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Päevikut pole ma elu jooksul pidanud, elu oli 
nii kiire ja huvitav, et selleks ei olnud aegagi. 

Mul on aga säärane uudishimulik iseloom, et 
tahan täpselt teada saada, kuidas iga asi käib. 
Mida ma nägin või kuulsin, selle talletasin 
omale mälusse. Nüüd, aastaid hiljem, on hea 
mälus sorida ja ühtteist huvitavat ka teistele 
luge miseks kirja panna.

Sõttaminek oli kurb, aga seda suurem oli jällenägemisrõõm omastega. Pal-
jud Emmaste poisid, kellega koos ma 1941. aasta suvel kodust välja läksin, 

ei tulnud enam kunagi tagasi. Pooled neist langesid rindel vaprate surma, 
teine pool varises maamulda Venemaa tagalas, tööpataljonides ja laagrites. 
Mina, nende kaaslane, jäin tookord üle noatera ellu ning olen need lood 
kirja pannud nende mälestuse nimel. 

Minu elu ja unistused on alati olnud seotud merega. Karm elukool andis 
palju elukogemusi, laiendas silmaringi ja viis lõpuks selleni, millest olin 

noorena unistanud. Mulle avanes tee merekooli ja sealt edasi laevajuhiks. 
1945. aasta suvel sõjaretkelt kodusaarele Hiiumaale tagasi jõudes olin kip-
per ja kapten mitmel Väinamere laeval ning seejärel 1949–1957 Heltermaa 
sadamaülem. Heltermaale jäi minust maha pool elutööd ning siin möödu-
sid minu meheea parimad aastad. 

Jegard Kõmmus

Meremehe, kirjaniku ja koduloolase Jegard Kõmmuse (1914–1988) teine 
uurimuste ja mälestuste kogumik jätkab Eesti, eriti Hiiumaa mereloo 

ja eluolu käsitlemist pöördelistel aastatel 1939–1959 nii tõetruude ja üksik-
asjalike olukirjelduste kui ka värvikate ja seikluslike memuaaride kaudu, 
unustamata sealjuures ehthiidlaslikku huumorimeelt. 



Raamat on pühendatud Jegardi pojale Heinole, 
kelle unistuseks oli saada meremeheks, 
ja pojapojale Tanelile, kes selle unistuse oma elus ellu viis.
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Saatesõna

Mandrilähedastele saartele on inimene jõudnud ikka veesõidukeid kasutades. Seda 
juba ammusel ajal nii ellu jäämiseks, leiva teenimiseks kui ka paljalt huvi pärast. Mäle-
tan õige varasest noorusest, et tihti räägiti üle veekogude ja väinade reisimisest erilise 
tõsidusega. Reisi sooritanu pajatas oma muljetest ja üleelamisest ning kuulajad istusid 
vaikselt iga kuuldud sõna justkui neelates. Meie, maainimeste meelest oli ümbritsev 
meri saladuslik ja ettearvamatu osa eluruumist, kus valitses määramatu jõud. 

Seepärast olin ühel päeval, jaanipäevaeelse sõnniku põllule laotamise ajal aastal 
1946, üsna erutatud, sest olin otsustanud sõita üle Soela väina Hiiumaale, sinna, kus 
olin sündinud. Tegelikult ei teadnud ma sellest kohast midagi, sest mind toodi pärast 
vanemate enneaegset surma kollase teki sisse mähitult 1933. aasta lihavõttepühade 
ajal ema sünnikoju Saaremaale, kus kõiki meremehi nimetati hulgusteks. Meie aga 
harisime rähkmullast põldu, külvasime ja kasvatasime vilja. Vana rehielamu ja kodu-
loomade pärast olime paigalised.

Nüüd olin poisist meheks saamas. Mingid päritud tungid ja igasugused teadataht-
mised kiusasid järjest tugevamini. Kuniks panin selga pintsaku ja jalga esimesed pikad 
püksid, mis tehtud sõjast eluga tagasitulnud oma küla noormehe ja tema väljavalitu 
pulmakutse peale. Olin külakonda vastu võetud. Sellest iseteadvusest innustununa 
hakkasin hommikul vara astuma Triigi sadama poole, et laiendada oma silmaringi, 
kogeda südamelööke ja leida paat, mis üle väina viiks.

