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Hans Kalm – Eesti 
vabatahtlik Soome 
Vabadussõjas ja 
Soome vabatahtlik 
Eesti Vabadussõjas
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2009. 358 lk. Originaal: Jaakko 
Heinämäki. Hans Kalm. Vapaussoturi ja 
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H ans Kalmu1 tuntakse meil eelkõige kui Soome 
vabatahtlike juhti Eesti Vabadussõjas. Kuid 

tema tähelepanuväärsest rollist Soome Vabadus-
sõjas teatakse hoopis vähem. Kuna Hans Kalm 
elas pärast vabadussõdades osalemist vaheldumisi 
Soomes ja Ameerika Ühendriikides, siis ei teata 
sellest tema eluperioodist Eestis kuigi palju ja 
selgub, et mitte eriti ka Soomes. Nüüd on saladus-
katet siiski kergitatud ja seda on teinud dr. Jaakko 
Heinämäki, kes kirjutas Hans Kalmust raamatu, 
mis on nüüd eesti keelde tõlgituna ka Eesti 
lugejate ette jõudnud. Autor kirjutab eessõnas: 
„Raamat ei ole rangelt formaalne uurimus, vaid 
harrastusest sündinud ning enam-vähem vabas 
vormis kirjutatud elulugu, millele olen lugemise 
hõlbustamiseks lisanud oma kogemusi ja fiktiiv-
set ainestikku, mis on tekstis kergesti äratuntav. 
Materjali kogudes pöörasin vähem tähelepanu 
sõjaarhiividele, millega on paljud teadlased ja 
muud asjahuvilised juba tutvunud ning mida on 
võimalik kasutada ka edaspidi. Rohked uurimused 
ja artiklid on oluliselt soodustanud töö laabumist 
ning kergendanud ajalooliste seoste mõistmist.“

Põllumehest sõjameheks

Hans Kalm sündis 21. aprillil 1889. aastal Vil-
jandimaal Kõo vallas Kotsama külas Taarasaare 
talus. Ta õppis Paides, Tallinnas ja Heinastes, 
seejärel veel Soomes, kus lõpetas 1912 Päivölä 

1  Nii on tema nime reeglitekohaselt käänatud raamatus, ise kasutas ta soomepäraselt Kalmi ja ka varasemas 
kirjanduses esineb tema nimi sellisel kujul.

põllumeestekooli ja 1914 Mustiala kõrgema 
põllutöökooli. Temast sai Pärnumaal Laiksaa-
re põllutöökooli juhataja, kust ta aga peagi 
mobiliseeriti tsaariarmeesse. Kalm tegi läbi 
lipnikukursuse ja osales Esimeses maailmasõjas 
Riia ja Üksküla all ning Ida-Galiitsia rindel. 
Hans Kalm ülendati 1915. aastal kapteniks, ta 
sai neli korda haavata ja vapruse eest Stanislavi 
III järgu, Anna IV, III ja II järgu ordeni ning 
Georgi IV järgu risti. 

Soome Vabadussõjas

Hans Kalm tuli Eestisse, kui siin hakati rahvus-
väeosasid moodustama, kuid bolševike poolt või-
mu võtmise järel läks Soome. Seal organiseeris 
ta veebruaris 1918 soome vabatahtlikest Põhja-
Häme I pataljoni, mis sai Soome Vabadussõjas 
tuntuks rohkem kui Kalmu pataljon. Pataljoni 
asutamise päevaks oli 23. veebruar 1918, seesa-
ma päev, mil Pärnus kuulutati välja Eesti Vaba-
riik. Oli see kokkusattumus või mitte?! Igal juhul 
etendas eesti vabatahtlik Hans Kalm Soome 
Vabadussõjas küllaltki märkimisväärset osa. 

