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Eda Tootsoni mälestused 
oma elust Jaani t 16 aastatel 1937–1944

Saatesõna

Eda Tootson (sünd. Toomasson, 1936. a ees-
tindatud Toovere) sündis 14. juulil 1927. 
aastal Tartus ja elas siin aastani 1944, samu-
ti hiljem aastatel 1948–1954 Tartu ülikooli 
arstiteaduskonnas õppides. 

Tartu Linnamuuseum otsustas publit-
seerida Eda Tootsoni kirja pandud mälestu-
sed kunagisest kodust Jaani tänaval majas 
nr 16, kus tema pere elas aastatel 1937–1944. 
Praegu asub samas hoones Tartu Linna-
muuseumi harumuuseum – Tartu 19. sajan-
di linnakodaniku muuseum.1 

Eda Tootsoni mälestused on ilus pilgu-
heit ühte Eesti Vabariigi lõpuaastate kodusse läbi lapse silmade; järgnesid Tei-
ne maailmasõda ja sellega kaasnenud okupatsioonid. Need on armsad ja liht-
sad igapäevased sündmused, mis jäid lapse mällu ajast, kui ta oli 10–17-aastane 
– uisutamine talvises Tartus, esimesed kontsaga kingad, jänese pidamine ko-
dus, kolimine, pioneerilaager, suvitamine Elvas...

Mälestused on Eda Tootson linnakodaniku muuseumi kuraatori palvel kir-
ja pannud 1994. aastal, mil ta oli 67-aastane. Tähelepanu vääriv on kirjutaja 
detailimälu. Peensusteni on kirjeldatud tubade sisustust: mööblit, valgusteid ... 
Mälestuste juurde on Eda Tootson lisanud plaani mööbli paigutusest korteris 
ning kirjeldatud mööbliesemete joonised. Põnev on jälgida sündmuste käiku, 
olles tuttav muuseumi hoone ja teiste mälestustes kirjeldatud sündmuste tege-
vuspaikadega Tartu kesklinnas. Mälestuste publitseerimisel on säilitatud au-
tori kirjaviis.

Mälestuste puuduseks ajalooallikana peetakse subjektiivsust ja inimese 
mälu valikulisust, kuid inimlik mõõde muudab nad lugejale lähedaseks. Nii on 
ka Teise maailmasõja aegsed sündmused Tartus perekonna igapäevaelus kajas-

1 E. Tootsoni mälestuste käsikiri asub Tartu linnakodaniku muuseumi teaduslike abimaterjalide kogus.

Mälestuste autor Eda Tootson 1972. aastal. Foto 

saadud Eda Tootsonilt. TMF 1256: 116.
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tatuna palju elulisemad ja arusaadavamad (elu varjendis, kaevikute rajamine, 
pommitamine, hirm, sõjaväelaste majutamine).

Kõnealused mälestused on üks kild Tartu linnakodaniku muuseumi hoone 
265-aastasest ajaloost, samuti Tartu linna ajaloost.

Eda Tootson on praegu 82-aastane ja elab Viljandis.

Kristi Musteikis 

Mina, Eda Tootson (sünd. Toomasson, 1936. a. eestindatud Toovere) elasin 
praeguses Tartu linnakodaniku majamuuseumi hoones 1937. a. sügisest 1944. 
a. sügiseni. Tookordne maja aadress oli Ülikooli 62. Maja koosnes kuuest toast, 
esikust ja köögist. Majas puudus veevärk, vett tuli tuua hoovis asuvast pumba-
kaevust. Kuivkäimla asus õues maja tagaukse kõrval. Mäletan, et seal põles si-
nine lamp, mis oli nii väikese võimsusega, et ei pidanud üldse voolu tarbima, 
kuid valgust ta ka ei näidanud. Varsti see asutus likvideeriti ja ehitati köögi 
nurka kapp, mis laeni ei ulatunud. Seina taga väljas oli jäme ventilatsioonitoru, 
nii et aroomid kööki ei tunginud. Kahjuks puudus selles «kapis» üldse valgus-
tus, pidi kasutama taskulampi. Selles majas elasime neljakesi.

Isa: Valdur Toovere (kuni 30.03.1936. a. Voldemar-Heinrich Toomasson), 
sünd. 2.09.1898. a. Tartus, surn. 26.03.1941. a. Tartus.

Jaani tänava vaade aastal 1914. Foto: Johannes Pääsuke. TMF 50: 106.
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Ema: Mare Toovere (kuni 30.03.1936 Friida-Armilda Toomasson, neiuna 
Eichenbaum) sünd. 8.03.1902. a. Valgas, surn. 10.10.1980. a. Viljandis.

Lapsed: Eda, sünd. 14.07.1927. a. Tartus. Hele-Mall, sünd. 17.06.1934. a. Tar-
tus, surn. 2.08.1943. a. Tõlliste vallas.

Elukorteriks jäi neli tuba, kuna esikust vasemal olevad kaks tuba sisusta-
ti ooteruumiks ja töötoaks. Maja välisukse kõrval seinal oli valge emaileeritud 
silt pealkirjaga

Valdur Toovere
mehaaniline saapapealsete

tööstus

Tööstus oli selle töötoa kohta küll liiga kõrgelennuline väljend, sest seal töö-
tasid isa ja ema kõrval ainult üks sell ja õpipoiss. Enne sellesse majja kolimist 
andis töötuba küll väiketööstuse mõõdu välja, sest seal töötasid peale isa ja ema 
veel kolm selli ja õpipoiss. Töötuba oli vähemalt 40 ruutmeetrit suur ja masi-
naid oli rohkem. Nendesse ruumidesse lihtsalt rohkem töötajaid ja masinaid 
ei mahtunud. Masinate müra tõttu ei saanud aga tööstust paigutada majja, kus 
elas ka teisi inimesi.

Milleks selline nimetus – saapapealsete tööstus? Peamiselt valmistati indi-
viduaaltellimusel kingapealseid. Meilt käisid tellimas Tartu peenemad daamid, 
aga ka mõni kaugemalt. Minu arust elasime siis juba selles korteris, kui isa sai 
Tartu tööstus- ja põllumajandusnäitusel oma tööde eest diplomi ja väikese kuld-
auraha. Meil oli hulk žurnaale kingamoodidega, sealt võis igaüks meelepärase 
valida. Värviliste nahkade valik oli suur, lisaks veel krokodilli- ja ussinahad. 
Olid ka mingisuguste suurte troopikakonnade nahad, nende päid võis kingade 
kaunistuseks kasutada. Tol ajal korraldati palju balle, eriti kuulus oli nn «Viie 
ball». Sinna said ka isa ja ema vahel kutse. Ega siis ballil kaks korda ühe kleidi-
ga käidud ja tavaliselt lasksid jõukad daamid valmistada kingad ballikleidi ma-
terjalist, milleks oli siid või brokaat. Kellel raha vähem, tellis kuld- või hõbena-
hast kingad, neid võis korduvalt kanda. Meil valmistatud kingapealsetest tegi 
kingad valmis tavaliselt kingsepp Aleks (Aleksander) Mill, kes töötas koos oma 
tädipoja Johannes Viitungiga ja elas Narva tänaval Peetri kiriku vastas. Tema 
valmistatud kingad olid väga kerged, mugavad ja elegantsed. Teine moodsate 
kingade tegija oli kingsepp Setzen, kes elas Kroonuaia tänava jõepoolses ot-
sas ühe kolmekorruselise maja viimasel korrusel. Tema töötas koos abikaasa-
ga. Räägiti, et nende valmistatud kingad olid kenad, kuid vähe vastupidavad. 
Setzenid olid väga lõbusad noored inimesed, oskasid tellijatega hästi suhelda ja 
tööst neil puudus polnud. Nad pidasid end baltisakslasteks ja lahkusid 1939. a. 
Saksamaale. Teiste kingseppadega meil nii tihedaid suhteid polnud.

