
Leonid Teder: ränkrasked viimased sõja-aastad (III osa) 
 
1943 aastal sakslased, pärast Stalingradis andetult kaotatud lahinguid, hakkasid totaalselt 
sunniviisi täiendama oma koosseise anastatud võõrrahvaste noorte inimeste arvel, neid võeti 
vastu isegi punaarmeelaste-vangide hulgast... 
Totaalne mobilisatsioon saksa sõjaväkke Eestis kuulutati välja ajakirjanduses avaldamata. 
Kõik käis rutakalt ja vastuvaidlematult. Ankeedid olid koostatud konstaablite poolt varakult. 
Hiljem avastasin, et andmed minu kohta olid võltsitud (sünniajaks oli märgitud 23. juuni 1920 
ja sünnikohaks Schwardopol jne). 
Vara konstaabel kutsus mind enda juurde ning selgitas pikalt ja laialt, et minu kõige õigem 
koht on Eesti Leegionis. Vastasin, et ilus munder mind ei meelita, sest teadsin, et üks teine, 
minust noorem nimekaim Leonid Teder oli juba Hitleri eest langenud idarindel 1942 aasta 
veebruaris (SS-munder seljas). 
 
Sõjas Saksamaa poolel 
 
5. aprillil 1943 sõidutati meid noorukeid Tartust pika rongitäiega Elva väljaõppelaagrisse, kus 
sunniti kinnitama oma allkirjaga truudust Hitleri tegemistele. Kohesekt pandi Wehrmachti 
mundritesse. Vöörihma pandlal oli kiri „Gott mit uns“. Relvaks esialgu Seitengewehr ehk lai 
saksa tääk. 
6. mail 1943 olime juba Leningradi all Volissovo juures asuvas väljaõppelaagris  
IZVARA. Selle väljaõppelaagri tegelik juhtkond koosnes saksa ohvitseridest ning saksa 
natsionaal-sotsialistliku partei NSDAP upsakatest bossidest. IZVARA-s toimus meie mitme 
tuhande Eesti poisi niinimetatud vandetõotuse andmine. Vandusime truudust Eestimaale ning 
võitlusele bolševismi vastu. Sini-must-valge lipp oli saksa punalipu kõrval ja laulsime Eesti 
hümni. 
Saksamaa tegelik käitumine oli salakaval – ei taastatud ega tunnistatud Eesti vabariiki. 
Toonane Eesti poliitik Hjalmar Mäe sellest vist eriti hoolinud ei ole. Eestlastest moodustatud 
väeüksused olid tegelikult kõik saksa komandöride alluvuses. Eesti rahva tulevik oli ähmane, 
kuid samas ähvardas Eestit ka kommunistide tagasitulek. 
Suure imestusega avastasin, et Saksamaa poliitiline ülesehitus sarnases nagu kaks tilka vett 
nõukogude Venemaa poliitilise korraga: NSD Arbeits-parteile allusid otseselt Ametiühing ja 
Hitlerjugend (Leninlik komsomol?). Tollal oli minule mõistmatu, miks kaks diktaatorit 
omavahe riidu läksid. Paljud asjad said siiski hiljem tasapisi selgeks. 
1943. aasta juunis saadeti meid Võritsa jaotuslaagrisse. Varsti tuli veel mitu tuhat eesti 
noorsõdurit juurde. Minul kästi neile selgitada, mis nendega edasi toimub. Meid saadeti 
Gatchina piirkonda tööle kivimurdu. 
Kui käisime Gatchina linnas jalutamas, siis elu seal lõbusalt kees: noored tantsisid platsil 
fokstrotti ja tsharlestoni, lossi purustatud katuse all asus restoran ja mängis tantsumuusika. 
Muide vene külatüdrukud lõid meile kõvasti külge. 
1943. aasta juuni lõpus saadeti umbes 80 meest meie seast Pomeranje küla juures asuva 
eriüksuse juurde. Pidime kaevama metsas suuri mullaauke, millede otstarbe kohta saksa 
feldwebel mingit selgitust anda ei julgenud. Juuli alguses ütles see mees minule, et varsti-
varsti algab suur otsustav lahing keskrindel, mis lõpuks toob võidu. Hiljem sellest aga enam ei 
räägitud. Kurski lahingut võita ei saanud! 
Palju aega hiljem leidsin vastuse, miks meid Pomeranjesse saadeti. Seal söödeti meile salaja 
nõgesesupiga rohtu suguvõime rängaks pärssimiseks. Sakslaste toitlustamine aga oli 
korraldatud eraldi. Arvatavasti oli natside programmis kirjas, et eestlased ärgu paljunegu. 