Sadam oli aga tühi. Kaugelt üle vee paistis maaviirg, kuhu olin teel. Juba pelgasin 
ettevõtmist, sest mind oli hoiatatud, et hiidlased veavad sind ninapidi tolguste lauta. 
See umbmäärane jutt tegi ettevaatlikuks. Leidsin sadama lähedalt ühe inimese, kes 
teadis, et siit sadamast käivad ainult vene keelt rääkivate sõjameeste laevad. Olnud aga 
kuulda, et Jõiste randa on hommiku poole tulnud  üks hiidlaste paat põrsaostjatega. 
Kuna olin jalgsi tulnud juba ligi 30 kilomeetrit, siis see 6-7 lisaks ei heitnud mõtet 
peast. 

Pärast lõunat leidsin Jõiste kalaranna lautrite kõrvalt ühe paadi, kus istus päevi-
näinud kiprimütsiga vanamees. Avaldasin talle oma salasoovi. Ta mõõtis mind oma 
terava pilguga. Viimaks küsis, kas olen hiidlane. Vastasin, et olen poolest saati. Ta 
noogutas rahuloluga ja siis seletas, et naised on jalgratastega põrsaid ostmas. Hiidlaste 
jaoks olevat emis üks roojane loom, keda meelsasti ei peeta. Seepärast ostvat nad põr-
said Saaremaalt. Kui naised tagasi jõuavad, eks siis vaatame.

Päike oli juba õhtusse laskumas, kui naised jalgratastega, põrsakastid pakiraamil, 
tagasi randa saabusid. Kastid tõsteti paadi põhjale ja jalgrattad seoti põiki üle esiosa. 
Minule enam pingil kohta ei paistnud. Siis otsustas kipper, et kui poiss tahab mere-
meheks kasvada, istub ta keulale, jalad väljaspool paadi nina, ja püsti jäetud täävi ots 
toetab teda kalade riiki libisemise eest. Mõni laine, mis üle selja käib, meest ei riku. Nii 
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sõitsime kogu lühikese öö päevinäinud tõrvase mootorpaadiga Jõistest Orjaku kõrval 
asunud Puulaiu sadamasse. Olin märg kui vihma kätte sattunud kass, käed jalgratta 
raamist kinnihoidmisest väsinud, reied paadi kaisutamisest tuimad. 

Tõusin kitsale sadamasillale. Olin Hiiumaal. Oma sünnisaarel. Mereveest ohtralt 
ristituna. Nii on vist kõik meremehed alustanud paadist ja läinud laia ilma laevaga, 
mida tuuled ja tormid purjede abil veavad. Nii tegin ka mina, alustades pisikesest 
kaluripaadist, mida vedas Pärnus tehtud sisepõlemismootor, mis oma loomult sai uue 
kasvava põlvkonna energeetiliseks veduriks.

Asusin taas teele. Veel oli paarkümmend kilomeetrit sinna, kus lootsin näha oma 
vanaisa soovil ehitatud kaptenimaja, milles väike nurgatuba, kus loodus lubas mul 
esimest korda häält teha. Päike ronis kõrgemale, soojus puges põue. Kuivatasin väike-
ses metsatukas puuoksal oma riided ja siis läksin edasi mööda kruusateed, kus ma ei 
kohanud ühtegi autot. Kuuldavasti oli tol ajal Hiiumaal veos kolm-neli mootorsõidu-
kit. Laevad olid hävinud või inimestega Rootsi põgenenud. 

Külades üllatasid värvitud laudisega väiksemad majad, eraldi loomalaudad ja purje-
laevataolised tuulelipud kõrge varda otsas. Meretööga teenitud raha paistis teelisele 
kenasti silma. Emmaste kalmistu kohal nagu ütelnuks keegi mulle: tervita omakseid 
ja nad näevad, kui suur poiss sa juba oled. Selle vaikuse ja rahu riigi taganurgast leidsin 
ma lugematute meremeeste haudade seast oma ema ja isa viimse puhkepaiga. Palusin 
neilt, et nad kaitseksid mind ja aitaksid saada merega sõbraks. Mul hakkas sellest ker-
gem ja helgem.

