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~ Rapla krutsifiks on ainus säilinud 
skulptuur kolmest võidukaareliguu
rist, mis on v/llmistlllud Rein-Wesl
laali traditsioonides 1 S. saj . viimasel 
veerandil. Rapla kruhifiks; välimus! 
on eelnevatel aastakümnetel kordu
valt uuendatud. Krutsifiks; viilTWln e 
asukoht Rapla surnu"io kabelis viis 
puidu pehastumiseni ja värvicaile ir
dumiseni. Tugevdada oli vaja nii pui
tu kui värvikate!, mis nõudis kOll
servaater J. Gensilt püsivust ja 
<!Jega. 

Reisikohver Saaremaa Koduloomuu
seumis! (SM 9866: 22) on kaunis oma 

. metalldetailide poolest, millede "bil 
Idnnitub kirstu nahkkIIle ja lein! 11.1-
kustub . Halbade siilitustingimuste 
tõHu olid pehastunud põhjalauad. 
korrosioon oli hävitanud metallnlle
'lId ja kahjustilloud sepist. Korro
sioon eemaldati elektrolüüsi meelo
dil, pehastunud detailid asendati 
uutega. Reisikirstu pu itosad ennis
tas J. He inla, metalldetailid H. Vil
ja, nahkkaHe R. Paas . 



Tallinna Toomkirkus asuv Johan von 
Baggenhufwudhi vappepitaaf on tüü
piline eesti kõrgbaroksele nikerdus
kunstile. Omarplastiliste figuuridega 
jaaiuursete akantusvi"'idega kauni,
tatud mälestusvapp pärineb 18. sa
jandi algusest ning kuulub arvata
vasti Tallinna puunikerdaja Chr. 
Ackermanni koolkonda. Polühoomia 
oli osaliselt varisenud, sinised ja 
punased toonid o lid pleekunud, me· 
!allisisaldusega värv oksüdeerunud. 
"I<adusid esines ka nikerdusle osas. 
Puidu ennistas E. Kaljo. polükroo
mia konserveerisid E. Tromp Ja J. Ku
kina. 



Tallinna valgeparkalite ametilaegas 
(Tallinna linnamuuseum TlM 5702) 
kannab sisekaanel polükroomsetmaa_ 
lingut ja daatumit 1667. Samasse aega 
kuulub arvatavasti ka iseseisva valge
parkal ite !sunfti teke Tallinnas. Laeks 
väl isküljed on kaetud figuraalse kom
positsiooniga - hüplevad hirved ja 
ükssarved, mi s aga üldise ladestu
nud mustuse ja kattelaid tumeflemise 
tõ ttu o lid vaevumärgatavad . Maaling 
laeka siseküljel ulatub ka metall_ 
osadele, viimaste tugev korrosioon 
raskendas maalikihi kinnitust. laeka 
maalingud kOnlierveeds E. Tromp, 
metallosbde restaureerimisel kasutas 
H. Vi lja ultraheliseadeldist. 



ENE TROMP - maalikoluervaator -
on sundinud TaUinOtls. Lõpetanud 24. 
Kk. , j.ltkas ta eriittit omanditmiseb 
õpinguid Leningritdi V. Serovi nim. 
kunstikoolis, mille lõpetas 1980. li . 

Esimeseks löökohitk s sai Vene Muu
seumi restllureerimisosakond. Restau
reerimistegevuse itvardudes Eestis 
nititses E. Tromp Tatl inna ja asus 

töõle Vitbariiklikku Res taureerimis
keskusse. 

Saollremaa Kodu loomuuseumi kogu
des! p.'irienv Ansekiila ki riku vollna 
ollitarimaal "Kristus ristil" restauree
rili Ennistu skojas " Kitnut" aastatel 
1988 ... 1990. Algselt halvas seisund is 
(toimunud, rebanditega, lõuendi- ja 

värvikadudega) maal on resfaureeri
misj.lrgselt taas nähtav kogu barok
' ikus värvikUl luses . Tõenäol iselt mõ
nele eeslimaisele provintsimeistri le 
omistatav, veidi naivislliku klisillus
laadiga altarimMI on arhiivimater_ 
jalide oII lusel doll teeri!oIIv 17. sajollndi 
lõppu, hiljemalt 18. sajollndi algusesse. 
Maali restaureeris E. Tromp. 



Tool 1-2 Tartu linnakodaniku bii
dermeier 
tugitoolid 
Kohaliku meistri IflÖ (1) a . 
1830- 40 

Tool 3 

Tool 4 

Biidermeier tugitooi 
Päritolu teadmata a. 
1830-40 

Tugitool a. 184()-60 
Eesti ilMIii meistri töö (1) 



Narva Linnamuuseumile kuulub tund
m.,tu kunstniku loodud paraadportree 
Ann" Ivanovnast, Vene keisrinnu' 
tltIstate l 1730 .. . 40 (N LM AJ. 5: 13). 
Portree toodi restaureerimiskeskusse 
tugevalt mUrdununa, tumenenud ja 
kipratõmbunud I"kk-k"ttega, hõõrdu
misjalgedeg". Origin""lmaalingut 
k.,hjustasid mitmed p"randused ja 
ülem<1alingud. Ennistas E. Tromp . 

ENN IST USliODA .. KANUT" 

Pikk 2. T IIUi,1ll 

T EOSTAB KA ELAN IKKONNA LE 

AJA L 0 0- JA 
K U LT UU RI VÄÄRTUSTE 

KONSERVEERI M ISTÖID: 
• obJektide uu rimist fü iiJiklllh-keemili lle menetluste ~b i l, autoriuse, stiili ja s.isundi 

miili ramis' Ja fikseerim ist folodel 
• õ li- Jllllllwelmllalide, sku lpluuride, moabli, kullalud r~"mide , kera"mika, porhel"n

j" kiliIIsesemele, vUrismelllllesemele, kellade, dokumenlide, grllyüüride ja vanade 
nahkkoSidele jll " Ibumile, tekstiiles ... mele konserveerimid 

• koopiale ... almislamisl vanadesi lippudesl, rahyarõiyaseelikuleil, likandeisl 



PSrnu Koduloomuuseumile kuuluv 
tundmatu autori õlimilal "Mailstik 5"
damilga" (PM K279) kuulub 19. sa
jandi keskpilika. Mailiii vajas konser
veerimisl oSilliselt mahilkoorunud 
maalikihi ja krundi kilo d maali üle
mises osas. Kogu maali pinda kilt
tis ülespoole pöördunud servadegll 
krilkelüür. VilrllSemilte parlinduste 
toneerin9 oli tumenenud, samuti maa
li kaHekiht. Konserveerimisel kinni
tati ja pehmendati krunt ja m"ali
kiht, tumenenud toneerin9ud j" Iilkk 
eemaldati. Taastati krunt, uued 10-
neeringud õlivärvidega teostati kilt
teilib!. Maali konserveeris E. Tromp . 
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Isemajandava Eesti harmoonilise 
areugu 11beks tingimusr.ks (111 t~ma 

rahvuskultuuri vaba areng. Algas ju 
uutmine Eeslis laui va revolubiooniga. 
mis haarali endaga noored ja vanad . 
Oh~ks oluliseks j.QOnck'!"'prae~~ajal 
on meie minevikuajaJ oo austamine 
- muinsuskail~~. 

Res Laureerimiskeskuse ülesanne 011 1 
olla kursis maailma res taureerimis· 
t~aduse saav utus tega. On vaja haaku· 
da aktii vs~ lt naallermaade leoree tilise 
mõtte areu!lusuundad~ga , milleks an
dis võimalwe Eesli iseseisvumille. 
Osavõtt rahvusvah~ li s lcst s iimpoos
iwnitcst Offenbachis (SLV) ja Ves· 
l.premis (Ungari ) võimaldas Vabariik· 
likul Restaureerimiskeskuscl esma
kordselt esi tada kokkuvõlleid Ollla 
t öö.~uufl(lad~s t ja lutvus tada prob
leemseid re s laureerimi.~tÕid . Tiiõle
ping Deuhchr. Bücherei ja Vaba
riikliku Res taureerimiskeskuse vahel 
tagas kahenädalase praktika saksa 
meistril e kae all. samalaadne õppe
reis meie teks tiilires tauraatoritel e sai 
teoks Saksa Ajaloomuuseumi abi

S' · 
Et vi imas te aastate restaureeri 

misobjektid kuuluvad baroki perioo
di , kasvas vajadus lähemalt tutvu
da Läänemeremaade r~s taureerimis
keskuste e rialas te publik a tsioonidega 
ja luua isikkontakte. Meil e on 
abiks olnud H. Euksela Soome 
Kansalismuuseumist, Fred Allik LUII
di rc.stallreerimiske.~kuses\. Jan Ros
vall Gõt~borgi iilikoolist jt . 

Huvi meie restaureerimiskeskuse 
too vastu Oll tekkinud mitme liia 
spetsia li.~ lid~ hulgas. Keskust on 
külas llUlud kolleegid SDV-st, Unga
rist , Taanist, Roots is t. USA·st jm_ 
Ulatuslikumaks koostIXiks Oll te inud 
e ttepaneku Giitebürgi ü likooli kon.~er 
veerillliskateeder ja Bratislava Tar
bekunsti ü likooL Oma publikats ioone 
on ki nkinud Stockholmi LinnaIRuu
~ewn. 

1990. 8_ detsembris Tilllinilas 
korraldatav sümpoosiwn ja Leedu. 
Lati ja Eesti restaureerimiskeskuste 
näitus ~ Reslaur~critud barokk-kunst 
Ba ltikumis~ toob kokku arvukalt 
spetsialiste Läanemeremaadelt , osa
lIõtusoovist on teatanud ka Tokyo 
Üliko(ll. 

Oma kul~emcisterlikkust Piiuame l 

I
süvendllda s 1I\'ekoolide kaudu. milleks 
annab h~u \'õimalllse RK filiaal 
Hiiwnaal . Loengute läbiviimiseks I 
tekstiiiide restaureerimiseks nII olIla 
nõusoleku andnud mitmed Rootsi 
kolleegid. 

Meil rcstauree ritallad ajaloo- ja 
kunsliväärtw!I:<l Oll osa ma ail mu 
kultuuripärandist ja seetõllu on 100-
muJik ning vaialiil. koosloo kõigi 
rahvast~ga·. I 

Käesolevartiklite kogumik (In 
kokkuvõte RV toost 1989. aastal ja 
mõcldud ajaloo- ja kultuurivaartus i 
prnpageeriva kirjandusena keskkooli 
de süvaprogrlUIlllliga aja l (K>ÕPetus~s l 
Ija Iisamaterjalina uliõpilas te le, aga 
ka kultuuriväärtus te hoidjate le ar
hih'ides . rUlUllatuktJgud~s ja muuseli
milles. 

Ennis tuskoja ~ Kanut ~ direktor 
Endel Va lk-raIk 

KESKKONNA MÖJUST 1 

KIVIST JA KIPSIST 
KULTUURIV AÄRTUS

TELE 

Kugu maailmas räägitakse üha I 
rohkem ja murelikllmal! viiliskesk
konna laastavasl toimes t Maa elu· 
vonnidele, sealhulgas ka inimesele. 
Inimtegevuse intensiivistumine, ener
geetika. töõstus~ ja transpurdi kiire 

I 
areng on rikkunud looduse iseplI
has tusvõime\. mis tõttu keskkonna 
saastatus kasvab hirmuaratava kii 
rusega. Okoloogilised uuringud nõua· 
vad vaga s uuri summasid . Ka 
puhastusseadmete ehitamine ja jäät
me lela tehnoloogiate rakendamine on 
seotud väga suurte kulutus tega. 

I mis kõhnema rahakotiga riikidel. 
sealhulgas meil. e i luba kõiki 
vajalikke meetmeid rakendada ning I seetõttu saasteainete paiskamine loo
dusesse jätkub. Saaslahes Oll ini
mc~e jaoks kohat i jõudnud tervis t
kahjus talIa piirini. kuid uurimused on 
naidanud. e t kultuuriväärhls te , seal . 
hulgas kivist ja kip~ist mälestiste 
vastupidavus otsese kontakti korral 
saastatud väliskeskkonnaga on veel
gi \'äiksem. 

Eesti maal UII julJM sajandeid 
kasutatud kive hoonete ehitamiseks , 
tarbeesemete valmistamiseks ja s il 
maHu lOOllIiseks. Keskkonna otsese 
j a lIahetu mõju all Oll ehitised~' 
sk ulptuurid , mOflwn endid. plaadid 
jne. Tihti un nad värvuseit muutu
nud tumeduks või luhmiks , pinna. 
kiht krobeliselr!; , pOOr.Jeks ja pragu
liseks,_ il9!!I!lu'" on valg!!d , kolla-

kad. hallikad soolakris tallid , mitme
sugused samblikllft. Halvimal juhul 
on kivi tükkideks purunenud või 
täiesti murenenud . Kõik see näi 
tab, el õhu saastatus Eestis iiletab 
igasuguse piiri. Ökoloogiaproblee
midega tuleb kokku puutuda ka 
arheoloogili.~te objektide puhul. Saas
tunud pinnas ja pinnaveed "õillad 
maapõue l»eidus seni säilinud ese· 
meid lugevas ti kahjustada. eriti 
ühekordse tugeva saas te korral. 
Arheoloogilis t~1 kuevamis tel peab 
kindl as ti arves tama keskkolmavahe
tusest tulenevaid muutusi lIin g ta,ga
ma muinasesemetele õigelUad ja pari
mad s äilimistingimllscd. 

Probleem ide keerukust keskkonna 
ja kultuurivfliirtus te omll)'ahel is tes 
suhe tes on spe tsialistid tead vustanud. 
kuid e lanikkond ja ka maIes tis te
ga vahetuil kokkupuutuvad inimesed 

malesti s te kaitse inspektorid , 
ennis tajad. llIuins llskaitse tooruhmad 
jne. - e i oska neile vajalikul 
tasemel tah~l~panu Muin
suskailseliikumise t 
tis. keskkonDa väga halb 
kultuurimalestis te kehvolukord 
nivad meid kõiki olemasolevatesse 
probleemillesse suvenema_ 

1. EESTIS ENAMKASUTA
TAVAD KIVIMID JA NENDE 

t KOOSTIS 

• LUDJAKIVI e. PAEK IVI ja MAn
MOR on kõik keemilis~ 1I välj en
datavad valemiga CaC0 3. Lubjaki
vimid ja marrnor on moodus tunud 
e lusorganismide osavõtul muistse.<; 
meres miljonite aastale vältel. I 
* DOLOMIIT on kaks\k.sool. lIalemi · 
ga CaC03·MgC03 või CaMR (COJ)z. 
* KIPS on IIMJlluses mille raal 
CaSO .. · 2 ~hO_ Selle põle tamise11M ... 
H'I()OC juur~s eraldub osa kristall
vees t niug saadakse põletatud kips e. 
kipsipulber : 
CaS01' 2thO=CaSO .. · t .5 HzO+O.5 
IhO_ 
I Põletatud kipsi e. ki ps ipulbri 

. segamisel veega toimub vas tupidine 
protsess ja mass kivist ub kris tall · 
ühendi tekke tõttu . Sagel i va lmis
tutakse kips ist marmorskulptuuride 
koopiaid , ka ()ma~lIe skulptuure. 
surimaske jne . Oma keemiliste 
omadus te pooles t sarnaneh pii le tatud 
kips loodus like kivilliitega . 
* GRANIIT - põhikoostisainekll 
Oll ränidioksiid e. kvarts valemi-j 

I
ga Si02. Sõltuvalt raualisandit esl 
on kivimi värvus kollakast punakas

I pruuninL 
.. PÖLDPAGU , VILG UKIVI ja PAE
VAKI\'l on ränihape te soolad e I 
s ilikaalide - looduslikud 
mis s isaldavad alurniiniumi. Ka I 



TÄNAPÄEVA PABER 
JA SELLE 

KONSERVEERIMISE 
PROBLEEME 

Alutes möödunud sujulldi keskpai 
Kils t. mil toimunud tÕÕS ILLSliku püürde 
tulemusena luli kas utusele puiUsellu. 
Jouspaher, on pabe ri kvalitee t võrreI 
d c!> cclne"1l kaltsupaberigll tunduvalt 
1:II1Henud . 

Kõikides arenenud maades Oll lek
kinud probleem . el urhiividesse ja 
rlUlIlIiltukogudessc kOl,lutud müüdu 
nud sajandi puill'iclluloospaberile 
trÜk it ud dokumente I tu l .. varsti enam 
... {)imalili kasutada. 

Es imesi katse id puilbelluloospabe
ri konsen 'cer imiscks lehli juba mõõ
dlUlUrl sajandi lõpul ja selles t ajas t 
peale ots ivad rcs launullorid · kollscr
vlllllorid uusi "1I~ ne tlllsi , mis võimal 
d aks id peatada patM! ril> loimuvli vanu 
nemispro tscss i uinH muuta pehkinud 
dokllluc lldid uue.~ li k a.~ lIll1skõlblikcks . 

Klic ... olev d iplomilöö annab ülevaa 
te, m ik .~ toimub pa beri kiire vanan e
mine j a milliseid meetmeid on kas\l 
lusele võelud sell e pidllrdamisek.~ . 

Alus luseks he ideti pJtk paberi ajll 
lukku , võrreldi kalts UI)aheri valmis 
lII liiise tehnotooMial liinapäevase Jluil 
tSclluloospaberi tehno loogiaga. Sel 
gU!!. e t toos tus likul ja kiirel tehno
lougial on hulk vajakajaamisi , mis 
põhjus taVad kii re \' iln auemise: kõrge 
ligniinis isaldusesa tselluloos ja pui . 
(Iumas~, happeilsed li ~ nndid . kuivata
misel kõq j:e LetllJlenlluuri kasutami 
ne jms. 

E t mõis ta vananemise põhjus i, tuli 
s ilveneda Iselluloos ikecmiaue. Se:lgu
s id põhjused. miks happeline kesk
kond, te nnilised mõjutused . tigniilli 
siialduse kõrge protsent tooraines 
jms , viis id ves illiks idemc ja monomee
ride ahe la lagunemiseni. 

Tlltvlld e.~ 37 pa beri~ol'di koostise. 
omaduse ja kas ulusvuldkollnaga. saa 
di e ttekujutus konkree tseles t paberi 
sortides!. lIIis konserveerimiseks-res
taureerimiseks vajalike abivahendi 
tena või ennis tamisobjcktidena Oll 

res tIIuraa lori-kunscn 'aatori igapäeva 
ses löijs kas uh.llicl. 

LÕI)uks vaad eidi liinapiievll pcn
pektiivikamaid konserveerimilimeetu
deid , mida kasutatakse jubtivales 
puittse lluloospaberi e nnistamis~a
kondades USA-s j a Lääne-Eurooplls. 
E ri.!! lad a võib kaht. ee.~miirkidelt ja 
tul emus ie it e rineva t .!! uundll . Ohl' 
t!Csmiiq;:ik!< on võimalikult kiiresti 
peal lada paberis to imuvad vanllnelllis 
protsessid . säilitad l!s objekti sellise 
na. see mnmt' ndil t j , 

teise suuna raames kw~ldak se lisaks 
pabe ri r\'anau emis protsesside penla· 
!IIisl'ks ka pabermate rjal idele endi .~e 
kllsutamis tu~evusc andmjse~a. 

Käcsoh~ \'1l dipl omitõö Uks ek
semplar jiiäb Ennis tuskulla ~ KilliUi M, 
kus seda lill võimalik kas utadll kui 
praegu maai lmas vaJitse\'a olukorra 
1I1evaadel vastan d h!l'Inal. 

Ra ivo Paas 

t8 . jaanuaril 198U orgnnis~ ris RK 
kohtumise Liiuna - ":e.~ ti muuseumide 
peavllrahoidjatcgll. TO Ajaloomuuseu
mis. milles osales 2:1 es indlljllt. 

• •• 
19I-I!I. aastll jaanua ris s tllzeeris RK -s 
N. Gasparjan Ameerib Riikl i"kus l 
":tno~rllafillmlluscllmi.~ t . ... 
IUS9. flllsta veebrUtlris s tn2ceris RK -s 
IUlherlll1l terjal ide res taurf'e rimise al III 
N. Mlhhailenku Na rvll Linnllmuu
seumis t. 

• •• 
7 ... 14 . mail OS Illes rah vusv ahelisel 
sli"'I'I}(Js iumil OFfcllblle his (S LV ) Hk 
direktor E. Vnlk- ralk e ltekandega 
~Pe t er SchötTe ri töökojas valmis tatud 
illkunaahelkiiite ( 1<17 5) I"f'staureeri 
miscsl ;' . Kiilas hlii J . Gutenberg i 
trükikuns timuuseumi Ma inzis. Ge r 
maani AjatOII Muuseumi res tauree ri 
rnis ti"lÕkudali id jne.. e ravii li iliselt 
Bayeri Hiigiraamatukogu Res tauree· 
rimi s ins tituuli Mlin ehenis jll seal set 
Hllhvllflluuseumi . 

• •• 
1 ... 1-1. juulini toimus rahvusvah eline 
seminar Veszpremis (Ungari ) . kus 
vaatluse IlII olid melallide konser
v('erimise prohleemil!. In' osakonnll 
jllhutaja H. Viiljn uS !lk~ seminarit 
(' ltekalld ega ~ TallinlHt Linuamuuseu
Illil e kuuluva valge parkilIite ame ti
laeka ( 1667 ) rcs t ll urecrimises t ~. 

• • • 
Septembris olid vahetusstduuris 
RK -s unt-luri res l:lurJHltorid - Helll 
rlx Kastaly Ungllri Hahv,,~ arhiivilit 

ja Marta Kirkh. 

• • • 
Septemhris külas tas id RK biolt1OHia . 
doktor J. ,,"yuaksha Sallõkov-Sl~edri 
ni nim . avalikus t rtuunalukogus t ja 
lehnikateaouste kandidaat T. Sidja . 
kina ü leliiduli ses t Mikroorganismide 

I 

Seplembris kiila.s RK 10 root~ i Ja 
taani !"e-~ taureerhl1isula üliõpilas t Gö
teborgi ülikooli Kultuurivarade kon 
sen 'cc rimis ins liluudist Magnus Lind· 
grt!ni juhtimisel. 

• •• 
Kiie \·j RK -s t olid külas restauraato
rid A. Poruckov, V. Uurkil'ski ja 
Kii('vi RK direkto r I. Golovaljuk. .. . 
I. Grabari nim . HK Arhangelski fj 
liaalist külas tu id meie RK filiaali 
juhatajll Q. Ter-eblhhina ja res tau
raatIJ r J. Mu!'Omeev. ... 
Kaheniidalastel kurs us tl' l pllberi res 
taureerimise aluloli HAKA reslllU 
raalor J. And.rc:!!soll. 

• •• 
14. septemhril sõlmiti leping Hiiu
maa RSN Uelgl flllll,,1I rajami5eks 
HiiumallI. kus haka tllk se koulierveeri 
ma muuseumivaras id ja läbi viinla 
lä ieuduskurs useid lllou5eumide vara 
hoidjatele ja noorres tauraatoriteie. 

• • • 
11 .. 26. septembrini viihis li tazoorina 
Le ipzigis Deul'lche Biichereis RK 
"raarika ja dokumentide res taureeri 
mise Jookoja juhlllllja M. Habiehl. 
tut vudes pabermat erjalide re.'\ tlluree
rimise rnassmee toditcga. 

• • • 
Okloobris to imus Moskvas konverents 
,. Keskaja kasikirjade uurimine, kon
I>en 'eerimine ja reslllureerimine". 

• •• 
OktoobriS toimus Bahl.li isarais üle lii
duline ~eminar teemal ~ Teks tiiiide ju 
vaipade uurimine , konservee rimine j a 
res tallreerimine~ . 

• • • 
Oktoobris k(l]a ~ t as !lK prof.-akadee. 
mik Josef Poruilovli! - Bratislava 
res taureerimisinsli tuudi prorektor. 

• • • 
NO\'embris organiseeris RK 5-I)äeva 
sed taiendulikursused Eesti muuseu· 
mide pell. varahoitljlltelc. millf-.s OSlllu 
<1O 1l1lHlseumilootjaL. 

• • • 



HANS MARTIN 
\vINTERSTEINI 

GRAVÜÜRIDE ALBUM 
JA SELLE 

RESTAUREERIMINE 

DiplomilÖÖ eesmärgiks oli restau
reerid a H. M. \Vinjenleini graari 
lis le lehtede album . 

I1 cs lauraalor peab teadma ka res
taureerilava objekti ajaloolist kfilge 
ja tundma seal kasutatud tehnikaid 
ja materjale. l~iihluvaH sellest seati 
üleundeks tutvuda graafikaalbumi 
väljaandmisega seostuvate materjHIi. 
dega, tundma õppid a albumis kasuta
tud tehnikaid . 

