ühes

relvurpealiku

kohusetäitmisega ja majanduspealikuks August Källmanni mõlemad arvates 4 novembrist s.a.
16.11.1935 toimub Kodutütarde ringkonna vanematekogu koosolek. Kodutütarde ringkonda
kuulub tollel hetkel 36 rühma, s.h. Ühisgümnaasiumi rühm. (Vormsit ei ole, silma ei hakka ka
Noarootsi rootslaste asunduste nimed)
Nov 1935: Karikavõistluste tulemused vintpüssidest 1935: Vormsi üksikrühma nimekirjas on
35 liiget, parimad laskurid Oopkaup, Vilibert, Blomkvist
8.01.1936 kuulutab Riigivanem välja otsuse rahvahääletuse 23-25.02.1936 saamaks volitust
rahvuskogu valimiste väljakuulutamiseks ja rahvuskogu kokkukutsumiseks.
LM pealiku K.Soo pöördumine: /...//rahvuskogul on suur ja vastutusrikas ülesanne luua
Eestile põhiseadus/.../ agiteeritakse kõiki hääletama minema toonitades selle tähtsust Eestile ja
Eesti rahvale (mitte eesti rahvastele).
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26.03.1936 LM Teataja 6/7. Rahvas on oma otsuse langetanud. /.../ kutsun mina

kõiki

Kaitseliidu mehi ja naisi asuma meie aastate jooksul välja kujunenud positsioonile, s.o. –
kaitseliit, kui organisatsioon ei võta nende küsimuste arutamisest mitte osa. Samuti ei võta
neist osa üksik meie liige kaitseliitlane. Nagu varemgi, tegutseb sarnasel korral iga
kaitseliitlane hariliku kodanikuna. /.../ J.Orasmaa, kindralmajor, KL ülem
Rahvahääletuse tagajärjed Läänemaal: Kokku Läänemaal 49521 hääleõiguslikku, neist käis
hääletamas 40548 ehk 81,8 %. Poolt 72,7 % hääleõiguslikest. Kogu riigis poolt 474218 ehk
75,37%, vastu 148824 ehk 23,65%. Vormsi hääleõiguslikke 1588, hääletamas käis 1262.
Poolt hääleõiguslike üldarvust 1084, vastu 171. Poolt hääleõiguslikkude üldarvust 68,2%.
Läänema kõrgem 85,1%, Madalaim 60,6, Vormsi 36 omavalitsusüksuse seas 29 kohal.
Välja arvata omal soovil al 10.03.1936 Vormsi üksikrühmast Anders Söström, Johan
Björkmann. Loiu osavõtu pärast Lars Häggblom.
Välja arvata Vormsi üksikrühmast al 01.04.1936 Johannes Bergström (kaitseväkke) ja Johan
Õman (surnud)
Nimede eestistamine „Igale eestlasele Eesti nimi“!. Alljärgnevad kaitseliitlased on
perekonnaseisuametnike otsuse põhjal muutunud oma nimed ja võtnud uuteks nimedeks: /.../
Vormsi üksikrühmas August Källmann –„Källe“. Alus. Vormsi valla perekonnaseisu ametnike
ostsus 28.03.1936 a.
LM pealiku käsukiri nr. 40 2.08.1936 a. §10 vabastan omal soovil Vormsi üksikmerirühma
pealiku ametikohalt Aleksander Vilipere’t ja kinnitan sama rühma pealikuks Juho Haikonen’i
mõlemad arvates 15.07. s.a. §11Pealik A. Vilipere ja plk. J.Haikonen kandsid ette, et esimene
on Vormsi üks.rühma koosseisu, asjaajamise üle annud ja teine- vastu võtnud. §12 avaldan
tänu A. Viliperele tema rühma pealikuks olles tehtud eduka töö eest. §13 Määran Vormsi
üksikrühma õppepealikuks Aleksander Vilipere, arvates 15 juulist s.a.
LM teataja 19nov1936: Eestlasel olgu eesti nimi! Vaadeldes maleva nimekirja paistab silma,
et paljud meie pere liikmed veel kannavad võõrapäraseid nimesid olgugi, et samas rahvus on
märgitud eestlane. Aeg on käes, kus iga eesti poeg ja tütar heidab endalt ära meie endiste
orjastajate pooltantud võõrapärased nimed.
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Seepärast iga eestlane /.../ võtab endale