T E X T U S



94

Peale eratellimuste tegid minu vanemad väikeste partiidena kingapealseid 
kingaäri omaniku Benno Goldbergi tellimusel. Tema äri asus Rüütli tänavas 
Gildi tänava nurgamajas. Nurgapealne pood kuulus kondiiter Antsovile, selle 
kõrval oli Goldbergi kingaäri. Kui mõni ostja soovis kiiresti uusi kingi, mida ta 
poest parasjagu ei leidnud, siis ostis Benno Goldberg Antsovi juurest tordi või 
karbitäie kooke ja saatis jooksupoisiga meile, ise aga tuli varsti järele. Ta tea-
dis isa magusaarmastust, sest isa ei pruukinud alkoholi ega suitsetanud. Tordi 
saatis selleks, et tellimus saaks kiiresti täidetud. Benno Goldberg oli juut, kuid 
suhtus eestlastesse väga hästi, tihti kutsuti meid külla. Ta elas Uueturu täna-
vas. Sõja puhkedes olevat jäänud tema pere Tartusse ja Saksa okupatsiooni ajal 
hukatud koos teiste juutidega. Võib-olla kartis ta Venemaale evakueeruda see-
pärast, et oli mõne aasta eest Venemaal käinud, sealset elu näinud ja koduteel 
lasknud end rongis paljaks varastada.

Missugune siis nägi välja meie «tööstus»? Ooteruumis oli isa enda valmis-
tatud mööbel. Oli tumeroheline vahatatud plaadiga ümmargune laud, millel 
punased metalltorust jalad. Selle juurde kuulusid 3 metalltorudest jalgadega 
tumbat, mis kaetud tumerohelise paksu ja krobelise villase dekoratiivriidega. 
Daamidele enese imetlemiseks oli suur trümoopeegel. Nahad rippusid metall-
torudel vastavas kapis, mis oli pealt samuti dekoratiivriidega kaetud. Tellimus-

Eda Tootson koos isa Voldemar-Heinrich Toomassoniga (eestindatud Valdur Toovere) uisutamas Raadi tiigi jääl. Foto saa-

dud Eda Tootsonilt.
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te vormistamiseks oli sama riidega kaetud kumeraotsaline lett, mille pealispin-
naks tumeroheline vahatatud puit.

Töötoas oli vasemat kätt töölaud ja paremat kätt masinad reas. Nende va-
hele jäi vineerist painutatud kumer «mold», kuhu masinaga töödeldud või al-
les õmblemist ootavad detailid pandi. Minule meeldis väga seal mollis istuda, 
vanemate tööd jälgida ja neid abistada. Et kingapealsed kergesti ei laguneks, 
tuli õmbluste alguses ja lõpus niidiotsad tõmmata pahemale poole, sõlmida ja 
dekstriinliimiga naha külge kleepida. See oli lapsele kõigiti jõukohane töö. Va-
semas nurgas ukse kõrval oli särfi mismasin, millega naha ääri õhemaks lõiga-
ti, et neid hiljem pukkimismasinaga saaks kahekorra keerata. Selleks tuli eel-
nevalt detailide ääred määrida kummiliimiga ja lasta kuivada. Siis kinnitati 
detailide äärde kummiliimiga immutatud poolekslõigatud vitselpael. Järgnes 
pukkimine. Lihtsaid detaile sai särfi da ja pukkida masinaga, väikesi ja keeru-
lisi detaile tuli töödelda käsitsi nahanoa ja haamri abil. Meil oli olemas ka öö-
side panemise masin.

Töölaua taga seinal oli puitliistudest alus, kus naelte otsas rippusid tsink-
plekist põhilõiked numbrite järgi nii madala, poolkõrge kui ka kõrge kontsaga 
kingade pealsete jaoks. Nende põhjal sai konstrueerida igasuguse moega peal-
seid. Detailide juurdelõikamiseks oli ca 25 cm paksune spetsiaalne plokkidest 
kokkuliimitud juurdelõikuslaud mõõtmetega umbes 70 korda 70 cm, mille 
pealispinda lasti aeg-ajalt siledaks hööveldada, kui nuga teda liialt konarlikuks 
oli muutnud.

Oli kaks nahaõmblusmasinat, üks tavaline õmblusmasin ja veel kingsepa 
lappmasin. Taga paremas nurgas oli mootor, mis transmissioonivõlli abil kõiki 
masinaid käivitas.

1940. a. suvel tööstus likvideeriti, masinad natsionaliseeriti. Räägiti, et kõigi 
taoliste tööstuste natsionaliseeritud vara baasil sai alguse praegune Tartu Naha- 
ja Jalatsikombinaat, mis asus siis Rüütli tänaval ühe maja teisel korrusel.

Tööstuse likvideerimist ma ise ei näinud. Me suvitasime igal aastal Elvas ja 
ka selleks suveks oli korter üüritud. Olin juba küllalt vana ja nii olimegi õega 
kahekesi Elvas. Isa ja ema tegid Tartus nädal aega tööd, nädalavahetuseks sõit-
sid Elvasse. Kui sügisel linna tulime, oli meil alles ainult üks nahaõmblusma-
sin, see seisis söögitoa nurgas ja töötegijaks oli põhiliselt ema. Isa põdes tuber-
kuloosi ja oli 1939. a. sanatooriumis. Küllap rohtude vähesus ja vara kaotus 
süvendasid protsessi ja isast töötegijat enam polnud. Ta suri 26.03.1941. a.

Meie tööstuse all olnud ruumidesse oli kolinud vangivalvurina töötav Alek-
sander Suuressaar koos abikaasaga. Nad olid väga vaiksed inimesed, neid ei 
kuulnud ega näinud. Kuna töötoa ahi oli ka kahekohalise keeduvõimalusega, 
siis kööki neil vaja ei läinud. Käimlasse pidid nad kõndima aga õuemaja teisele 
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korrusele. 1941. a. osales see vangivalvur vangide hukkamisel ja oli Saksa oku-
patsiooni ajal tagaotsitav. Siis polnud naist ka linnas näha.

Milline oli siis meie elukorter? Esikust paremale jäi elutuba, see oli kõige 
suurem ruum. Sealt viis uks söögituppa. Esikust viis kitsas uks magamistuppa 
(kus praegu on köök). Magamistoa ja söögitoa vahel ust ei olnud, oli korstnajal-
gadest moodustuv võlvkaar. Magamistoa ja köögi vahel oli aken, mille parem-
poolne alumine ruut avanes õhuaknana kööki. Võib-olla oli eelmisel üürnikul 
siin söögituba, läbi akna oli hea toitu köögist tuppa ulatada. Söögitoast viis uks 
lastetuppa, sealt kööki ja köögist (ning ka töötoast) tagumisse esikusse, kust 
pääses õue või redeli kaudu pööningule.

Kolme toa ja esiku kohta oli üks suur valgest kahhelkivist ahi, mida tuli küt-
ta magamistoast. Selles ahjus sai küpsetatud nii praed, saiad kui ka küpsised, ju 
oli siis parem kui köögi praeahi. Ahi andis hästi sooja, korter oli soe. Lastetuba 
küttis pliidi truup ja talvel kippus öösiti tuba jahedaks minema.

