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 D O K U M E N T  J A  K O M M E N T A A R  

Vello Helk 

  2005. aasta viimases Tunas ilmus tõlge 
taanlase Jens Peder Anderseni mälestustest 
Haimre mõisa valitsejana revolutsiooniaastal 
1905. Sissejuhatuses on öeldud, et pärast lühi-
ajalist viibimist Venemaal tuli ta 1915. aastal 
tagasi ja sai jälle valitsejaks ühes Läänemaa 
mõisas, mille nime ta aga ei maini. Vahepeal 
õnnestus Taani Riigiarhiivi abil see koht üles 
leida, sest Andersen esitas pärast sõda taot-
luse sõja ajal Vene sõjaväe poolt tekitatud 
kahjude hüvitamiseks, kokku 14 394 rubla 
ulatuses.1 Taotluse registreerimisest selgub, 
et Andersen oli valitseja Mihkli kihelkon-
nas Oidrema mõisas, praeguse Koonga valla 
territooriumil. See oli 3725 hektari suurune 
rootsiaegne rüütlimõis, mille juurde kuulusid 
Karinõmme kõrvalmõis – 2063 ha –  ja Väänja 
karjamõis. Nendega seoses mainitakse nelja 
küla: Emmu, Oidrema, Paimvere ja Tõitse.

1905. aasta rahutuste ajal jäi Oidrema 
mõis põletamata. Ülestõusnute relvasta-
tud salk sõitis regedel mõisa, paruni relvad 
võeti kaasa, purustati mõisa sisustus ja lasti 
jooksma viina- ja veinitagavarad. Ka karistus-
salgad polevat siinseid inimesi arreteerinud 
ega peksnud. Tõnis Braksi arvates polnud 
tookordne omanik, parun Maydell, vist väga 
verejanuline mees.3

1913. aastal oli mõisa omanik Erich von 

Taani mõisavalitseja elamusi 
1917. ja 1918. aasta Eestis

Rosen, kuni 1917. aastani parun Schilling ja 
pärast teda Berend (Boris) Hermann Otto 
von Wetter-Rosenthal (1874–1940), seega 
ka kõnealusel ajal. Ta oli aastast 1914 Ees-
timaa rüütelkonna esimene sekretär, kuni 
enamlased ta vangistasid ja jaanuaris 1918 
Siberisse saatsid. Pärast tagasijõudmist Ee-
stisse võttis ta Läänemaa saadikuna juulis 
1918 osa maapäevast Tallinnas. 1919. aasta 
maareformiga tema mõisaomand võõrandati, 
aga talle jäeti Oidrema südamik. Tema bio-
graafias on märgitud, et aastal 1915 pidas ta 
Eestimaa rüütelkonna poolt läbirääkimisi K. 
Pätsiga Eestimaa omavalitsuse uuendamise 
asjus, võttis osa vastava eelnõu koostami-
sest ja avaldas 1914. ja 1915. aastal Tallinna 
Teatajas rea artikleid eestlaste lepitamisest 
baltisakslastega.4

Kahjuks ei räägi Andersen oma väga isi-
kukesksetes mälestustes midagi oma suhetest 
mõisaomanikega. Ta meenutused pakuvad 
isiklikke lisamuljeid tolleaegsele olukorrale, 
eriti esimesel perioodil. Ettekäändel, et vara 
sakslastele ei jääks, rüüstasid Läänemaal mit-
med väeosad mõisaid, tapsid tõuloomi, viisid 
ära hobuseid, hävitasid ja rikkusid inventari 
ja tagavarasid. Kubermangu komissar Jaan 
Poska pöördus iga kord sõjaülemuste ja or-
ganisatsioonide poole, kuid tagajärjeta.5
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