eestipärase nime. /.../ Kõik maleva pere liikmed, kes kannavad senini võõrappäraseid nimesid
heidavad need endast hiljemalt detsembri kuu jooksul. Uue aasta võtame vastu puht Eesti
perena, kus iga meie liige kannab ka eestipärast nime. K.Narits, major, Mal.plk. aj.kt
Vormsi üksikrühmast arvata välja omal soovil al 22.12.1936 Anders Notman
Vormsi üks.merirühmale: Ühes jõululaupäevade tulekuga on meil ka käesolev aasta lõppenud
ja algab uus töö- ja korralduste aasta. Jõulupühade puhul soovin kõigile malevlastele ja
naiskodukaitse perele õnnerikkaid pühi ja Head Uut aastat! J.Haikonen, leitnant, üksikrühma
pealik.
KV tulemuse vintpüssist 1936: Vormsi ür nimekirjas

25, laskmistel osales 22, parimad

laskurid Oopkaup, Uie, Pikner
Kinnitada üksikrühma sekretäriks Hugo Mickelin alates 12.03.1937
Kustutada Vormsi üksikrühma nimekirjadest omal soovil:

al. 26.02.1937 Aleksander

Oopkaup al 12.03.1937 Mihail Rimscha, Johan Bergström, Anders Blomkvist, Johan Pihlman,
Oskar Friberg, Tomas Lilja.
Vormsi üksik-merirühmale: Vormsi üksikrühma peakoosolek peetakse 21 märtsil k.a. kell 15Vormsi vallamajas. Päevakord: 1. Protokollija valimine 2. 1936 a. aruanne 3. 1937 eelarve 4.
Valmised põhikirja kohaselt 5. Koosoelkul algatatud küsimusi. J. Haikonen, üksik merirühma
päälik
Kanda Vormsi üksik merirüham nimekirja al 13.04.1937 Karl Nyman, Alfred Pikner, Johan
Myrman. Kinnitada klassikatse täitnuks ja I klassi laskuriks Hugo Mickelin
Härra Riigivanema 1937 a. Võidutule ja läkituse levitamise kava Läänemaal: (asi on ülesse
ehitatud patrulli põhimõttel, kus jalgrataste/mootorratastega/ratsa/paatidega toimetatakse tuld
edasi ja antakse järgmisele üksusele./.../ Tallinna-Haapsalu patrull annab tule üle kell 10.4511.115 Risti alevikus teede ristil /.../Mootorpaadi patrull – kell 1700 Sviby sadamas Vormsi
komiteele. Võidutule vastuvõtmist, alalhoidmist ja võidutule platsile viimist korraldada
Vormsi komitee pealik J.Haikoneni juhtimisel.
Al 29.04.1937 lahkunud Vormsi üksikrühmast elukoha muutumisel Lars Lilja
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Lääne maleva pealiku käsukiri nr 49 2.02.1937 /.../ Vabstan Vormsi üksikmerirühma pealiku
asetäitjad 1) Aleksander Berggren ja 2) Aleksander Vilipere
NKK LM pealik käsukiri nr.50 3.09.1937 Naiskodukaitse jaoskondade juhatuste poolt minule
vastuvõtmiseks esitatud liikmed võtan vastu arvates 26 septembrist s.a.: /.../ Vormsi jaoskonda
Milja Källe, Agnetha Lindström, Marta Appelblom, Ragnhild Nyman.
Dets 1937 Alljärgnevad kaitseliitlased on perekonnaseisuametnike otsuste põhjusel muutnud
oma nimed: /.../ Vormsi üksikrühm. Alfred Pikner, uus perekonnanimi Rajasalu
LM pealiku käsukiri nr.57 12.10.1937: §11 vabastan elukoha muutmisel Vormsi
üksikmerirühma pealiku ametikohalt Juho Haikoneni. Vormsi üksikmerirühma pealiku kt.
määran sama rühma sekretäri hugo Mickelin’i. Mõlemad arvates 1 oktoobrist s.a. §12 Avaldan
tänu pealik J.Haikonen’ile Vormsi üksikmerirühma juhtimisel tehtud töö eest. §13 Pealik
J.Haikonen ja H.Mickelin kandsid ette, et esimene on Vormsi üksikmerirühma koosseisu,
varanduse ja asjaajamise üle andnud ja teine vastu võtnud ning üksikmerirühma pealiku
ametikohustuste täitmisele asunud.
Kl Lääne maleva juhatuse otsusel 17.09.11937 annetatakse maleva 20 aastapäevaks rinnamärk
m.h. res.kpt. V.Väedenile, Aleksander Viliperele ja Anders Ahlros’ile.
Õppeteated merekaitseliitlastele: Korraldan merekaitseliitlaste kursused järgmiselt: Vormsi
üksikmerirühmale (1938) 16 ja 17 jaanuaril algusega kell 10.00 Hullo külas /.../ kursusest
peavad osa võtma kõik merikaitseliitlased. Kursuste eesmärgiks on -