Minu mäletamist mööda oli meie korter küllalt mugav ja kena. Seintel olid hele-
dad tapeedid, mis muutsid ruumid nagu avaramaks. Ainult lastetoas oli punase põh-
jaga tapeet, sest mööbel oli kreem ja punaste kantidega. Põrandad olid värvitud hele-
pruuniks. Siia korterisse kolides muretses isa uue mööbli, vana müüs maha. Mööbel 
valmistati tisler Hüva töökojas. Ema arvates ei olnud sellel meistril õiget silmamõõtu, 
mööbel oli liiga massiivne. Isal oli parem maitse. Lastetoa kappriiuli ehitas isa ise ja 
see sai minu meelest väga ilus. Ka ootetoa mööbel oli isa valmistatud ja meeldis mul-
le, sest siis läks torujalgadega mööbel moodi. Köögiriiuli ehitas ka isa. Eelmise korte-
ri töötoas oli suuri riiuleid mitu, nendega oli seal osa ruumist eraldatud. Siin korteris 
nad aga töötuppa ei mahtunud ning see materjal tuli muuks otstarbeks ära kasutada. 
Isa oli iga asja peale meister, minu arvates oskas kõike teha.

Elutuba
Esikust tulles vasemat kätt oli ahju ja söögituppa viiva ukse vahel diivan. Sel-
le ees oli must tammepuust neljakandiline kumerate otstega diivanilaud, mille 
pealispind oli diagonaalidega neljaks jaotatud ja seda kattis pruun lakeeritud vi-
neer, millel puusüü oli mustriks kokku seatud. Laual oli ca 5 mm paksune klaas-
plaat. Diivani juurde kuulusid kaks puust käetugedega tugitooli ja kaks pehmet 
tumbat. Diivani kate oli telliskivi värvi, pruuni- ja mustakirju. Põrandal oli rist-
pistes tikitud suur vaip. See oli vanaema näputöö. Ta oli kunagi jalavigastusega 
aheldatud aastaks voodisse, siis ta tikkiski endale ja meile põrandavaiba. Vaip 
oli tikitud paksule jämedakoelisele villasele riidele, nii et oli küllalt paks põran-
davaibaks. Paremal ukse kõrval nurgas oli roosa siidvarjuga põrandalamp, mil-
le alaosas ümmargune laud. Sellel seisis Telefunkeni raadio. Kahe akna vahel oli 
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tualettlaud trümoopeegliga, selle ees vastav järi. Need lihtsalt ei mahtunud ma-
gamistuppa. Tagumise akna all oli otsapidi kirjutuslaud, selle taga kirjutuslaua 
tool. Vastu otsaseina oli kombineeritud kapp. Selle oli keegi tisler Hüvalt telli-
nud lastetoa riidekapiks, kuid jätnud välja ostmata. Selle ustel võlvus mingi lil-
leline nikerdus, mis hästi tolmu kogus. Isa laskis kapi mustaks värvida ja peale 
ehitada kahe uksega klaasvitriini. Seal hoidis ta iluuisutamises saadud auhindu. 
Isa hobiks oli talvel iluuisutamine ja suvel mootorpaadiga Emajõel kihutamine. 
Meil oli ilus tumepunane statsionaarse mootoriga paat, mis kandis minu nime ja 
mahutas kaheksa inimest. Kui isa tervis halvenes, müüs ta selle ühele Pärnu me-
hele. Klaasvitriinis oli palju hõbedast joogitopsikuid, mitmes suuruses lusikaid, 
paar kahvlit jm. Nad olid vastava suurusega mustadel puust alustel. Selle kapi ko-
hal seinal oli vapikujuline musta sametiga kaetud plaat ja sellel rinnamärkide-
kujulised auhinnad. Mulle meeldis kangesti üks märk, mille küljes rippus hõbe-
ketikesega pisikene uisk. Lapsena palusin seda endale mängimiseks, kuid isa ei 
lubanud. Seal kapis oli ka üks minu isiklik auhind iluuisutamises, nimelt ülekul-
latud hõbedane koogilabidas, mille sain 1935. a. Isa viis mind juba nelja-aastase-
na uisuteele, tahtis minust teha teist Sonia Heniet, kuid ei tulnud välja, sest mina 
kartsin väga kukkumist. Seetõttu tegime isaga paarissõitu. Mind oli ju kerge hü-
pitada ja keerutada. Mind pandi iluuisutamise nimel ka klaveritundi ja Tiina 
Kapperi stuudiosse tantsu õppima. Minu varasemad auhinnad olid olnud suu-
red Kawe šokolaadi tahvlid ja üks kreem fl anellist mängukaru, sest kasvult olin 
ma väike ja pole senini 150 cm pikemaks kasvada suutnud. Peale koogilabida ma 

Jaani t 16 hoone aastal 1970 (tollal Ülikooli t 36). Foto: ARC Projekt.
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väärtuslikke auhindu pole saanud. Isa viimane auhind Eesti talispordimängu-
delt on suur hõbedane kulbitaoline lusikas 1937. a. Kuna isa põdes tuberkuloo-
si, jäi uisuteel käimine järjest harvemaks, võistlustest ei saanud enam osa võtta. 
Pärast isa surma käisin ainult ühe korra uisuteel. Siis tuli kooli au eest väljas olla 
ja ma tulin tütarlaste kiiruisutamises teisele kohale, kuigi sõitsin iluuiskudega. 
Võistlused toimusid Raadi tiigil. Mulle meeldis rohkem suusatamine, kuid see 
ei meeldinud jälle isale. Tol ajal tegelesid iluuisutamisega peamiselt täiskasvanud 
inimesed. Tartu meestest oli korduvalt Eesti meister hr. Reeder (kellele kuulus 
Vabaduse silla juures paadisadam mitme suure, palju inimesi mahutava mootor-
paadiga). Mäletan veel hr. Danieli ja Gustav Poksi. Viimane töötas meil sellina. 
Naistest on meelde jäänud prl. Markus ja prl. Peterson. Need preilid ei olnud aga 
enam kõige õitsvamas nooruses. Mulle tegi iluuisutamise vastikuks asjaolu, et 
pidevalt tuli teha nn. kooliharjutusi, igasuguseid kolmesid ja silmuseid ja klamb-
reid, topeltsilmuseid ja topeltklambreid ja nn. vahetuskaari ja veel palju muud. 
Nende joonised pidid täpselt eelmistega klappima. See oli nii tüütu, igaüks tahab 
ju kohe midagi rohkemat saavutada. Iluuisutajad harjutasid peamiselt botaani-
kaaia uisuteel, seal jäi tiigil oleva saare ja silla taha kõrvaline sopp, kuhu noored 
uisutajad ei trüginud. Botaanikaaia kõlakojas mängis õhtuti muusikat puhkpil-
liorkester. Muusika soodustas harjutuste paremat väljatulekut. Botaanikaaias oli 
hea rõivahoid ja meeldiv puhvet, kus pakuti kuuma sidruniga teed ja igasuguseid 
maiustusi. Mulle maitsesid väga suured kolmnurksed täidisega vahvlid.

Söögituba
Elutoast tulles jäi paremale suur puhvetkapp, mille alaosas oli kolm ust, neist 
keskmine hästi lai, ülaosal oli neli klaasust. Keset tuba oli ümmargune söögilaud, 
mida kahe vaheplaadi abil võis pikaks muuta. Sellel laual oli ainult üks neljakan-
diline jalg, selles asus kapp. Ma arvan, et tisler projekteeris selle peremehe jaoks 
pudelite säilitamiseks. Meil seisis see kapp tühi, sest kellelgi polnud lusti laua alla 
ronida. Pealegi ei tarvitanud isa üldse alkoholi ega olnud suitsumees. Laua juur-
de kuulus kuus tumerohelise kunstnahast põhjaga tooli, neist neli seisid tavaliselt 
ümber laua, kaks mujal. Elutoa ja söögitoa mööbel oli tammepuust ja musta vär-
vi. Söögitoa akna all oli ainuke vanast mööblist jäänud mälestus – must tamme-
puust ja nikerdustega postament. Potilille seal otsas küll polnud, kuid suvel sei-
sis vaas lilledega, talvel tavaliselt männiokstega. Eelmises korteris oli meil palm 
– kuhu see jäi, ei tea. Siin oleks ta söögitoa nurka ära küll mahtunud.
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Magamistuba
Esikust tulles jäi vasemale kolme poolega riidekapp. Otse oli lai voodi. See koos-
nes kahest poolest, mida ühendas läikiv pähklivineeriga kaetud liist. Kummal-
gi pool voodit oli öökapp. Rohkem mööblit siia tuppa ei mahtunud. Magamis-
toa mööbel oli hele, mahagonipuust ja pähklipuu kantidega.