Töö kiigus selgus, e l a lbum kuu
lub NSVL TA Raamatukogu tibiuuri 
mata fondi. Väljaandel puuduvad lii 
tellch! ja teised seda iseloomusta 
vad lisad . seetõttu ei ole töös esi
tatud i1muminndmeid. Kiili aga võib 
albumi ees- ja tagakaanel oleva vesi
märsi põhjaloletada , e l g raafilised 
lehed on köidetud wnbes 18. sajandi 
keskel. 

Suhtelisell viihe õnnestus ~aada 
andmeid ka gravüüride autori. H. M. 
Wintersteini kohta. Käuesaadavas 
kirjanduses sisaldasid inronnauiooni 
vaid kaks kunstileksikoni: U. Thieme 
ja F. Ilederi .. AlIgemeille~ Lexikon 
de r blldeoden Künsle VOli der Antike 
bis lur Gegenwart M ja G. K. Nagleri 
.. Neue! a llgemeines KfinsUerlex i
kon ~ . 

Lähemalt tulvuti monokroomse 
graanka tehnikatega. Altatati tehnika 
määratlemise viisis I. mille põhjal võib 
väila, et antud graafilised lehed on 
teOSlatud sfigavtrfik itehnikas vasegrl · 
vüüris. Selles t lähtuvalt iseloomus· 
tati töös sugavtrflkilehnikaid. peatu
des pikemal! vasegravüüri ajalooi Eu
roopas . 

JArgnevall oli vaa tl use a ll paber. 
Koostati lühike ülevaade paberival. 
mi~tamise ajaloost, alates paberi sün · 
nimaa Hiinaga Ja lõpetlldes puit bel
luloospaberi tulekuga. Et antud albu
mi~ on kasutatud kallsupüberil , s iis 
vaadeid i lapsemall kaltsUI)aberi val
mistamist. Edasi jargnes vesimärkide, 
nende kujunemise ja valmistamise kü 
sitlus. AI.bumis lIisaldub 8 erinevat 
ves imärki. neid uuriti ees märgiga väl 
ja selgitada, milla ja missuguses pa· 
beriveskis toodeti sellis t paberil. 

Albumis s isalduvale vesimärkidega 
täpselt identseid kättesaadavast kir· 
janduses t leida ei õnnestunud, kOll 
aga kaks analoogset, millest ühe PÕh
jal on tehtud eelmainitud oletus a lbu
mi kõHmise aja suhtes. 

Järgmise osa diplomitÖlist moodus
tas praktiline re.~lurel!rimine . Restau 
reerima asudes on vaja õ iJolesl i mää
ratleda kahjus tus te liigid ja teada, 
millised muutused nende tagajiirjel 
tekivad . Seepära.s l oli oluline tund 
ma õppida tselluloosikeemia!, sest 
vana kaltsululber kOOlineb peaaegu 
puhta tselluloosi kiududes l. Restau 
ree rimise ülesandeks o li viia objekt 
võimalikult läbedale tema esialgsele, 
s.o. kahjustus te-eelsele seisundile. 
Selleks püuli kuumuse.1t ja veest 
kahjuslunud paberile t:lgasi anda 
e lastsus, lehed paranc.lati ja taastllt i 
ka põlemisel rikutud kõide. 

Diplomiloo käigus saadi vajalikke 
leadmisi erinevate tehnikale ja 
materjalide kohta , õpHi tundma tsel 
lul oosikeemiat, ühtlasi omand aeles ka 
praktilisi oskusi ja töövõtteid. See 
kõik on vllja lik edaspidise.ks tööks 
paberirestauraatori ametikohal . 

Antud diplomitööd võib edaspidi 
kasutada eesk ujuna analoogsete. kah· 
jus tustega objekti redaureerimiseL 

Sille Prass 

18. SAJANDI ATLAS; 
SELLE SEISUND JA 
RESTAUREERIMINE 

Diplomitöö lõppeesmärgiks oli res
taureerida 18. sajandi atlas. Selle 
eesmärgi tiHtmist alus tasin objekti 
ajaloolise dirt use uurimisest. Kah 
juks polnud võimalik kindlaks teha 
allase ilIdnimetust ja koostamisaastal. 
sest see osa kaanele kleebitud etike
tis t oli hävin ud . Allase kaartide orien 
leeriva triikkimillaja - 1772. aasta 
le id.sin ühe kaardi (Lõuna-Ameerika ) 
alumisse paremasse serva lrükituna. 
Et aga teistel kaartidel vas tavad 
andmed puudusid . ei saa selle aasta · 
arvu põhjal teha järeldusi terve 
al lase kohta . Kaartide tiitlist selgus . 
et kaardid on 18. sajandi Pranbus
maa übe juhtiva kartograafi G. De
lisle teoste järeltrükk. Tiillid olid 
säilinud toetavaina. hoolimata luge · 
vatest vee- ja hallituskahjustus tcs t . 

Enne restaureerimlsele asumist tul
vusin põhjalikult materjalide ja lelmi 
katega, mida on a tl ase juures kasu
tatud . Kaardid on trükitud paksemale 
kaJtsullaberile. mille ajalugu uurides 
õPJli~i n tundma ka vanu paberi . 
vahnislamistehnikaid . See on restau-

ra3toritele väga vajalik - tul eb ju 
töö kaigus saKeli originaalile vas tII 
vai paberit teha. Atlase kaardid on 
vasegravüürilehnikas ning kujunda
tud barokks tiilis, mill e kõige ilme
kamaks näiteks on nende tiitlid . Teks t 
on flmbrillietud lopsllka t aimornamen~ 

tikIIga: mõnedel kaartidel on ta imes
tiku laulital seisvad või is tuvad inim
figuurid . Nende väl janägemise ja ri ie
tusega püiltakse edasi linda kaardil 
kujutatava kontinendi asukaid (näit. 
Ameerika indiaanlasi ). Samlii ajal 
on al-la miirgata G. Delis l ~i pooli 
kurtidele esitlitavaid nõudeid - ku
jutatavllle maade ja merede pinnal 
pole ühle~i kaunistust ega ornllmtmli , 
kõik on edasi antud range tiipsuse 
ja lakoonilisusega. Peale kohanimede 
on kaartiile kantud ka koostaja poolt 
väg a täb tsaks peetud orientiirid -
mäed ja jõed . Tänu baroksele kujun
duse le leiti a tlas ülevat sobiv ekspo
naat Tallinnas toimuvale Baltimaade 
barok i leemai isele res tauree riluisn ä i-
tusele. I 

Et atlase kaartidel on kujutatud 
kontinente. taheti. ilmselt parema iiJe
vaate saamiseks. küloreerida maad 
erinevale IIkvarellvärvidegll. Hestau
raatori seisukohalt on oluline. et 
Okski neist ei reageeri nud vee ega 
e lüOlalkoholiga, mis tegi loo lundu· 
vait lihtsamah. P lekkide kohal ja 
nende ümbruses olev koloreerilllol kin
nitati kahjus tus te vil llimi seks enne 
valgendamist telatiiniga. 

Praktilise restaureerimistoo ulu 
raskemaid e tappe oli liilIIse kaartide 
üksteisest craldamine. See oli ühtJa$i 
heaks ~käeharjutusek.s~ niiske ja tu 
gevasti kllhjustunud pllberiga ümber
käimisel. Ka sellele järgnev pesemine 
filterpaberipakil andis hulgaliselt ko
gemusi: iga lubatusl tugevam või 
Vil lesuunaline vaj utus tõi kohe kaasa 
paberi destruktsiooni . Kemikaal idega 
töötlemise - värvide kinnitamise ja 
plekkide eemalc.lamise - käigus tuli 
kasutada võimalikult väikese kont
sentratsiooniga lahuseid , sest e riti 
valgendamisel on ühtlasi paberit kah
jus tav toime . Lehtedele puudUVII te 
osade ja fooni valallliscl oli suuri 
maks probleemiks paigutada lahti 
sed rragmendid ja rebendid õigesti 
ja selliselt. et need Villamise ajal 
plli~ast e i nihkuks. Ka valamisjärg 
sete preSli imis te tu~evus t tuli täp
selt jrug lda. Viimasena taastasin 
a ll ase köite ning klee]!isin peale 
restaureeritud etikett. Sellega oli 
too objekti res taureerimisel lõppenud . 

Et allasel e..1inenud kahjustUSe<! on 
restaureerirniscle lüapiti sed . sain ~e l 
le lööga hulgaliselt vajaminevaid 
kogemusi ja oskusi. 

Triin Põlllll)uii 



8%-lioe 1-13P04 (rosrorhape) 80 mI, 
Phatofl o 2 mi , 
Laputada voolavas vees ni ng lahjas 

seebilahuses. Pesta veelkord voolavas 
vees ja s iis desl.i lleeritud vees . Lo
putada kiiresti 96-% etanoolis ja siis 
kuivatada. 
6_ Katsed fotolllalerJllllde klnnlstami
äe ja pesemise kuntrollimlseks 

Negatiiv või positiiv, mida soovi
takse pikaajaliselt säilitada, peab 
päras lõplikku pesemist kindlasti ole
ma vaba hõbedaOhenditest. Kui neid 
on rohkem kui I ms / cm3 kohta, 
muutub riim aja jooksul pruuniks. 
Kui aga Na2S,0 3 jääb pildikihli, 
hä\' ineb see umbes üh~ aasta jooks ul. . 

6.1 . Proov hõbt..'Ciailhendilele ~g 
Emulsioonikihile lilgutatakse üks 

tilk jiirgmis t Itthus t : 
Na2S (naalrluml'IUlfiid ) 10 §, 
H, O 100 cm . 
Kohe lekki v mus tjaspruun hõbesul-

riidi .sade nä itab. e t filmi s sisaldub 
pa lju hõbedasoolas id. 

Na2S+ Ag + Ag2S+2Na 
Säilitada võib ainull selliseid proo

ve. kus min!!it värvimuutus t ei teki. 
JääkhõbedaOhendid võivad tekkida 
kahel põhjusel: 
I ) mitteküllaldane kinnis tamine. 
2) vana kinnis li kasu tamine. 
6.2. PI'OOV 520 3' -loonUe 

Kasutalakse lahus t: 
AtI;N03 (hõbcnilraat) I l' 
konlsentreeritud Cf-llCOOH 4 cm 
)-hO - - 100 cm3. 
Lahuse suure valgus lundlikkuse 

tõllu :looviialukse seda säilitada pruu
nis või mus las pudelis . 

Tilk lahus l viiakse uurilavale proo
vil e ja samUli ka valgustamata (hõ
bedavabale) kohale. Kui umbe.!l 3 ... 4 
minuti päras t tekib pruunikas värv. 
sii~ s isaldab film veel S20 3 -ioone. 
mi~ tõltu film hilj em hävib . Filmi pe
semine on olnud mitlekülJaldanc. 
6..3. Metüleenslnlse meetod 

Meetod \'õimaldab määrata mik 
rommides jääke kuni täpsusega 
0. 1 g/cm3 Ir.ohta . Et meetod eeldab 
keemili~1 analüils i ja spektroroto
meetri kasullllni !! l, ei kirjeidliia seda 
kui mUlIseumides ja arhiivide!! mille
sobival. 
5.4. Hõbeda densitomeetl'Ulne meetod 

Meelod võimaldab mõõta läpsusega 
0.9 ... 45 Il /eml kohla ja nõuab head 
dCllsilumeelrit . Kasutalavad a ined 
peavad olema kcemiliselt puhtad ning 
kasutatav vesi destilleeritud . 

Valmis latakse Jargmille la hU.'i : 
I . 10 g hõbenilraali lahus tatakse 

lahuSts, mis s isa.ldab 30 mi jää
iiiidikhape t jt! 750 mi vett. VeO li 
satakse kuni mllhuni 1 I. Lahusl säi
litatakse tumedas pudelis ja kui la-

hus tumeneb, visatakse see ä ra. 
2. Lahustalakse 60 g naalrium

kloriidi (Nael ) ilhes liitris vees . 
:'L Lahustalakse 12 g naatriumsulfi

Iil (Na1S0J) ja &0 lot naatriumlio
sul ra ati (Na2S20 3·bthO) 750 1111 vees 
j a pärast lisatakse vetl kuni ühe liit
rini. 

Soovitatakse Ir.asutada densitomeet· 
rit . mis on varus tatud Kodaki fillri 
tega ~Sta tus D~ (sinine ). 

Testi sooritamine . 
U uri m Is iil a t e r ja I i viit m 1-
'oo 

a ) Lõigatakse I b .. . 6 cm suurused 
riimitükid , mis volditakse keskelt 
kokku nii . e l emulsioonikiht jääks väl 
jaspoole. 

b) Klaasplaadist l õigatak~e heleda
maieIt kohtade it kaks 1,0_ . .3 em suu
rust lükki. 

e ) Paberist lõiga takse 1,5 .. .3 cm 
suurused tukid heledamateit Ir.ohta
dell. 
Katse sooriiamine 

I) Oks uuritav lükk lastakse nel 
j aks minutiks 20 mi esimesse lahuses
se. seda pidevalt segades. 

2) Seejärel hoitak~e proovitOkki " 
minutit 20 mi teises lahuses . 

3 ) Sama kolmanda lahusega . 
4) Pestabe voolavas vees 5 ... 10 

minutit ja kuivatatakse. 
Tumenemlse mäliramlne 

a ) Mõõdetakse optiline tihedus sa-
jandiktäpsusega läbi töödeldud ja 
tööliemata pinna. 

b) Seejärel mõõdelakse mõlema 
klaasplaadi optiline lihedus sajandik. 
läpsusega_ 

e ) Arvulatakse tihedus le eri nevus 
lahuses tõõdeldud ja töötJemata tOk 
kide vahel . 

d ) D ja kontsentratsiooni vahe
line sõlluvllJl väljendatakse graafi 
lisel t (vt. joonis 2). 
5.6. AldehüiidljlUiklde esinemine pa
beri, 

Aldeh iiudj võib paberis määrata 
Sehifri reaktiivi abil. 0,5 g ruk .~iiDi 
lahus lalakse 1000 mi vees ning lisa
takse kaaliumsulfiidi (K2S20 s), kuni 
viirv ära kaob. Imlik aatoriga määra
takse la.huse pH . Kui pH < 3. on la
hus valmis. Lisada ka mõni liik 
väiivelbapet . 
Katse sooritamine 

Lõigata.kse paberis t peened ribad 
ja las takse nei l seisla katseklaasis 
5 mi lahuses toatemperatuuril 15 mi 
nulil. Kui paberi värvusega ei ole 
midagi jub lwmd. võib labust natuke
ne soojendada - seejuures suureneb 
{o"naldehuOdi tundlikku.~ kolmekord
seks . Aldehüiidi esinemist tõestab 
punakast kuni s inikasvioletseni tek
kiv värvlls . Peeter Mabinl! 

Kirjandus 
1. Eder. AlUmhrtiehes n al1dbueh der Pho

tographle, II Teil 1885 .. .87 . 
2. Biek5trÕm. Folografi~k handook. Od. 

II ~. 613. 
3. 0 ' t.rorr. PrescM'ation or Photographs. 

The Photographie journal. Okt. 1967 . 
-to Valolr.uva. 8/ 1979. 
5. Hantlbuch der NegaUY-Reslaurierung. 

t977 . 
6. Foto- ja filmilehnilr. a el1tsiiklol>eedla. 

Tln .. 1988. 
7. Fotode siilitamine. (Tõlge prantsuse 

keelest). Pariis, 1977 . 

KROONIKA 
Meie reJta~erimislr.e 5Ir.U!1 külllshlllUd 

Yilli lkolleegid~ huYiobjeklih on olnud rel ' 
lauruluriltaadri elleyalrnistWl Ees Us . 
Jirgnevlll! lühiülevaade M:'Ilest. 

KHkastme õpllued. Al alu 1987. aa.~tasl 
on võimalik Tallinna 24. Keskkooli juures 
9. klusis l l)eale õppida ajalugu eriprog
raJnmi allUei. kusjuures luurt lihelepanu 
pööratakse rcdaureerimistle (4 tUlld i nl
dalas). Tulyutakse ajaloo- ja kultuuri
vi i rtuste siillitamlse ja dokwII!:ntatsiooni
sa. materjalide ja ltauui~tus tehnika l~ IIJ
livUIIl!S1 aju. proovilili'!: tihtumaid 
kaunistulYõlleid jl kunserveerimidehnl
kaid. 

Keskerlastme õplla~ed omandavad rel ' 
laureerilll iskogemusl mööbli restaureeri
mise ( 12. Kutsekool ). kiviraide ja mGIirI . 
1000e alal ( 19. Kutsekool ). NSV Liidus 
011 ~stauTllalurikutllet võtmalik omandada 
Semvi nim. Kunstikooli juures Leninsra· 
dis (maal ja llraanka). 

GrUPI) restauraatoreid tootM Tallinna 
Pedagoogilise IRllliluudl raamalukOflun
dUlle Ja blbliolraafla eriala juures, oman
dadl!5 reJtauraatorikutse pabermalerj.llde 
ja kõite alal. 

Juba . ulaid on Tartu OUkooli aja. 
loo· ja keemiaerlalade OIlõpilutel võim.· 
tus õppida eriprollraJnml Jirgi re'lauree· 
rimist , kl"juures nII kuuu~etõö kui Ir.a 
diplomilöö teema Ir.ooskõlaslatakse Restau· 
reerimlsku kWlega. Sageli leitakse ka 
diplomiloo juhendaja Vabariikliku Ru
laureerimlskeskWle teaduri te hulsut. Eri_ 
ellevalmistWl kindhulab ka töökoha Res
taureertmbke~ku5es . 

Mitmed reslauraatorid liiicnrlavad oma 
teadmIsi kõrgkoolidel kUIIstiajaloo (RelIini 
nim. Kunstiinstiluul) JM maali .Ial (ENSV 
RiIklik Kuustiinstiluul). 

Vabariikliku Rl!5laureerimi5kc$kuse 
IÕÕtajaist on 63% kõqlh.riduse j. 12% 
ke~keriharidll5ega , kind l usl~des seega nii 
restaureerlmi5teaduse rakendalu.,e kui k. 
lööd~ profes!iunaalle leOl luse. 

198'i1. ' . tiienes Vabariikliku Rulau
~erlmbke5kWle kollektiiv kolme 11001"11 

spetsialis tiga. Tallinna Pedll8oot1ili:le In5-
liIuud! diplomandisa. ke~ k. oma lõpu
tÕÕd tegid lteslau~erimiskesku5e!!1. 

S. Prusi , T . PõllupOll ja R. Paasi 
diplolllitüöde kokkuvõleteg~ on võimalus 
tutvuda Ir.llesoleva kOllumilr.u kaudu. 



3.9. Kõvaks muutunud lakiki!!t 
Vana lakikiht eemaldatakse leota

misega 100 em3 KOH kiiliastatud 
lahuse..~ ja 9()() em3 melanoolilahu
se segus viie minuti jooksul. Pind 
puhastatakse vatiga, loputatakse puh 
tas metanoolis ning pes lakse_ 
4. Mõningaid meetodeid negntih' ide 
restaureerimlseks 
4 .1. HõbcsuHiidi plekid (A) 

Kollakaspruunid . teravate piirjoon
tega pl ekid , mille põhjus tajaks on pä
ras t pesu fotomaterjalile sallunud 
ki nnis titilgad. Nende eemalrlamisek .~ 

kasutatakse järgmise koostisega la
hust: 

10 % K2Cr20 7( kaaliumdi 
kromaat ) 
kontsen treeritud HCL /sool -5 cm3• 

hape) 
.H2P kuni mahJmi 200 em3. 

Negatii\' jäetakse lalllliiesse. kuni 
pilt on täielikult kus tunud , s.1. hõbe
.~uJfiidj euam ei ole. Päras t seda 
pestakse negaliivi kOmme minutit. 11 -
mulatakse tavalise paberiilmuliga ja 
pestakse. Seejärel tõmmatakse neRa
tiiv AGEPON -i vannis t läbi ja kuiva
tatakse. 
4.2. Hõbeslllfiidi plekid (8) 

Kullakad või {lmunikad , mi tle kiml
lall piiritletud laigud , mida põhjus
lab lavalisell millekflllaldane l>es u. 
Eemaldamine toimub järgmise lahuse 
abil: 

SC (NH2h (liokarbamiid) 
(COOH)C H~COOH (sidrun
hape )-

20 g, 
It) g. 

KOH (ltaaliwnhudroksiid) 10 g, 
H20 kuni mahuni I liiter. 

Leol.ada niikaua kuni plekid kaovad . 
lõpuks pesla. 
4.3. Hõbed.M eraldumine neealiivi
kihlst 

MetalseH läikivad laigud , mis ena
ma.di uuvad plaadi äärte!. Põhjusta
jaks lavaJiself ebapuhas õhk. Selle 
vea parandamiseks lõõdeldp.kse nega
liivi järgmises lahuses: 

aJkobol I I. 
b (jood) I g. 
Negatiivi ei tobi ilIe klirnoe minuli 

lahuses hoida . Pärast seda leotada 
negaliivi lühikesi aella AGEPON -i 
lahuses: 

AGEPON 150 cm3 I 
H~O 30 I, (kausis 1:200). 
Pärast seda tõüdeldakse negalii vi 

kinnistis , kuni ilmub nähtavale pildi
hõbe. Kinnis ti lahuse koostis: 

lXAGEFIX (kinnisli filmil e ja 
paberile), 

kõvendi (näit. KOH ). 
H20 30 1. 
Nesaliivi peab pesernll wnbes t1ks 

tund, pärast pesu leolama ube minuti 
MIRASOL-anlisiaatikus või bakle

eemaldavas lahuses ning lõpuks 

4.4. Dtkruidne looristus 
Tavaliselt punakas või kollakas 

läbi nega tiivi vaadates, kuid rohe
kas või stnakRS peale vaadates. Tekill 
enamasti lohakal lõõtlemisel. näileks 
kinnisH saUumisel ilmutisse. EemaJ· 
datakse järgneva koostisega lahuses: 

KMo0 1 (kaalimpermallganaat) 6 g. 
NaCI (naatriumkloriid ) 13 g, 
CH3COO H (jaa-aiidikhaper' 50 g. 

. KOH (kaaliumhüdroksiid ) ~O g, 
H~O kuni mahUlii 1 I. 
Selles lahuses liil"icleldakse nellalihi 

10 minulit , loputatakst' ja scl ilalakse 
5-% naatrillmsu.lfili (N a2S03) lahu
ses. Seejarel loputatakse ja ilmuta
takse kas päevavalguses või nõrgas l 
kunstval guses melool -hüdrokinoonil
mulis ning lõpuks pp.s takse. 

4..5. Viirvlloor 
Läbi uegatiivi \'aadates värviline 

loor (sinine, roheline, punane või 
pruun) , mill e liihjuseks Oll oreooli
vas tase kihi lahus liimine tooUemise 
käigus . Tõõllemislahused olid järeli
kult kas liiga leeliselised või hapre
li sed . Loor eemaldatakse kas 5-% 
äädikhappe- või 5- % soodalahusega. 
Lõpuks pe..~la vees. 
4.6, Hall -loor (A) 

Tekill lavaiiseit suure kaltsiumisoo
lade liia lõllu vee..s, samuti s ii s, kui 
!C i kasutat a 100risllLwas tast ainet. 
Loori saab eemaldada. kui looteida 

.negatiivi 5-% aadik· või soolhappe
lahuses. Lõpuks korralikult pesta, 
4.7. Hall-loor rBl : 

ü htl ased hallid laigud. mida põh . 
justab kõrile ilmutus temperatUllr. 
pikk ilmutusaeg. töötlemine vales val
glL~es või riknenud fotomaterjale ka
sutades . Viimasel juhul on looristus 
lugevam äärle!. 

Kui looristus ei ole väga tugev. 
saab sed a enamas ti lahjendalud Far
meri nurgendiga eemaldada. Päras t 
l1Jötl emis t hasti Jl e.~ ta . 
4.8. Pleekimlne 

Negali ivan lälli või peal e va ada
tes täie likult või osali.~elt valge vöi 
helekoll ane. Põhjuseks võib oll a tu· 
gevdatud plaadi pl eekimille aja jook 
sul. Elavliube tugevtlajaga tiiooeldes 
muutuli plaal valgeks, kroomtugevda
jaga töödeldes a ga helekoll aseks . 
4.9. Tihe negatiiv 

Negati iv laseb väga vähe valgust 
lälli , rnis tõllu pikeneb kOI>eerimisaeg. 
Selline negatiiv lekib tavaliselt vale ' 
tööll emise tul emusena: tiiga pikk säri 
tllii - või ilmutusaeg "õi nende koos
mõju. Kui negaliiv on kl111alt pehme, 
saab seda Farmeri nõrgelldiga par:ill· 
dada, ,'astasel juhul kasutatakse kaa
I i umpe rman gan aalnõrgelldi t : 
KMnO~ ' (kaaliumperman
ganaat) 
H~SO~ (väih'elhape) , , 

". 
5 g. 
I I. 