Kalmu pataljon, kus oli esialgu kolmesaja 
mehe ringis,  hakkas tegutsema Kuhmoineni all 
Tampere rinde vasakul tiival kevadtalvel 1918. 
Kalmu taktikat iseloomustas kiirus ja vaenlase 
psühholoogiline mõjutamine, mis tekitas sega-
dust, ja seda ära kasutades õnnestus tal lüüa ka 
ülekaalukaid jõude. Vahepeal majoriks ülendatud 
Kalm oli esimene „valgesoomlaste” ohvitser, kes 
20. aprillil kohtus Lahtis linna punastelt vallutanud 
sakslastega. Viimased olid Soome senati poolt 
appi kutsutud ja saabusid Saksa kindrali Rüdiger 
von der Goltzi üldjuhtimisel aprilli alguses 
Hangosse. Kui Eesti ajaloos on kindral von der 
Goltzil läbinisti negatiivne roll, siis Soomes pee-
takse teda tänaseni suurt austust väärivaks kan-
gelaseks. Lahti linn vallutati Saksa koloneli Otto 
von Brandensteini brigaadi poolt, kes oli Tallinnast 
tulnud Loviisasse 7. aprillil. Edasi tegutses Hans 
Kalm juba tihedas koostöös Saksa vägedega, kuni 
punased said lõplikult lüüa. Hans Kalm määrati 
sõjavangide ja -põgenike laagri ülemaks, mis oli 
tolle aja olusid silmas pidades vägagi komplitsee-
ritud ülesanne – ja tõi talle komplikatsioone kogu 
edaspidises elus. Kuigi Hans Kalmu autasustati 
Soome IV ja III järgu Vabadusristiga, on siiski 
alust arvata, et isepäiselt tegutsenud eestlasest 
väepealik eriti ei sümpatiseerinud Soome vägede 
ülemjuhatajale Mannerheimile. Saksa keisri nimel 
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annetas kindral Rüdiger von der Goltz Hans Kal-
mule II klassi raudristi. Kuulsusrikas Põhja-Häme 
I pataljon liideti aga teiste väeosadega ja sellest 
pettunud Hans Kalm kirjutas 25. juulil teenistusest 
lahkumise avalduse. Teenistusest vabanenud Kalm 
pani kirja oma sõjamälestused „Kalmin Pataljoona 
Suomen Vapaussodassa”, mis ilmus trükis 1919. 
aastal, kui ta ise oli vabatahtlikuna osalemas juba 
Eesti Vabadussõjas.

Eesti Vabadussõjas

1918. aasta lõpus moodustas Hans Kalm Soome 
vabatahtlikest Põhja Poegade pataljoni. Kalmu 
väeosaga liituti tänu tema karismaatilisele isik-
susele ja Soome Vabadussõjas saavutatud reno-
meele. Teiseks samavõrd silmapaistvaks Soome 
vabatahtlike juhiks oli rootslane Martin Ekström, 
kes oli samuti vabatahtlikuna osa võtnud Soome 
Vabadussõjast ja juba jaanuari algusest osales I 
Soome Vabatahtlike Salgaga sõjategevuses Nar-
va suunal. 1919. aasta jaanuari lõpus jõudsid ka 
Põhja Pojad Tartusse ja läksid sealt edasi Valga 
alla rindele, võtsid osa Paju lahingust, Valga ja 
Marienburgi (Alūksne) vabastamisest ning seejä-
rel ka lahingutest Pihkva all. Hans Kalmu juhitud 
Põhja Poegade koosseisus oli 54 ohvitseri, 272 
allohvitseri ja 1788 sõdurit. 1919. aasta kevadel 
tegevuse lõpetanud Põhja Pojad kaotasid lange-
nutena 116 meest, haavatasaanuid oli 214. Kolo-
neli aukraadi saanud Hans Kalmu teeneid hinnati 
Eestis kõrgelt – talle annetati Eesti Vabadusristi 
I liigi (sõjalised teened) 1. järk ja II liigi (isikliku 
vapruse eest) 3. järk ning hiljem veel Kotkaristi 
II klassi teenetemärk mõõkadega. Samuti sai ta 
tasuta talukoha. Meie lõunanaabritelt sai Hans 
Kalm Läti Karutapja ordeni III järgu.