Lastetuba
Söögitoast tulles jäi vasemale reguleeritava pikkusega raudvoodi. Paremale jäi 
kappriiul mänguasjade ja koolitarvete jaoks. Akna all oli laud ja kaks tooli. 
Riiuli, laua ja toolide servad värvis isa punaseks, muud pinnad olid kreemid.

Köök
Lastetoast kööki minnes jäi vasemale nurka pliit, paremale ukse taha suur riiul, 
mille alaosa oli laiem ja moodustas laua. Selle all oli vist kolm suurt ja sügavat 
sahtlit kuivainete hoidmiseks. Riiuli all hoiti pliidipuid ja seisis korv kartuli-
tega. Akna ja välja viiva ukse vahel oli kapitaoline ehitus – kuivkäimla. Köögi 
vasemas seinas oli magamistuppa avanev aken, selle all laud pesukausi ja pan-
gega. Laua alumisel riiulil seisid potid ja pannid.

Valgustid
Mulle meeldis väga elutoa armatuur. Pruuni puust korpuse külge oli nikelda-
tud metalltorude abil kinnitatud kolm apelsinivärvi klaaskuplit, mis meenuta-
sid kooritud apelsine.

Kirjutuslauale meisterdas isa ise lambi. See oli mustaks peitsitud puust alu-
sega, peal valgest piimklaasist kuubikujuline kuppel.

Söögituppa tegi isa ka oma meele järgi armatuuri, ja tuli nii odavam. See 
koosnes kolmest eri suurusega mattklaasist kettast, mille vahel oli kolm pirni 
ja all nikeldatud muna.

Lastetoas, magamistoas ja töötoa eesruumis olid munakujulised valgustid, 
esikus kellukesekujuline, köögis pealt roheline, alt valge plekk-kupliga lamp. 
Töötoas olid samasugused plekk-kupliga lambid töölaua ja masinate kohal, 
kuid need olid tellitava kõrgusega.

Minu esimesed mälestused sellest korterist on seotud kolimisega. Olin tol-
lal kümneaastane ja käisin Tartu Linna V Algkooli kolmandas klassis, kool 
asus Lina tänav 2. Koolist tulles oli üks kraamikoorem peal ja läksime kohe 
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uude korterisse. Tol ajal ei kolitud autoga, vaid hobusega. Olid sellised laiad 
plaanvankrid. Kui kraam oli maha laaditud, läksid ema ja isa järgmist koormat 
tooma. Jäime kolmeaastase õega kahekesi. Korteris ei olnud elektrit, sest arma-
tuurid olid paika panemata. Meile jäeti küünlad ja tikud. Arvan, et kolisime 
oktoobri lõpu poole, sest vara läks pimedaks, kuid lund veel maas polnud. Kui 
pimedaks läks, hakkas meil suurtes, tühjades ja võõrastes ruumides hirm, sest 
tol ajal räägiti lastele ikka hirmu- või tondijutte. Mäletan, et eelmises korteris 
meeldis isale ise ahju kütta. Tavaliselt istusime isaga kahekesi ahju ees pikal ja-
lapingil ja isa jutustas vanapaganast ja rehepapist või Kaval-Antsust ja vanapa-
ganast ning teisi taolisi lugusid. Nüüd siis hirmu sunnil läksime õega elutuppa, 
mis oli veel täiesti tühi. Ahi oli köetud. Panin küünla põlema ja asetasin akna-
le. Ise istusime ahju äärde põrandale. Läbi akna paistis sisse ka tänavavalgus-
tus. See meid ei häirinud, et möödakäijad aknast sisse vaatasid, oli isegi julgem. 
Kui isa-ema siis kraamikoormaga tulid, ei jõudnud nad ära naerda ja küsisid, 
mis matuseid meie peame. Akendel olid küll luugid, aga neid ei taibanud ma 
kinni panna ja võib-olla ei julgenukski.

Järgmine episood on seotud minu 12. sünnipäevaga. Ma olin väikest kas-
vu ja väga lapsik, mängisin kaua nukkudega. Tädi küsis, mida ma sünnipäe-
va kingiks soovin saada. Mina prahvatasin, et tahan saada «Väikest Entsüklo-
peediat». Isa ja ema pidid ehmatusest minestama, võib-olla tädi ka. See oli siis 
väga kallis raamat. Tädi mõtles kindlasti, et soovin mõnda uut nukku või ju-
turaamatut. Tol ajal käis kooli kaudu entsüklopeedia ettetellimine ja see ilmus 
vihikute kaupa, pärast tuli lasta kokku köita. Selle maja perepoeg, kus me Elvas 
suvitamas käisime, käis H. Treff neri Gümnaasiumis, ja kui rong läks hiljem, 
tuli ta meile aega parajaks tegema. Temal ma nägingi neid entsüklopeedia vi-
hikuid ja üle õla piiludes neis värvilisi pilte. Kui ma siis tädi pühendusega pool-
nahkköites «Väikese Entsüklopeedia» kätte sain, oli mu pettumus suur, sest see 
raamat osutus minuvanusele liiga raskeks, ma ei osanud temaga midagi peale 
hakata. Sõja ajal sai see raamat rohkem seigelda kui ma ise, kuid tänu tädi sis-
sekirjutatud pühendusele jõudis ta lõpuks minu kätte tagasi.

Sellest perioodist on veel üks otsustava tähtsusega sündmus meelde jäänud. 
See oli 5. juunil 1941. a. Käisin siis Tartu Linna XVI Algkoolis. Olin väga õnnelik, 
sest 6. klassi lõpetamise puhul olin emalt kingiks saanud uued beežid samsskin-
gad ja siidipõlvikud ja ei jõudnud neid ära imetleda. Koolis sain ka Lenini ja Sta-
lini pildiga kiituskirja. Kogu seda uhkust oli vaja kellelegi näidata ja nii otsusta-
sin sõita Tallinna vanaemale ja vanaisale külla. Ema läks linna külakosti ostma. 
Siis tuli üks noormees ja teatas, et mind kui oma kooli parimat pioneeri on ot-
sustatud saata Krimmi pioneerilaagrisse «Artek». Eestist pidi sõitma 25 pionee-
ri. Mina ütlesin, et ei saa minna, sest sõidan täna Tallinna. Tema ütles, et Tallin-
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nast algabki reis. Mina keeldusin kategooriliselt. Järgmist kandidaati nii kiiresti 
ei õnnestunud vist leida. Aastaid tagasi lugesin raamatust «Kõige pikem tuusik», 
et sõitis 24 pioneeri. Nad ei saanud «Artekis» õieti ollagi, puhkenud sõja tõttu 
evakueeriti neid ühest kohast teise ja koju pääsesid nad alles pärast sõda. Kui 
ema oleks olnud kodus, oleks mul kindlasti tulnud minna. Ema oli väga kartliku 
loomuga ja tema pärast pidin ma ka pioneeriks astuma, sest peale tööstuse nat-
sionaliseerimist võis karta Siberi teekonda. Praegu ma kahtlen, kas ma uute kin-
gade rõõmus emale minu jaoks nii vähetähtsast asjast kui Krimmi reis üldse rää-
kisin. Parima pioneeri tiitli sain aga selle tõttu, et meie kooli direktor Seeru oskas 
korraldada igasuguseid võistlusi õppeainete paremaks omandamiseks ja nendel 
võistlustel mul lihtsalt vedas. Matemaatikavõistlustel sain auhinnaks isegi fotoal-
bumi. Vene keelega olid lood nii, et neid võõraid tähti ei saanud ma algul kuidagi 
selgeks, aga kui kord selgeks sain, siis jäid sõnad kergesti meelde ja hinded tulid 
head. Võõrkeeltega mul raskusi pole olnud. Ma kuulusin ka kooli seinalehe toi-
metusse, kirjutasin lehte mitu artiklit ja isegi ühe luuletuse.