Tarvilami~eks lahjendatllkse nõr
gendit vees 1:10, leollltllkse kuni 
lioovitutl tulemuse s lIallliseni , loputa 
takse, IfK"jdeldakse hapukinnisiis ja 
lõpuks pcstakse, 
4.10. Nõrk negaliiv 

Negatiiv on väga loid ning .~ee tõlh; 
on .~e ll es t paha positiivi valm is lada. 
Selline negatiiv tekib kas alaval
'IlL~ tamise või alailmutami~e tõllu. 
Uheks parandamise võim aluseks On 
tugevdamine kruorlltugevdajaga: 
K~Cr2Õ1 (kaaliumdikromaal) 10~. 

knntsellt r'eeritud HCI 2li elii'. 
(soolhape) 
H~O kWli mahUlli t I. 
Tugevdalak.~e kas päeva- või kunsl-

valguses . kusj uures tugevdalav nega
tiiv peab olema häs ti kinnistatud ja 
pestud . Vanu negatii ve soovitatakse 
enne too tJ emis t mõni minut vees leo
tada . 

Tooll elllise käik : 
I ) Nega li ivi pleegitalakse tugevda

ja lahuses. mill e tulemusena IlIlllIt 
hõlle muulub pruuuiks. 

2) Pes lakse voolavas vees kuni kihi 
pruullikas"ullase värvuse kadumiseni . 

3) Pleegilatud negatiivi valgu.~'a
takse ühe minuti j(Klksul päeva- vui 
kunstvalgusega (mitte otsese päikese
valgus!!ga). 

4) IImutalllkse 2 ... 3 minuti t luge
vait tootavas positiivilmutis (Eu
kobrom viii Neutrallyp). 

5) Lõpuks pestakse uml>es 5 minu
tit ja siis kui vatlltllkse. 

Klli ..ei saavutalud soovitud tule
mus t. võill protsessi korrata. kusjuu
res vithekllivatamine ei ole Illuline. 
4.1 I Dagerrutüüpide keemilisesl re. .. -
l tuurt*-rilllis~l. 

I: Meel(Klit kasut a takse loori 
eemaldamiseks pildil!. Klaas i niisu
tatakse veegil ja tüüdeldakse s iis 1-% 

I 

kaaliumtsüaniidilllhusel,la . Võib kasu
tada ka kontsenlree ritll!nal lahust, 
samuti Oll soovi tatav lahust soojen
dada . Mõne minuti pärast p-est akse 
klaas hooHkall puhtaks . Kui loor e i 
ee.maldunud , võib kol,lu pnJL~essi kor
rata. 

2. Ka seda meetodi t kasutal.akse 
pildiH loori eemaldamiseks. Pilli 
töödeldak..se esia~!l u \'.ces ja si is ühe 
tunni jooksul või kauemgi 90% alko· 
hol~O .. .l5' minutit kulub loori 
eemaldamiseks; 1 Il % ·kaaliumtsÜa 
niidilahuses. Seejärel peslakse pilti 
puhtas \'ees \'õi deioniseerilud vees 
ja 96:% alkoholis. Kuivalatakse 
pus tiasendis ja pail,lutatakse kohe 
I>äras t kuivalamis l klaasi all a . 

3. Ebasoovilava värvu.se eemalda
miseks loputa takse pilli es malt des til
h~eritud vees liillg seejärel töödel -
dakse ,. lahuse!>: 

800 mi , 
70 
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"' P uhtas. saastulllala ja kliimalt 
soodsas keskkonnas on follxlokulllen 
dis s äi linud cbarüs ivate soolade toi

me minimaalne: liitudes aga gaasi 
Iis ie saasteäi nelega (Iiilllmastikok..s ii 

did. vääveloklliidid. 112S) ja ebasood· 
sate klimaatiliste tingimustega (suh
teliselt liiga kõrge \·õ i lIIädal niis 

kusaste , kuumus jne .) tUJo:e\'neb nende 

soolade toime, Kuumus ja kõrge rela
tiivse niiskuse tuc kuts uvad e.si le 

fa lakujutise 5ulfurab iooni (valycte 

kohtade kalle tumine) ja hõbeda muu
hlmise hõbesulfiidiks (Ag~S ) . 

"'Kuigi ümbrilSevas õhus sisalduv 
niiskus paralüseerib sades tunud soo
lade hävitavat loilnet kOllallki .suurel 
määral , aitab .see samal a jal kaasu 
kujutise ii1discle riknemisprobesliile. 

Liiga kuiva~ holdlas iellltiin kuIg is 

tub. muutub krobeliseks ja \'õib s iis 
aluspi nn II.II eemald uda ja praguneda . 
Liiya nii skes keskkonnas aga kujutab 

telatiin end as t ideaalset kasvupinda 
hllllituscle ja !lakleritele, mis ·t.e la 
tiinikihi hävi tavad . 

"' Niiskuse kõrge as te soodus tab 
dokilillenlidc {Ik..slci~e kGlge klecpu-

mis l . _ 
· Omhrilsevas õhulI leiduvad tahked 

osake.scd. e rodeerides fotokujutise 
pinda, tekitavad s ügava id kri irous tu

si Filmi!. paberil , kla:ISI)laadil asu
val ki hil. kuhu on jäiidvustatud foto-

x xx 

X XX 

x X 

XXX X 

XXX X 

X 

X X X xx 

X X x 

· Kõik emul .s ioonis olevad hõbe 
dasoolade kristallid peavad tõõlle,"i.'! 
protsesside kestel illuutullla või elilni 
neerUDl a . Selles t hoolimatI! on tä.ieliti 
reaalne , e t lõplikul fotokujuti sel on 

veel mõned hÕUedasoolade jäljed. mis 
aja j ooksu! toniliuvad valguse mõju! 
mus taksja muuda vad kujutist. 

"'Värvilise<! fotodõkiuneudid on 
vast~llikud samadele ka hj~us tel e_, 

lIIis mus lvalgedki. S iiski on nad 

märksa tuudlikwnad valguse, soojuse 
jll ullraviole tlkiirte mõjudele. 

3.4. Kihi eraldumine aluspinnalt 
I'~ mulsioonikiht pudeneh kas läie 

likult, osaliselt või craldllb äärteil . 

See sõltub nega tiivlll aterjali val mis 
lalllise.~ t. Sanmii võib kihi pragune
mi .~1 põhjustada negaliivi ho idmine 

nii ske tes kuhlades , Kihi äärtesl 

e raidumise l)Õhjuseks Oll e namas ti 
lI1õtlemlslahuse kiirge temperatuur ja 
negl!liivj kaunn e seiS iilin!! löötlemis

lahuses. 
Kui kiht ilma vigastuste ta era.! 

duma 'hakkab, kleebitakse see spet

s iaalsete liimidega tagasi alUlle kOlge. 
3.6. Kihi ülekandmine katkiselt klallS
pindIII 

Plaadi äärtel tehakse clIlulsioooi 

sisselõlked le rllVli skalpcllig ll . Seejä
rel leotll t::t-kse plaati vähemalt pool 
tundi· lahuses: 

(mtl!lriuDlkar- 30 .. .40 g. 

HCHÜ (fo nnaalaldthfliid ) 
C3H~(OHb Igl ülseriin) 
l·bO (deslilJtc rilud) kuni 

50 Clll ~, 
10 cm3 , 

malmili 
I Iiiler. 

Kuivatuda ilma lopulamata , s iis 

leotada a-% soolhappelahwes. mill e 
tulemusena va banev s üs ihape kergi

)tab lahtise kihi äärtell iiles. Vccs hästi 
1eolalud paber surutakse lugcvali ti 
vastu emulsioonikihti , s iis cemalda

laksc see seali . aidates kaasa s k.a.! 
pelliotsagu. Puhastatud pl aadile kan
takse soe 10- % ielaliinikibt ja las
lakse kuivada . Seejärel kan takse pl aa
dile gummilahus või Iselluloidl aki

kihI. Paberil olev pildikiht tuleb 
häs ti loputada , paber koos seal ole
va elllulsioonikihiga plaad i vastu su
ruda (jülyida , e t vahele e i jääks 
\'eelllulle ) ning plaat kuivada las ta. 

3.6. :leialiinikihi erllldaminc 'klaas· 
plaadiII ja filmIII 

Kiht e ra ldub kl aasiit ke rgesti . kui 

scda tööd eld a hapes tatlld ammO()

niulll- ja naalriumflllo riidi (N H 4F. 
NaF) lahusega. KogUSe<l ei pea olema 
erili läpsed. 

Võtta sOOgil usikatab! fluo riidi 100 ... 

IliO mi vee kohta. Kui soololi la
hus tUDUd. lisada mõni millimeeter 
kanyel · sool- või väävelhapet. Plaal 
pannakse nõusse ja Jiigutl!lakse, kuni 
kiht hakkab ko rtsuma. Siis e ralda -

Itakse kiht klaas iH ja pes lakse. 
Filmiii saab kihti e raldada alllinu

happc happelise \·3i leeliselise lahu
segu, 

Selleks valmiSlaIla j ä rgminc lahus : 
kontsClltreeritud H2SO. 2 mi , 
, vähelltape) 
pepsiin 5 g. 
l·hO (des tillcerituc..l ) kUlli IIIAlmni 

I liiler . 

I Ruumutada lahusl kuni 90Q e, see
järel lasla film mõneks minutiks la

husesse. Pärasl pesta külma veega ja 
las ta kuivadA . 
3.7. Emnls loonlklhi ümbrikuga kokku

kleepumlne 
Kokkukleepumine põhjus tab ta va li 

selt kihi laywlemise. Kleepumise põh 
juseks on' enamas ti hoiuruumide suur 
niiskusesisaldus või. n ii ilek .~ tulekah ju 

kurMiI. kustutusvesi. Sellis t negatiivi 
OTI võimalik piias ta kas kleepunud 
paberi e ttevaatiikui laht ivõtmisel 
või s iis spelsiaalsete vaheodile..:a 
(AGEPON , MIRA SO L ) tõõdeldes. 
3.8. HakteniOOvllus 

Negatiivis 011 emulsioonikillti läbi
vad baklerid. Seda põhjustab seislni 

~e S(~!!... i!,. niiskell ruumis. SOO.::. 
vituse iirahol{hniseks ja peatami-

I 
.!Ckl!. kasutaükse s pe lsiaalse id aineid 

TAyfa8akte rh:id , Mirasol-anti.s taa lik 
Tekilahlll defek te saab 

abil. 



kaiL~eks vähem sobivad kui pohlvi. 
nümfluoriid või polüeNtrid. Sellest 
hoolimata ... õib neid korralikul tootl e· 
miNe] ja s tabiliseerimisel normaalses 
keNkkonna~ (vI. taheiI ) ka~utada . 

Kokkuvõtleh võiks praegu tuntud 
plastmaterjal ideNt fotodokumentat· 
s ioonihoidlate le soovitada järgmis i: 
~ poliiviuflülrluoriid ja polües trid , 
~ polüe tüleen, 
- nõrgalt plas tiritseeritud polü ... i

nüülkloriid ja polüpropül een. 
Paher peab olema kõrge tselJu

loosisisaJdusega (1$1 % ), e t p/J oleks 
neutraalne j a kartongi liguiini. ja 
teiste happeliste ainete s iNalduvus 
oleks ... õimalikult ... äike. 

Kõik oksüdeerimatud ja vastava 
tööliuse abil (emailimine) korrusioo· 
niohu vas tu kaits tud metallid on häs ti 
sobivad materjalid fotodokumentat
s iooni säilitamisek~ mõeldud riiulite, 
kappide, laegas te ja kaitsevahendite 
valmis tamiseks. 

Õhu konditsiuneerimine, tempera
tuuri pfis ivus ja relatiiv.'IC niiskuse 
ühtl ane tase peaksid vältima igasugu
se riknemispruLw.ss i süvenemise (see 
e i ole kehti v nilrotseJJuloosi kuhta , 
millest põhjus tatud kahjustused jät
ku ... ad ka kõige paremate.~ säilita
mis tingimustes ). . 

Hinnalisi fotod okumente j a isegi 
vär ... ilisi fotodokument e võib kahjus· 
lamatul! hoida veekindlais alumii· 
nium- või polfie tüleenfunbris tes _18°e 
ja ·200 e juures. 

Kaitseiimbriseid e i tohi a ... ada ja 
töötamiseks ... ajalikke fo todokumente 
ümbris test välja võlla enne, kui 
neid on kohandatud välistemperatuu. 
riga [4 ]. 

Pärast kasutamis t peavad fotodo· 
kumendid läbi tegema tavalise protse· 
duuri , s.1. nende relatiivne niiskus 
viiakse säilitamiseks ... alitud niiskus
tasemele. nad pai!!utatakse taas vee
kindlatesse kaitsepakenditesse, välti · 
des s innll õhu juurdepääsu ja ase· 
tatakse väga madala temperatuurisa 
hoidlasse. Mikrokoopia sobitamiseks 
ümbritseva õhuga on nõutavad järg . 
mised ajad [41. 

3. Fotodd esinevad vead, nende põh· 
jused ja kõrvaldamine 
3.1 . F'aludakumenllde sagedasemad 
vead 

Fotodokument, koo.~nedes tavaliselt 
aluspinnas t j a fotokujutist sisaldavas t 
kihis t, mis mõlemad keemiliselt rea
geerivad mitmesugus te le tootlemis · 
prolsess idele ja välis toimele, on järe. 
likult kerges ti kahjustta ... . 

Kahjus lused ... õivad labada alusma· 
lerjali pealispinda, kujutist sisaldavat 
kihti ja tallakillge või neid kõiki 
üheaeg~elt (vt. joonis I artikli 
lõpus ). 

Mikrokoopia liik 

I.ihlne filmiiiIIt või kaart 

lö·mm ruJJfim 

3S·mm rullfillll 

Dokumendi iseloom 

Klaasplaadid 
albumi ins isald usega 

kolloids isald usega 
- zelaliinikihiga 

Polüesler- ja alselaatrilmid 
- mustvalge 
- varviline 
~ dia.~ofilm 
- ves ikulaarmm 

Mikrokoopiad 

Paber 

- värvuspaber 

kuni 1:I0 % ·lise 
sobilamise kes tus 

30 min . 

S päeva 

nädal 

Relatilvne ni iskus 

20 ... 50 % 
soo ... itata ... relatiivne 
niiskus<40% 

100 %-Ji se sob it ami se 
kestus 

90 mi n. 

3 nädal at 

4 nädal at 

Tempera tuur 

15 ... 25° e 
soovi ta tav tempe· 
ratuur < 20D e 

ei tohi üle tada 60 % mille üle 32° e soovi
polües teralusel hõbeda· lata ... tempera tuur < 2 1Q 

s isaldusega riImide e varvifihnidele soo ... ita
puhul ei tohi olla <30 % lav tempera tuur 2° e ja 
kui mitut e ri liiki 
filmi Oll ilhes ruumis, vähem 
peab relatiiyne niis · 
kus olem a ~30% 
30 % .. .40 % 15 ... 25" e 

30 .. M % ei tohi 
60 % 

30 ... 50 % 

soo ... itatav temperatuur 
< 20" e 

üle tada 15 ... 25 D e ei tohi ül e tad a 
30° e 
vältida temperatuu r i. 
muutus i -4° ... +4" e 
s amal päe ... aI 
15" ... 25" e 

Kahjus tuseti ... õivad olla kolme 
liiki : 

·3.2, Aluspilldade slIgcdasemad 

ck!feklid 
- mehaanilised vigastused (praod , 
mõrad, lIlurrud , kriimus tused , m itme. 
sugused defonnats ioonid , kujutiskihi 
alusmaterja lil! lahtitulemine jne.) , 
- keemilised vi!!astused (musta.k.s
tõmbumine, oksiideerumine, te ral i S lL~ · 
twnille, pl ekkide ja laikude ilmu · 
mine jne.), 
- biokeemilised kahjus tused (halli 
hIs, bakterill jne.). 

~ Muspindad el esine~'ad defektid 
kuuluvad tavali selt mehaanil is te kah· 
jus tus te hulka. 

Alusmaterjalide vastu ... õ tlikus mi t
mesugustele kahjus tus tele . 

Arves tades tseJJuloosnitraadi prak. 
tiliselt peaaegu he tkelis t süttivus t , on 
väga raske e ile änl määrata ~elle 
alusmaterjali võimalikke muutus i. 
Kõigil teis tel juhtumitel ... al itseb ohl , 
et keemilised väli smõjud aj a j ooksul 
fotokujutise alusmaterjali kahjus ta. 
vad. Siit ilmnehki fotodokumentide 
õige tootlemise, käs itsemise ja säili· 
tami~e tähtsus. 



valgus l PQHies te r . Öma e rakordsele 
optil is te ja mehaanilis te omaduste · 
ga (mootlllele püs ivus) lõrjus see 
kohe kaubandusvõrku ilmumisel välja 
kõik klaasplaadid aladelt. kus range 
sla biil sus moolmeIe osas Oll üks ka~u ~ 

ta tava fotomate rjali IXihitingimus i. 
Enl hoolimala lehnilis le karakleris ti 
kute kõrgest tasemest ei ole poliies te r 
suulliud viilja tõrjuda tselluloostri · 
a tsetaati. 
1.4. Paberülusel olevad fotod 

Need on e rinevate emuls ioollidega 
llii s ideaine kui ka hõbedasoolade 
osas. 

Järgnevas tuuakse ära vanade fot o
pabe rite kas utuselevõtu ja kasutus· 
ael!. 

Sool apaher . ilma kihita 1839 .. 1860 
T ärklisepabe r (soola. 1864 .. 1870 
paher) 
AlbUllliinpaber (knna· 1850 .. I IJ20 
munavaljl:e) pärast 1883 ka roosa ja 

Mll lla lbwlli inpaher 
Tsello idiinpabe r [kol
loodiwn) 
Aris lopaber 
Hõbebrom i id -iel ati i n
pabe r 
Gaasvalg llspaber (hõbe. 
kloriid ) 
Vaikpaher 

violetl 
18IJ4 .. .1 925 
1867 ... 1950 

1884 .. .1932 
1880 kuni 

lällaseni 
1882 kUlli 
tänaseni 

1896 ... 19 14 
v õ i (ie l a ti i n .~e llaki 

kolofoollium iga ) 
Porlalbiinpabe r 
Portree paher (kl oor
broomt.elaliin ) 
Kaseiinpabe r 
AI! (} r ·fel a' i in·te ks· 
tiilpaher 

1900 .. 1925 
1884 kuni 

tänaselli 
1905 .. .1 9 14 
1931.. .1952 

2. Folooe j a negatiiVide säilitamine 
2.1. Vanade folode säilivuscsl 

P a ljnd tlinaseni säilinud pildid Oll 

kullaltki hea~ seis ukorras. lIIis näitab. 
et nad valmis tati omal ajal suure 
Iwolikuscga. Kindel on see. et juba 
sada aasta t vallad pildid pidid valmis
tarniJIcI kindlas ti olema : 

1) laitmatult kinnis tatud . 
2) kinnistist täielikult puhtaks pes

tud, 
3) korralikult kullatud, mis paran· 

das pild i tooni j a samuti so()dus· 
tas hõbed aosl!-keste head säili 
IlUs t. 

Esillle..~e tin gillluse mittetäitmise 
korral tekivad pildile suured e rine · 
vat värvi plekid . Kui pilt e i ole kor
ral ikult kinnis tis t puhtakS pes tud , te
kivad pinllal e kas suured või väike
sed kollakas pruunid plekid . Ebapii . 
s aval kuhJamisel muutub pill osaliselt 
kollakaks. ilma e l kujotis e riti nÕr· 
geneks. Vanad pildid on peaaegu 
eranditult tugevale siledale papile 
kleebitud . mille lagakülj ele on tava· 

lisell lrUkitud firma nimi (litograa. 
fia ). Et suurtes atelj eedes valmis
tati iga päev värske kliis ter , tagas see 
ka hallilus bakte rite puudumise. 

Et hõbe säilib kõige paremini vääv
liii.henditena. soovitatakse pilte too
nida kaudse vää\'eltoonimise mee lodi
~a (pleegilamine ja joonistaminc). 
Väävc llnonlmine. Toonimisel ti05ul · 
raadi j a alumiiniwllInaarja lahusega 
kUIUTlutalaksc seda 40 ... 50 0 C. eraldub 
S. mis muudab Ag Ag2S-ks. 
Ab (SO,) +3Na~S203"'" 

--Ah (S20 3)3+3Na2S0, 
Ah (S20 3)J+31'bO--

__ 2AI (OH h+3S02+3S04 
ka võimalik : 
Ah( SOi b +Gl hO ...... 

_2A1 (OHh +3H2S0 4 

N a~S 20J+ H2S04-o-

-o-Na 2S 0 4+SD?+S+ H10 
2Ag+S-o-Ag2 S 
Kuldkloriidi (AuCI ) lisamisel saadi 
tumedamad toonid . 
Plccgilamine - s.o. me lallilise hõbe· 
da. milles t koosneb kujutis. oks üdee 
rimine valgeteks või he lekollas teks 
hõbedasooladeks. Plecg itatakse oksü· 
deerijaid sisaidavas lahuses. näiteks 
kaaliwnheksalsüanorerraat (III ) -ga: 
4Ag + 4Ksl Fe(CN lsl = 
=Ag~! Fe(CN)GJ+3 K4 [ Fc(CN)61. 
Toonimine võib mitte õnnes tuda. 

sel juhul on pil! algul hei epruUli . 
hiljem tumeneb täie likult. Kui too· 
nimine õnnestub, s iis võib kinde l 
o.lIa, et emuls ioonikihis e i o le liig
sel kinnis lil. Selline pilt Oll aga 
pruunikas. mis jus t alati soovitav 
ei ole 121 . 
2.2. Säilitamisele mõjuvad ebltsood
Sild Hnglmulled 
. Fotode säilitamiseks vajalikud ka· 
pid , riiulid , kaslid ja pakendid või· 
vad e raldada happe lis i anre. mis mii· 
juvad kahjulikult fotokujnli sele. Liiga 
niis ke hoiruum soodustab halliIuse 
teket . hõbeda kiiret lnuutwuis l sades
tunud ti lls ulfaadi mõjul. 

Väheolulised pole ka saastullud 
keskkonnas t tin gitud kahjus tuscd . mis 
vähendavad fotokujuti se loetavus l 
(laigud. trHbud jne.) Keskkonna 
kahjus tavad tegurid võ ivad mõjutada 
ka kaitsepakelide id ja selle kaudu 
avaldada kahjulikku to ime t fotade le: 

Samuti ailab kujut ise hävimisele 
kllltsll s agedane ja hooletu käs itl emine 
(Siirmejäljed . kriimus lused , fo tode lii· 
ga järs ul Iil eviimisel ühes t tempe ra· 
tuuris t te ise "õi vad tekk ida 7.elllti ini 
murdcd . värvus te nõ rgenemin e pide · 
val proj itseerimisel ). 

Et plas tmate rjalides t valmi statud 
toodete puhul Oli aillull laboratoorse 
analüüs i tee l võimalik avas tada val· 
mis tilluisel kas utIItud plas tifikaatorite 
omadus i j a kogus t, Oll pa rem hoiduda 

tugevas ti plas tifilseerilud materjalide 
kasutamises t. Kõrged temperatuurid . 
niiskus tingimused ja pikemat aega 
valguse käes olek soodu~ tavad plasti 
fikaatorite ümberpaigulust . millega 
kaas neb fotokujutisele kahjulike gaa· 
side e ritumine 141 . 

Kõrge temperatuur ko().~ samaaegse 
kõrge re latiivse Iliiskusega loob fotod e 
säilitamiseks ülimalt ebasoodsa kesk· 
konna. Ilmuvad hallitus ja bakterid . 
sadestunud soolad aktiviseeruvad. 
värvus kaob, toimub oksüdeerwuille . 

Ohus lendl evale tahke te Ol!akes te 
viii kahjulike gaas ide (SO~. N02, 

H2S. NO, COz• H20; kõige kahjuli· 
kumaks pee takse H2S) toime ei ole 
alati kohe märgatav. See avaldub alles 
päras l aas taid ja võib sageli j ääd a 
llIdse märkamaluks, kui tiosulfaadi 
jiiak me talli me tallilise hõbedaga rea
geerib . Kui aga tios ulraadi jääk ei 
avalda akliivsus t, s .l.. kui relatiLvne 
niis kus e i üle ta lubatud piiri, On 
ümbritseva õhu mõju toime aegluses i 
hoolimata raktorib . mille ohtlikus t 
fOlokujutisele ei tohi alahillna ta 141. 
2~". MalerjaUt!. mis võiksid roio· 
dokumelllatsiooni !iliilitamlsega seo· 
tud tüöprulse.'isidcs kuuluda keelusta 
mlsele 

- Lakid . s üntee tilised IHmid ja 
kleeptinrlid . mis s isaldavad ül e b% 
pl as lifikaa tore id. 
- O lulisl~s koguses happejääke s i· 
.'laidavad mate rjalid (Iiimid. kl eep· 
liudid . paberid . kartongid. värnit· 
sad , lakid . , ·ärvid ). 
- VaigUlle puit (kuusk. mä nd . leht· 
mänd ). mis e ritab e fllul siooll i· 
kihli ~õövilavaid gasse. 
- Suure ligniinis isaldusega pabe. 
rid ja kartong. 
- Elas tik- võ i kauüukrae lad , mis 
s isaldavad peaaegu alati väävlit . 
- Üldjoontes kõ ik oksüdeeruvad 
mate rjalid . 