lõpule jõuda

merekaitseliitlaste väljaõppega ja ettevalmistuda kevadiseks merekaitseliidu õppuseks.
Osavõtjate toitlustamist ja ööbimist korraldada Vormsi /.../ üksikrühma pealikul koos /.../
jaoskonnna esinaisega. Toitlustuskulud katta üksuse või jaoskonna summadest. Kursusele
kaasa võtta kõik üksuses väljaantud varustus, õppe ja sideabinõud. Naarits, maleva pealiku k.t.
Maleva 1937 karikavõistluste kokkuvõte: Vormsi merirühma nimekirjas 20 liiget, neist
tegevliikmed 55 a ja vanemad 0 inimest. Osa võtab 13 meest (65%), neist rindemehi ja noori
12 meest, sisekaitsemehi 1.
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Remark: Viktor-Valfrid Pöhl, 1910-1986, kes on Hans Põhli vennapoeg mobiliseeritakse
Punaarmesse, sõdib Eesti Laskurkorpuses, saab mitu korda haavata ja on hiljem pikaaegne
Noarootsi gümnaasiumi direktor, mille eest teda aut´asustatakse ka Lenini ordeniga.
LM pealiku käskkiri nr 8. 15.02.1938 Võtan vastu alates 24.002 s.a. Vormsi üksikmerirühma:
Hans Liljebäck, Hjalmar Pöhl (Nb! Tollel hetkel 30 aastane Vormsi kirikuõpetaja, Hans Pöhli
poeg)., Anders Fagerros, Anders Massalin, Johan Vikström, Isak Rosenblad, Aleksander
Oopkaup, Lars Rönkvist, Alfred Thomsson, Johannes Massalin, Johannes Söderblom, Johan
Friberg, Anders Friberg.
LM pealiku käskkiri nr 916 veebruaril 1938 a.: §16 Määran Vormsi Üksikmerirühmas
relvurpealikuks – Aleksander Oopkaupi ja sekretäriks Lars Bromani. Mõlemad arvates 24
veebruarist s.a.
NKK LM pealiku käskkiri nr.10 17.02.1938. Vormsi jaoskonnna liikmeteks: Anna Vilibert,
Maria Broman, Elsa Pikner, Agneeta Kask, Alviine Kaasik, Katarina Friberg, Helmi Rank,
Katarina Berggren, Maria Appelblom, Ellen Klemmer.
LM pealiku käskkiri nr.13 16.03.1938: §12 järgmised algajad kaitseliitlased on sooritanud
rahuldavalt vintpüssi hooldamise ja tundmise katsed: /.../ Vormsi üksikrühmas: Alfred
Rajasalu (end. Pikner), Johan Landman, Johannes Massalin, Lars Rönkvist, Alfred
Thomsson./.../ Luban ülalloetletutele välja anda kaitseliidu vintpüssi. K.Naarits, major
LM pealiku käskkiri nr.17 07.apr.1938 a.: kinnitada Vormsi üksikrühmas: Anders Friberg I
klassi laskuriks v.püssist laskmises
LM pealiku käskkiri nr.19 08.04.1938: §5 Vabastan Vormsi üksikrühma laskejuhataja kohalt
Anders Sleet’i ja abi kohalt Johannes Rank’i. Mõlemad arvates 06 aprillist s.a. §16. Kinnitan
Vormsi üksikrühmade laskejuhatajaks Anders Ahlros’i, abideks Johan Myrman’i ja Hans
Liljebäck’i. Kõik arvates 06 aprillist s.a.
NKK Lääne Ringkond 1928-1938: Kui 1928 a moodustati, oli 10 jaoskonda. /.../ käesoleval
1938 a. 40 jaoskonda 1085 liikmega./.../ Rahvuselt on käesoleval aastal liikmeskonnas:
eestlasi 1064, rootslasi 10, sakslasi 4, poolakaid 4 ja vanelasi 3. Hariduselt: kõrgema 15,
gümnaasiumi ja keskkooli haridusega 260 /.../ algkooli haridusega 678. Statistika ka
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ametalade järgi: kutselisi 97, õpetajaid 92, kantseleiametnikke 52, koduseid perenaisi 329 ,
taluperenaisi 244, talutütreid 76, käsi- ja põllutöölisi 215
LM pealiku käskkiri 16 mail 1938: §8 Järgmised naiskodukaaitse liikmed on abiellumisel
muutnud oma nimed: Vormsi jaoskonnas Koidu Eugaste-Väedeniks. (Nb! Ema Gertrud
Laadermann, abikaasa Leo Väeden)