Sel mälestusväärsel päeval, 5. juunil, sõitsin ma tõesti lõunase rongiga Tal-
linna. Seal selgus, et samal päeval oli vanaisa surnud. Selle ajaga, mil me vana-
emaga matuseasju ajasime, kulusid mu uute kingade kontsaplekid läbi ja koju 
jõudes tuli neid kohe parandama hakata. Ma olin neisse kingadesse sellepärast 
nii armunud, et need olid mu elu esimesed poolkõrge kontsaga kingad, seni 
olin kandnud ainult madala kannaga kingi.

Vanaisa matustega olid ka kentsakad lood. Vanavanemad elasid varem Tartus. 
Vanaisa oli Tartu Pauluse koguduse hingekirjas ja tahtis, et teda maetakse Tar-
tusse. Tol ajal oli ainuke võimalus surnut transportida rongiga. Selleks pidi tava-
lise kirstu sees olema veel tsinkplekist ja pigitatud kirst, et kui surnu roiskub, ei 
reostaks vagunit ega levitaks nakkusi. Kodus käis sanepidjaama esindaja, kontrol-
lis kirstu üle ja andis tõendi. Matuserong liikus surnuvankri taga Kopli kaubajaa-
ma. Sinna oli tohutu pikk maa minna. Kaubajaamas anti surnu jaoks hästi must ja 
räpane Vene päritolu kaubavagun. Vanaema sellest keeldus. Pistise abil saime ilusa 
puhta Eestist pärit vaguni. Kirst sai paigale, selle liikumise takistuseks taoti ümber 
jalgade põrandasse naelad. Lillepotid pakiti sisse, asetati vaguni nurka ja naelte abil 
tõmmati neile nöör ette. Vagun pitseeriti kinni, vanaemale anti kviitung ja öeldi, et 
surnu saabub järgmisel päeval ja tuleb jaamast kohe ära viia, sest surnute transpor-
ti raudteel vene valitsus ei sallinud. Meie sõitsime öise reisirongiga Tartusse. Tar-
tus need sündmused siis arenema hakkasid. Onu oli jaamas pidevalt valves vanaisa 
saabumist ootamas. Surnuaial sai plats muretsetud, haud kaevatud, õpetaja sobi-
vaks ajaks tellitud ja suguselts kokku kutsutud. Ainult surnu ei suvatsenud saabuda 
ja mingeid selgitusi jaamas ka ei antud, sest juba siis oli raudtee riik riigis. Ei aida-
nud muu, kui et onu hakkas viina ja konjakiga ülemusi «määrima». Lõpuks selgus, 
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et Tapani oli see vagun tulnud, aga ei saadetud Tartu poole, vaid Narva suunas ja 
sealt edasi. Põhjus oli selles, et kuna see vagun oli väliselt ilus ja puhas, arvati, et sel-
les on toiduained, ja oli haagitud kahe võivaguni vahele ja saadeti Leningradi poo-
le teele. Kaugele ta jõudis, me ei tea. Vanaema ütles, et elu ajal oli vanaisa unistu-
seks soov pääseda kord Leningradi, nüüd peale surma sai see peaaegu teoks. Kolm 
päeva kogunes matuseseltskond surnuaiale, enne kui surnu maetud sai. Ilmad olid 
juba sel ajal väga palavad, kuid tõenäoliselt tänu pigitatud tsinkkirstule säilis surnu 
hästi ja imekombel olid lilled ka veel ilusad.

Mida siis veel meenutada sellest ajast?
Varsti pärast isa surma astus uksest sisse üks poolsõjaväeliselt riietatud at-

leetliku kehaehitusega eesti soost mees ja teatas, et tema jääb nüüdsest meile 
elama. Tol ajal ju korteripuudust polnud ja möbleeritud tube oli külluses saada. 
Oma nime ta ei öelnud ja millega tegeleb, ka mitte. Võib-olla oli ta NKVD-st ja 
pandud meid kontrollima, ikkagi buržuid, vaja vaadata, millest elavad. Ta sea-
dis end sisse meie elutoas ja laskis panna telefoni. Varsti peale vanaisa matuseid 
see mees lahkus sama ootamatult, kui oli tulnud, ilma sõnagi lausumata. Tele-
fon jäi ja oli ka Saksa okupatsiooni ajal. Meil polnud kahjuks kellelegi helista-
da, tutvusringkonnas polnud ühtegi telefoniomanikku. Võib-olla oli ta sel ajal 
hoopis välja lülitatud, sest maksu meilt keegi ei nõudnud.

Kui me sellesse majja kolisime, oli majaomanikuks Masing, vähemalt see 
nimi vanemate jutus fi gureeris. Kes ta oli ja kus ta elas, ma ei tea. Millal pere-
meheks sai Peterson, ma samuti ei tea. Minu isa surma ajal elasid Petersonid 
õue peal asuvas suures majas alumisel korrusel. Ema läks perenaiselt nõu kü-
sima, mida surnuga ette võtta, kuid too kartis surnuid, ei osanud mingit nõu 
anda ja nii tuli meil emaga kahekesi surnu pesta ja riietada.

Petersonid olid minu mäletamist mööda ca 50-ndates aastates abielupaar. 
Kas neil lapsi oli, ei tea, vähemalt Tartus neid näha polnud. Sõja ajal elasid nad 
peamiselt Jõgeval, kus neil oli maja. Kas Tartu majad natsionaliseeriti, ma ka ei 
tea, sest minuealist tol ajal niisugused asjad ei huvitanud ja neist ei räägitud ka. 
Eesti ajal majaomanikele ei meeldinud, kui üürilised üksteisega suhtlesid, see-
pärast me ei teadnudki, kes suures majas elasid. Tuttavaks saime alles sõja ajal, 
kui mured inimesi lähendasid ja õhuhäired koos varjendisse sundisid.

Mäletan, et peale kolimist olid meil köögis hiired. Isa ütles, et need tule-
vad õuemajas asuvast kohvitööstusest, mis asus paremat kätt alumisel korrusel. 
Kes oli omanik või mis nime see kandis, ma ei tea. Hiiri sai pidevalt lõksudega 
hävitatud. Kui see kohvitööstus kadus (kas kolis, likvideeriti või natsionalisee-
riti, ei tea), kadusid ka hiired. Millal see oli, ei mäleta.

1941. aastal sõja lähenedes anti käsk kaevata majade juurde kaevikvarjen-
deid, mis kaitseksid pommikildude eest. Kuna õu oli munakivine, siis sinna 

T E X T U S



103

kaevata ei saanud. Õuepealse maja taga oli aed, sinna võis kaevata küll, kuid 
sinna oli raske igal ajal pääseda.