- Kõik UJihappeliscd ained (plek· 
s iklaas jt.) (4 1. 

2.4. Soodsad säillhfstinglmused 
Vahetuks kail'ieks kasutatavad ma· 

le rjalid peavad olema : 
1) laitmatu kvaliteedi ga. 
2 ) täielikul! inertsed. 
Plas tmaterjalides t on kõ ige sobi-

vamad PQlüvinüütrtuoriid. polüestrtd 
(e tiil cenglükool i polüesterrlalaadid). 
S uurem osa kasutabIvates t mate rja . 
lidest nII valmis latud polüvinüfilklo. 
riidis t. e l aga see mate rjal on tu
!levas li plas lifitseerilud , kujutab ta 
endas t ohtu rotokujutise korrektse le 
s iiilwllisele . Sobivate mate rjalide va · 
likul tuleb arves tada ka rakU . et kuigi 
polüe tUl eeni j a PQlüpropüleeni koos ti · 
ses e i ole ühtki pl:tstifikaatorit , on 
need mate rjalid fo todokumentats iooll i 



Fotokujutis jiiiidvus tatakse hiibeda
ga kaetud ja joudiga !lUldlikuk.!! muu
detud metalltllaadile. Kujutis illllll
tatak .~e elavhõbedaaurude abil. ( lJa
uerrutüüpide valmistamise h~llIIikasl 
pikem:!.11 vlo: Descriptia n prali<lue des 
prosedes du Ollllu;'rrutype et du Oio
rallla Ilar. Berlin. (840 ). Oagerm
lüüp pt!ab olema kogu aeg klaasi all. 
ses t selle pind on vii~1I õrn ja me
haanilis test viuastuslest tekkinud 
kriimuslusi (III väga raske parall
dada_ I I I· 

Tuvalised mÕtitmt~d 
tiiisplllllt HI.fI X2 1,li CIII 

II'}. plauli 11 ,4X I4 ,O till 
1/ 4 plaati 8,3X ll1,8 c·m 
1/6 plaati 7.0X ~.:J em 
1/ 9 plaati fl.OX 6,4 em 

lseloolllulikud joom ... 'tI 
Tealud nurga all vaadehlmla jiitab 

dagerrolOnbi pind tiih'likult IJCegli 
mulje. Sel juhul IMlle mingil roto
kujulist näha . TUMe\·1I. valguse toime! 
ja leatud nurga all ,'aadales aga il
mub rotokujutis nähtavitle liij.sel! ja 
seiGell {ll~ekui gravUUr. 

Uagerrotfiülliaid es ilatakse al:!.ti 
kas raam is ta tuI! või siis i1ukllrpi 
paigutatuli. tavlllisell on see puust , 
naha või pllberiga voodertlalud. 

Enamjaolt kujuta,'ud dallerrotüü
bid portreesid . Viilisvtillc.iu esiueb 
harva . MÕIlt'(\el dagerrotiifiJlidel on 
võimalik värve esile hwa 141. 
Stel'CO!ikooplllsed dagerrotüübid 

Kuigi möödunud slIjuntli keskpaiku 
olid kahp ohjt~ktiivigll tehtud Ol es
võtlt~d vHHa moes. leiab pra~gusel 
ajal vaicl harva slrreoskfMlpilisi da
gerrotüiipe. Neil on sumnd tehnilised 
omadused naHu tavaIisIci dagerrolilil
pide!. erinc'· on see. e l neit esineb 
kahekordne kujutis . Ohl ja s ilma 
s tseeni on fiht'nt'H.se lt pildis tatud 
kahest. teineteises t väikese nurga 
võrra e rinevas t I)llnktist I" J. 
t.l .2. tl!rrotUübid aastaist 1863 ••. 1880 

Need on mll.~taks viii pruuniks la
kihlli metallplandid . kus kolloodiumi
kihis on hõbepilt. Kõiki sl'lIiseic! pil
te, mida vaadeidi mll 1> lal tallalJÕhjal . 
nimetali sõltumata nende valmishl
mise viisist melainotfliipideks. Erijuh
IlIdel o li hõbt~ muudetud valgeks hõbe
daühendiks (AgCIl e lavhõbe( lI )klo
riidi (HgCll) abil. Ferrotüüpide res
taureerimise kohtll kirjandusp_,! and 
meid ei le idunud IIJ. 
1.2. Klaasaluselolevad futod 
1.2.1. Nlepsotüübid (TallJOti Järgi 
alllflhiliiUbldj a8slaisl 1847 __ . 18~5 

Niepso\üübid koo'!nevlld albumiinis 
sisalduv:l.St hõbedast jll neid valmis· 
tati nii positiividcllu kui ka negu -' 
tiividpna . Stiiluval! ilmutamiseS I või
vad negutiivid olbl punnkusviolcl~ed 

või kasbtnllruunid . Ka I>osiliivid vili -

vad olla punakasl.ruunid , kui neid Oll 
IfM-Jdeldud AuCI-lahuscs. Et albumiin 
ptaadid vajavad pikka ekspos Usiooni 
nega. s iis kasutati nl'id l>Õhili.~p l! 
looduse ja arhilektuuri pildis tnmisel. 
Nende restaureerimine on ,·aga eba
killud [ I I. 
1.2.2. Ambrolüiibid aastaist 18fi1.~ 
188. 

Ambrolfiilpideks nirnetltlaksp l)rOI
sessi, kus liimmastilt happl~gl1 vnlgcu
dades saadakse (l().~itiiviks muunda 
tud negaliiv. mille tagakülj ele aseta
lud mus t taust võimaldab laustuua 
pildistatud objekti teJ.lelikke viirvusi. 

Kuidas ambrotüüpi ära tunda? 
Tavalised mõõtmed 

liiisplaat 16.5X2 1.õ em 
1/2 plaati 11 ,4XI4.0 em 
1/ 4 Jllaati fUI X IO.8 em 
I / G plaali 7,OX ~.:J em 
1/ 9 piltIIii 5.0X 6.4 em 

Iseloomulikud jOlJrwd 
Ambrotiiübid O ll posiliivkujulised 

(peamiselt portreed ) pärasl negn tih'
kujutise jäädvustamist HNOl-ga val 
gendatud klaasplaadi!. Klaasi lahll 
paigutalud mustal foo nil ilmub niih
hu·ale kergelt ha ltikas positiivkuju. 
tis. 

Ambrotüüpe eksponeeritakse tavn 
liselt rarunitult või ilukasli paigu
tatulI . Nagu dagerroWflpeui võib neid 
valmistada viirvilislena. 

l)agernJlfiübi pinu on tavaliselt läi 
kiv. helkiv, ambrolfinbil aga tuhm ja 
hall [4[. 

1.2.3. Märg-kolloodiumprotsclill 
Alates 1850. aastate kP.skJlaiHu .~ t 

kuni 1880. aaslatelli valmistnli Illill 

rem osa fot osid kolloodiumc.mul.sioo
ni ga kaetud fotoplaatidele . 

KolloodiumeUlulsi Otln on trinitro
tselluloosi (I C;Hl02( ONO~) a J D) , e ta
nooli (C21-15C I-I ) ja dielüil1eetri 
(CzlhOC2115)eloksill'laan ning sisul
dab kaaJium- "õi amlllooniumbromii 
di ju -jooiidi. Emulsioonikihl muu
tub valgusttlndli~uks pära .. 1 hõbe 
nitraadi (AgNO, ) lisumist. SethI te 
habe ,'ahelull eune pildiSlamis!. Kol
loodiumemuls ioon va latak .~l' kl :ln.~ 

plaadile ja lastakse tarduda smdi 
taoliseks. Saadud kihi tundlikuks 
muulmiseks aselalakse plaat hõl.H:nil
raadi lahuseMe (miltt'aktiinsc:. kol 
lascs valguse.'! ). Sel juhul moodus
tuvad kolloodiumikihis valGus tulldli
kud hübebromiidid ja -j odiid . Marg 
plaal pannakse fotoapuraali ja sii ri 
l:!.takse. ~ujulis llmutalakse ilmutus· 
aine (nt. püruga!Jouli - 1.2~'i-hcn 
seenmooi ) vesipiirituslahust:ga jn 
kinllislatakse naatriumliosulflladi 
(N a~S~O~) lahuseN . Niiltlava kujutise 
moodustavad melallilise hõu.'da osa
kescd. 

Koll\.MkliulUprOl.'lessi töötas välja 
in~tist' teadlanc F . S. Archer 1851. a . 
l\lenetluse cl' lis on kolllMMllumikihi 
e rakordsl' lt väike le ralisWl ja scll l's t 
tull'nev suur lahutusvõi me. puudusP.<! 
on kolloodiumikihi valmi~tamist' lüli 
kus. vajadus töötada märja roIomater
jaliga ning kulluooiumikihi väga väi
kp "lIlgustundlikkus [31. 

Arhiivitootajale on oluliue teada. 
ku~ pilt un nlburniinemubioonilla, koi 
loudiumemuls iooniGa või l.elatiiniHa 
ktlelud klansplaadil. Albumiin - ja kol
loodiutnemul s iooniga kaelud piltid!' 
va lmis iilmise ajad kIIliuvad osaliselt. 
Olcminckuacj;l märgplimllili kuivplna
di!C' oli umbes aaslaici 1879 ... 1890. 
I.lIkiti nii kulloodiulllcmulsiooniga kui 
ka f.elaliiniga kael mi plaate, kasu
hllles kuum - või k{[lmlakki (millemad 
IlIhus hl\'ad alkoholis ). Mõned kfilm
lakid lahustuvnd klororonnis (CIICbl. 
st'e luleb enne res taureerimisele asu 
mist kindlaks teha. Kal~eteks k3l>U
tatahl' plaadi äärt ja ka ernulsiooni
kihti uuritakse ääres t. Alhumiinemul 
sioon ja ielatiin peavad andma valgu 
määramisel positiivse tulemuse. vas
hlsel juhul on tegemist koll<MMliulll 
l'muls iooniga [ I J. 
1.2.4. Kuiv telatlmemulsin ... n 

19. saj ;Uldi lõpul asendas koll 00-

diullljlrotsc.ssi hõbebromiidi sisatda
v:tte kuivade l.clatiinikihtide kasuta
mis.'1 IKihincv protsess. Need roto
materjalid olid suhtelisell sarnased 
tällapiic'·al kasutatavatega. Erinevus 
uli c ruuls ioonikihi Inhtitult'ku aslmes 
III. 
t.3. T8CIIIIJoidalusel olevad folod 

Georgcs Eastman'i poolt t888. a . 
turustama hakatud painduva! Isellu
!t.it!ist (nilraallselluloos) alusmater
jalil filmid ... 1 Oll komponentide eba
kindluse tõllu suured puuuuscd nii 
kiisitsemisel kui ka sli.ili tamisel. Ker
gesli s iiliiva lena kujutavad nad en
dast pidevat ohlu . 

Nende riimide väga heade optiliste 
ja mehaanilis tc omaduste (lIIöötmetc 
s tabiilsus ) lõllu baseerus neil kuni 
1950. aaslattoni kogu kinotööstus. 
Kuid kui uhulus seda nõudis, altell
dati need tselluloosdial~elaadiga. mis 
oma ültlomadustelt on märksa nur
gelll , kuid seevastu on suurema sla
hiilsusegll ja looduvali vähem lule
ohtlik . 

Teise maailmaslija ajal Ameerika 
Ohcndriikid e.~ loolma hakatud lsellu
loostriat.setant tõrjus välja nitrotsellu
loos- ja dilltselaatfilmid. mis pt'agi 
turult üldse kadusid. Samal ajal 
keelati kõiGiS Liiiine-E uroopa maades 
jll Ameerika ü bendriikides Ililrolsel 
luloosi kasutumine fot oleimikas . 

Kulmekfunnendate aastate !lipul 
(umbes 19~8 . a. paiku ) niigi päeva-



parkllahk uli nHl/õrll suurte pinnakah· 
ju~t ll~l('sa . el dekoori läps(,fII deSif
ree rimint! \J.~ullls ... õilllaluk~. Köite 
.~c tjal a lpilad ~'lUrcd rebcodid ja nalJa
kaotl jäls id ku lleta pärgalllt"nlrilla le 
kahe varvilist' niidi~a põimitud kap
taali. Sisuploki jXlOgnad olid ij"uncl 
<lud kuuele kaksikkililmcl(', kiHte ~ul
gcmiseks küsutulud lt'kslii1~eosh','l 1 
olid säilinud vaid kalkpildid kalIsu
massist kaanejmpi sisekiiljcl. Haama
tu Iiisuplokk ~ei~ü" kindlalt koos. kuid 
:.elja ülaosas! , kaantesl, eel> ja taga
lehtedest alguse saanud halliluskah· 
jUlitus oli neil kuhtadel palU'ri tuge
vasti II('haslnnut! ni nR levis nõrgcne
deo; ploki kl!.~ku~a sllunas. lIallitus
kuldeid lE'irlm ka kõikide lehtede iila 
servas uing csiscrvade neil kohtadel. 
klls kunaKisl' miiq~lImisf' jäljenü esi 
nesid tURevAo pruullid \,cCV()OIUjIMI
IIl:'d_ Haamutu ka~utamisl:.~t Andsid 
tunnilitll~1 niipujäljed lehenurltadel 
ja rl'bendid Il:'hf'$t"rvad~ . Kergclt kul 
IImud PAber oli jiiik ninR rabe. \'äik
st'mAlt' gnlvüüride aluslelll'll' kll'epi
miseks kasutatud paks pruunikas
kollüuc jühukliistf'r oti jiitnud tllKe
vaid kolllllieid jiilgi. nllli'!' lt või:. 
grllafili~te lehtede seisundit lu!;eda 
rahuldavak~, se.. .. t kahjusta(hl 1)'IIIlUlI 
saanud kujutis te pinnad . ,"aid ainul t 
lehese"'Ad. 

Ohjpkti kahjustu~i hinnate~ jõuti 
jiirelduself' , et põhjalikku enlli~IRTllist 
vajllvad nii köite kaaned kui kli kõik 
si<.uplOki lehed . Selli~e liitliUSe ja 
"äärtuseRa gnlllfilis te lehll'.lt' ",stau
reerillline esitah aga lIul811 Ib.atill!;i
musi. Anlud juhul hlli en nckõike 
IIrve~tada , 1'1 g ravfifirill mlludll~tRvad 
käsikirjagu nhtst" terviku. seel(a pol 
nud "fiimulik neid kõitesI eraldadü 
Ilin~ säilitadll jlllSpürleerilllll uksik
lebledellll. nallu see gmllfikll puhul 
lavllks. RaullIlltu !õisulille koo~eis pidi 
jiiäml1 muutumatults. kürvaldodll aga 
luli kiiik aja jooksul tekkinucl paheri
kllhjUliluliCd: pl'sla välj:1 pruunid voo
lujooned niu[.C koI IIlTIIII ~. SlIurcndadll 
paberi e1as t:>us!. de.sinfitscerida hal
IHus, I!I!(l"'dada I)chastunud It'h{'~ad 
jü asendadll 1)\lI1dlll'lId kuhud uue 1'3-
hpriga. sedu k,iike gravliilrl aulenl
~u"l lIlak_~ illlaalsell s iiilitlld e..~. Teisi
sfiUl! - v:l lidll või~ vaid mÕl:idukaid 
rt"~tallrC('rillli~n l l"t!loo(' id . millega ei 
kaasne nt'!l:lItHl'1>ed kiirvalmõjud, \'äI
tida tuli kõiki luge\' llloimt'lisi kemi
kIIlile ja vressimi~el lekkivuid ror
maadimIJulusl . 

Il eslaureeritlli.~c käigus I>csli kõik 
lehed !nii grllVi!ürid kui ka käsikir
jalU jaheela vee vanni:>. lisadt's \'eele 
mõlle liiga jllntseriini. mis mõjuh 
paberile milÕduka pehmendujullü. Tu 
l e lllIJsek ~ oli koltumust' l'raldumille ju 
lu~evall Vruunitte voolujoonle niirlle· 

uemille_ Viilllllskst jiiid vaid suh te 
lisell nõrgau jäljl'eI, mille kõrllaldami 
III' \'al~endllmi.!iCMa IWlnuk_s /'IllIIn 

OISlarbekas, sest lIaavutatav visuual 
ne dekl ei kOl'Vaks minRil juhul 
k.'('milise protsessi käigus tt'kkivat 
jluheri {'luca olulist langust. Pese
mise ujal erulllllvlut vette .ka puberi 
loollluliku vauaneUliSt' kiiigu~ lekld 
nud happelised Ilroduklid liinil: s.·l'Iiibi 
jlarRIH'b selle- ~('esllline seisund. AIII.~ 
lehl€:clele kleehiilid väilwsclIliMiltuc!i 
~ed gravfiürid irduliid npist pCl>emise 
kilill:us. seejärel eema ldati lehtedel! 
vanll paks 111111ikihl ja lopulali Iwitt 
hoolikalt. Hallitllskahjustusc81 luge
va,\i pehastullud kallne- ja t'1'~I('bed 
\';r jaliid erilisi tõõllemist. Neid pesti 
miir!;ade filterpuberile pakil. talllpr)
neerides lehti lIll'tflilll.selll1loosi niirjl:a 
luhusrsa, el SRI1Vutuda üheal·J.!~I·tt pa
beri ~et'smi~p miiürdutnisc JH laI,Cupro
duktide eraldumillt' pindakliivse I)t!
suvahendi loimel riltprpaberi~~t' , ning 
pehasllmlld lehe lUjl:cvdallline sama 

k('1l1ikaali kui Iiimainegu. Puhtad 
purlludaltld lehed Iiimistali kallsu
pIIllerile OlliaSE' 'cl:ttiinliilllistu'eRa. 
millele hallilust dt'sinrits~riva ailll'
nII lisati Nar. Graviliiride pres~i 
miliel tuli jälgida . e l ei lekiks ~ügav
trfikile iseloomuliku plaadijtiljt'lldi 
kAdumist ('gH I'lisa slIuri fl)nulladi 
muulusi, sc~t IIlamlijiiljendi miiõtmed 
un olulised gra"ilfiri allli'n\.~use tiics
tllmise!. Si rutatud lehed liideti tngasi 
Ilaarideks esial!!sf' ~ns teemi kollalif'1t 
!IM·,emi1>el olid J.!rüvüilride lihendus
kohad lahti tulnud ) ju jiieti pikplllaks 
ujaks raskuse ulla seiSiilU jpuberi 
seis undi lõplikuks stabi liseerltmi 
seb). Väiksl'mõõlmelisetl vaselõiked 
kinnitati ileIIde a luslphledele ilttrniiri
.1f'l-!a . 

Resluureerlmise käigUli l'nnistali 
köileplokk , Jlehll .~tunud pappkaaned 
dC.~ inritseerili klllnpiinilahu{(lI. kuiva 
hill pressis tugeva VHjutuSt' all. Nahk 
des inCibeeriti 1001Ilasapiga, rebene
!\till seljllllahk dubleerili uuele laim
parknahule. sulj{urseosro laHlilali. 

I< iLsikirjali se J.!ravnüriderallllllllu 
enni~ llIlIIise põhil iseks I inl!illlU~cks oli 
ohjekti eluea pikt'ndamille seJh' isiku
pära ja aulenlsusl rikkumala. Ulalus
likes res laure-erimis tiiõt:les o.~alesid 
M. lIabichti juht'ndamisel M. Kan 
Il·r. S. Prass. T. PõllupOü ja 
H. Paa.~. GrRvnüre kirjPldavAs leks
tis esinevate kunslnike nimedl' ja e lu
lI)olislt' endmeie l'~ilROliscl võeti a lu
seks Thieme-Ot'ekeri kUlIslileksikoll. 

;\brian Hallirlll 

KIIlJANDUS 

1. Lilll'nUlltlt F. Dt:r Kupr,'rslirh. !J,·ttin. 
I SOO. 

2. I\'ltjller G_ K. Nell('$ aJlIl" uk>inl!.~ Kün~1 
Il'r-LI'lIikon I-XX II . MOnehen 183& 
18f,:.! (Nalller). 

3. Nurk T Madalmande. naami ja hOI
IlIndi XVI-XVII .• "jand; grallrlka 
THO T!'adwdikn lIaamalu.kollll rlm 
dJlle~. Tulu. UHG. 

4.Sinl!er IL W . GeM:hiehte tle~ KUll 
fentkh." Magdeburg·Leipzig. 

fJ. SJnj!('r II . W. lIandbueh fOr KUl' 
fc.tit:\'Nammh:r. I.efp~il!. 1022. 

6. TtlAu~inll ,,\. Dnrer. Gl'schidlh: ~t'im:.' 
l.elll'l'" mnt ~dn('r Kun~t. Leip~llf. 

188·1. 
7_ Thit'lIlC U. u. lJecker. F . AlIllemeinn 

Lexikoo der biluendl'n Kün~tll'r . L .. itl 
dg. 1007 - 1\1·12. 

8, WaltltuHnu E . .Alhrt·!'!,t Ollreu S1irhr 
nlllt H .... 11.5ehniltc. Leip1.I". 1\11 7. 

\I l'pIICTemlep. n . 1I'''I'utIU1I EHI',,,,clkKUn 
'lJIIOlOf,"1 XV-XVII lieKa. 193\1. 

IU I..IClopo!I A. A_ rlnln"'I'''' \m'.(OCIITR 
.'110111'1' •• M •. IUUI. 

TiinaVII rnQOOll5 IM) IUUlalllii",·usl. mil 
prantsuse Leadlli~1l(1 J . N. !"liepee Ja 
J . L. MlIntl~ Ilaguerre tul~w;t"sitl umll 
IlvMlnst ayalikku~dl: Pllriisi Teaduste 
Akadeeluias. Jul! on rol~rlulfla e~ik llll' 
st'~ t daj!errotnilllill~t. Mt'elod ~õlmal 
da~ \lmhriheval maalima fikseeriIIII Ilil 
tiina. kuid IJU..tu~enD nndis St'f' rues~õe
lud ohjektist ainult nhe IJOSltlivi . 

Teises ~uuna~ kull!e~fd Inglise L~uII 
las(' W. II. F_ Tall!Oli kalsehl~ed 

jäiidvuslllda kuj\lti~ Cflmera obu;uru ahil 
valgu~lulldlikuJe J"lberile. Oh le ÕIlneshl 
nud kallICI - "aadel I.oeoca Abbc~ yi>~

latud aknale Ca. Hilli i - ~iiiHtat.kse 
TO TH -~. IIHO. a. löötas Taiboi "[.la .'ilIja 
'Wgll!!iv t!Osltiiv leh nika. Pabernegptiivi 
aJlCllu VarllSenlast l)('rloodi5t siii l ilalHk~e 
kfilmnekonda fotOl slIumli TO TR-s. kuld 
dal!er",tii"l'c. vanU unlkllalseid fotoal,a 
raal .. ja objektiive ~äi lilatak~ k. Te 
AJalOO Muu.~eumis. Tallinna Linn.muu
seul1li~ (Rae muU!leum ) jm. 

Et nii tlagerroh1i\!>ld kui ka rotatl'!!!" 
Iiivid Viljuvad ellevaaltikku kohtlel1ll$l. 
lekkinud d..rl!klitl~ pnrlludamluc alla SIIUri 
t'ell eadml~i.avahlallll· kiiesoleyas bülleliill. 
lIi~ 'J:i. kolll'eg Peeter Malullngu tUrNlISe
löõ.orl . mi, peaks III",i pakkuma muuseumi
lõütlljlllele. kelle hoida on folonegllllh-lde 
koguti . 

TolmehL~cJl 

FOTODE JA 
NEGATIIVIDE 
SÄILITAMINE, 

ESINEVAD DEFEKTID JA 
NENDE KÖRVALDAMlNE 

I. Positiiv- ja ne!!aliivmllterjalide 
liigilII!> 
1.1 Melallalusel ,,1t'\'lId rotod 
1.1.1. nn~errofiiilbid !lasta is I 183\)... 
1869 



Theodor ja Cornelis Galle olid esi
mesed sraveerijad . keda P. P . Rubens 
(1577 ... 1640) oma tööd e paljundami 
seks kasutas. 

Hieronymus Wierix , kes GaIl e kir
jastustööd teGi. on tuntud suure hul sa 
A. Oüreri vaselõige te koopiate val
mistajana. Temalt on kogus järsmi
sed viis lehte. 

15. Surmavapp A. O. 11)03_ OriSi
naalisa äravahetamiseni sarnasel s ra
vüüri! puudub kopeerija nimi ; vaid 
vasa tähelepanelik võrdlemine toob 
väl ja erinevus,-,,!. H. Wierixi ise
ärasuseks ongi see, et ta mitte libt 
sall e i kopee ri, vaid püüab Oüreril 
jiUjendada küigis sell ele meistrile 
omasles varj undiles. Suur saua meis
ler oli Wierixidele eeskujuks kogu 
nende loomelesevuse välle l. 