Väljavõte KL ülema käskkirjast nr.20 5 mail 1938: §1 Minu ksk. 13 10.03.1938 põhjal
korraldas Peastaabi Õppe-spordiosakond 19-29.03. s.a. tallinnas mereüksuste pealikute
ettevalmistuskursuse. Kursuse eesmärgiks oli sõjalise kasvatuse, navigatsiooni, miini-traali,
lõhketööde, signaali ja mereside, mehaanika ja merepraktika alal anda pealikuile täiendavat
ettevalmistust, tõsta nende teoreetilist ja praktilist ettevalmistust ühtlasele tasemele ning anda
kasvatust ja teadmisi oma alluvate kasvatamiseks ja õpetamiseks. Kursustes võttis osa 233
merekaitseliidu pealiku ja spetsialisti. /.../ §2 Kursuse lõpetasid ja sooritasid katsed
navigatsiooni alal järgmised pealikud ja spetsialistid: (kõik Vormsi) Isak Rosenbladt, Hugo
Mickelin, Johannes Rank, Aleksander Mickelin- kuni 20 br. Reg. Tonni, hinne hea, Anders
Friberg, Johannes vikström (kuni 20 br. Reg. T. Hinne rahuldav)
Merekaitseliitlaste signaliseerimise võistlus: Määran merekaitseliitlaste signaliseerimise
võistluste 22 mail s.a algusega kell 10.00. Üksuste pealikutel võistlusmeeskonnad saata
vastavalt minu poolt 28.04.38 a. kinnnitatud võistlusmäärustikule ettenähtud kohta ja arvul.
Kohtunikud määran võistlustele järgmiselt: Haapsalus- peakohtunkik Haapsalu mereüksuste
rajooni pealik Saar ja kohtunik pealik A Vilipere
Õppeteated, Haapsalu õppepiirkond: Riviõppused Võidupüha paraadi ettevalmistamiseks: /.../
Vormsi üksikrühm – 12 juunil ell 13.00 Vormsi vallamaja juures. Juhatab üksikrühma pealik
H.Mickelin
Laskeradadest: Laskeplatside seaduse selgitamiseks avaldan väljavõtted KL ülema ringkirjast
117.05. s.a. nr.1155-R: 1. Laskeplatside seadus näeb ette, et KL laskeplatsid registreeritakse
Peastaabis. /.../ Edaspidi, ute laskeradade asutamisel, laskeraja registreerimiseks saata
Peastaapi nõutud andmed. Laskmisi uutel asutatavatel radadel võib alata pärast seda, kui
laskerada on Peastaabis registreeritud ja KL ülem laskeraja avamiseks loa annab. 2. Kõigi
praegu olemasolevate ja tuleviksu avatavate alaliste laskeradade piiride ja laskekauguste
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tähistamiseks võtta tarvitusele järgmised abinõud: (loetelu) /.../ (lääne) õppepiiirkonnnas
läbiviidud laskeradade tähistamisest instruktoritel minule ette kanda 20.10 s.a. /.../Laskmisi
enne vastava loa saamist ei tohi sooritada. Seni on registreeritud järgmised laskerajad: /.../ 7.
Vormsi üksik merirühma Borrby laskerada
Kokkuvõte Lääne maleva mereüksuste signaliseerimise võistlustest. Signaliseerimise
võistlused toimusid korraspondentsi alusel Haapsalus, Kärdlas ja Virtsus. Võistlustest võttis
osa 7 meeskonda. /.../ Võistlustagajärgede poolest tulid 3 esimesele kohale meeskonnad
järgmiselt: I koht Vormsi üksikmerirühma meeskond – 107 (miinus)punktiga, koosseisus:
signalistid A.Friberg, J.Rosenblad, abid K.Nyman ja J.Landman /II koht116 miinust, III koht
196 miinust)/.../ Võistlusets osavõtnud signalistide oskus teadete edastammisel morse ja
semafori tähestiku abil ning deshifreerimine tarvitusel oleva signaalkoodi abil on üldiselt
puudulik. Signaalala väljaõppele tuleb üksustes suuremat tähelepanu pöörata ja järgmise aasta
võistlusteks välja saata võistlejad, kes on suutelised lõiki ülesandeid nõuetekohaselt täitma.
LM käskkiri nr. 20 08.juuni 1938 Kohtadelt vabastamine:

§3 VabastanVormsi

üksikmerirühma spordipealiku kohalt Alleksander berggreni arvates 01 juunist s.a.§8 Kinnitan
Vormsi üksik merirühma spordipealikuks Heinrich Targu arvates 01 juunist s.a.
1938: Kokkuvõte mereüksuste õppusest. Mereüksuste õppused malleva piires toimusid 28
maist kuni 01 juunini s.a. varem kindlaksmääratud rajoonide kaupa.Osavõtt õppustest oli
rohkearvuline. Üksused esinesid ülesannete täitmisel nendelt nõutud täiearvulises koosseisus.
Kavas ettenähtud ülesanded täideti kõik hästi./.../
LM käskkiri 41 08.08.1938 Lahkunud liikmed kustutada nimekirjast al 02.08.38 elukoha
muutumise tõttu: Anders Dahl, Hans Liljebäck
LM pealiku käskkiri nr.54 15.10.1938 Kinnitan Vormsi üksik merirühma pealiku abiks Heldur
Venesaaree arvates 19 oktoobrist s.a.
(1938)

Arvan toetajaliikmeks Vormsi üksikmerirühmas. Aleksander Mickelini, Oskar

Pikner’i ja Alfred Thomsoni. Kõik arvates 01.septembrist s.a.
Üksuste pealikute teadaanded ja korraldused. Tänuavaldus. Avaldan siinkohal Vormsi
kaitseliitlaste ja minu sügavamat tänu lahkunud Naiskodukaitse Vormsi jaoskonnna esinaisele
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pr.Ida Kalff’ile sõbraliku läbisaamise ja ülesnäidatud energilise töö eest Vormsi kodukaitse
ridades. Tunnneme suurt kaotust teie lahkumise üle, kuna Teie juhtimisel on naiskodukaitse
võinud areneda Vormsis meile tõhusaks avitajaks ja kohustuste kergendajaks. Avaldan
lootust, et Teie pole lahkunud meist täielikult, vaid et meie ka tulevikus võime oodata ja loota,
võimaluse piires, Teie avitavale nõu- ja jõule. H.Mickelin, K-L- Vormsi üksikmerirühma
pealik (Ida Kalff peaks olema endine Kärsläti kooli õpetaja Ida Kivaremees, kes abiellus
Johan Kalffiga?)
Tervitus. Tervitan pr. Milja Källe’t (kaitseliitlase August Källe e. Källmanni abikaasa) tema
asumisel naiskodukaitse Vormsi jaoskonna esinaise kohale. Loodan, et kestab edasi meie
kodukaitsjate ühine sõbralik ja ülesehitav koostöö, mis leidnud hääd suhtumist ja mõistmist
paremalt. Samuti loodan, et alles teostsemisele ärganud Vormsi naiskodukaitse pere, leiab teie
asjalikul juhtimisel õige intensiivse tegevuse ja töösuuna. Seniks jõudu tööle! H.Mickelin
LM pealiku käskkiri nr.60 07.11.1938: §6 Alljärgnevad kaitseliitlased on sooritanud Eesti