Tärkma viida alt mere poole keerates lootsin, et leian oma sünnikoha teed küsimata 
üles. Olin siiski mööda astunud. Väiksema maja õues olevalt naiselt teed küsides, vaa-
tas ta mind imestunult ja viimaks küsis: „Oled sa Bruno?“ Muidugi olin mina see 
Rüü raapekakk, see viimane, justkui merest randa heidetud. Kaarli Maali oli minu 
ristiema. Tema mees oli merel uppunud. 

Kõrvaltalu aida taga põllul laotas pikem kuivetunud naine sõnnikut. See oli Rüü 
Ingel, minu isa õde. Ta mees oli surnud ja ta aitas nüüd vennal kohta hoida. Vend ise 
oli Pärnu lahe vetel rändpüügil. Ingel kallistas mind, kuulas mu jutu ära, tõi kirju sõba 
ning viskas murule. Selle imeliku lõhnaga sõba peal magasin mõned tunnid. Ma ei 
näinud vist ühtegi unenägu.

Astusin järgmisel, 1947. aasta sügisel, ennast raskete aegade vastu mitmekülgse-
malt kindlustades, Tallinna Merekooli laevamehaanika erialale. Mulle oli seekord veel 
teadmata, et sünnikodus väävlisuitsust tumepruuniks muutunud toad olid desinfit-
seeritud seepärast, et ema põdes tuberkuloosi. Need päritud pisikud kaelanäärmetes 
said mu üsna varsti kätte. Kool jäi pooleli. Aga meremuda ja soolane õhk aitasid ter-
visel välja vedada. 

Oma esimesel teadlikul Hiiumaa reisil ei trehvanud ma veel meremeest Jegard 
Kõmmust, kes pidas kõik meeles, mida nägi, keda tundis, missugused olid laevad ja 
mehed, olud ning meretööd. Hiljem, seitsmekümnendatel aastatel Jegardiga kohtudes 
ja Sõrult piki randa Tohvri alla astudes, arutasime pikalt mineviku üle. Tundsin, et 
meri on meist kõigist üle. Seepärast usun, et ka merega lähedalt seotud inimesi peab 
tundma, usaldama ning austama.

BRU NO PAO 
Eesti mereajaloolane, 
Emmaste kaptenisuguvõsa järeltulija
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Autorist ja kogumikust
Hiiumaa meremehe, kirjaniku ja koduloolase Jegard Kõmmuse (sündinud 21. det-
sembril 1914 Sõru külas, surnud 30. mail 1988 Kärdlas) teine kohalikule merekultuu-
rile pühendatud uurimuste ja mälestuste raamat „Hiiumaa meremees jutustab“ jätkab 
sealt, kust esimene osa lõppes, ehk aastast 1939, ja juhib lugejad läbi pöördeliste ja 
karmide kümnendite aastani 1959. 

Jegardi poolt Eesti Rahva Muuseumile ja Eesti Rahvaluule Arhiivile aastatel 1961–
1987 saadetud mahukad kaastööd sisaldavad elulisi ja kaasahaaravaid mälestusi 
sõjaeelsest Eestist, lugusid Teise maailmasõja aegsetest tagalavintsutustest ja rinde-
traagikast, tõetruusid ja üksikasjalikke olukirjeldusi Eesti sõjajärgsest elust ning kroo-
nikat kohaliku merenduse vaevalisest, aga järjekindlast taastamisest. Valik kirjamehe 
memuaare ilmus 1980. aastatel ka kohalikus ajalehes Nõukogude Hiiumaa. Kõik 
nimetatud kirjutised on nüüd koondatud käesolevasse kogumikku.

Uurimuste peatükk annab põhjaliku ja ilustamata ülevaate aastatel 1940 kuni 1959 
Väinamere laevaühenduses ja sadamates valitsenud olukorrast tolleaegse meremehe 
silme läbi. Kronoloogiat ilmestavad autori poolt joonistatud laevaskeemid, sadama-
plaanid, kaardid ja joonised. Mereloo logiraamatut aitab avada ka valik ajaloolisi foto-
sid paljudest arhiividest ja erakogudest.