16. QuaUuor Advel'llu8 Inslum'M 
17. ElII Loelo Ocmlsa Fldcs'M 
18. Spcs Fidel Semcn PMml88ac..,.. 
19. Cocllea Dona Fidefl, Spes_ 
Gravüürid 16 ... 19 on M. O. Vosi 

järgi valmistatud ~uuremõõtmelised 
lehed sümbolis IIike stsee nideK a. kan
navad samuti H. Wierexi nime. kuid 
e i kajas tu kunstileksikonldes. 

Teine suur kirjastus. mis samuti 
kolme põlvkonna vältel tootas . kuulu.~ 
Passede perekonnale. Selle rajajaks 
oli 

CJ'ispln J Passe (1564 .. .1631). kes 
tesutses maalikuns tniku . joonistaja ja 
graveerijana . sai 1585. a . Antverpeni 
Lukue giidi liikmeks. oli tegev Lon
doni!, Kölnis, Utrecbtis . omas õpe
tatud kunstniku kuulsust. Temaga 
koos tööllls id ta lapsed : 

Crispin II "asse (1597 / 98 ... u. 
1670) oli tcgev joonis taja ja gravee
rijana. Vanuemad iseseisvad tööd 
val mis id 1614 .. .1615. Mõnda aesaelas 
Pariisis, kus lõõtas raamatukirjas
tuses. Tagasi Ut rechti tulnud . jätkas 
la isa juures . hiljem s iinhill Amsler
dami j a raju oma kunstikirjastuse. 

Simon Passe (1594 1 ... 1647 ) oli 
legev peamiselt graveerij ana . Elas 
pikemat aega Inglismaal ja Koben
havnis, olles lihedalt seotud õukon
naga. 

Wlllem PlilaSC (15981 ... u . 1637 ). te
gev joonistaja j a gravee rijana . vara 
seim iseseisev too 161 9. 

Magdalena Passe (1600 ... 16.18), 
samuti nii joonistaja kui graveerija. 

Kõik neli las t (bilj em ka lapse
laps Crispin III ) olid isa õpilased 
ja tem a sUiIi kindlad jäfl~ijad . Nen
de tõid omavahel eris tada on raske. 
e riti Crispinite omi . kes sigllceris id 
gravOüre ühtmoodi . Vaa tamata pere
konna suurele produktii vsusele suut
s id nad oma töödes sii ililllda tähele
panuväärsell kõrge kunstilisc ja teb
nilise taseme. Pusedelt on kogus 28 
gravüüri. 

21 . Aadam jll Eeva. 
22. Abrahaml ohver. 
23. 12slbUlII. !S-Ieheiine sari . mil 

le tiitellehel on aas taarv 16 15. Gra
vOOride omapäraks on igaübe pöördel 
leiduv trükilekli I sarjas järgnevana 
kujutatud sibOli i 1008a (Nagl cr Xl. 

24 . Neli võimuesindaJal. Neljal 
vä iksefonnaad ilise l ( 4 ~) lehel on vas
tavalt kujulatud pa avsl P aul. keiser 
Rudolph. Prantsusmaa kuningas j a 
Hispaania kuni ngas (Nagler X). 

25. 7 kristlikku voorusi. Fide, 
(usk), Spes (loolus). Clmritas (halas
IUS), lustjtia (õiglus), Tem"erlllltia 
(mõõdukiiil ). Prudenlia (arukus). For
tiludo (jõud ) (Nagler X). 

Kõikide eelloell et ud joonis tus te au
torib ning kirjas tajakS on Crispin J. 
gravce rijateks aKa valdavalt tema 
lapsL>d . mõnel juhul ka ta ise. 

27 . Püha Catharlna. 
27 . Kristuse ilmumine vangistuses 

olevalc Catharinale. Kaks viimati
nimetatud lehte on valmistat ud Cri ll
pin 11 poolt Autus l 8rauni (1591 ... 
U:J6 ) järgi (Thieme -Becker XXVI ). 

Käsiteidava perioodi ühek .~ vilj a
kaks autoriks oli ka 

MaUhäus Merian ( 1593 ... 1650 ) -
tegev Saksmaal ja Madalmaades . 
16 17 . a. kutsuti la Dielrich de nry 
topograafiline kirjastusse. abiellus 
omaniku tlil rega ja päris hiljem Ur}' 
kirj as tuse. Loome algperiood il gra
'leeris palju oma joonis tus te järgi , 
hiljem kopeeris vald avalt tuntud au
toreid . Temalt on kogus järllmised 
neliteist lehte. 

28. Kolm kunlngut. Caspar Rex 
Tarsis, Melchior Ilu Nubia . Daltha
sar Rex Saba - kolm kunillgat Bas i
lius Dallenge järgi (Nagler VI , 
Thieme-Becker XVII ). 

29. Alexander Suure teod. Ajalooli
se sOfeeSa sari üheteistkünmel väike 
sel ( 8 ~) lehcl (Ieksikoni andmetel 
peaks ncid olem a kaksteist ) , tiitli il
Ilmnlisaastaks märgitud 16 17 ning 
kirj as tajab Janssonius. Sari on koo
pi a A. Tempes ta varemvalminus l 
(1008) (Nagler IX). 

Paljud eeHooll el ud sravüüridest e i 
Misaldu Nagleri ja Thiemc -Deckeri 
kunSlileksikonides, sesl nende loe
telud pole tä ie li kud . Tiiies ti määra
mata jääb täpsemate auloriandmele 
puudumise tõllu hulk te is te kirjas
lus te vabend usel ilmunud lehti ja 
ühegi autoriviilela sari kaheteist
kOmnes l apostlist . Samuti e i Saa 
vas tava leksikoni puudumise tõltu 
määrata (nagu gravüüride puhul ta
vaks) nende plaadiseisundit. Visuaal
se l vaatlusel on siiski üsna illnselSc. 
et tõmmised on kvaliteel~ed - pole 
niiha plaadi e rilis t kulumist, vaske 
uuristatud joon sä ilitab süsavlille j a 
kujutis seeGa oma varjundirikkll!~e. 

mida ugu graafiUs le lehtede vaartu
se hindamisel loetakse oluliseks . 

Kõnealuse raamatu iseärasuseks 
võib pidada osa käs ikirjalise teks ti 
vallc lut seostumis t gta vüüridega. sa
geli Oll see gravOiiride lagaknlKedel. 
vabildel leheservaele! või Iisalehtedel 
Ilin~ kajastab piltide sMeed , kuid 
mille kuns lilises l aspektbl. Raamaiu 
mahus t umbes kaks kolmandikku hõl
mavas käs ikirjas peatub autor põgu. 
salt Habsbuq;ide impeeriumi varase
matel vali tsejatel (alates 9. saj .) . 
põhjaliku vaa tluse a ll a seevas tu võtab 
sõjad tOrklastega 15 ... 16. sajandil . 
türklas te \'a l il~ejad nins .selle rallva 
e lu-olu kõige e rinevamatl valdkonnad . 
Lõpuosas jõutakse vi lja 17 . saj. algu
se sOndmusteni . ,~eella köitmisele va
hetult celnenud aega . 

Raamatu sis u ja köide viitavad 
esmaa valdaja kõrgele haritusele ning 
j õukusele. I lIus l ra ts ioonide -gravüüri
de valik on tehtud nimekate meis tri
te loomingus t ning ka rllamatu köide 
on leostatud mei ~ lrikäega ; ajas tule 
tüilpiliste s tiilitunIIus te dekoori moo
dustavad pimetrükk ja kull atud raUa
jäljendilest raamkompositsioon. ke.~k 
\'ä ljal ovaaine karluU . Kompositsioo
nivabadel väl j adel on kuldtrükis lii
tel : .. StJIm Ruleh Gclsllichen Unud 
We ldtllchen Sachell" ja ilmselt klisl
kirja autori või Qmaniku nimi Rem
haM Uugen. Kõite tllgakaanel leidub 
vaevuloetav te"-st ja daatwn : ANNO 
ON t6:.! I.sellealllähedC+ M+E+ L. 
Tõcnäoliselt peitub viimasie lasa 
kõitja ees- ja perc"-onnanillli ning 
linn . kus la tegulstls (L ). Foliandi 
päritolu ja \'araselllate vald aja lc 
kohta m idagi täpsem at öelda on rali 
ke. Ok .~ köitc minevikku 05aliselt avav 
s i s.~ekanlle leidub kolmanda lehe. 5.0. 
Sunna\'api gravOüri alaserval: Ex 
donatione Domini Cri.,tophori Krech
ter, Ife/lutori~ meritiuimi, IJUnc librum 
pouidet lJibliothecn Curioe Revo/jen
~i,. VJlhcpealseks omanikuks on seega 
olnud Kris toph Krechler ( t6i2 ... 1745) 
- Hevali kaupmees, raehärra ja 1139. 
a. ala tes linnapea. kes annetas om a 
raamatu linna raamatukogule. Ilmselt 
arvas sissekande tegija A. D. märgi 
jär Gi Kravüüri!. e t tegemis t on Alb
reeht Düreri ehba tõõga ning kirju. 
tas pühcnduse oma arva les kogu kõise 
viiärlus likumale lehelc. Teise vii tc 
annab märge esikaane siseküljele 
kleebitud ~i"lUkorra leheli : Eb.~tI . Oibl. 
V 2905, mis tõendab kUlla!!is t kuulu
mis t Eestimaa RaamatukOKule. Vahe· 
peainc saatus enne arhiivi jõudmist 
jääh aga se lguse tuks . 

Enllis lamisele võetud raamat oli 
onla el uea vältel asunud mitte jus t 
kõige paremates hoiutingimusles. 
Niiskulies t lugevas ti defonneerunud 
' a hallitu$e.~ l kannatlluud kõite laim-



KÄSIKIRJALISE 
GRAVÜÜRIDERAAMATU 

(1621 ) 
RESTAUREERIMISEST 

Meie raamatukogude, a rhii vide ja 
muuseumide fondidest on ikka aeg · 
ajalt tulnud päevavalgele mõni üJla
tus leid . Tõuke selleks võib anda va
jadus objekti restaureerida, ses t sel 
lel esineb kiirelt progresseeruv kah
justus . Nii o li see ka Ees ti Aja
looarhiivile kuuluva fooliofonnaadis 
raamatuga ~ GEISTLlCHEN UNND 
WEL TDTLlCHEN SACHEN .. ." , mil · 
le sisu 392 lehes t ca 1/ 3 moodus
tavad omavahel või iisaiehtede abi l 
poognateks ühendatud vasegravüurid 
(vald ava!! ronnaat 2 a

). ü htekokku 
on ne id 138. ü lejäänud mahuosa 
koosneb käs ikirjas \. kohati ladina
val davalt aga saksakeelsest. Raamatu 
kaanenahal e kõitmisajaks märgitud 
aas taarv 1ö21 lubas arvata. el tege
mist on tõesti vana originaalgraa
fikaga. Et osata va lida õ igeid res
taureerimismeetodeid. tuli objekti 
ajaloolise.~ väärtuses täpsemalt sel · 
guse le jõuda. Uurimine näita.~ , et le
gemist Oll va imuliku. mütoloogilise või 
ajaloolise süzeega lö. saj . lõpu -
17. saj . alguse flaarni vasegravüuride 
kosuga. millele lisandub umbes salllal 
perioodil kirjutatud käsikiri. Senis te 
andmete põhjal on suu.rimaks vana 
gtaarika valdajaks Eestis T ü Tea
dusraamatukogu. kus Lääne-Euroopa 
1IL.17 . saj. g raafika os as Oll madal 
maade. flaami ja hollandi kollekt
sioon üks arvukamaid ja väärlus li
kumaid. 

Madalmaad (nüüdue nelgia, Ln
xembourg ja Kirde·Pran ts usmaa) 
kuulusid 15 . saj. lõpust Habsburgi
de impeeriumi ja selle jaotamise järel 
155ö. Ii. Hispaania koosseis u. lö . saj. 
keskel aktiviseerus neil a lade l r:wvus
lik vabad usvõitius koos protestantliku 
liikumisega katoliku kiriku vastu. 
1566. a . vallandus varakodan lik re
volulsioon. mille käigus põhjaprovint
s id kuululasid end isesein aks (Hol
land ) ning Hispaania oli sunnitud 
seda 1609. a. tunnustama. f'laami 
a lad jäid Hispaania võimu alla . 

Graafika kui kunstiline paljundus
viis tekkis 15. saj . Põhja· Saksa ala· 
del. levis ka Madalmaadesse ning. 
arenedes !Lagu maalikullstki , jõudis 
väga kõrge le kuns lilisele ta.~emele. 

Suurimaks keskuseks sai Anlverpen , 
mida 16 ... 17. saj. kutsuti kuns tilöös
tuse pealinnaks ja mis varustas reli
gioossl!te kujutistega kogu katoliikliII. · 
kli maailma . Sam!laegselt olid Madal
maad ka raamatutrükkim ise kesku
seks nilllo! Irükisõna levik tingis k_as 
vava nõudmise illustree riva pi ldima. 

l~rjali järele. mida a nU vaselõikes. 

Vaselõige kujutab endast joonis tuse 
järgi vaskplallli uure ndatud (gravee
ritud ) kujutisesi paberile tehtud tõrn
mis!, täites uurendid eelnevall trüki 
värviga . Graafilisel lehel võib selle 
määramisek~ olla kolm olulis t plaaU 
lõigatud tunnust: I ) kirjastaja nimi 
e. aadress - viitab lõmmmise val
mis tamise koLHde. 2 ) kujutise või 
kompositsiooni loonud kunstniku sig
naluur, 3) kujutise plaali uurendanud 
kunstniku s ignatuur. Neist kolmes t 
peetakse viimas t gravüüri puhul kõi 
ge olulisemaks. Sageli läilis kõiki 
kolme funklsiooni üks ja sama isik. 
Juba 16. saj . kujunesid Madalmaa
des välja s uured graafikatõõkojad
kirjaslused. mille liikmed võis id kuu
luda ühte perekonda või olla oma
vahel sugulussidemetes. üks suure
maid kirjastus i. millega oli seotud 
hulk oma aja nimekamgid kunstnikke 
j a graveerijaid, kuulus Gallede pere· 
kOllllale ja tegutses kolme põlvkonna 
vältel ühtekokku ligemale 100 aas tat. 
Selle rajas umbes 1570. a. 

Pilipp Galle (1537 ... 1612 ). kelle 
varasemad tööd ilmus id Hie ronymus 
Coc'i kirjastuse vahendUliel. Saanud 
1570. a. meistri seisusse, rajas ta 
oma kirjastuse , mis sai Antverpeni 
graaFika tootmise keskuseks. Ta val 
mi stas tiitellehti ja illustratsioone 
ka Moretuse ning Plantini kirjastuse 
poolt välja antud raamatutele. P . Gal · 
lega koos töötasid ta pojad: 

Theodor Galle (157 1 ... 1633). kes sai 
1596. a. Antverpeni Lukase g iidi liik · 
meks ja 

Cornelis Galle (w576 .. .I 650), kuul 
saim oma perekonnast , kes sai 1610. a. 
g iidi meistriks. rajas kalkograafia
ins tituudi. mis andis välja tohutul 
hullo!al vaga kõrgekvalileedilisi vase
gravuiire. Mõlemad vennad läienda· 
sid end Roomas ja lõid hullo!a töid 
Itaalia kuulsate meistrite maalide 
järgi. 

Abie lulis te s idemeiega olid Gallede 
perekonnalo!a seotud : 

Karel van Mallcry (1571...1635 ) 
Ph . Ga ll e õpilane. kes 1598. a . abiel
lus ta tütrega. sai 1597. a. Antver· 
peni Lukase giidi liikmeks meistrina. 
Mõnda aega e las Pariis is, tegi tööd 
Antverpeni ja Pariisi kirjas tustele. 

Adrian Collaer1 (1560 ... 1618) -
sai 1580. a . Anlverpe llis giidi liikmeks. 
abiellus 1587. a. Ph . Galle tütrega. 

Gallede kirjas lltsele töötasid ka : 
Han!! e. Jan Collaert (1566 ... 1628) 

- giidi liige a lates 1585. a. Ilmselt 
s ugulane Adrian Collaertiga. 

Kolm venda Wierixi. ke lles t vaid 
ühe töüd kõnealuses kogumikus es ine
vad : 

HleronYlllus Wlcrll: c. \Vlerx 
(15.';3 1 ... 16 19) - va raküps talent. kes 

juba 14-aas taselt valmis tas meister
Iikult Albreeht Düreri (1427...1502 ) 
tõöde koopiaid. Väga produktiivse 100-
mega. 

Hendriek Gollzlus ( 1557 ... 1617 ) -
oma aja tunnustatumaid graafikuid. 
tõi flaami vaselõikekuns ti sti ilimnutu
se - hoogsa ja sügava joone. 

Kõik nimetatud kunstnikud töötas id 
nii oma joonistuste kui ka kuulsate 
flaami ja itaalia kuns tnike Jan 
van der StradaIlUSe (1523 ... 1605). To· 
bias Verhaeehli ( 1566 ... 1631 ). Mar· 
ten de Vosi (1532 ... 1603 ), Maarleu 
Heemskercki (1498 ... 1574 ) ja Antonio 
Tempesta (15a5oO.1630) järgi. Gallede 
kirjastuse vahendusel loodud g ravfiü· 
re on kõnealuses kogus tõenäoliselt 71 . 

I . Medleae famlllae rerumM' Me· 
die ile perekonna kuul susrikkaid tegu
s id vahendav sari koosneb aastaga 
1583 dateeritud tiitellehest ; järgne
vad kakskGmmend üks J . Stradanuse 
järgi valmistatud lehte Oll leksikonide 
andmetel kahe väga mahuka sarja 
osad (kaks paralleelset numeratsioo
ni ) . millest ü.ks kujutab Johannes, 
teine COSIllIIS Medici tegusid. Neis t 
kümne graveeri jaks on märgitud Phi· 
lipp Galle. ühel Hendriek Gollzius, 
üheksa anonüÜlllseks jäävat lehte 
kuuluvad ilmselt samadele autoritele 
(N agler IV . Thieme-Beeker XIII ). 

Kaks järgmist sarja on valminud 
Cornelill ja Theodor Galle , Adrian 
ja loan CoUaerti ning Karel van 
Mallery koostüöna. 

2. VIIa beati p, Ignatii Loyolae. .... 
Antverpen 1610. Ignatius Loyola elu
lugu . Koosneb !iimst ja viieteislkÜlll ' 
nest numereeritud lehest. 

3. LlUs abusus. Sümbolistlikud pil . 
did kaheksal nummerdatud lehel. lek· 
sikoni andmetel on haruldased (Nag· 
ler IV ). 

4. Neil elementi (aJaslul). Neli 
väiksemOOdulist (4") lehte on Tobias 
Verbaeehli järgi valmis tanud loan 
Collaert (N agler IV ). 

Viis piItkujutis t pühakute e lulugu
dega Oll tõenäoliselt omaaegsete maa· 
Iide järgi valmis tanud Adrian Col· 
laert. 

5. Heata Cla ra A Monle Falco, 
6. D. Margarilae Nunez;, 
7. Vita Sanela Mariae Magdalenae. 
8. SWlla Anna, H, VlllIlnis Maler. 
9. Vita Gloris Patrlarchae S. 

loseph. 
Pühakute elusundmus i kujutavad 

ka järgmised viis Theodor Galle le 
kuuluvat lehte. 

10. S, Luela (Johannes Stradanuse 
järgi ). 

II. S. Calharlna Senesis. 
12. O. Coleta. 
13 . Maarja Jeesuslapsega süles. 
14 . S. Hillrlld!s. Valmistatud 16 15. 

a. P . P . Rubensi järgi. 





puudel vel'J.(H. Klaasplaadile aSI'tatllk
se niisutatav' piir..:amclltilrik jtl uiis
kusemOOl j a. NOihl suletaksl' kllllllH'r 
teise, kUllltllul ius(' latud fotovRnniJ.(a. 
T iheudina vliib kasutad!! poroloolli 
ri ba j a parema sulgumi.'w ees mä rgil 
vii ib \'an nil t' asetuda 2 ... :i-kg raskuse. 
.Iuha mõne aj a p ii ras t on märgata 
niiskuse kont N I ' l1tral ~ iooni tiIUs u. kol
IIHUld al -llI' lj und al päevalIIg il on saa· 
\ula tud pärgamentüriku iihU ane niis
kumine, m is \'iiimaldah kokkuvoldi · 
tud VOl _ru ll ituri ürikut vallall 
1I ' ·:ld a. T ,dl'lI ugH j :iI ~ ida . e l liig
niiskus ei ku1suk~ es il e piJ.(lllcudi 
1'l iHliva lgulll is t või halliluliseenle 
arell~u l. Kui hioluogili" le kahj us lus te 
I' nllclalllis('k .~ UII lisalud lilmooli või 
mõnda le ist a llli ~eptikullli , on uht 
\·ii lll ila\·. 

Pürgamelidi si r ulamin ... Niiskus
kam bris t vbe lud piir~ament on eIas I
nI' ja aHub hiisli s ilumisell'. Tava
liselt teh akse S OOli ühepoolse teks t i 
puhul pä rgamendi la~aküjcll vä ikse 
käsi rulli viii s iluri allil. E t eemal 
dnd :l kahjul ikku dcfonllat ,iooui . ase
ta1akse nahk luvuli selt villid e vIihe ie. 
mis .o;i lellnt e puiduSI või dll ntlumii ~ 
niumis t plaa lidl' J.(u kae luna paiJlula
lakse k ä~iprt'_~!'>i. Selline tÖti tlus aga 
hun andah nahka. kaotades nahalii
teile Qma~e sl rukluuri ja till1'duse. 
Sobiva võimulusll korral kasulatakse 
l ei~ 1 sirul al11is mood ust ises irgu
mis t. m is un II nalOOJ.:ne akva re llpuhe· 
ri e lle,'almis lamisega maalimiseks. 
Äärised valmi~ lalabe ,'au a~ t kalll>u · 
pa l>erist või kas uta takse ka lingurriba
sid . liim id ('~ nad jahukl iis tri ahil 
naluraal sele puilalusele. Ilma tiiiell ' 
d ava raskusela " Ht vuiba all kuiv:lb 
pärgament at-glnsclt jD pinj.(l1 tub end 
ise .. iledaks . Pdr.:amelll IJellb o lema 
asela lud n!loga \' a ~ tu puukilp i. mis 
võimallilib IIriku puhlls tam is t tllKlIkOl
jcl!. 

Piirgnlllendl df'.s inri1.~fi'riminc jll 
plekkide loklllllne töötlemine. 

Naba puhlls lu!'t lagaküljell alu~ ta 
me fi r ikule plekkide eemaldamisega 
(eelnevliit tuleb teba h'k ,~ tid e lund
likkuse ka "~t' e rinevate l .. kem ikaa li · 
(It·le! ) . Ollld t::l infitseerimiseks sobi 
\Rd anlisep li kum ja UÖ-% l'Hit1lnlko
hol. Lamand uuud nahaiir iku lagakill 
jl' mehbaan iliseks (Juhas lam iseks ka 
suta takse va lKe t pimsski\' i. kllslutu~
kUlTIlni või kumrtl ilJUru. Es ikotje meh
haa nilisel puhus llllllisel lul eb o lla 
miirksa t' th'vuutlikullI. täie li kult lall
Mcb ära pi msski\' i kastltamill~. ka 
k,,1I11l1id l' valik penb olem a ~ uur. e l iga 
konkreels .. miiiirdumise kun al kasu
tutl a e ri nevaid hÕli rumis lll8h·rjal e jl!
('r ill!!Vat liif,:ulus j u sur\'f' lugcvu .~ L 
lI ä id tUl l' lllllsi annab tiMl Uus sõC'kulll 
Illif,:a - Faber,ClIs te ll- tilOpi kus lutus-

kumiliide ja 
Kui puudUlused siJt~ kulIlmiga Oll 
VH jUIIl\'8 isel110mtigu . s iis pe iuneid 
joonis tuskuullue \'õib tekstivulmdel 
viilja tle l kasutada ka hõõrUl'u le liigu
suteljH. Ka nah a piuua mäq~loollu s 
I)eah olema loknul se iseloolllullll ja 
minimaulse llii skusl~ kasutnmiseg a. 

J'iirgnlllcndi voliide sitJJmine. Sage
li. kui on läbi viidud pärganwndi 
üldilw sirulumine. "õib esilleda \'eel 
üks ikuid te ravaid \·u!tJike.!.i. mida 
luleb koheld a n.-8. indi viduaals l' lt . 
Sell eks kasutatukse 1l1llalires taurllulü
rilc e leklrilist siluril. mis sooj enda
tunll temperatuuri ni 40 ... 50° e 1111llub 
aeglasel s ilumisel soovliud tulemus i. 
S iiniji osulub oluliseks õige suuna 
j a ~oojuslugevu,~e \'u lik . 