Laskurlidu klassikatsed järgmiselt: II klassi katse Gunnar Massalin Vormsi üksikmerirühm.
Kinnitan Gunnar Massalin’i Kl I klassi laskuriks sõjapüssist lasmises. Luban nimetatud kanda
vastava klassi märki. §7 Vormsi üksikmerirühma pealik on määranud omale alalisteks
asetäitjateks: 1) üksikmererühma pealiku abi Heldur Venesaar’e ja 2) õppepealik Aleksander
Vilipere
NKK Lääne maleva pealiku KK. Nr. 63 04.11.1938 a. §6 Pr. I.Kalff ja pr.M.Källe kandsid
ette, et esimene on naiskodukaitse Vormsi jaoskonna koosseisu, asjaajamise ja varanduse üle
andnud, teine vastu võtnud ning jaoskonna esinaise kohustuste täitmisele asunud, arvates 1
oktoobrist s.a. §7 Lakunud liikmed kustutan ringkonna ja jaoskonna nimekirjadest: Vormsi
jaoskonnnast Kalff, Ida- omal palvel alates 01.oktoobrist s.a
Alates 1938 aastast laskurtabelid enam liikmete arvu kohta infot ei anna. Kas on põhjuseks
ärevad ajad Euroopas? Vormsi meriüksus on 1938 aasta maleva karikavõistlustel osalenud
100%, kuid rühma suurus jääb saladuseks. Lasketulemused jäävad seekord kehvaks, keskmine
silmade arv 46,037 ning hindeks saadakse rahuldav.
LM pealiku käskkiri nr.9 11.02.1939 kustutada maleva nimekirjadest alates 07.02.1939
Vormsi üksik merirühmast Alfred Thomson ja Heinrich Targu seoses elukoha muutumisega
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LM pealiku käskkiri nr.8 10.02.1939 Võtta vastu tegevliikmeks Vormsi ü.mererühma arvates
30.01 s.a Pali Jaan, Mickelin Harald, Bergström johan
LM pealiku käskkiri nr.10 11.02.1939 §1 vabastan Vormsi üksikmerirühma spordipealiku
kohalt Heinrich Targu tema lahkumisel kaitseliidust arvates 07.02. s.a.
NKK Lääne maleva Käskkiri nr. 11 15.0.1939 Võtan vastu arvates 24 veebruarist s.a.
järgmiselt: Vormsi jaoskonda: Kivarimees Agneta, Landman Maria, Hedenström Agneta
Õppeteated Haapsalu piirkond: Maleva pealiku käsul orraldan järgmised õppused (1939): 16
ja 30 aprillil s.a. naavigatsiooni ja sideala õppus Vormsi üksikmererühmale. Kogunemine
mõlematel päevadel kell 11.00 Vormsi vallamajja.kaasa võtta väljaantud erialane varustus ja
õppeabinõud. Õppust juhatavad pealik A..Vilipere ja pealik H.Mickelin. T.lauramaa, leitnant,
Haapsalu õppepiirkonna insttruktor
LM pealiku käskkiri nr. 20 10 märtsil 1939: Võtan tegevliikmeteks Vormsi üksikrühma:
Aleksander Ahlström’i – Haapsalu kompaniist arvates 1 aprillist s.a. ja Jaan Võigemast’iMartna üksikrühmast alates 01 aprillis s.a.
Lm pealiku käskkkiri nr.21 14. Aprillil 1939 a. kustutada Vormsi ü.r. nimekirjast Gunnar
Massalin al. 01.04.1939 seoses sõjaväkke minekuga
Lm pealiku käskkiri nr.29 7.juunil 1939 a. Võtan tegevliikmeks arvates 23 juunist s.a. Vormsi
üksikrühma Aleksander Tohver
LM pealiku käskkiri nr.35 8. Juulil 1939 arvata liikmeks Vormsi üksik mererühma Julius
Kask
Kuulutus. LM staap kuulutab käesolevaga „Laskeplatside Seaduse 8Rt 1938, 40,367) alusel, et
maleval on Kl Peastaabis registreeritud ja laskmiseks avatud järgmised kõrvalistele isikutele
alaliselt suletud laskerajad:/..../ Vormsi üksik mererühma laskerada, asukohaga Borrby küla
juures mere rannal: Laskeraja piiirid ei oleeriliselt tähistatud. Laskerajale on välja pandud silt
laskeraja nimetusega ja ristamisi joonistatud sõjapüssidega. Laskmise ajal asetatakse märkide
joonele punane lipp.
Arvata välja alates 20.10.1939 Vormsi Ü.M.Rühmast seoses elukoha muutusega Johan Enkel
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Lm pealiku käskkkiri nr.47 26 oktoobril 1939 §40. Vabastan ajutiselt elukoha muutmisel
Vormsi üksikmererühma pealiku ametikohalt Hugo Mickelin’i arvates 1 novembrist s.a.
Uueks merirühma ajutiseks pealikuks määäran abi Heldur Venesaare ühes oma otseste
ametikohustuste täitmisega samast ajast arvates.
KL Lääne maleva pealiku käskkiri nr.56 30 novemvril 1939. Avaldan väljavõtte vabariigi
Presidendi käskkirjast relvastatud jõududele 20 november 1939 nr.71: Viin üle ja määran
teenistushuvides arvates 01 detsember s.a. /.../ major Anders Lindkvist 10 üksikust
jalaväepataljonist Lääne maleva pealikuks
Kl Lääne maleva pealiku käskkiri nr.57 01. Detsember 1939 a. Asudes maleva juhtimisele
tervitan kõiki /.../ Viimase aja sündmused Euroopas näitavad meile selgesti, et iga riik ja
rahvas, oma olemasolu ja julgeoleku säilitamiseks peab olema valmis ise ennast kaitsma ja
selleks kandma ohvreid. Riik, rahvas ja organisatsioon on ainult siis ttugev, kui tema iga üksik
liige andumusega omi ülesandeid täidab ja kõigiti kaasa lööb. /.../ A.Lindkvist, major, Lääne
maleva pealik
Noored Kotkad Noorte Kotkaste Lääne Maleva