 
Taganemine, taganemine, taganemine... 
 
1943. aasta septembris suunati osa meist väeossa, milline oli ühe Norrast idarindele viidud 
saksa diviisi kahurväe üksus. Anti välja ka uued saksa püssid. Selles väeosas – 2. 
Fahrschwadron 269 – tuli minul teenida grenadöörina ning eesti-saksa tõlgina. Olime saksa 
sõduritega samas rivis, peaaegu samades õigustes. Meid eraldas vaid sini-must-valge lipik 
varrukal ja eesti keel. Ohvitserid ja allohvitserid olid kõik sakslased. Meie ülesandeks hakkas 
olema mürskude toimetamine kahurite positsioonidele. 
Olime läbi käinud mitmetest kohtadest, mis asusid Leningradi all, kui 1943. aasta hilissügisel 
taganemise käigus suundusime Pihkva oblasti, Novosokolniki ja Neveli suunas. Saksa armee 
hakkas taganemisel harrastama nii-öelda elastset kaitset. 
Kibedaks üllatuseks sai minule kokkusaamine ühe mingi saksa tsiviil-ärimehega, kes juba 
varakult oli asunud Venemaa pinnale. Stabsfeldwebeli palvel pidime abistama seda ärimeest 
küttepuude valmistamisel. Temal oli selleks otstarbeks olemas ka elektriline kreissaag ja 
kirves. Jutuajamisel temaga, kui ta sai teada, et oleme eestlased, hakkas ta pikalt selgitama, et 
pärast eduka sõja lõppu Eesti asustatakse Saksamaa sõjaveteranidega, aga meietaolised orjad 
hakkavad neid ja nimelt ka teda teenindama. Tänasin teda avameelsuse eest, sülitasime maha, 
läksime minema! 
1944. aasta mais taganesime läbi Läti Leetu ja septembris Ida-Preisimaale: Tilsit, Königsberg, 
Insterburg, Bartenstein jne. Tilsiti kandis algas 1945. aasta jaanuaris vene armee suur 
pealetung Insterburgi suunas. Sain lõpliku kinnituse, et sõda on kaotatud. 
Taganemistes kulges meie teekond läbi Königsbergi linna, kustkaudu suundusime veebruari 
alguses laskemoona laadungitega mereäärsetele aladele. Mitu korda sattusime väga ohtlike 
tankirünnakute alla. Liikusime merelaht Frische Haft suunas, siiski sattusime varsti 
piiramiskotti. Väljapääsmatuna näivast olukorrast pääsesime siiski „terve naha ja 
varustusega“. Ületasime Frische Hafti joostes küllaltki sügava sulaveega kaetud jääl ja 
jõudsime Pillau merekindlusesse. 
Varsti muutus olukord sealgi päris kriitiliseks ja saksa juhtkond otsustas meid ära saata 
Danzigisse. Pillausse kogunes väga suur hulk vabaks lastud veohobuseid. Nende päästmiseks 
tuli neid ära viia Danzigi piirkonda. Teekond suundus läbi kitsa ja pika maariba Weichsel 
Nehrung ning edasi Visla jõe poole. Enamik hobuseid sai edukalt sihtkohta ära viidud, kuid 
paljud siiski hukkusid. 
Danzig kubises saksa „totaalse“ mobilisatsiooni üleskutsel teeninud ukrainlastest, lätlastest, 
leedulastest ja venelastest. Ööbisime muusika koolimajas, igasse klassiruumi mahtus üle 50 
mehe. Meid, eestlasi, kasutati meresadamas, kus kandsime laevadega Kuramaalt toodud 
raskelt haavata saanud sõjamehi. Pärast rakendati meid Danzigi kaitsevööndi ehitamisel. 
Üks saksa ohvitser päris autojuhtide järgi, mina olin koheselt nõus üle minema teenistusse 
autokolonni, mis toimetas laskemoona läänepoolsesse rindelõiku. 1945. aasta märtsi lõpus 
lõppesid laskemoona varud ja autokolonn lakkas eksisteerimast, viisime veoautod Visla jõe 
äärsele metsalagendikule, kus võtsime autodelt maha rehvid. Jäime seisma Visla harujõe 
kaldal, Stuttgofi asula juures. Aprilli alguses evakueeriti mind koos mitmete autojuhtidega 
dessantlaevaga üle Danzigi lahe Hela maakitsusele. Hela sadam oli täielikult purustatud. 
Kaevusime metsas muldonnidesse, jäime ootama. 
 