Sageli e i piirdu pärgamentli k:lll 
jus lused ainult kerKe määrdumisl' VIii 
t!l' formalsioonigll . E!'> inl'h ka pulllk - ja 
luchhllH..nilisi kahjus tus i: ~l1Ik e, lõhe
~id . \'äljamun:nemisi jm. Lõhl'de jn 
aukIIde puhul lul eb juha enue üld
puhas tUSl uhlllkud kohud htt..'Stada 
ujulisc paberi peal ekl eepirnise nhil. 
Piil'a ~ t päqlameudi rtIdis t .~ irutll s t 
ja puhus lu.'! 1 tuleb ajutised profilhlk · 
liI ised klcebised !!emnldada ja asell
dad a alaliSiega. K aslltatak .~e õhu 
kesi nahH- \'õi ptli l' llIkikesi. kuid ka 
lJOlilmceridega kiles tntud j allpani pa
ber il . Kui o rigina al e i võimuldu 
Il\'ud e servadI' õht:lulamis t noa abil. 
kasula lakse sell t'kll UMoaparaad i ki 
rllrg ili.~ 1 ~ kalpcll i - ultrahe liskal 
pelli . S iis ei leki lõhe suureuemisc 
või \'ell imise ohlu. Paigad ühenda
hlkse Illllnu"atlle liimi "õi nahuliimi 
abil. · 

Es ineb juhuseid, mil pärgament un 
kaotanud oma e lll s lsu~e j a vajub pe ll 
mendaYale aine t(' s iSSl'vi imis t. Meh· 
haaniliselt tiXideldud nahkade ta ll a 
külMi võib imnmtada :L..I--% secdri · 
õli ·ves ie tÜlilalkuholl l ahuse~a või IQ ' 
noliinkreemiga. mill e koossr is ou : 

lIuwliin 5 gr. 
valleliin 15 gr. 
g lfitserii ll 5 g r, 
w-sp. 21) g r. 
vesi nO gr. 
Krl'l~lI1i ühtlaseks segamiseks kusu· 

tnlukse elektrilis t ~ooj endus t j u el ekt ~ 
romas netilis l seKajat , mis annab Ohl 
lasI' massi. 

· 1' . 'lI.m~nllllml ulml~l.mln," (I. ud,,·IM 
Hj ll~.hu,d. 1 JärgI) 
Toorn~ haf"'d.r' ll ij i ll.'8k. e .'i ih . ,ü. rl ha· 

. lrk>. II,; U k"c' a""~ 3.,, ~ ' ~u I'<J .rll .<u" reo ll a ku· 
~.,,~ "r "IIM J ~ 1 •• lahe Ok, OO .~;'1 •. S .... jl 
r<:1 ke .... rl.k . ..., m.»l 2,ll untl] ~ .. sinnnll (kahr. 
'·.n" J "abel on karhm,,1.]], •• el Iil noimu.l 
l~'nl",.~lu u r ei a jelah 70 t::; . V" ... "."minl 
lIulahr .-o.ll ... t 1'1'<l1>orl.ioOD 1:3 dlliks. 
S" .. Jircl kurna llOb .. v .. tl. lik l.lihi ./idM. lisa · 
lak . .. j_"" l'ei Dilld lka r Ja a lkuholi 1/:lliiml 
I .h u .~ "ull/ut Ja kl np iln koe k o~n ~"1I" b~,tl 
IRhl. 1'uJe"u"ü. <)11 kOh ll mm. mi, oma "", •• 
du~h'h erl lleb 1.lalU"i.l. 

I~ I res tauree ritud pürgameutürikuti 
kuuluvad llllla ealt e rinevatesse UIl 

gadesst· ju ka !lende geograafiline 
piirilo lu on ulatus lik . esineb uriku 
le er ine"al kokkll\·oltimis t. rullimis t. 
kapseldamist ja pitseerimis t8 • 

Pä rgamentürikute konserveerimi 
sel Ollili üheks ruskelldaYaks a ~j a
oluks pilsel'ij3ljendid . mis IIsuvad 
o tse ürikul või ripuvafl kinnitatun a 
IIlIhk ri bu . s iidpadu VOl kardnüüri 
ahil a inääre l. l': t uga e ri ajas lutel 
oli pilsecrimis tradits ioon e rinev. võih 
märgata e rincvu$i nii kllsututud liia· 
terjlllide (vaha . pitse ri lnkk jl. ) kui ka 
kinnllllsviiside osas. !tippuv pitse r ku · 
jutab entlasl kas sügaval jäljemlil 
\'ahu~. kusjuures viimane O ll oma 
korda kaiL~tud puus t ehk metallist 
kurbiKa. Viii on jüljentlimate rjuliks 
punane kirjalakk . 

Mitme erineva IIllll erjali üheaegne 
kasul amine üriku ya lmis tarui sd 
inahk. s iid, kardnOOr . puit. \'äärb 
metall ) püs titab kOllsen 'aa lori e tle 
kompl itsee ritud ftl es ande. mis eelda b 
teadlikku. tähelepanelikku lähenemiSI 
ajuluolisele dokwuendilc. ning piirab 
klis u1 a ta"aid kon~ l:n·eerimismee lu · 
deid . 
Erili.~ t tiihclepallllllärgamendi kOIl

sen 'ee rimisprobleem idele on osula tud 
jus t viimas tel aas tate l. Nii l oimu~ 
1989 . II. mais rahvusvaheline sümpoo· 
shlm Offcnhal:his. kus mitme leaduri 
uurimj~ollj ekliks oli pürKa.menl. It!da 
kahjus tlt \· mikroflooru. viin ' id ja s ide
ained ning hoidlate mikroldlima. 
Probleemide ühine analOil~ aitab pa
remini mõis ta kahjurteg ureid ja le ida 
vahendeid ne li/I t' eelllahlamisek1l9 • 

Aili PlkR l 
KIHJANIJ US Endel Votk. Folk 
L C. P l itliu.~ !\latutalis IIistoriae. Liber IX 

(c:trll rla Pelllame.na-
2. De ta Londe. Die Kw,sl Pergamen1 lU 

IIlRI:hcu. In : & haupl A7. der Kiins te uud 
Itandwerk.: .... B. 2. IJcrlin-S te1tin-Leip 
'l: i~ . 1763. 
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Tr l. IUIIO 

4 . EA M. r. II ft. II . 1.2.3 (jläqjame.nlftrikud ) 
S. It. Ii. l>emuI. C~urr'lrlluc II [lcL'TOul'ulUul 
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J . Puiuau!. ErfahrtUIMen bei der Kon 
5ervierunM "nd R.~s IlUlrci rtml! "ou wa~ _ 
~enw'1,findl !chem Elubandl ed.·r . Of
fenbor h. 19119. 



Analüüs ides lähemalt Tallinna Aja
loomu useumi pärgamenUlrikute pä
ritolu ja säilivust seiKliS. e t elUllllUS 
iiriku is l piiri ne ll XVI sajandis t. 198 
neist 1111 koha lik u piiritultiga, 27 on 
kirj ut atud Rool.~is . 16 Peterburis , a 
Va ti kallis. ~ Liiiil>ckis ja Riias jue. 
Paljud ürikud pärinevad IUlltlld aja
loolisteH is ikutelt : lIii n I>eapiiskop 
(1496), paavst Al eksander VI ( 1501 ). 
keiser Karl V (1527). pnll vs l Cle
men~ VII (1533). kuningas Sigis
mund II (1594). kUllin~l\ s Kuri IX 
(1600 ), keiser MalthillI; Prahas t 
(16 12). Gus tav Adoir, Ta uui kunin 
gas Christiuu IV (16012), Iloolsi ku
ninganna Krislina ( 1 6~5), vene valit 
sejad - Anna I\,anovnll (1735) , Ka
tarina II (1779). Paul I (1800). 
AleksaJlder 1 ( 1M3 \. Nikolai I ( 1830). 
Viimast.'1i nel i kirja Oll julia piirga
mendile trükitud tekstid. kajastades 
üleminek uperioodi käsikirjaliselt Ori 
kull ainutrfikisele. 

Nii nagu oma valmistamise eesmär
kidel!. võib ürikuid ka res ta ureeri
misjJrobleemidclt j agada kallte suur
de riihrna : gall ust indiga kirju tatud 
käsik.irjad -dokomendid ja n l ilmf'vär ~ 
vilisoo käsikirja lisoo raamatud \'õi 
nend e t1k~ikpoognHd. Kui esimese 
grupi ürikute põhikahjustuseks Oll 

lindikahjus lus. mille tagajrlrjeks uu 
gud ja üksikUle sõnade väljalan ge
mine. siis kiisikirjal istel ralullatu 
poogna lel esineb ka \'än' ;Jli~lII ell rj 
dc irdumist ja murcnemis!. Ohis te 
kahj ust us tena esincvad hJ~ev saas
tumine, tMIIlUllline, kortsulHine, kal 
gistumi ne. hallitussee ned jm. 

.Iga iiriku slla tus ja ajalugu ka
jas tub ne il erinevate kahj us tus te lUl 
ja vaj ab igal konkreetsel juhul 
individuaalse t liihc llclllis t. ü riku kon 
se rveerimisel tul eb sä illlada ka \' ii
mase vormilised iseürasused : kokku
murdmi.se viis või rullimine , selle le 
kinnituvad pitserijilljendid vahas 
või pilseri lakis. pit serite kinnitus
"iis (nahkrihma. keenueslloori "õi 
siidiind ; abil ). pitsatijäljendi kaps
lid (l>Uusl. linas!. hõbedas t, kuli asi 
jne.) . ü r iku puhul tuleb kõne alla 
vaid sell e kõigi e lementide ühe
aegne konserveeri mine , mis teeb IrM) 
väga komplilseerituks. Siili oleneb 
lõppresultaat sageli liige meelodi va 
likus!. Seega pole või llla lik univer· 
sa ai se konserveerimismeetod i soovita
mine, kuid ulI;"erslloheks jäävad põ
hinõuded : I ) konser\'eerilllisJlrotses~b 
tul eb võimalikul! vii he rllkend uda 
fiiüsili s l viig iVIIid a. mis llloollul3b m a
te rjali algomodusi (pinnas truktuuri. 
läbipais tlll ll tuSI, lihedus l, clasbus t): 
2) s issc\·i il!ud kouservccrivad ja Jlig 
mente kinnilIIvad ailled I)eavlld siii
litama pärgalTlI!ndile umascd ttJtlllU -

scd (iihllase reageeri ngu niiskuse 
muutus te le hoidlates. paiudlikkuse. 
pi nna tõõllllse jne. ). 
Ajaloomuuseumi va.n im pärgament 
ürik Oll aga Northuselli Fran ts is 
kaanlasle klooslris kirjapa nd u ilUS · 

las i 124iJ
• Ül dse on ajalooflluu

seumis üle 300 piirgamenliltiku kn · 
heksasi sajandist. mill es t 2/ :1 on \'al 
mistalud Eesti~'. liSaks nende.~ 
sisalduva le ajallMJitlfole anna vad need 
ii htl a .~ i iIl evaale ajaslu kirjakuns ti s l 
ja pitserites t kni 'g ruvcerimiskuns ti 
vii ike\·ormides t. Piir!;:amentii riku su u· 
ruse ja kokkulloltimise t ratlit~ioollidc 
muutumi sesa liiieneb ka pitseerilllis
viis, tekitades uule mate rjalide ju 
pitseriseOSie kasuhlselevõtmisega kli 
uus i probl eeme restuuraalori tele -
lisanduvad kliik või rna likud ri hm·, 
nöl"ir- ja linlscosed , pi tser on Jlai 
gutatud puu- või me ta ll kapslissll . 
Arhi ivides säilita takse ka \' lII1U Iliir
gamenlkooclekseid ja rragmente käsi
kirjalis test raamalulest. Nii kuulub 
TLRA -le lad inakeel ne Lüül>cki linna
õiguse koodeks u85 tas l 1257. HAKA·le 
asa kümmekond kaks iklehte XIV ... XV 
sa j andi koodeksitest. 

Pika aja j ooksul on Ji r ikute lteidi 
kuleks ja säili tuskambrileks olnud 
väga erinevate säililuslillgimus tega 
hoidlaid. milles I igaUks kll jõljl!rl 
on jätnud. Tagajiirjeks on miiärtlu 
nuri. tahmunud . hallitus· ja putuka
kahjustusega. illureneVII teksli ja 
pitsa titega ajaloomäl estised . mill c 
ed a.~ise s äUi"use tagamiseks luleb 
pea lada kahjulikud protscss id , tUJlasi 
lUlda lIIalerjali clas tu ~ \'lIid 
s iis on võimalik ne id aV1ll11I ju tead 
lastele kasutllta\"ak$ leha. 

Erialakirjanduscst leiame mi llll llid 
kOllSen ·eerimis tehn(JIIKJHia id . mida on 
rakend a tud eri aegadel . kuid mis Oll 
osutunud mitleküllaldaseks üriku e ll 
pikendamise!. Tuntwnad on pärga
mendi töötl emine 10·% karbllluiid · 
e tOm alkoholi lahusega ( I. K. !ldaja), 
sallla lahusega 4--% kontsentratsioo· 
nis ( I.. Rillerbueh ). 2 ... 8-% meHiül-
1)(Jlüamiidliim.i r! IIJ3 2/ 10 4-% piiri 
tlls lah llsega (T . M . SubboHi13)5. KOII 
ser \"ce rimisOO pole aga aadnutl soovi· 
tud tulemusi ja sageli lähevad ürikud 
ümberkonser\"eerimisele, mis Oll väga 
komplitseerit ud ulesaune jll toob 
kahtlemata kahju ka origi naalil e 
{vt. prantsuse wLel!elld aria~ res lau
reerimislugu Leni ngrad i TA dnku · 
mentide konserveerinlise ja res tau 
reerimise laboratooriumis) 6. Eesli 
rest aurualoriles t on piirHalllendi kon 
servcerimi sega kõige järjekindlamalt 
lege lnud A. Laivo EAA -s ninH V. NH
gel ja L. Noodlll T OTB-s. Vii
malinimelatu pnhlika LS ioonid plt.~a 
tile konserveerimiscsl äntllsid lühe-

l"JulIltI omll leidlikkuse poolest1. 
Halluldava te konsen 'eerimis tulf'-

musteni võih jõuda ainult neis res· 
hmreerim is tõõkodades. kus kahjustu
se liiahis ja L~eloom on määratud 
hio loogi ja keemikll koostõõna, ja pJ/ 
mõõtmine kahjus tuse kohtadel annab 
võimaluse hillll ata keem ilise kah jus
tU .~e iseloomu . millest saab oma
kurdil Ill~use üiKC neu traliseerimis
meetodi valik. E t gallustinclid- või
\' lll\ oma ktwmili sell reak lsilMmilt 
oll il nii hal)pelised kui ka a luse 
IIsed . Ilihl ub jürgnev neulraliseeri
mis lllt:elfKI kUllkree t~es t s ituatsioo· 
nis l . Ilappe lise keskkonna neutrali · 
see rimisek!! kasutatakse O.i-% nnnt
riulIIsulfilil (Iahuse pll=7...7 ,5) v{j i 
0.2-% CH(OH h ( I ah u~e pH=8 ... 9 ). 
Alusr l i.~f' !:lallus tind i puhul oblik 
happe jäiigid eelllllldalakse nall tri wlI
sulfiUgn. 

KOlIser\'ee rimismeetodi valik ole· 
neb rt;s t aureeri llli ~ ele suunatud iiriku 
llIolllemli.~cis uJ\(l is t : kui pärgament on 
mürgunud ja kallunud hallitusseente 
mütsee liga, tuleb a lustada desinril
sc<: l"im ises t j a piirgamendi kuivata · 
misest. Kui sel juhul on tegemist 
m itmcvärvil ise käsikirjaga. tuleb 
proovida Jligmenlide tundl ikkust vee· 
le, e tanoolile jm.: Oll aga tegemis t 
käJlikirja \'õi pa .~tf' lIlll aalisa pärga· 
illemii!. mi:> on olnud iilikuivades 
hoidlal e~ või eksponeeritud kültekeha 
lüheduses, seega piirgamelidi ülekui
"amisega, voltide ja lõhede tekkega. 
luh~ lI <lluslada lIIate rjali aeglast 
lH!;:us iviimis l 1I0l"lnaalse niiskusesisal
(hiS!! juurdl' (Cf) 14%1 huidl ules 
suhle li se õhuniisk usega 45 ... 55 %. 
EI II c.furmeerunml . kalg is tunud ma
terjal rutcm normaalseisundisse vi ia. 
lISI' tame pürgamentOriku kliima
kambrisse kül lastunud õhuniiskusega 
fl5 ... 100 %. Piisab kahe-~ t orgklaasisl 
val m is tatud roiovannis\. mis üks tei 
sele a.~etat una moodusta"adkJ soovi 
lud kamllri. Alumisse van ni asetatak 
se de.~ tvcega (\'õib lisada ka an tisepti 
kut ) niisuta tud silikageel i. sell e ko
hal e aga mõõtmetelt \'äiksem killas
plaat, mis omakord a toetub 2 ... 3 -em 
jalakesh'l e, e l vältida otses t kokk u-

"r.KUus ' !nlt h.ka tl k.''''ama l'i'1l ."u~"1 
I!rlkllt~l jUtJ M I\' ... U I .. j . e.m .•. s~ne ;~ttoo;. 
mullk"k. o"'Mdu,~b On 10,m,uJlkll pan.lne
Iln.,I'nl _ ",.kt,l""" ""M~"I~ad"N •. TI" .. ;;n 
kou • .,rh Illlikoo:< j ~l. mi. omakorda un II.u,JtIo .. · 
lunud d1Ilollu" · jK M_lIu.ohIPP"'t. AI~ul !>Il 

lo hu. h_ lI lka'IDu'l. ,,,ilu~ oja pirul muutub 
l'lil"llamend!l lumeprlluoib. 1' . r~'''M 1111"101 .., 
cu", G r~1I 11 •• 11 !lull . l ubkrut. d~k5triinl "u1 
NU,u u, ll,aahlk"" d . 'M"''''' ka orsaan;I; .; 
(Ur1Ika ·) vIIi ", i tl~ur~u"i1;'i (_lhel . Ji 
'''01.) h~I'I,,"d . Tugcvo h .ppeli~" .. ~. IimIId 
rm IU Neva ll pilli. menU Imbunud ( .. ~el! I"bl· 
"url malerJIII) ja kul""" ,,1 ~.lIe " lu."'~lerjMII 
IDie l iku n""~o~ml.r Ja '·Aljalang~ml,~ . Nii •. 
ktk. hoi,lIale. I.ro"~' aktl"I"1'tru~ Jo lõl'"1o 
IÜ.llkauH" lirikul~1. 



Kolmest köites t kõi~t' 11Il\'illwamaks 
on käs its i lisatud märkuse töllu s ise
kaanel .schyllers lypogrfi flc h meyes
tuslgck" - köide aus tas i 1472. Kas 
tähis tab see märku~ !i)(os !i tööd . mis 
esitati Ille is tritunnishlse saamiseks. 
... õ i lihlsall meis le rUkku teostust ? 
Kes o li nende kiiide le ... almistaja ja 
kus asus köHekooa '? Miks Oll see köi
tekod a j äänud hm~lmatuks saksa raa
ma t uaj aJool as tele ? 
Heslau reerimisüles8l1m' 

14 75. 11. . 14 . aprillil trükipressis t 
tulnud ~SermQlles de tempore el 
sfmelis" - ENSV TA TR eks. nr. 
2335 jõudis rIle il'ni katlenahata. halli 
tUlies t kokkupaatunud s isupl oki ja kõi 
teahelas t ja kaitsenue ltes t lekkinud 
roostekahjustus tei:a . 

Rcslaureerimisnöukogu (a. 1976). 
lähtudes momendh·Öimalus tes t. pusli 
tadc~ järgmise flle.~ande: 
I l desinfilscerida nHUllat tilmooli 

aurudes. 
2) availa üks iklehed tagapoogllas t 

komjlresside abil. 
3) neutraliseerida roosll'kultjus tused 

paberil . 
4) Ilabcri puuduolevad os ad ennis lada 

val amiSlIleetod il , 
5) fik seerida paberi vesimärgid ja 

määrata paherive.~ ki , 

0) lIhellllada poogllltd uuesH nahk
kõilmelega. korrates wkrinselpis
tel W

, 

1) ... õlla kaanelaudadelt grafiittõlluni s 
sä ilinud templijäljendites t 

8) ka tta kaanelaud uue vasika-taim
pa rknllhaga . originaalnaalnahale 
analoogse ... ärvitooni saamiseks 100-
nidll nahka aniliin ... ärvidega. 

!}) uuele kaltcnahale kanda markeeri 
vaIt endine kaanckomj)os its iooll. 

10) puhas lada kor rosjoonis t raudahei 
ja pronklilukkumid . ka l.kenud köite
naelte jalad eemaldada kaane
tauast. 

II ) kogu res taureerimise käik doku
menteerida fotode l ja s laididel. 
Paberi ennistamisel rllkenda .~ res_ 

lauraalor V. Aak j>aherivalamisapa_ 
raa li . mille on valja tümanud Tartu 
filikooli eksperimenlaaltöökoja spet
s ialis lid 1962. a . Restaureerimiscl ka
sutati orig inaalilahed as i neutraalseid 
mate rjalc (taimparknllhka. pum'ill 
kiude. j ahukliistril jne. ) ning korra
li I'anu leos tusvõtteid . 
Teostus 

Köide l re.'S laureeri ti la ... apiirasell. 
rõhutad a tuJeks vaid f1k s ikuid mo
mente. 
I. Kokkupaatunud s is llplokk ava 
t i kompressidf's a , roos tekahjus tused 
f'em aldati 3-% oblikhapltega . 
2. Pabcri UlCl pimll iilllis tus tehti 
0,,"1 -% f.el a tiinliimi ij ~l . 
3. Puudolevad osad paberis e llnis lati 

l)alH:rmasli i ahil valamismeelodil . 
4. Köitekaaned kae ti , 'as ika-taimpark
nahaga (vän'itud aniliili\'ärvidega ). 
korrates vanll leos tusvõtte id - naha 
Jlukkimise sisekaante nurkadel kee le
kujulisell jne . 
5 . Kliis te r valmiSlati 'nisujahulil mee 
lis lllllisega . 
6. Nahka viimis l1 e li vahakreemiga : 
25 g naturaah'uha, 100 mi mineraal 
õli , 5 mi katapini. 
7. OldklJlIlposils iooni ennis tamiseks 
I'almis tati grafiittiimmi.'l OO kaalle
laualt . mille alusel ka nH komposit 
sillon uuele nahale. 
R. Köile pronkslukkUluid puhas lali 
puhnSluSI'ahenrlii:3 wl)omlll " . 
9. Haudahei puha.~ lali korrosioonis l 
ja kae ti kail.'lelakiga. 

Köide kons erveetiti aas tail 1916 ... 
7; . Uudsete vöte tena kasutatakse Ell
nistllskojas ~Kanut ~ melnllide puha .~ 

tamise! ullraheliseadeldis l ja niiskuse 
imollmise tõkeslamise! köiteplokki 
(kaanepaherile avami sel kompresside 
ahil ) batiktellnikal . .'1 .0 . kuuma pa ra
fiinjoollega \'ee imhumisc piiramine 
paberis. 
nf~sullaat 

Pea tali bioloogiline jll keemiline 
Ingunemisprotsess, kao tati raamalu
ploki deformats ioon, puukllaned kaeti 
uue kntlenah aca. millf'l e märKiti ori
S in IIal kOllljlllsi IsiOllIl i I>õh i el emelldid , 
köide t võrreldi Ic is te s ama pe rioodi 
P . Sehöfferi trOkis te köide tega. vii 
di sis.'Sc korrektuur kIIta ioogi. 
IJlskusiiloon 

Vördlusmaterjalide uurimine viis 
uute Inhendust ... ajavnte prohleemide 
ni : kui Grnl/emu!! .JJecr etum " on 
1' . Schüffe ri meislritÖÖ. s iis millises 
köitckujas on sell e grupi raamatud 
köide tud ? kus asus köitekoda '!, kas 
köide on samaaeglle trükiscsa'! 

Vas tuse saa\·lI.d nnda raamaluaja-
100lasOO koos tlM3s rf's tauraatoritega . 

Endel Valk_Falk 
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PÄRGAMENTÜRIKUD JA 
NENDE 

KONSERVEEllIMINE 

Meie raamatuko~udes ja arltii ... ides 
säilitaliivad v~imad käsikirjad on 
kirjutatUd eriliselt töödeldud toornah · 
kad ele - pärgamendile . Esmalt sai 
S~ kirjullL~ntaterjaljna tuntuks Väi 
ke-Aas ias , kus l evi ~ fullikujulis te uri
kulena kõrvuti sa ... itahvlitega. AnLiik 
kirjanik eaius Plillills (sccundus) oma 
t eo~es " Natural is I-lis torillew kirje ldab 
ulIltlltukkirlele jiiäd"'us lat url manu
skriple , nimetades ne id cliarla Pcr
gUnlena. põhjendades nime saamis t 
Väike-Aas ia linna Pergama järgi!. 
Kui Pergllma lanUC5 Marcus AIlIo
niuse vägede saagiks. kuulus rõiivitud 
...arade hulka ka enam kui 200000 
piirgamendisl käs ikirja . Peagi levis 
uus klrjutus malerjal ka Eu roopas , 
tõrjudes välja papCHlrust, 2. 