Peab veidi tutvustama õuepealset maja. See oli kahekorruseline. Alumise 
korruse korteritesse viis kaks ust, nende vahel olevast keskmisest uksest pää-
ses teisele korrusele. Oli veel üks uks pumba juures, mis viis ülakorruse parem-
poolse korteri kööki. Õuest pääses ka keldrisse.

Allkorrusel vasemal elas abielupaar Põldur. Naise nimi oli Erna, mehe nime 
ei tea. Nad pidid olema laadakaupmehed. Nende kõrval oli Petersonide korter. 
Võib-olla oli see varem olnud üks korter, sest kuivkäimla oli neil ühine, asus 
aiapoolses küljes ja sinna pääses mõlemast korterist. Kuna Petersonide-poolne 
uks oli unustatud sulgeda, siis pääses Põlduri korterist käimla kaudu Petersoni 
korterisse ja sealt aeda. Seda teed me ohu korral ka kasutasime.

Paremal pool allkorrusel elas perekond Karm, st ema, täiskasvanud poeg ja 
tütar Aime. Aime õppis muusikakoolis, millega teised tegelesid, ei tea. Nende 
korterist vist pääses ka aeda. 

Ülakorrusel vasemat kätt elas proua Uusvell oma õe ja tütre Hiljaga. Ne-
mad olid vist Tudulinnast pärit, vähemalt Tudulinna sageli mainiti. See oli 
väga sümpaatne perekond. Nende juures elas veel Paula või Pauline Luige, kes 
vähemalt pärast sõda töötas Tartu Naistekliinikus operatsiooniõena. Teiste te-
gevusalasid ma ei tea.

Ülakorrusel vasemat kätt elas proua Kuruk (või Kurruk). Temal oli kaks poe-
ga ja tütar. Mees oli surnud. Olevat olnud Prantsusmaa aukonsul Eestis. Vanem 
poeg abiellus ja läks koos abikaasaga Saksamaale, noorem vist võeti sõjaväkke ja 
tütar Manja evakueerus koos juudist kavaleri ja ema väärtasjadega Nõukogude 
Liitu, unustades ema sellest informeerida. Manja tuli pärast sõda koos mehega 
tagasi ja töötas vist Tartu Nahakombinaadis Kroonuaia tänaval. Millest proua 
Kuruk elas, ma ei tea, ta oli umbes 60-aastane ja tööl ei käinud. Varem oli ta ela-
nud Vabaduse puiesteel Vabaduse silla ligidal suures korteris. Nüüd oli tal möö-
bel üksteise otsa laotud, tubades oli raske liikuda. Tema oli kahe maja peale ainus 
inimene, kellel sõja ajal kõigiga pistmist oli ja kes vaatamata pommitamisele oma 
varanduse keskelt ei lahkunud, vaid püüdis seda igati suurendada. Seetõttu käis 
ta Saksa okupatsiooni ajal igal õhtul Jaani kirikus oma patte andeks palumas. Ta 
oli haritud inimene, valdas mitut võõrkeelt. Ta suri umbes 1949. a.

1941. a. juuli algul, kui sõda lähenes, tuli meil mitugi korda istuda aias kaevi-
kus. See oli pealt laudadega kaetud ja seal oli väga kitsas. Kui aga Kivisild ja Vaba-
duse sild õhku lasti ja vangimajast oli kuulda laskmist ja inimeste karjeid, kolisi-
me üle Lossi tänavale püssirohukeldrisse. Seal oli siis varjend ja palju rahvast. Meie 
olime parempoolses keldris. Ülikooli tänavas, meie maja vastas oli toidupood, sealt 
sai kaasa võtta, mis veel järele oli jäänud. Varjendis olime mitu päeva. 13. juuli öö-
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sel, kui Lossi tänav põles ja suits tungis varjendisse, aeti meid välja ja kästi lahkuda 
linnast Näituse tänava kaudu. See minek oli hirmus. Ega meil kaasas ka midagi ei 
olnud, sest keegi ei arvanud, et varjendist enam koju ei saa. Toit oli ka otsas. Varjen-
dis oli meil paar tekki kaasas, riideid küll mitte. Enne varjendisse minekut sai suu-
re maja alla keldrisse viidud tavotiga kokkumääritud õmblusmasin ja plekkvanni-
ga toidunõud. Kelder oli niiske, riideid sinna viia ei saanud.

Varjendist lahkudes nägime, et Toomeorus oli mingi motoriseeritud sak-
sa väeüksus. Teisel pool jõge olid vene väed, kes linna pidevalt tulistasid. Üm-
berringi põles linn. Näituse tänav oli täis klaasikilde ja igasugust risu, mida 
pommitamine oli tekitanud, kuid põlenguid seal polnud. Läksime linnast välja 
mööda Ilmatsalu teed, pidades seda Viljandi maanteeks. Hommiku saabudes 
istusime maanteeäärse kraavi pervele ja vaatasime Tartu poole. Linn oli üleni 
tule- ja suitsupilves. Oli tunne, et linnast ei jää midagi järele. See suvi oli väga 
kuiv, mitu kuud ei sadanud vihma ja päike kõrvetas selgest sinisest taevast. 
Maa oli nii kuiv, et isegi kastet polnud maas. See kõik soodustas tule levikut.

Meil oli juba eelmisel aastal kaubeldud suvekorter ka selleks aastaks Elvas-
se, sinna me nüüd pääseda püüdsimegi. Ilmatsalust läksime Rõhule, mis asub 
Viljandi maantee ääres, sealt edasi Elvasse. Rõhu meiereis olid venelased va-
lanud juustukerad üle petrooleumiga, sest ei jõudnud neid enam kaasa võtta. 
Petrooleum lahustas vaha, kuid kuigi sügavale polnud tunginud ja juust kõlbas 
veel süüa. Muud meil süüa polnudki. Kõik teed olid põgenikke täis, ega talu-
des jõutud neid toita. Öösiti magasid põgenikud talude õuemurul, koos oli jul-
gem olla. Mitmepäevase rändamise järel jõudsime lõpuks Elvasse. Selgus, et ka 
see maja oli põgenikke täis, kuid ära meid mahutati. Elvas olime mitu nädalat. 
Raha eest turult mingit toitu ikka sai ja metsas küpsesid marjad. Muide, kogu 
Saksa okupatsiooni vältel kehtis paralleelselt idarahaga ka vene raha, kuid iga-
üks katsus sellest lahti saada. Igaüks muretses, kas kodu on veel alles. Minu 
ema lohutas, et kui pole, tulge meile, küll me ära mahume. Kui siis ükskord 
Elva jõe raudteesild ära parandati ja me Tartusse pääsesime, selgus, et pole en-
dalgi kuskil olla. Lastetoa seinas haigutas suur auk, seal oli lõhkenud kahuri-
mürsk. Kõik asjad olid hunnikus vastu pliidi soemüüri. Elutoas elas saksa oh-
vitser, söögi- ja magamistoa olid vallutanud sõdurid. Seda sõjaväe majutamist 
oli juhatanud proua Kuruk, kes arvas, et oleme kuskil surma saanud. Söögitoa 
aknaklaasid oli mürsk purustanud, sinna oli ette pandud pruun papp. Kõik pa-
remad riided ja pesu oli kadunud, kuhu jäid, ei tea. Ka keldris olevast vannist 
olid pooled nõud kadunud. Minu entsüklopeedia leiti majaomaniku raamatu-
kapist. Kust ta sinna sattus, ei tea keegi.