„Laidoner muu seas iseloomustas ooberst 
Kalmu, „Põhja Poegade” ülemat, ja ütles tema 
kohta, et ta olnud väga tormakas. „Aga suure 
töö tegi siiski ära,” lisas Laidoner juurde, kes veel 
järgmist seletas: „Kalm oli samasugune kui Pitka, 
kes arvas, et mida tema teeb, see on ainuõige ja 
kõige tähtsam. Käskusid oli neile anda raske, ei 
tahtnud täita, see näis riivavat nende enesetunnet. 
Kui midagi tahtsid nende kaudu läbi viia, siis tuli 
neid sugereerida kaudselt selleks, et nad ise lõ-
puks tuleksid oma kavadega, ja sarnastega, mida 
ma ise tahtsin teostada. Kiitsin siis need hääks ja 
nii, nagu oleks need nende isiklikud plaanid; vahel 
oli neis küll mõndagi läinud viltu, aga sellest ei 
tulnud välja teha. Ega see kellelegi halba ei tei-
nud, kui mõned arvasid, et nemad on ainukesed 
isamaa päästjad. Sarnaseid isamaa päästjaid oli 
palju. Minu sihiks ülemjuhatajana oli üldse või-

maldada igale oma initsiatiivi.”” Nii kirjutas oma 
päevikusse 1929. aastal Voldemar Kures.

Eesti Vabadussõja kohta pani Kalm mälestu-
sed kirja ja avaldas need 1921. aastal pealkirjaga 
„Pohjan poikain retki”. Selle eestikeelse tõlke 
„Põhja Poegade retk” on 2008. aastal välja and-
nud Viljandi Muuseum. 

Sõjamehest arstiks

Kõnealuse kirjatööni on ajalugu Hans Kalmu 
tegevusest Talve- ja Jätkusõja päevil vaikinud, 
nüüd saab teavet sellegi kohta. Dr. Heinämäki 
kirjutab raamatu eessõnas: „... peategelase 
elutee osutus palju käänulisemaks, kui olin ar-
vanud. Kalmu pikkade välismaaeluperioodide 
ja poliitiliselt tundlike sidemete tõttu olid jäljed 
kohati täielikult kadunud, delikaatset materjali 
oli teadlikult hävitatud.” 

Raamatu autor on suutnud asjatundlikult 
käsitleda kaht täiesti erinevat, isegi vastuolulist 
Hans Kalmu palet: ajalugu tunneb palju arste, 
kes sõdades silmapaistvalt tegutsedes saanud 
kõrgeid aukraade ja aumärke, kuid küllaltki 
ainulaadne on koloneli aukraadi välja teeni-
nud ja mitmeid kõrgeid aumärke saanud Hans 
Kalmu otsus hakata tsiviilelus meditsiiniga tege-
lema. Siinkohal oleks võib-olla liialdus öelda, et 
Hans Kalmu meditsiinialane tegevus toitumus- 
ja ainevahetushäirete ravimisel oli teedrajav, 
kuid teedotsiv oli see kindlasti. Siiski pidi ta 
oma uuenduslikust arstipraksisest loobuma 
Soome konservatiivse meditsiinibürokraatia 
tõttu. Välistatud ei ole ka see, et sügavamaks 
põhjuseks võis olla Hans Kalmu „verine valge” 
minevik ja kompromissitu antikommunisti kuul-
sus. Nii suri Hans Kalm 1. veebruaril 1981. aastal 
Jyväskyläs  üheksakümne ühe aasta vanuselt 
avalikkuse poolt pea täiesti unustatuna.

Ei saa küll öelda, et ajalookirjutajad oleksid 
Hans Kalmust siiamaani päris mööda läinud, 
kuid seni puudus temast terviklik elulookäsitlus. 
Tänu Jaakko Heinämäkile (sünd. 1938), kes oma 
doktoritöö on küll kaitsnud metsandusalal, on ka 
Eesti ajaloohuvilistel võimalus saada teada palju 
uut ja huvitavat ühe oma suurmehe eluloost. Dr. 
Jaakko Heinämäki raamat „Hans Kalm. Eesti 
mees kahes Vabadussõjas” on aga järjekordne 
tõestus, et Soomes uuritakse Eesti ajalugu palju 
suurema tõsidusega kui meil... Soome ajalugu.

Peep Pillak