Eesti arhiivide j a muuseumide va
nimatl urikud pärinevad 13 . sajandi st. 
Neis t kõige vanem kuulus Tallinna 
(liiklikule Kcskarhih'ile. see on 
paa",s li legaadi Modella Gullelmuse 
luLmkiri aasta.~ t 1237 : Idnkekiri aas
ta.s t 1239 asub T artu Olikooli tea
dus raamatuko"us; Taani kuninijaJl 
Eri c IV urik kirikIIkümnise kohla 
aas tas t 1240 asuh BAKA -s : TallinJlII 



3 ... 12. lIl a iui 198'3. li. tuimus Or l"cnllac hi" 
rahvll.wahcline nah a j~ I)ii rlo:~nl\'nd i TCS' 

lallr~ ~ rimi sprobl eeme käsitlev ~nmp.()o· 

siutll . Saksa Naha· ja Jalatsimuuseumi 
Deul~(h, '~ /, eder- und Scfwh",u~~u"'. 

O"~nb"c11 am Mailii kutsel olid kokku 
sõi tnud 230 ~pet$ ial is ti kogu maailuHlsl . 
Siiml)f ~ )s iumil esilas E. "alk-Falk "' le· 
kande ,ReslauriewlIY rk.. lukullalJ!'l · 
Hucl,,:illb{Jfl/I~s UlU \V crblrJn /'etcr Sehü'
fer5 ( /,J75)" KogumikUli loome sell .. 
ära kii rlwh:!l3. 

PETER SCHÖFFERl 
TÖÖKO.IAS VALMINUD 

lNKUNAABELKÖlTE 
RESTAUREERIMISEST 

Hesümee 
l\iiesolev artikkel juhih Jälwl epal1u 

iihe le viHkesri\.' lõigule raamalukiiile 
re.~ta nraatori loos, mis paljudel juh . 
tudel ei leiH fik seerimis l resta uree· 
rimisdukulllcnlidcs. Need on iiksikde · 
tHilid jll s tiilie lemend id. mis Humc· 
vad rcst:mreerimise käigus ja jäih'ad 
päras I lC!ose rekonslrueerimist märka
maluik s. 

Kõite resta ureerimismelO()(.lika väl · 
jaloohuniseks Oll vajHlik seda võrrel 
dH sama töökoj a 'lõi meistri le is Ie 
töödeRa. Ainult mitme teose kõrvu· 
tamine ailah märgala lüüpilist JH I'ri· 
päras t resta urel'r ita \'a l kiH te! ning s iii · 
lilada neid klJ[Jservcerimisl'"l . 

NüiidisHja rHamaluajal ool ane-foll
dihoidja hindab teost eelkõige teJllIl 
leks ti\' iiärlus le jKihjHI. luudmata raa
matu leis i unikaalsustunnuseid: pa· 
be r i \'I'simiirki, köilmis lehllikHI . kau· 
niNhJNVõlleid jne. Nii peelakse haua
le idnde mägikristallidega kõitenaelu 
sageli amulellidcks. templijiilj endeid 
kaanelauas - puudefeklideks, kree· 
ka-Nlaavi kiiide le lukkUIIIile kinnillls 
nael n - stii lI1s teks jne. Röiterl!..~· 

lauraator ~a ab kõLle de tail se kirj el. 
dusega paljlL~ki abislada kH raamatu
ajal oolasi. 
Informalsioon 

Artikli s kflSi tle lava ETA TH inc. 
:tii::lõ kOllserVeerimiskiiik on trallit · 
s iooniline ja erinevused res laureeri
mismetoodikas võivad Il.valduda vaid 
üks ikdelai lides. Hn\' ilavamaks pean 
antud juhul konserveerimisele eelne
nlJll \"linllevaid uuringuid NSV Liidu 
raamalukogude8; Tall inna Linna 
K cskarhii vis, Kahvus raarnalukogus , 
Tarlu, Vilniuse, Lvo\'i ja MO.5kva 
ü likool ide leadusraamalukogudes. 
Leni ngradi TA TR-s , Ukraina TA 
TR-s ,. Riiklikus Erlllil llalis ja Sal
lõkov.$iSedrini nim . Avalik us Kaa
matukogus Leningrad is. Ilmn es origi . 
naalköidch' suhl t' l illl' di h, ·"I.'(enamik 
köil eid pärines id limberköide luna 
XV II sajandis t). 

II\"C. ENSV TA TI~ 12\1U4:2:I:lii 

WiJfJfI!lll-lrllll{lIiche Bibliofhl'c 11er 
Mmdelllie der WisJfe"fJfc!/(/{1 der EiJl
lIiiJclle SSR 
BeTl/arJus CII"(JvlIllelltJüJ 
"SEJUfONES DE TEMPQUf." E1" DE 
SANCTIS~ Muili;:: Peter Scllö{{er 
!.f.O,j.I57,'i gr. 2" 235 BI. Hain 
2S-U, Collijtl 282 
Provomiell ;:: Illll-l Iler Bibl. der Ni/ro 
lflikircl!c (RevI/I) 1060 i/l liie Olai
bibliofllec iilll!rge{iihrl 

Bernarllus Clarevallells is sünd is 
Pranlsusmaal Bour~ogne hertsoltktlll ' 
nas DijoniN 1090. Il .; selle abl
klJllna rajas Isis le rls las le ordu . B. C. 
ees l veda ll1i ~ell (H){li I I 14 St. EduJUudi 
klno~ l er ja 111.'> selle Filiaal Clai r· 
V:IlU . Suri :tO . 08. 1153. 

Pühil Nikolai kirik Tallinnas rajati 
Iil. sajandi I poole l. I(iriklls a ~ u s 

lõcniioliseH ka Tallinna \'an im mama · 
111ko~u, kuhu li saks inkunaabcl 
2ili"lfl· le kuulus veel leis igi h ii ll lriiki 
scid , mill est kolm aS\J\':ul Ees ti Tea
duste Ak :uleemia teadusrmunatuko· 
gus. 

Analoog 
EI Il' illa analoogiaid kaotsiläinud 

nahkkalle taas lHllliseks restaureerita· 
val inkunaablil. lulvusin P. Se hüHe· 
ri triikis le (l rigi naalköide lega NSV 
Liidu rll.amll.tllk(l~lId es . Võrdlusel sel· 
gus miIme Ie köidete ollIavahelill{, .!jar· 
nasus nii üldkomposi tsiooni kui k;l ka
su lalud lemplijii ljendite (Isas . ü ks 
imPOSalllscmaid P . Schöff"('ri lrüki s ll' 
nahkköidetes i asuh Leningradi s Sa i· 
lõkllv· $liiedrini niin . raamatukogus. 
See on 1470 triikimusta niiinud Gre-
170rius fX " Decrelalcs" . mis hii .~ ti · 
säilinud pimetrükktehnikas teostatud 
dekoori lüllu laseb mäiirala lÕ eri· 
ncva I{'mpli kasutamise. Rõih:l on 
ka s iimIJollempe!. mis millne l{' köit\'
ajaloolHsle pooli omistalakse MlIinzi 
KHrmeliitille kloos tr it !;' (roIo I. 2). 

Ka meie res lllureeril;lva illc . 2:l:lil 
köite sä ilinud e lementide võrdlus 
(Oldkom[losi tJ; iuolI. üksi ktemplil e pai
gul us ja jooneraua laius . kõilenaelle 
Muk oht , kii it'lukkumid ) luuavll.d -!i eda 
pidada eelmainilud köilekllja tööks. 
mis tuntud nn. ,;11 mil KrOfl f" 
sQmboltempli järgi. 

Qmapii rase grupi köilcid moodus · 
tll\'ad kolm P. Sc hiirrcd Irükisl : 
HirrOllymme ,.Epislolüe'", 1470 I IX J. 
1.1), Gralillllt/ se .,Drcrl;/um'· , 14 72 
(IX I. 2 Ex pI. 3-i um) ja GrefJoriu.~ 
IX . Papu .JJrae/ales" , 1473. 1{liigi 
kolme köHe dekool"iks on kasutalud 
samu iiks iklempl{'id . ve idi eri neva 
illdkompo.~ il.~iOllni ga. IWide te üld
kompos i l.~illon: köitepind on jao ta lntl 
kollIlej ulilise joonenlUa~a (kiISIll> . lai-

kitsas ) raluuivateks pi ndad{'ks. mille 
keskväl j a täid:wad rulllIJ ides t 11100-
duslatud nelinurksed komposi\.~iooni
\'ii ljlld , kitsHS ra llllI on läidehul kaarj a 
bOf(llIürornamend iga. 5·1ehe li se rose· 
ti · või 3-harulist· lehel1111 tHviga. d lis 
raam on jiiljendilela \'õi täidd ud 
sunrte kaHrjHle poognatega (f(Jtu ::1 ). 
Kõik need templijälj elldid puudu\'ad 
kogumikus .JJj!;' Schwcflkr=Snmllmg 
gOfjSc/Wf Slempel- lind J:.'jnhund · 
durchreibllllu!!n " (IU7t1 ). mis aJln ab 
arlik li auloril<, õiguse edaspidi ana· 
loogse id lempl ijiil jelldeid tiillislada
,j.mbckullllle Dllcllhilldrr Scllij ffus · 
Drucke". 

Res taureerimiseeine seisund 
IlIe. :t335 köite nahkklillesl (ka

IHloogi andmeil seallahk ) olid sii ili· 
nud tiikid lukkumite all ja Illgakllane 
al um ist' l väliSilurga!. samuti aarised 
kaanle s isrkillgedl·1. Säil inud nahk· 
de lailide mikroskoop il ine vaa tlu ~ In· 
bab väi ta , et tel,lemist oli hin'enaha
ga. millel e viilau nii naha ii ldflaksns 
kni ka karvalõplllete struktuur naha 
piun a l. Köite pikHilj;lline hoidmine 
niisketes kddr'irUllmides sotKluslas 
11lIIIiluse h'vi kut , mille lõpplulelllu
seks uli lelltede omavaheline tsemen
teerumi ne suurlekN gruppideks ja s i
suploki deForllleeruminc. 

I{öi leah{'l a raudklalllber ja kuna
gi.~lc kail.~ellllelle lIIur'dunud j:llml 
puukaaules olid jiilnud palleriie roos · 
t ckahjll~luse , mis oli tunginud jnha 
Hihi 4 ... 5 pOOgUH. kutsudes es ile pa· 
heri katkemise ja vii lj alllllgemise kah
justus I!' kohladell. Paberi pf/=r.. 
P(KIgnad on Õll1llleldud küilUlelel!' lu · 
geva linase nüüriga _kringelpisles ~. 

Rõitnll!rl 1111 valmislatud nahast; kaks 
välimis t on ühekordsed ja asenda
vlId kaplaal e, kuhll keskmisl on lõhes
talud kaht:ks. muoduslades nn . kak · 
s ikköitme. Köi tmed kinnitll\'ad kaane · 
laua siivendpis puust kii lud e abil. 
Kii ilmelevahelisi seljaosi on !uge\" 
dalud 11Iiad~ pärgamenlribadega (Im 
gatud käsikil·jast ). mill est anna.vad 
tunni stust vaid jäljendld kaanelau · 
dadel. Köilekaaned on sul etavad kalle 
" ka I HsHbalukk\Jmi~ aIJil. miilI'" vasllls
teks taRakaanel on kolmnurk nl! pIllal. 
RaiL~enaelteks olid es ikaanel \' iis, 
lagakaanel ne li ümam aela . mis asu· 
\'ad raami va komposil~ iooni ristumis· 
kohtadel. Rahelüliline raudahel lõpeh 
f(lIIguga j a kinnituli klambrina kõil e
kHanel. 

Köile dekOOi" Oll teostalud pime
triikktehn iklls lopell-joolleraua ja 
nksiklelllplilt> ahil. [IIiII es i on aimata· 
vad jmj l'llIlill küile pUllkaanles . 

Hesl aureerilava köi le inc . 2:135 kõi
Si 1'II!IIIenlide fik.~eerimjlle alldi~ või
maluse analoo~i a te otsimi seks Peler 
Sehüfferi liiiikojas \'a lminud teis Ie 
raamalule hulgast. 



I\JRH. a. :Ilustalud konse n 'ccrirnis
res laurcerimis liKi il he ks Ul csaJld eks 
oli r:i lja sclll"ilada milmekord~c ll 
ül c l11:1alilud ja -kirjul:tlud tek.~l irlf' 
aul eni suli ning I'US!:U' W> legclikull In i
m inurl muutu .~ te le . määrales I'õillla
Iuse korral ka 1l t' llde 1ÖÖ<le uluiuse. 

Oks varasemaid kirjalikk(' h~:lh~ id 
~ Kilsejalal ~ e lle"üe lUlI Illiidesi Oll 

Jakub .Iohann IIligi [G] s issüanrw 
MUSipeade vl"'. .. na~ kuulla proLokolli 
mamfltllS. 1:1. d elsembris l litl2 . ua., 
tas t. mill e jargi ~ I' :lnal nahksel I~il 

sejalal- lasli uues Li kuHala sõrmi 
j a tänasek ~ kaduma läinud kaa:. 
( .. .Klml.~e/l /lebM dem deckel VQlIl 

neue uergitidel ... ) nin!:! I\MJlllulikull I'a 
ruSlali pokaal uue le ks lililllli ja löö 
CCS!l'õlja vapiga [71. 

Sa ma:. SlUlnl{' le ada, el jooginõu 
kinllili I'f'nnaskonna le Thomas 
Ga (r l lhuldi (või G() (r ) lhnldi) JMMJIt 
I H I ,I. aas tal ning las li uuendada nein
holt.! (n imetaluU Paul -wsogl Paul - ) 
Knieperi ees lvro lld aaslal 1695 ning 
ReinhoM Ke ll erma nn i initsialiivil 
aastal t i"!.'J.. 

T eks lil iud id !Jukaalil e i ole kahjuks 
kallekihi tu mencmi~e ni llS milmf'
kord .~e t e al t' kirjuluste lõHu tue la
I' ad . valja arvalUlI tagakülje alu
mine, utse vapile kirjutalud lekst . 
m is märgib 1803. a . konsen 'eerimis 
lööd [8J. 
T(' hI10I o0Il ilin ~ ekspertiis varase

male konserveerimis-renol'cerimis _ 
tööde ja nend E':! ulaluse määramisel 
lähtus tões t 1'1 vaieldaliiatuks ori
ginaaUks kaivale viirvikihtide suhle~ 
on nahk. sõllullmla seliesI. kM la 
i ~e on originaalne \'lli sekundaarrl!' 
kallematerjal . 

Nahapnljandile uurimine mikras
koopias nä ilas . et naha lf/Öllus po
kaali kupa ja j:llusE':! OS:lS Oll olnud 
crinc\". [{ui pef'kri mao~a katab 
suhte liseli õ huke, lahjall kollakas 
pruun laimparknahk, s iis jalus el ning 
varre u.sas nn nahk toon ilud lumc
punakaks. Seejuures nn lekkinud lu
me. tähnilise pinna f'fe kl , mi.'! lõelläo 
lisell on di.llenenml kupa :> uullme .'uu
na ... kuni he lekollaka ualunlalluullini . 

Si il vmb leha esim e:>e u lt'luse. 1'1 
po kaali pinda knll'ad viin'id nn juba 
ren(J\'eerimiSIö&!e produkl , kui vülja 
ana La võimalik kinke-pfihf'llduslekst 
prrtcguse es ikülje h'ksli lilldi kohal 
(vi . s keem ~Esi küljt> lekstililll ") kih
tid es n- oo 

Selle olduse pooli räägib ka lõusva 
he lerluse e hk valsuse illus ioon, mis 
haakub hästi karika s is ul i..e id eega . 

VÄRVIKIHTinE 
STIlATlGRAAFlLlNE TABEL 

I. Esikülje lekslilinl 

Tume nen ud kallekihi 
- Punakas kallekiht )lIllls lat.! IÜhed ) 
- Folianl 
- Kullckiht V. Iiimi s Imustad Lähed ) 
- Valge värvikihi 
- Hall knmlviin' 
- Liimis (.? 

Alus nahk 
I I. TaHakriljr ülemine leksliliul 

- Tumenenllll k<llh'kiht 
Punakas kallekihi (muslad läh ed ) 

- rulitULI 
lIalkjHs vahekihi (Wmi s'! ) 

- Val!:!e (krunl\'äf\' ?) 
KaUe kiht V. Iiimis 

-- Roheline vän'ik ilrl 
Rohe line \'ärvikihl 

- Heleroheline väl"l' ikihl 
- Liimis (./) 
- AluSIIHhk 

Esimc.~{' renoveel"imi~\' lul cm u~ 

mLIIJli ~ pe(!kri I'älis ilrnc l pöhjillikull 
- vahepe:!1 sai pnkaal malahiitrnhe
lise kalle. mille aluseks nn hel e
roheline. kuldkollas<.'id pit;nrc mlileri 
Sis:llda l' kall e\'ä rv ning lume, sinakas 
ro heline las~t'riv kihI sell e peal. 

Sellise nooreuduskuuri vms vana 
. n e lll'u[\ ~ Hihi teha juba 17 . sl\jall 
dil. kuid mill t' hiljl~m . kui 18. sajalldi 
I puulel. See haakub kn .1. Illigi 
lekstis esitatud leg E':! ndiga esimE':!sest 
n'n()vee rimise~ 1 1(i9ii. a . [9J. 

Jl,luuturn a luks jäi seekord varem 
mainitud sisuline lähelldus li kkus. k1li
vünl Illusv:! valg use prinls iipi on ilm 
sell jiilgilud ka s iin. I\ui jaluse! lill 

s inHkas roheline liis tcr peH aeg u musl
jas . s iis suudme osa:> I)n la hele s a
latirohelillc . 

. Iärgnc\·ad rf'nOI'cc rijad on kihtide 
asendit hinlla lc.~ piirclunuc1 milmc
korrJseLe piunHparuudustega kuni jär
jekm'dse põhjalikuma löön! van:l au
peekri juures. mil frldi sele polükroom 
sel e IHhendusele lis ati kullalmt sõ
rad. Ilmsd l kuuluu jus t SCI! e lapp 
koos mõningate pinnal'iirskendus tega 
I i 82 . U. 12. de lsemhri prlJtok01I i .~ 
mainitusse [101 . 

Järgnf' \' periood o n muutnud !Ju
liikroomsellahe ndust läif'likull. Min e
lali nii s isemiseli hll!IgUI' liis ter kui ka 
lõlJwa v:llguse pr-inl s iip. Po kaali kor
[Jus kaeli ühtlase rohekaspruuni (na
luraalne ulllbra"! ) värvikihiga , viies 
viirvilahl~ lIrl(Jsp sHm me ldunud pUUIlÜU 
lasemele. Oamki IrHdiLsioonidJ' kus
tumi n<.' ning s unHuulatud värvilahen
dus datee rib ~cl1c pe rioodi selgelt 
19. s ajandisse. NaHu I'õih 111~ c dl\ kari 
ka taga klilje l<.' kantuu teks tis t [III . 
peaks see muuius oh'ma Herman 
He inri ch IHisehelli inil~ialii\'il läbi 
viidud korras lus lööd e luJemus . 

I{uid ka see värvilaon ei jäänud 
vi imasf'k s . Hcs laurer: rimisele jlludis 
poknal juba punakas pruuni tuneu r
liud kallevärvi all. Sllrgade kullalis ou 
ascudalud kuldlakiga , tekste on ko
hati Laiemlalud mus la I'arvi ll a ül e
l"erlaUlisr: Le!!!. ilmselt ne.nde loetavJl 
maks Illuutmise !'I~slll:ir~il. KuiVIird 
neis Liiienr!ustes puuduil kH HCKade 
jooksul paratamatult lekkiv mikro
krakelüür, s iis "Mil ne id !tinJlHla 
19 . saj . lõppu - 20 . sajandi sse 
kuuluvaiks. 

:'>J agu polDkroomia üldint' lahe ndus. 
milles loli jUllu eespool. nii on m il 
mekihilised ka "okHulil esillevHd ni 
med ja te ks tilindid . Eks pe rtii s i ül es
anne seis neil s iill sell es. el määrala 
nende asukohl IWIDkroomia nldkihis· 
tu te s ulrlcs - seetz:! ka võimalik 
tckkcac~ . 

Nimetatud probleern ou aga lahc n
dalav vaid kous avamise!:!a, mis lõL
lu kujutab endas t uut teemadcringi. 
millf'l f' 100<lanll' l'II~ lu s t slIadll pii 
r as I kOllse n'eer ilil i s-res laureeri mis
lööde lõppu . He lil!() Tigau e 
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TALLINNA LINNA
MUUSEUMILE KUULUVA 
VALGENAHAPARKALITE 

TSUNFTI LAEKA 
RESTAUREERIMISEST 

1630. aas lalei ilmnes Tallinnas 
suurte llmnftide lagunemise tendenb . 
Selles t luleneva lt ha.k.kasid üks ikule 
erialade meislrid looma omaeile 
kUlseorganisatsioone. 

Valgenahaparka lite o rganisa tsioo
ni Joomine tõus is päevakorda 1650. 
aas tatel. Vahepealse katku ja mitmete 
muude põhjus te tõUu jõuti ame ti 
põhikirjaga ühele poole alles aas· 
taks 1667. Ilmselt oli selleks aj aks 
tsunrt juba välja kujunenud ning 
laegas kasuiuse!. E t laegas tõesti 
sell e~ t ajas t pärit on. sellele viitab 
maalingul oleva te mees te roots iaeg · 
ne munde r. Sepiste puhul võib 
eris tada vähemalt kahte järku: hin-

. kiiepidemed ning kalje nurga
rauad on arvatavas ti originaalid 
(korrektselt lõõdeldud ja s isekaane l 
j ook.~eb maaUnB ne ile peale ); põhja 
j a esikül ge ulatuvad vitsad j a alu· 
mised Durgarauad on sekundaarsed 
j a paigaldat ud ilmselt laeka kor
r lLS tamisel. Viimalle sündmuse da· 
leerimiseks puuduvad andmed . 

Rautatud laegas o li es ia lgselt 
va rustatud lukuga , mis avanes kolme 
võtmega . Lukk ise on aegade joo· 
ksul kaduma läi nud . aKa sell e 
kUDaBist o lema~olu lões tavad ko lm 
võtmeauku laeka ell i ~einas. 

Laeka puitkorpus on sä ilinud 
küllaltki hästi. samuti valgevasest 
s ilt l aeka kaane!. Aeglide jooks ul 
kogunenud musluse j a tumenenud 
lakikihi al t paljas tus id laeka seintel 
maalinBud, mis kaan e s isekül jel 
ulatuvad ka me ta llosadele. Seetõ ttu 
tekkisid res laureerimillel kõige s uu
remad probleemid melallosade puhas
tamisega. 

Raudpõõnad olid algselt linalatud . 
millele kinniius kriidikrunt . Viimasele 
omakorda oli kantud tcmperamaaling. 
Pika aja ni nB halbade boiulinsi
muSle tõttu tekkis me talli pinnale 
roode. Osa t'OO5tet on lekkinud 
viiga aeslase kahjull tus protsessi tu le 
musel ning osaliselt segunenud 
krundi- ja maali kihiga. Mingi osa 
roosle t aga tekkis ilmseltkiire kahjm
tuse tulemusena ning moodus tas 
maalingu pinn a le nähtavad kuulike· 
sed või seenekujulilled moodustised . 
An'aluus ide põhjal "õis öelda. et 
korrusiooniproduktides koloriidid 
puudusid. sccloCa langes ära ka 
vajadu.'i ne id kõrvald ada. Et või · 
malikult vähem kahjus tada aluskrunti 
ning maalinBut. otsustati roostemul · 
lid ning "seened - eemaldada ultra
heliskalpelliga . Sell eks kasutali sea
det Y3X -20 1. mille tõõot.'i iku võnke· 
saged us on 44 kH! . Tavalise 5kal· 
pelli kasutamisega kaasne b oht 
laMi kanButada suured tükid a lus· 
krundis t ning maallngus t . Ult ralleJi· 
skalpell võimaldab aRa roosleseened 
maha lõigata n.·ü. ja la pealt. Ko· 
gu pind , km oli märgata ro()s te· 
kahjustusi. töödeid i 0,[1-% fosror· 
happelahusega. P rotsess viid i läbi 
järk-järgult . väikeste osade kaupa . 
Pärast kuivamist kaeli töödeldud 
pind piiriluse.'! lah us tuva 3 ·% lakiga . 

Valgevasest laeka s ilti töödeidi 
leeliselises 5-% kompleksoonilahuses. 
Pärast pinna puhas tamis l pa.~s ivee 
riti silt 3·% bensolri8.looli p ii ritus. 
lahu~es . kuivatati ning kaeti õhu
kese polameerse kaltekihiBa . 
. Suur osa laekli ehitamisel kasu
tatud naellest o li s ll11111ti rooste ta
nud . LaiaUne roosle eem aldati ullra· 
h.eliskalpelliga ning nllehd konsCl'-

veeriii tanniinil llhuscB8 . mill ele nli 
lisatud vä ike kogwl fosforhapet. 