Sõjavang Saksamaa kapituleerumise järel 
 
1945. aasta 7. mai õhtul kuulsin oma raadiost admiral Dönitsi teadaannet, et Saksamaa on 
kapituleerunud. Minu ennustused olid täitunud. 8. mail, keskpäeva paiku, sattusime NKVD 
vägede kätte vangi. 



Seisin ilusal päikesepaistelisel päeval tee ääres, kui üks vene ohvitser sõitis mootorrattaga 
juurde. Järsku peatus ta minu kõrval ja küsis saksa keeles: kas teie hulgas autojuhte on? 
Vastasin talle selges vene keeles, et küll leidub. See oli minu jaoks õnnelik juhus, milline 
saatuslikult pikendas minu Helal viibimise aega kümne päeva võrra ja mind ei saadetudki 
vangide kolonniga ära. 
Kui autod olid Danzigisse ära viidud, hoiti mind mõnda aega NKVD salga juures, milline 
asus Jurata asula läheduses. Ukrainlasest NKVD kapten (ei mäleta enam ta nime) ei 
registreerinud mind sõjavangina, ta käskis mul jääda tema juurde saksa keele tõlgina. Paistis, 
et ilus noor poiss kastanpruunide lokkidega talle meeldis. Ta võttis minu seljast saksa mundri 
ja lõikas taskunoaga sellelt ära saksa tunnusmärgid ja pagunid. Paistis, et ta andis sellega 
minule selget märku, kuidas edaspidi käituda. 
Hiljem pidin ma välja mõtlema endale sobiva eluloo ja varjama Wehrmachti teenistust. Helal 
ehitati kaks suurt barakki, kuhu paigutati sellel maakitsusel viibinud saksa meesisikuid, 
vaatamata nende vanusele, põhiliselt tsiviilelanikud. Nad kõik kuulati ükshaaval üle ja 
koostati nende andmetega ankeedid. Minul tuli tõlkida sakslaste vastused vene keelde. 
Kui anketeerimise aktsioon sai läbi, saadeti mind Danzigi filtreerimiskomisjoni. Danzig oli 
kõvasti purustatud. Kõikjal vedelesid kõrbenud vene tankid T34. Mind kuulas üle noor 
NKVD leitnant. Valetasin küll osavalt, kuid ta saatis mu ikkagi keldrisse ja pani luku taha. 
Varsti tuli keldrisse püssimees ja viis mu üle platsi asuvasse vanglasse. Selles vanglas viibisin 
kuu aega koos teiste „kodumaareetjatega“. Toidu nappusest oli varsti hing vaevalt sees... 
Saatus oli siiski minu vastu jällegi armuline. Nimelt küpses endise Ida-Preisimaa põldudel 
rikkalik viljasaak ja seda pidi keegi ju koristama! Mina sattusin koos sajakonna kaaslasega 
nii-öelda orjade nimekirja, keda saadeti Danzigist umbes 60 km kaugusel asunud endise krahv 
von Plauth`i mõisa tööle. 
Seal asus niinimetatud ЖХ-419 teine osakond, mis kuulus NKVD väeosale p.k.08617. Küsiti, 
kas spetsialiste on? Avaldasin end koheselt spetsialistina ja mul avanes täiesti unikaalne 
võimalus. Nimelt hakkasin tegelema remonttöödega, minu valdusse jäid mehhaanikatöökoda 
ja sõiduautode remont. 
Vahepeal küll uuriti, et kas olin saksa sõjaväes. Sain sellest teada siis, kui aeti pea paljaks ja 
takseeriti, kas on minu kehal olemas SS-tätoveeringud. Mina sain siiski aru, et tulevik, mis 
mind ootab, ikkagi ei paista sugugi roosilisena. „Töötasin“ seal kuni 1946. aasta 17. augustini. 
Sellest tegevusest kujunes keskkooli lõpetanud noormehele esimene tehnikaülikool. 
 
Leonid Teder, 
insener ja leiutaja 
(järgneb) 