käskkiri nr.6 (104) 4 mail 1939 a. §2:

Kinnitan pesakotka katses: Vormsi merirühmast – algajad Algot lindström, Aksel Arvik,
Harald Ilme, Edvin Selin, Viktor Grauberg ja Anders Alkvist arv. 19.05.1939 /.../ §3
/.../(kinnnitan) Vormsi mererühma kotkaks Hugo Mickelin arvates 01.05.1939 §4 Avaldan
teadmiseks, et Peastaabis on registreeritud järgmised Lääne maleva rühmad järgmiste
numbrite all: /.../ 913 Vormsi (NB! Suurima numbriga rühm Läänemaal. Ilmselt viimane
registreeritud rühm Läänemaal ja võimalik et ka kogu Eestis.
Maleva karikavõistlused vintpüssist laskmistel 1939: Vormsi üksik merirühma osavõtu%
87,5, hinne rahuldav.
Lääne Maleva pealiku käskkiri nr.5 08 Jaanuaril 1940 a. §8 Määran Hjalmar Pöhl’i maleva
vaimuliku abiks, arvates 15 detsembrist 1939, ühtlasi vabastan teda Haapsalu malevkonna
vaimuliku abi kohalt samast ajast arvates.
LM pealiku käskkiri nr.12 13 veebruaril 1940 a. §16 Vormsi üksik merirühma pealik Hugo
Mickelin kandis ette, et tema on 01 veebruaril s.a. puhkuselt tagasi tulnud ja üksikrühma
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pealiku ametikohustuste täitmisele asunud. Pealik H.Venesaarel pöörduda oma alalistele
ametikohustuste täitmisele.
Lm pealiku käskkiri nr.18 15.. märtsil 1940 §5 Vabastan Vormsi üksikmererühma
relvurpealiku ametikohalt Aleksander Oopkaup’i arvates 15 veebruarist s.a. ja kinnnitan uueks
üksikrühma relvuriks Lars Lilja arvates 17 veebruarist s.a.
Lääne maleva pealiku käskkiri nr.16 14. Märtsil 1940: Kustutada Vormsi mererühma
nimekirjadest: Johan Landman al 10.03.1940 (sõjaväkke), Oskar Bergström (loid osavõtt)
LM pealik käskkiri nr.21 11 aprillil 1940 a. Võtan vastu al. 12 s.a. Vormsi mererühma
Aleksander Rajasalu
Lm pealiku käskkiri nr.22 12 aprillil 1940 kustutada al. 01.04.1940 vormsi mererühma
nimekirjadest Lars Rönnkvist, Johann Bergström (sõjaväkke) Johannes Hammermann
(elukoha muutmine)
NKK korjanduse tulemused: NKK Lääne ringkonnna sanitaarkorjandus, milline ttoimus
01.01.-01.03 s.a. õnnestus kõigiti hästi. /.../ Eriti agarad olid korjamises mõned vähemad
jaoskonnad, kuna ainult kärdla jaoskond nähtavasti asja tõsidusest täiel määral aru ei suutnud
saada, korjanduslehti tühjalt tagasi saates, vabandades erakordse ajaga. Selle juures unustas
aga, et just erakordne aeg meilt kõigilt nõuab erakordset üksmeelt ja ohvreid. (Vormsi korjab
101,05 Kr, mis on 37 jaoskonna seas 6 tulemus, suurim summa tuleb Haapsalust 237,10,
väiksemad on Kärdla 0 Kr ja Haimre 1,50 kr).
LM teataja14 juunil 1940 13 aastakäik nr. 11-22 (255-256): Vabariigi Presidendi läkituse ja
temalt süüdatud tõrviktule levitamise kava Läänemaal 1940 a. : Võidupühal, 23 juunil s.a
Vabariigi presidendi läkituse ja tõrviktule levitamine Läänemaal toimub alljärgneva kava
kohaselt: /.../Vormsi, Pühalepa, Kärdla, Käina, Emmaste, Kõrgessaare ja kõpu komiteedele
annab tõrviktule maleva staabi mootorpaadi patrull alljärgneva kava kohaselt: - Sviby sadamas
– Vormsi komiteele kell 14.30. Tõrviktule pidulikku vastuvõtmist ja tule hoiukohale viimist
korraldada Vormsi üksik merirühma pealik Hugo Mickelin koos Vormsi komiteega
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