Mälestuste osas maalib autor värvika pildi Hiiumaa eluolust alates 1939. aasta 
oktoobrist kuni 1941. aasta augustini, sealhulgas Nõukogude sõjaväebaaside suure-
joonelisest rajamisest, ärevast võimuvahetusest ja kõikemuutvast sõjaalgusest. Sellele 
järgnevad mälestused 1941. aasta suvise sundmobilisatsiooniga Nõukogude armeesse 
värvatud eesti meeste lootusetutest taganemislahingutest, traagilisest meredraamast 
Juminda neeme lähistel, Venemaa sõjaväehospidalide tegelikkusest, Eesti väeosade 
kaootilisest moodustamisest 1942, Velikije Luki lahingute halastamatust kadalipust 
1943 ja sellele järgnenud pikast paranemisest Udmurtia vaestes tagalaoludes.

1945. aasta augustis Eestisse naasnud Jegard kirjeldab tõepäraselt sõjajärgset elu 
purustatud Tallinnas ja piiritsooni surutud Hiiumaal. Erilise innu ja tähelepanuga 
jutustab autor Väinamerel laevakaptenina ja Heltermaal sadamaülemana aastani 1957 
töötatud ajast, tollastest laevadest ja sadamate ülesehitamisest, sidudes seda kõike liht-
sate inimeste saatusega ajaloo keerdkäikudes. Kõige selle juures ei unusta autor talle 
omast ehthiidlaslikku huumorit ja elutervet uudishimu, mis teda läbi elu saatsid.

Avaldatavatele tekstidele annab lisaväärtuse asjaolu, et koostajal on perekonna 
nõusolekul olnud võimalus kasutada autori algupäraseid mustandeid ja taastada 
nende põhjal mitmeid kirjeldusi olulistest ajaloolistest sündmustest, mis arhiividele 
saadetud puhtanditest ja avaldatud lehejuttudest nõukogudeaegseid olusid arvestades 
autori otsusel omal ajal välja jäid. Kuna Jegard ei pidanud päevikut, vaid pani oma 
mälestused kirja aastakümneid hiljem, siis on meenutustesse paratamatult sattunud 
mõningaid ebatäpsusi. Koostaja on autori esitatud andmetesse suhtunud lugupidavalt 
ja lisanud vajadusel täpsustavaid selgitusi.
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Raamatule on isiklikest ja ajastutruudest mälestustest inspireeritud saatesõna kir-
jutanud Jegard Kõmmuse põlvkonna- ja mõttekaaslane, legendaarne mereajaloolane 
Bruno Pao. Jegardi aastakümnete eest kirja pandud lood on tänapäevast lugejat arves-
tades varustatud ajaloolist ja olustikulist tausta avavate joonealuste kommentaaridega. 
Raamatu lõpust leiab huviline kogumiku I ja II osas esinevate isikunimede registri, 
kasutatud arhiiviallikate ja kirjanduse loendid ning ingliskeelse kokkuvõtte. 

Kogumik sai teoks tänu Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Eesti 
Rahva Muuseumi koostööle. Olulise panuse raamatu ilmumisele andsid Vaike Kar-
bus, Heli Kõmmus, Heino Kõmmus, Anne Luukas, Marika Kruuk, Kristi Raud, Tanel 
Kõmmus, Bruno Pao, Gunnar Aug, Endel Lepisto, Riho Sõrmus, Helle-Mare Kõm-
mus, Ain Tähiste, Sende Lipu, Helgi Põllo, Kauri Kiivramees, Urmas Liit, Liivi Mets, 
Maimo Mikk, Meeli Hendrikson, Anneli Vilbaste, Kahrut Vilbaste, Agnes Joala, Tiina 
Tael, Andres Eero, Risto Järv, Taive Särg ja Kaire Tuur-Eggesbø.

Südamlik ja siiras tänu kõigile, kes on Jegard Kõmmuse mälestuste väljaandmist 
oluliseks pidanud ning sellele nõu ja jõuga kaasa aidanud!