Ema käis sõjaväe komandantuuris palumas ja nii saime söögi- ja magamis-
toa tagasi. Saime kätte ka oma hea kõlaga raadio. Kui algas sõda, korjati elani-
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kelt raadiod ära. Need tuli viia Tartu Tütarlaste Gümnaasiumi, mis asus Kalevi 
ja Riia tänava nurgal. Need raadiod, mis asusid kooli võimlas, põlesid ära. Meie 
raadio oli koolimaja osas ja jäi alles. Nüüd seisis ta magamistoa öökapi peal.

Meie elutuppa jäi elama saksa ohvitser edasi ja seal vaheldus neid mitu. Esi-
kust sai toodud elutuppa peeglialune laud, sellele pandud fajansist pesukauss ja 
-kann. Pr Kuruki köögis ja vist ühes toas elasid saksa sõdurid, sinna oli eraldi 
sissekäik kaevu juures olevast uksest. Uusvellide juures elas ka saksa ohvitser, 
teiste juures polnud vist sobivat pinda. Pr Kuruk püüdis ennast sättida sõduri-
tele koristajaks, nii teenis ülalpidamise.

Meil oli veel üks üüriline. See oli kodujänes, kes elas kööginurgas kastis. Isa 
oli selle 1940. a. lihavõtteks ostnud. Kaela oli seotud roosa lehv ja selle külge 
kinnitatud kingituspakid. Ta pani jänese ukse taha, helistas uksekella ja lippas 
ise töötuppa. Ema käskis meil ust avama minna. Nagu ma ukse avasin, hüp-
pas jänes ise esikusse. Hiljem tahtis ema jänest ära anda, kuid õde ei lubanud, 
hoidis jänest väga. Nii ta meil siis elaski, sõi kaeru ja leiba, ja sõi vahetpidama-
ta. Kui läksime püssirohukeldrisse varjendisse, ei teadnud me, kauaks sinna 
jääme. Viisime jänku pööningule. Kõik kaerad, mis kodus olid, sai ette antud, 
suure nõuga sai vett pandud. Me olime varjendis umbes 4–5 päeva, siis kulus 
Elvasse jõudmiseks ka mitu päeva ja seal olime 2–3 nädalat. Kui koju jõudsime, 
ei julgenud ema pööningule vaatama minna. Mina läksin. Jänes oli veel elus, 
kuid nii kurnatud, et venis korstnajala tagant välja. Eks ta sõi kindlasti paari 
päevaga kogu kaera ära, vesi aga auras suure palavuse tõttu ära. Jänes sai jälle 
kööki toodud ja üles poputatud. Sõja ajal oli meil veidi peenramaad Laias tä-
navas. Ma ei tea, kas see kuulus peremehe aia juurde või mitte. Seal oli üks väi-
ke kuur. Ema viis jänese sinna ja muretses veel teisi juurde, et nahkadest saaks 
õele kasuka. Jäneseliha ema ei söönud, selle jagas teistele. Nahad seisid papp-
kastis käimlakapi otsas, kuni ükskord hakkasid sealt lendama koid. Nahad tuli 
ära visata ja jänesekasvatus sai likvideeritud. Sellelt väikeselt aiamaalapilt sai-
me aga suvel supirohelise, herne- ja porgandipeenar oli ka olemas.

Sõjapaost tulles sai õmblusmasin keldrist välja toodud ja lastetuba töötoaks 
muudetud. Emal väikest viisi tööd jätkus seni, kuni nahatagavara otsa sai. Siis 
pidi tellijal juba oma materjal olema.

Meie õnneks kolis meile üks ohvitser nimega Berndt. Kas see oli ees- või 
perekonnanimi, ma ei tea. Ta oli ebamäärastes aastates ülbe ja inetu mees ja 
muudkui kamandas mind ja jooksutas igale poole. Mul sai süda täis, otsisin 
sõnaraamatust sõimusõnu ja lugesin need talle kõik ette. Üldiselt sain tema 
sõimamisega saksa keele võrdlemisi selgeks, sest koolis oli ka seda õpetatud. 
Berndt oli ametis mingi majandusmehena või varustajana. Ta nägi, et meie elu 
pole kuigi roosiline, ja pakkus emale tööd – hakaku ema parandama sõjaväe 
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pesu. Pesu toodi kohale ja viidi ära ka, samuti niit ja lapid. Nahaõmblusmasin 
oli parandustööks väga sobiv, sest parandada tuli töörõivaid, pakse linaseid 
kuubi ja pükse. Nahaõmblusmasinal on alumine osa nagu käsivars, mida saab 
pista käisesse või püksisäärde, ja nii on hõlbus paiku õmmelda või lihtsalt eda-
si-tagasi teppida. See väeosa paiknes Laias tänavas endises õpetajate seminari 
ruumes. Seal oli ka köök. Kui ma polnud koolis, lippasin sinna lõunasöögi järe-
le. Sõduritele valmistati toitu enamasti lihaga ja magustoiduks oli pea iga päev 
puding. Ema küll ei tihanud toidu järele minna. Viimasel Saksa okupatsiooni 
aastal sain mina ka ema aidata, sest siis käisime koolis ülepäeva ja kolmes vahe-
tuses, kuus kooli H. Treff neri Gümnaasiumi majas. Teistes koolimajades paik-
nesid sõjaväe laatsaretid. Suvel pidid kooliõpilased tegema jõukohast tööd ja 
selle kohta esitama kooli tõendi, muidu ei lubatud koolis käia. Kool muretses ka 
õpilastele töökohti. 1943. a. varakevadel sain kooli kaudu tööle ülikooli pesu-
majja, mis asus jõe ääres Soola tänava lõpus. Töötasin seal aurukalendri peal ja 
ka kuivatuskappide juures. Maal oleks olnud kasulikum töötada, oleks saanud 
tasuks söögikraami. Onul oli küll Valgamaal talu, kuid tal endal oli kolm last, 
kes samuti tõendit vajasid. Õde oli minust seitse aastat noorem, tema tööko-
hustuse alla veel ei kuulunud, tema võis onu talus olla. Pesumajas sain töötada 
umbes kuu aega. Siis soovitas üks tuttavate tuttav minna mul karjuseks Alats-
kivile Tõruvere külla Moori tallu. Läksingi. Perenaine oli tore ja hakkama sain 
hästi. Järgmisel aastal olin samas talus juba tüdrukuks. Siis oli karjakuningan-
naks ühe meie tuttava tütar Linda Rebane. Päris sügiseni me olla ei saanudki, 
sõda kippus ligi. Linda ema tuli meile järele. Perenaine pahandas küll, et kuhu 
ta peab nüüd minema, kas karja või põllu peale, kuid Linda ema ütles, et lapsi ta 
sõja jalgu ei jäta. Mäletan, et rukkilõikuse ajal tulid vene lennukid madallennul 
ja tulistasid kuulipildujaist põllul töötavaid inimesi.