H E L E N KÕM M US 
Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur, 
Jegard Kõmmuse pojatütar
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Väinamere kroonika 1940–19591

1940. aasta suvi – 1941. aasta sügis 
1940. aasta juunipööre tõi palju muudatusi Eesti laevandusse, nii et see omandas vara-
semast sootuks teise ilme. Laevad jäid küll endisteks, muutusid ainult peremehed, kel-
leks nüüd sai nii-öelda kogu rahvas. Ka Väinamere rannasõidulaevad jäid endisteks. 
Heltermaa–Rohuküla liinil jäi edasi töötama reisijatelaev Gustav, Virtsu–Kuivastu 
liinil reisijatelaev Rudolf ja neid abistavad laevad Kumari ja Viire. Tallinna ja saarte 
vahel jäid ühendust pidama laevad Vilsandi, Hansi, Sõmeri, Abruka ja teised. Teise 
maailmasõja jõudmisel Eestisse, 1941. aasta suvel, evakueeriti suurem osa neist laeva-
dest Leningradi, siia jäid ainult väikesed reisijatelaevad Gustav, Rudolf ja Viire.

1 Kõmmus, Jegard 1963. Rannasõidulaevade areng. Märgusõna Kipper. Hiiumaa,  Kärdla. 
Eesti Rahva Muuseumi korrespondentide vastuste kogu. ERM KV 174: 74–130; Kõmmus, 
Jegard 1985. Hiiumaa ja mandri vahel sõjalõpuaastal. 10-osaline järjejutt. Nõukogude Hiiu-
maa, nr 71–80, 18. juuni – 9. juuli; Kõmmus, Jegard 1987. Väinamere kroonikat 1948–1949. 
24-osaline järjejutt. Nõukogude Hiiumaa, nr 20–28, 17. veebruar – 28. aprill. 

Foto 1. Aurulaev Gustav (aastast 1948 Haapsalu) Rohuküla lähistel umbes 1937–1940. 
Eesti Meremuuseum, MM F 1544/4.
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Foto 2. Aurulaev Rudolf merel 1930. aastatel. Eesti Meremuuseum, MM F 1693/9. 

Foto 3. Aurulaev Grenen (aastast 1938 Sõmeri) Pärnu sadamas umbes 1924–1938. Eesti 
Meremuuseum, MM F 1622/75.
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1944. aasta sügis – 1945. aasta kevad

Purjelaevanduse lõpp

1944. aasta sõjasügisel käisid Eesti saarte niinimetatud vabastamislahingud. Reisi-
ühendus saartega toimus ainult juhusliku sõjaväetranspordiga. Esimesel Saksa aja 
järgsel hilis sügisel olid üle mere sõitjad enamasti kohalike asutuste töötajad, kes käi-
sid Haapsalus maakonna täitevkomitees ametisõitudel (Hiiumaa kuulus siis Lääne 
maakonna koosseisu), ehk nagu hiidlased ise ütlevad, asju ajamas. Oli ka teatud arv 
evakueerituid ja sõjainvaliide, kes saabusid tagasi kodusaarele.

Rannasõidulaevastik puudus siis täielikult. 1941. aastal saartega ühendust pidanud 
laevadest olid Vilsandi, Hansi, Kumari, Sõmeri ja Abruka veel sõjalaevastiku abi-
laevastiku alluvuses Leningradis, reisijatelaevad Gustav, Rudolf ja Viire aga viidud ära 
välismaale. Ka väiksemaid laevu, mootor- ning purjepaate polnud. Kõik peale mõne 
üksiku olid ära viidud või lebasid kõlbmatutena rannaliival. 

Tõsi, teatud arv purjelaevu ju oli, enamikus halulaevad, mis enne sõda saartelt kütte-
puid Tallinna vedasid, kuid need olid sõidukõlbmatud. Nii näiteks oli Hiiumaa sada-
mates kümmekond rannasõidupurjekat, osa neist vett täis valgunud ja põhja vajunud: 
Orjaku sadamas kaljased Hiiulind, Ülo, Lot, Kildin, Valve ja mootorpurjekas Dione, 
Suursadamas Edna, Heltermaal Linda jt.

Foto 4. Aurulaev Eestimaa (aastast 1938 Abruka) enne 1938. aastat. Eesti Mere muuseum, 
MM F 4460. 
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Foto 5. Purjelaev Hiiulind Loksal dokis peale avariid Neckmansgrundi lähedal 
1934.  aastal. Hiiumaa Muuseumid, HKM Fp 767 F 2849.

Foto 6. Purjelaev Linda Tallinna sadamas enne 1941. aastat. Eesti Mere muuseum,  
MM F 895/12.
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Kõik need laevad olid seisnud kogu Saksa aja ankrute otsas korrastamata ning remon-
dita. Olgu siinjuures tähendatud, et laev, eriti veel puust purjelaev, mille eest ei hoolit-
seta, vananeb iga seistud aastaga kahe võrra. Laevade eest, mis on käigus, aga hoolit-
setakse, neid triivitakse ja värvitakse ning taglast uuendatakse.

Nüüd remondi taha asi pidama ei jäänud, laevad oleks võidud tühjaks pumbata ning 
uuesti kasutusele võtta, ka purjesid ja köisi oleks leidunud. Aga merel valitseva olu-
korra tõttu ei saanud sel ajal purjelaevu kasutada. Meri oli mitme sõja-aasta jooksul 
miiniväljasid täis istutatud. Neist traaliti läbi kitsad faarvaatrid, mis võimaldasid sõitu 
ainult mehaaniliselt liikuvatel laevadel. Purjelaevadel, mis peavad vastutuulega loo-
vima, ei tulnud nendes koridorides sõitmine kõne allagi.

Nii need purjelaevad siis sadamates seisid, kuni muutusid täiesti sõidukõlbmatu-
teks. Edna lõpp oli Suursadamas, kus ta jäi sadamasilla ehitamisel selle sisse täite-
materjaliks. Linda aga veeti Heltermaa sadamas tankiga maale ning lohistati 200 
meetri kaugusele kadakate vahele, kus tulepuudeks lammutati. Orjaku sadamas olnud 
põhjavajunud purjelaevad lõhati vees ning nende puuosad, ankrud-ketid ning muud 
taglase tükid tõmmati traktoritega kaldale, kust need osakaupa kõigi nelja tuule pole 
laiali veeti. Niisugune oli Hiiumaa purjelaevanduse lõpp.

1944.–1945. aasta talvel anti osa Leningradis olnud endistest rannasõidulaevadest 
küll Eesti Riiklikule Merelaevandusele ehk ERML-ile üle, kuid need sõjas kanna-
tada saanud alused olid auklikuks lastud ja vajasid korrastamist. ERML remontis osa 
kauge sõiduaurikuid ja alustas nendega kevadel peale sõja lõppu vedusid Läänemerel, 
peamiselt Saksa, Poola ja Nõukogude sadamate vahel.

Endiselt oli aga vaeslapse osas Eesti rannasõit, sest sobiv laevastik puudus. 1945. aasta 
navigatsiooni alguseks ei olnud Eesti Riiklikul Merelaevandusel saarte ja suure maa 
vahele kurseerima panna ühtegi reisijatelaeva. 

Postipaat Vormsi

1945. aasta kevadel pani Eesti Riiklik Merelaevandus Virtsu–Kuivastu liinile Saare-
maaga ühendust pidama ühe puksiiri-tüüpi laeva Merkuri. Et ka Hiiumaal ja Vormsil 
oleks suure maaga kas või minimaalnegi püsiv ühendus, pandi alates maikuust nende 
saartega ühendust pidama mootorpaat Vormsi. See oli ametlikult posti vedamise alus, 
aga mereregistri poolt oli Vormsile antud luba võtta peale ka 20 inimest. Reisijatevedu 
oli postiveo kõrval kui teisejärguline lisakohustus.

Reisijad, keda kunagi maha ei jäetud, olid postisaatjad, üks hariliku posti, teine 
eriposti saatja. Nemad olid oma postikottidega alati esimestena paati tulemas, sest 
Vormsi teenindas esmajärjekorras just postisidet. Sellest tulenes ka rahvapärane nime-
tus posti paat ning toda ametlikku nime Vormsi teadsid vähesed. 