Varsti tuli meil jälle kodust lahkuda sõjapakku. Kui venelased Tartu valluta-
sid, hõivasid nad ka meie korteri. Sinna asus elama vene vangivalvur. Meile öel-
di, et oleme buržuid ja meie koht on Siberis. Vanaema oli mul kange naine, tema 
päästis nende käest osa mööblit ja võttis vene naise seljast minu ema hommi-
kukleidi. Selle oli vanaema ise emale õmmelnud. Minu «Väikese Entsüklopee-
dia» sai ta ka kätte, selles oli tädi pühendus sees. Meie aga läksime Valgamaale 
onu juurde, sealt kolisime hiljem Tõlliste I Hobulaenutuspunkti, kus mina tööta-
sin põllutöölisena ja ema tallimehena. Ema valdas vabalt vene, saksa ja prantsuse 
keelt, kuid ühtegi paremat tööd ei julgenud ta ka edaspidi vastu võtta, kartis, et 
ei saa hakkama. Mina tegin suvel tööd, talvel käisin koolis, viimased kaks aastat 
Tallinnas, elades vanaema juures. 1948. a. astusin Tartu Ülikooli arstiteaduskon-
da, ülikooli lõpetasin 1954. a. 1949. a. kolis ka ema Tartusse.
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Mida ma sõja ajast veel mäletan? Õhuhäireid oli tihti, kuhugi kukkus ka 
pomme, enamasti väljapoole linna. Igapäevast elu see eriti ei häirinud. Siis aga 
tuli 27.01.1943. a. Vist üksik lennuk. Ta tahtis hävitada Vabaduse silda, kuid 
pommid läksid veidi kõrvale. Üks sattus botaanikaaeda, sellest hukkus pro-
fessor Teodor Lippmaa ja tema perekond. Teine pomm sattus Rüütli ja Laia tä-
nava nurgal asuva Ülikooli apteegi keldrisse ja ei lõhkenud. Järgmine pomm 
(räägiti, et isegi kaks) sattus Laiale tänavale äsja kolinud kunstimuuseumi ja 
hävitas selle. Mäletan, oli õhtu, me istusime emaga elutoas ahju ääres tumba-
del ja tegime mingit näputööd. Oli järelikult saksa ohvitseride vaheline aeg, et 
võisime selles toas olla. Äkki kerkisime mõlemad istmelt, aknaluugid lendasid 
prahvatades lahti, siis alles kuulsime kõva mürtsu. Õhuhäire tuli mõne aja pä-
rast, kui juba kõik oli möödas. Ega me teadnudki, mis juhtus. Kui läksin luuke 
kinni panema, polnud tänaval midagi kahtlast näha. Alles hommikul selgus. 
Kunstimuuseum asus ju õuepealse maja aia taga. Olime mitu päeva ärevil ega 
julgenud magada, sest seal kaevati öösel prožektorite valgel, otsides rusude alt 
inimesi. Me kartsime, et see valgus on järgmise rünnaku puhul heaks orien-
tiiriks.

Kui oli õhuhäire, kogunes õuepealse suure maja rahvas tihti meile. Istusime 
siis meie magamistoas, sest see asus maja keskel. Naised arvasid, et kui maja 
pihta saab, on väikese maja rusude alt pääsemise lootus suurem. Magamistoas 
oli kaks korstnajalga. Nad ütlesid, et hävinud majadel on korstnajalad püsti, 
ehk kaitsevad nad meid ka. Tegelikult jätab ainult kahjutuli korstnad püsti.

26.03.1944. a. õhtul tulin teatrist. Kui tulin üle Jaani kiriku esise platsi, lan-
gesid esimesed pommid. Häire tuli jällegi hiljem. Jooksin koju. Ka õuemaja 
naised tulid meile. Laias tänavas telefonivõrgu katusel hakkas töötama õhutõr-
jekahur. Väljas oli raginat palju ja see kestis kaua. Kui lõpuks vahe tuli, jook-
sid naised Laia tänavasse seminarihoonesse varjendisse. Ema jäi veel mingeid 
asju otsima, et neid kaasa võtta. Kui tahtsime kodunt lahkuda, hakkas õhutõr-
jekahur uuesti tulistama. Ütlesin, et kildude alla mina küll ei lähe. Jäime ema-
ga kahekesi pimedasse majja. Õues karjus hirmsa häälega pr. Karmi kass. Sellel 
olid väikesed pojad ja küllap mõjus tulistamine pahasti ka temale. Kui siis pea-
le keskööd tulistamine vaibus, läksime meie ka teistele järele. Seminarihoone 
ümbrus oli klaasikilde täis, ka sinna oli kukkunud mingi väike pomm, erilist 
kahju tegemata. Varjendis istuda oli hullem kui kodus. Maa oli külmunud ja 
pommide lõhkemise lööklaine kandus mööda pinnast edasi. Oli tunne, nagu 
lõhkeksid pommid siinsamas. Tegelikult langes palju pomme linna ümbrusse, 
linna vähem. Selle pommitamise ajal põles peamiselt Tööstuse tänava kant. 

Saksa okupatsiooni ajast on ka meeldivamaid mälestusi. Aime Karm õp-
pis muusikakoolis. Vahel tulid talle koolikaaslased külla. Siis musitseeriti koos 
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ja kutsuti ka majarahvast kuulama. Vahel käisime Kartuli tänaval tuttavatel 
külas. Seal kogunes jälle majarahvas kokku ja lauldi igasuguseid, peamiselt 
aga lüürilisi sõjaaegseid laule. Kõigil oli keegi omastest sõjaväljal, ükskõik siis, 
kummal pool. Külas käies pidi aga arvestama, et kodust väga kaugele ei läheks 
ja ka seda, et enne komandanditundi tagasi jõuaks. Meie ei saanud oma kodus 
lõbusaid külalisi vastu võtta, see oleks häirinud kõrgest saksa soost allüürnik-
ke. Tol ajal aga käidi külas tihti. Söömist-joomist siis polnud, sest tavaliselt olid 
koos ainult naised. Erilist masendust ja muret tuleviku suhtes ei tuntud, ini-
mesed püüdsid endale ja teistele sisendada optimismi. Tööpuudust ei olnud ja 
nälga keegi ei surnud. Esmatarbekaupu sai orderiga ja toitu turult. Liha, võid ja 
suhkrut sai ainult sahkerdades. 1944. a. suvel, kui sakslastel vist juba transpor-
diraskused tekkisid, anti leivatšekkidega leiva asemel samas koguses võid. 

Mida ma majaelanikest tean? Ei teadnud siis ega tea praegugi, millega nad 
tegelesid või kaua seal olid elanud. Võib-olla ema teadis rohkem, kuid lapsed 
tavaliselt vanemate jutte pealt ei kuulanud, tegelesid oma asjadega. Pärast sõda 
Aime Karm töötas vist muusikakoolis õppejõuna. Erna Põldur elas naaberma-
jas (praegu Jaani 20) teisel korrusel vasemat kätt kaasüürilisena. Miks ta oma 
kahetoalisest korterist loobus, ei tea. 1949. a. ta küüditati, oli ostnud Siberis 
maja ja tagasi tulles oli olnud jõukam kui enne. Pr. Kuruk suri vist ka 1949. a. 
Hilja Uusvell abiellus, kuid tema mees suri lastehalvatusse, kui Eestit tabas epi-
deemia. Teistest pole ma midagi kuulnud.

Jaani t 16 hoone aastal 1989 vahetult enne renoveerimistööde algust. 19. sajandi Tartu linnakodaniku majamuuseum ava-
ti selles majas 7.07.1994. Foto: ARC Projekt.
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Eda Tootson’s reminiscences 
about her life at 16 Jaani Street 
in the years 1937–1944

Summary

Th e Tartu City Museum has decided to publish Eda Tootson’s reminiscences 
about her former home at 16 Jaani Street in Tartu, where the family resided in 
the years 1937–1944. At present the building houses a branch of the Tartu City 
Museum – the 19th-Century Tartu Citizen’s Home Museum. 

Eda Tootson was born in Tartu in 1927 and lived here until 1944, and then 
again in the years 1948–1954, when she was studying medicine at the Univer-
sity of Tartu. Her memories give us a picture of a home in the last years of the 
Republic of Estonia through a child’s eye. Th is period was followed by the Sec-
ond World War and the concurrent occupations. Eda Tootson’s reminiscences 
were written down in 1994, when she was 67 years old. Th ey constitute a frag-
ment of the 265-year history of the building of the Tartu Citizen’s Home Mu-
seum as well as the history of Tartu. 

At present Eda Tootson is eighty-two years old and lives in Viljandi.