Vormsi oli umbes 6 meetrit kiilust pika ja 2,5 meetrit laia kerega paat. Eest oli see 
poolest kerest, ülevalt ja külgedelt kaetud veekindla poolkajutiga, ahtripoolne osa oli 
tagant lahtine. Kaetud osa oli parajasti nii kõrge, et seal all sai istuda ja kummargil 
käia. 
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Joonis 1. Postipaat Vormsi külgvaade, läbilõige ja pealtvaade.  
Joonistas Jegard Kõmmus. Eesti Rahva Muuseum, ERM KV 
174, 83.
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Parda siseäärt mööda olid istepingid reisijate jaoks, samuti oli ahtriosas kaks põik-
pinki. Nendele pinkidele ruumis ehk mahtus istuma umbes 20 inimest. Pardapool-
sed pingid olid alt kinnised ja nende sees asetsesid päästevööd reisijate ja meeskonna 
tarvis. Peale päästevööde oli paadis veel kaks päästerõngast, viskamiseks neile, kes 
juhtusid vette kukkuma.

Vormsi paadi kere oli uus, ehitatud sõja lõpu poole üle mere pagemiseks, kuid 
kõigega ei jõutud valmis, sest puudus mootor. Selle kere omandas pärast sõda Eesti 
Merelaevandus ning uue mootori puudumisel pandi sellele sisse pruugitud 6-hobu-
jõuline Seiler marki mootor, missugune arendas ilusa ilmaga kiirust umbes 4 sõlme. 
Mootor asetses keset paati.

Rooliratas oli paadi keskel vasaku parda küljes vertikaalasendis ja selle küljest läk-
sid peenikesed terastrossid ahtrisse roolipinni külge. Roolisolija ei saanud peaaegu 
kunagi istuda, sest istudes segasid ette ja paremale vaatamist reisijate kohvrid ja kotid, 
mis olid ruumipuudusel laotud kajutilaele. Paadijuhil tuli kogu sõidu aja parda peal 
püsti seista ning teise jalaga rooliratast liigutada. Püsti seisev roolimees sai toetuda 
rinnaga vastu kajutilae tagumist serva, samal ajal käega selle välisäärel olevast käsi-
puust kinni hoides, et paadi kõikumise ajal mitte üle parda lennata.

Postipaadil ei olnud mingit Väinamere kaarti, sõita tuli silma ja kogemuse järgi. 
Paadil oli siiski väike kandilise kesta sees kaasaskantav kompass, mida kasutati ainult 
uduga sõitmise korral. Selge ilmaga aga paistsid mõlemalt poolt kaldad kätte ning 
kurssi sai hoida maamärkide järgi. 

Meeskond oli kolmeliikmeline, kipper ja kaks motoristi, kes ühtlasi müüsid ka pile-
teid. Motoristid olid vaheldumisi ka kaldal toitlustamist korraldamas. Kuna paadil 
puudusid eluruumid, siis elas meeskond Haapsalus Sadama tänaval erakorteris.

Postipaat Vormsi kipreid oli navigatsiooniperioodil kolm: esimene Haapsalu mees 
Poots, teine hiidlane Vaks ja kolmas hiidlane Jegard Kõmmus. Motoristid Martin 
Ehalaan ja Harald Noot olid Tallinna mehed, kes olid möödunud talvel lõpetanud 
ERML-i motoristide kursused. Nad olid mõlemad sellel töökohal navigatsiooni lõppe-
miseni 1945. aasta oktoobri alguses.

Sõiduplaani järgi oli Vormsil ette nähtud pidada kaks korda nädalas ühendust 
Haapsalu ja Heltermaa vahel ning neli korda nädalas Haapsalu ja Sviby vahel. Peatus-
paigaks ja väljasõidukohaks oli Haapsalu endise jahtklubi sild, Uus- ja Vanasadama 
sillad olid sakslased lahkumisel õhku lasknud. Ka Heltermaa sadamasild oli puruks 
lastud. Sillal puudus otsas oleva vinkli veepealne osa ja silla keskosas haigutas suur 
auk. Sviby sadamasild oli korras.

Tööd nendel liinidel jätkus. Lubatud 20 inimese asemel veeti Heltermaa–Haapsalu 
liinil harilikult 30 inimest ja Sviby–Haapsalu liinil ilusa ilmaga koguni 40 inimest, 
peale selle veel post ja reisijate pagas. Siis oli paat nii tihedalt täis, et liikumiseks ruumi 
ei jätkunud. Kuna muid ülepääsuvõimalusi oli harva, siis oli postipaat peamine lootus 
ja seda ootas, eriti Heltermaa–Haapsalu liinil, mõlemal kaldal kümnete kaupa inimesi.
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