EI konserveerida puidu sügavuses 
olevaid naelaosi. s iisliti naela pea 
al la tanniinilahust. kasutadell selleks 
p~ne ni'lClaga s üsiali. 

Laegas t on selle üld ilme värsken· 
damisek~ lä bi aegade vahata lud . 
mi ll tõltu to lm on hästi kül ge jää
nud ja tugeval t JI"lflkroomse kihi 
külge ki nnitunud . Vaha ja mus tus 
eemaldali p in na järk . järguli sel tööt
lemisel nõrgallllluselises kes kkonnas. 

Värvikihi kinnitamiseks kaSUlati 
sooja j>Olüvi n llül :dkohoJi 10.% la
hus t . mill e pa re In ak., imendumiseks 
immuta li pu it u ke rgelt e liiru piiritu. 
sega. Aja jooksul s truktuuri lt muu· 
tunud j ll olll a esialgse sära kaota
nud värv kaane s isepinna l regene
reerili e lüii llsellosolviBa. EI kaits ta 
puhas ta tud j a kinnita lud polükroom. 
set p inda, kaeti laegas masli lr.s · 
lakiga pinee llis (1 ;3). 

Hooisa ja e ttevaa Uiku löö tule
musena pealali me la llpindade korro· 
s ioon ja paranes poükrnumia le r
vikl ikkus . 

Helmut Välja 

TALLINNA MUSTPEADE 
VENNASKONNA SUURE 

P UIDUST 
KITSEJ ALG-KARIKA 

RENOVEERIMISE 
AJALUGU 

\Vir s ind ~O glllekllell .dd in unserer Orden 
Der grõfttc Peter ehemab Brnder worden 
Mil Ehrfureht kilfh eo wir annoch das Blal . 
Wohln Sich Sei ne Hand geleichncl hal 
Und teeren hellt Sein siiber AngPdenken. 
Den l1ehrnB, welchen Er aur Wller Hau.' 
Ansladl des hoh.ernen geruhl zu Schenken 
Pnnz aur Dei n wohl zum enlen ~tal c liLIli. 

li J. 
Tall inna Mustpeade Vennaskon na 

iiks riluaal e oli seotud Ta llinn a Lin · 
ilamuuseumis d ililatava omapiirase 
1111 · ehk tänupeekri ga , mid a annaali
rtes tuntakse ~ Kilsejllla· nime 1111 [2] . 
Teadaolevate andmete põhjal oli ven · 
naskonnal neid kulm : kaks väikest 
ja üks suur [:i l. Viimane neis t 
ongi käesoleva käsiliuse aluseks [41. 

Vappide j a tekstilintidega ehilutl. 
nahaga O!l:: tümmatud polUkroomne 
puitjooginüu on olnud aegade jook. . 
s ul pidevalt vennaskonna tähele pauu 
keskmes ; n ii vapid kui ka leks iid 
räägiVIId järjes t uules t reuo\'eeri rnis
tööd es t. mille algatajana on mainitud 
atribuutidf' tllgll se isev jä.rjekordne 
~ Valitud vanell1 ~ (er korener AI/ester J. 
[, [. 



sega lang meister. Siilljullre~ tahllkll 
täiendada teatmiku ~ Tartu ehilu~ 
meilltreid« (N. Raid ) andmeid {lk . 
94 ). Nimelt protokolliraamatusSI on 
JBrgen.sohni viimane a ll lliri 1886. 
aaslasl. JarelikuJt Iuleks piiri lleda 
tema tegutsemisaega loolmeis tri na 
Tllrtus aastatega 1831 ... 1886. Selle 
ajll jooksuloli ta kIIhei vll limis 
perioodil tsuurti oldemIllnnlks, üle
jään ud aastlltd ikka te isel kohal 
kolme a llakirjutanu hul8ali . Ligemale 
vi ieilBm neaastane tegutsem ispe riood 
toolmeisirina Tartus lubab oletada. 
e t tegemist on Ollla koolkonnII 
loonud käsitöölisega, Samuel GoII 
lieb Buchi järglasega. 

TsunfU moodUSiamise aeg lanlles 
kukku Ees ti mööblikuns tis biide r
meie rs tiili levimise a lguse8a. Kui 
barokktoolide I)uhul o li (JÕhilisekll llla 
terja li k~ hästi lõigatav pä hkUpuit 
või kuldamiseks sobilik pärn . siis 
klassitsis tlik mööbel valmista ti tra
ditsiooniliselt 1I11~hagonist. Biide r
meiennõõbli puhul kasutati ohtrast i 
pindade vineerimis l mahagonispooni 
ga . Ainult karka~~ valmis tat i ena 
masti männipuidus t. 

Suur hulk I~ estis säilinud biider
meie rtoole on valmis latud kasest 
või lepas\. I'e its imilll'ga on 1>{Uitud 
neile anda mahagoni ilme t. Teine 
levinud võte oli aadudamine . v.ä r
\' idegll väärispuidu j äreleaimamine. 
Eriti palju oll sellisel moel vii
mis lle tud mööblit mõisate .... Edllllise 
uurimise käigus oleks tarvilik tut 
vuda sell e pe rioodi saksa ja \'ene 
mööbliga. mida Eeslisse hulKaliselt 
imporditi . TehnolooHiast ja mater
j alis t lähtuva analllüsi ja võrdle
mi se tulClllusena osulub ilmselt 
võimalikuks tooJide IlcograafJlise pä
ritolu määramine. 

19. sajandi 50 ... 60. aastad lõid 
ka Eesti mööblikunsH s tiilikordllSL 
Kuns tiajalooli.'lcs t seisukohast oli te
gem is t e rinevate stiilielementide 
kooskllsutamisega ja klassikaliste 
proporls ioonide moonutamisega . Tao
lis t ekl ektilis t 1I100blit on Sl!(! tõltu 
peetud väheväärtuslikuks ja suhtumi 
ne sellesse on ei lav. Tbleritõõ 
seisukohall on neosti ilide kasutusele
võIt aHa positiivne nrultus. Tooli
meis tril oli suu r vll.baduS improvi
lleerida \'ormi ja proportsioon idella , 
.suurenes puidulõike osatähtsus. E~ l i 
lillg irllusles kasula ti peaaegu e randi
tuli kohalikku materjali : !tUlIme. 
saart. kaske. leppa ja piirna. 

19. sajandi keskel ilmus id Tartu 
To()liIe~Jate Tsunfli protokolli raa
mailisse eesti n imedega mehed ; 
Alexander Pajo. Carl TennisoD, 
Märt Liiva. Johan Kusik. Leon
hard Tamm. Mikolai E~l i l Kork jt. 

Tartu toolimeistri te sllhete.~ t allle ti 
vendIIdega ja või malike te llijatega 
allnab mõningase pildi tsunfli kü-

S issekanded a lgavlld 
aas tas t 1841. Väga tihti oll kil 
lalisi Hiiast , samuti Hevalis t" aga ka 
kaugemal\. Näiteks käis Heinrich 
KrisHan Tlele koguni kahel korral 
Tart us (1842 j a 1841). ja 1847. 
aas tal Langerop Kopenhaagenilit . Ni
metll tud raamat rtkseerib ka sellide 
rännuaas tad . Näiteks on s issekanue 
1853. aas tast , milles t selgub, e t 
Gustav Pern ja Gus tav Lart Mar
quard re is is id Pe terburgi. Olgu mär
gi tud . e t viimatinimetatu sa i 1860. 
aas tal meilltriks Tartus .41 6 . mai.1 
1853. lIas lal saabus Eduard Karlllohn 
Peterbu rgist , kes kolm aastat hil 
jem Tartus meis triks inkorporeeri 
tLU Hilj em ei esine sellenimelist 
mees t ei protokolliraamatus esa 
kass-!,raama tus. Selle põhja l \·õib 
oletada . e t ta läks saadud meist
ritLlnll l~tusega tagas i Peterburgi . 

Tllrtus kä idi meis tritllnnislus i nõu
tllmas mujaltki. 25 . juunil 1853. 
alls ta l oli kohal CAR L GRUNBERG 
Fe ll inis tH (Viljandi ). kes järgmisel 
päeval toolmeis triks tunnistat i. Aasta 
hiljem oli Tartus teinegi Viljandi 
mees - WILHELM WAL T HMAN .H 

1856. aas tal läksid riinnuaastate le 
(Sihtkoh ta pole mürgitud ) eelmaini 
tud W . Waltirman . J . Adelsohu. 
A. Hajo ja J . Hampt .4:i Viimane sai 
toolmeis tr jb 14 . detsembri l 186õ. 
aas hl1 46 j a ()li 1876 ... 1892 Isllufti 
ohlermann.~7 1847. aastaloli kil
laliseks Ashmann Til sitis tU (Sovetsk ). 
Keel!!i FH IEDR ICH ACHMA NN sai 
Tartus 1839. aas lal toolimeis triks.411 

Ka~ tegemist on ühe j a sallla is ikusa. 
on praegu küsitav, sest tema nimi 
es ineb ainult iiile i korral 1852. a . I)f()
tokoll iraamatUll a ll kirjanII, . 

Tart u toolitegi jad said iseseisva 
Isunfti õigused TaJlin na ametiven
dadest 34 aas la l hiljem . Selles l 
olenemata oli kõnesolev kiisitööala 
·Tartus Euroopa tasemel. Seda tõcn
d avad geog raafili sed laialdased side
med , mis omakorda (JÕhjustasid 
mõlemapoolseid mõjululli nii s tiili kui 
ka tehnoloogia osas. 

Käesoleva uurimuse (JÕhjal võib te
ha . j ärelduse. et Eesli mõõbl iaja
loo edas isel uurimisel tuleb tutvuda 
nende paikkondude mööblinäidis tega 
ja IIrhiivisäilikutegll . millega On 
ajalooliselt väljakujunenud s idemed . 
Mitmed niidid viivad endisele Ida
Pre is ima ale. kahjuks uga on prae
guse Kalillingradi obl as ti territooriu
mil kultuurimäles tised hävita tud. 
Sealsete arhiivide saa tus on II rlik 
li autoril e teadmata . Tuleb veel 
märkida . e t dokumentaalne mater
j al loolilegijate tegevuses l T artus 
on väga katkendllk . Seetõttu on 
lsullfU tegevuse jälg imine aas tale 
lõ ikes võimatu. Toolide puhul ei olnud 
kombeks nende s ignee rimine tegija 

poolt. samuti ei ole seni kind 
laid tõendeid Tartu toolite8ijate 
m e i s trimärkid es t seega 
jääb mööbli autorius enamikel juh 
tudel anonüümseks või ~etuse tase
mele. 

Aastail 1757 ... 1892 tegutses Ta rtus 
ligikaudu poolsada toolimeis tri! ja 
selli . SU lIilisel1 hõlmab see perioo
di barokist neosti ilideni. Selle kit 
sa käsitööalaga tegelenule IInukus 
lubab väita , el hoolimata jarsne
nud sõdades t ja kultuurivaenulikwil 
poliilikast, peab Tartu Toolitesijate 
Tsunfli meistrile loomingut meie 
päevini sä ilinud ol ema . 
Tartu Toolllegijate Tsunfll meist
rite regls ler 

1. Friedrich Kraeckle r. 1822. 
2. Carl li noffcky, 1830. 
3. Alexa nder B. Bey le ich . 21. aprill 

1837. 
4. Wilhelm Jürgensohn, 6 . juuli 

1837 . 
5. Friedrich Ashm ann , 8 . oktoober 

1839. 
6. Albert Nehls, 26. veebruar 1845. 
7. Carl Kiireohbaum . 16. veebruar 

1849. 
8. Carl Badenduk, 23 . aprill 1849. 
9. Nicolau Holzrnann , 10 . oktoober 

IS6S. 
10. Gustav Kfircs , 3 . juuli 1851. 
Il. Carl ·Georg Friedrich Grünberg, 

26. j uuli 1853 . 
12. Gustaff Jakob Arrap. 10. oktoo-

ber 1853. 
13. Georg Ble iger, oi. november 1855. 
14. Eduard Kaslson. I I. juuli 1856. 
15. Paul Grähe. 29 . de tsember 

1858. 
16. Lart GUll tllV Marguard. 28. märli 

1860. 
17 . Johan Hampt, 14 . d etsember 

1865. 

Tartu Toolitegijale Tsunrtl olde .. -
manni regls ler 

I. F . Kraeckle r , 1831- 1847. 
2. A. Beyleieb. 1841 - 1849. 
3. W . JBrgenshon. 1849- 1852. 
4. A. Beyle ich, 1852- 1856. 
5. G. KfirCll. 1856- 1809. 
6. W . Jürgensohn, 1850- 1863. 
,. P. Grihe, 1864- 1873. 
8. J . Hampt. 1875---18\J2 . 

Mati Raal 
Mirk ... . Rtlli .I r; I~ ko.»lamlo4Ol .... k .. u· 

I.Iud RAK A F. 1707 N. I •. 3. 4. 
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1837. aa.\laks oli "iilju kujunenud 
olukord . mis "õimaid as Turllls moo
du,. tada Tartu Toolitegi jate T:.uur
li ( Dorpa/er S/uhllll ochcr Am,It}, 
1837 ... 1922." Selle loomise eeldus!'ks 
oli kolme mehe meis trik" Saall1ill~ . 
Oks . n emlt~s t nli eelpoolmainitud 
JOJJ,\ NN "'UIEDUl e l-1 CABL KRJ\E:
e KL Ell . , I ä r~mine llIees. k c..~ meist
ripahe rid sa i ( H~aOl, oli Tartus 
IHII . aas lal sündinud C/\BL .IA 
COB MAGNUS ZI NoprSKY. kol
mandllkS samuli 'I'urllu sündinud 
( lR12 1 AL E KSAND": H HODEBT 
P,\üL I3EYKI CII , kes killnilati 
me is trik s 'l7 . upl"iJlIl 1837 . 11.

10 

(Ted ... ei VOl iira ,' uhe inda Vil 
janllis t piiri l toolilegijaga CHIlI S
Tl f\ N MA(; NUfo; BEYLl CHTIGA : 
Tartus 1807 ... 1825) :11 

Net't1 k .. hl1 me~ 1 e .. il as idki Tartu 
"!Illli s lraad i l~ killllilllrl1i~eks ts unru 
sk raa 10 . ""w mhr il I Hat!. "aSlaI.J~ 
Ec.. .. kujuk" .. 1i Hiiu Inll lise Tooli 
meis tr ile T.~ tll1fti s kruu aaslIIst 
IH8u (Dem tllll'11t Iler Engli3c· 
hen Slultlmadler Sclirllgellbllch in 
IUgl/ ). Mhih -j.. ( RAKA ) sä ilinud 
I!ksemplaril on eeslehe l vesi märllilla 
aas lanrv 1834. Niii(!is Oll Hiia 
orig inaalilt maha kirjutatud kui 
lõö ... ari "nt . Sl·.~t dnkllluc lldis on teh· 
tud pliiat~ iga lI1ihl1t~ id pa randusi ja 
mõned punktid hool'is lähi kr ii p· 
sulatud . Hi ia sknu.l1 lill teks tis 
ma,,::.': t l;IJeck dcm 25. IIUgllS1 
li4 'l. 8. J ulie 1744 KÖlu·g."Jero 
t 5. December 17-15. Arvat lwns li 
lähi .~ lav8t1 
Is uoftid,' 
l illllad e~. 

lIeed d lln lmllill vas tava le 
Imlotlus tlllllis! nimcllltud 

Tartu Tooliml' i ~ tl"il t' Ts unfli skrau 
kinnitati Tartu MaJ.!i.~ trttutl i pooli 
1837. :1. lillnlwapi j n pils ll1i!!:I. ~ ; 
ESlllakorllselt !>I i sellel dokumelldil 
kasutusel Is unn i 0 111 11 pit.~a l. mis 
oli idenlne T nllinn a t ~ ullfti omag il . 
Kuupäeva kinnilnh es imene ~ i sse
kanne tSl/llf ti prulukull ira:il1lalllS .J . 
lIIai 1 8;li .~~ E~ imcseks oldcnll llnniks 
sa i r l"iedr ich Kraeckl e r . 

TiillU\'ii iirsek~ siii likuks toolinwis l. 
riie uurimb cl Oll meistriks va~ hl 
võtm ise ra8I1ta t.:16 Teadmat:i põhju
sel on se ll e~st' r:lamalune teh tud 
,,; issckümlc id nii csi uws .. h~ lehellül · 
jele kui ka viimosele, alus llllle:. 
seda t t' i sl~s l ~Cf\' usl . Se lli ~ 1 c ra ida 
misl ~ i ssekalJl lI' ''' ülls laan·ud e i I>õh
jend a. TuutlulJ. e l l ähise!! i on kirju
lahlll kll rti ühele. ko rd l!'isd e IKlOlc. 
Um'i tav Oll m ärki(hl. e l I)liiu lli iga Oll 
s is.s!' kirj utalliii b Ullni kolme as u· 
lajaliikm\: l1I eh lrik ll saamisp. aas tad . 

Esimcseks Tartu Toolitegijut t 
Ts unfli j uurI's inkorlloreeri tucJ me is t· 
riks sai VHANTS JOHAN N WIL · 
II ELM .IUHGENSOI-I N (o. juuli 
IR:n}.H Aus hi hiljem ( 1838 ) ri 
gurl!erilJ .liiq~ ens()htli nimi protokoi · 
Iide 11. 11 kulUltUlda mehena , märku~ 
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TARTU TOOLIMEISTlill) 
18 ... 19. SA.JANOI L 

l'uiduliJÖHelllise are ng on tihedas ti 
~ l'otud välis- ja s isearhitektuuriKli: 
Kun i li . sa jaudi leis e poole ni 
u li m fM1he l Ees ti p lamule s isekuj un
duse!> {hnu lii~ivaene. Põhilis ed olid 
s issC('hit:llud seinakapid. pikad is le
I>i nl:: id . I1lHssi ivsed söögi l auad jll 
lIluhuli tClI1I kirs lud -Iaekad . Ne nd e 
eseme l!' kuns tili se~t laselllt's t e i ole 
iii lle t f' t\t'kujutusl. se.~l .'lelli: aja 
müölJli~1 ja puilt'semeh$ \ on s iiiU 
nift uiulIlI 1 ~ lInt'ti l a ckad ja ' Tilll inna 
Huckoju Il i ll ~is lik ning ki!' ikll~c 
s i s llst ll~ l . lK/hili sel! küll altaril!- JII 
kuuls lilc naul. Viimas te põhjal oli 
se l!-lc. e \ taseme lt ei jaaliud lI' is te
le t: Urool)8 maadele al la . Tis le rite 
ja jlullll ikc rtlujalc esialgne kuul u
m ine Oh te bunrli \'õimald a.s I1 he n
dada nende puid ulööllle is lri le lipp. 
oskused , I ;Jbi , aas la i muodus lns id 
suks u )luusep;1I1 j a nike rdajad Tur
lIIS 1~ I ' aldi tSllllfti ,1 Meis tl'itööks 
nõul i IlI lllme pllus t keenlsamll1{ls lega, 
kuhc ukse. jn snhtt i ~a seinakap~i.~ 
Kirjl' ldusl' j ii rg,i iI~ll~eb, 1'1 se~ tl sl' 
eseme valmi ~taJa pidi lundma uhe 
aqcselt puuselllltõõd !seillakapp ), lis 
le ritüf .. 1 {uh etl ja s a hlli tl ) ning 
Ire imblüüd !keerusambad ), lis uks 
... ullllullu niken.lus kunsli , 'üHci t! . Järe , 
likult o lid tolle aja käs itööl il te 
ame t imkused mitmekülgsed , 

I i , sajundi lõpuaas tad tüid müõb· 
Iikul1s li kuus baroki ilmin j.{ uteg:1 
hulgulist'11 Ilus i I!.~emeid . Tra~li ts ioo
nilis ll, ll' mööbliesemete h' Ils nndus 
nn , 1110hiilnt" mööbel : mitut liiki 
loolid . Iu~il oo l id , (~ ri f~mklsiooni~ e~a 
lalllul , pel'glid. kapid (danzlgld , 
sek re tärid jne ,), Hakkas id le ... im a 
uued te hnilis('tl "Iitted n3Jtll int ar
sia ja ma rke te rii . ~j3apani lakki 
mi ne ~. Veelg i keerukamaks lilli111m 

puuliliKe, Ba rokks liil s isekuj unduscs 
kull as las I'uumid möõhliJta ja \ aj ll
dus "as ll"'u ala meis trile järe le 
kaSl'lI\ j ii rs ull. 

18. SHju nd liii kaasa "uutooll.ll1e
tile liipliku e raldumise: Puuscpa-
1111'is tr ill' T,~ lInl"t Tartus 1728 ... lll t Il1 

ja Tartu Treialimcis lrite TSllnl"t 
li 2i ... 188 tS1. Ameti n imede na c.~ ine 
vad 11110:_ kodaJlike raamatll.'l :b ratas
j a tõllasepp (ltad- linti S tellm(/c llcr ). 
lisle r ( Ti~cfll(!r ), toolilegija (S/uM
mac"er J, treia l ( Oreehler, D,,:" er ), 
puuse pp ( Zimm crmwlII ). pllllnikc rdll ' 
ja ( lJof: -Schlli/: l!r) , orelie hilaja ( Or
gelbullcr ). 

Ej imc ne 
Jaan i 
I i 57, 

kÄsitöõline , k e.~ on Tal'lu 
J ' mee trikaraallHltus 

. Il 

lii5. aaSlai tahus Turtut kolmas 
s uur tul eka hju. EllUlUik hurokseid 
puithoone id hä ... is k()o.~ , 1l ~ lId:~~ o lm.J.d 
rnÖflbliga . Uued. klasslIs lstllku st ll ' 
li peri ood i, mindi sl't' tõllu J\.·õ. 
luhja toaga. Kohe us uli linna uues
ti taas tama ja "3hnis id ka mituwd 
esind us hooned : uus ral'koda. ilIikoo· 
li hoone tekompleks. Hac koja plats i 
hoonesius j ne . Vilgas e hitus lege, 'us 
soodus tas ,' as ta ... a le käs iti}t"lliikid e 
are nemis1. Ehituses su i 1)I"'jh ilis eks 
materjalih lell is ja ruumikujumluses 
s tukkdek()llr nin ll" {kun st )lllannor, 
MöütJ!i osal5.hls ll .~ ruumide s is us tn 
misel scc lii bi e i ,'lihcl1e nutl. N .. {I . 

paleelllööbli kürnlle te kki s linnako· 
danike mööhel , tl' lIij aleks õpetlased . 
kaupmehed , majaollilIII i k ud _k äs i tf,? ' 
meis trid j ue . Kui , 'nrelii tegt'l es ld 
toolide ,' a llllis tam isella ka tre ialid . 
n ikerdajad ja tis le r id . s iis 18. 
sajandi IõplII-ee randit ilmuh liha 
tiht'damini Tartu k{)(tan i k~' raalllalus
sc mehi. kl'lI l' kut sealnk .\> mä rgiti 
ItKllilegija. Näil e ks Oll tClldl1 liia.:. 
IHIM. 3. Tartu.s h'j(utsl' lIU11 tooh · 
mei s le r JOHANN MAIlT l N G RE· 
GOIl (IUS ), sündinud 1748 . aastal 
Mellle lis! (Klaipeda ), Tookalls lased 
~ ai ta !liiaS. ses t 1i7 2 , ja tji :\. 
a as tal esine b tl'ma nimi nUlks umaks
Jllna toolimc.is lrile Is ullrt! rqolis tri 
raamat us.9 Ilmselt avu~ tll Tartus 
oma llloolJtilõiikoja, !IC~ t sellina tÕlI 
l a ~ tt'lIIa juures t iil'J. uu~tu l Kõ· 
ni,;s he r]l: is l jiiri t KAIU. L Li DVIG 
PAHTQL:T ,I An'atavusti ... iibis ,'ii 
mIIn e s iinmail sd lilHl tuna rii ullu
au ,~lail , sesl l()o1illil'is l.ritul tr da Tar· 
Ius hiljem inkorpure(~ rilud e i ole. 
Tuvli tegijalia un k irjlls 1 i7 5. Il. 
Turlu Väike~ildi lii knwks ar ... atud 
CIIRI STJAN A.l'IJOIlEA S GH ON 
VALI), kes 177 1\, liustIII Ii tJS luc ki 
lilln l\ iil'a sõitis . I I 

HS. sajUlitti lõpUllIIs tute l tellutse 
sid t oolil e~ijatena Tartus ve nnad 
VOGoret .1 Nii UAVII) FBIDH ICH 
klli ka ,\ UG UST W II~ IIELM VOGnT 
ulid I i il,'>. aas tal õjJipois teks me is ter 
SAM UEL fiOTTLlED DUCHI JUII_ 
rl' s, I3 

nA VIf) FH I f~ DH ICH I kohta on 
ledu, t'1 1798. aas t:1 1 uhie ll u ~ la 
Maria Elisa heth I{rusegu ju liud 
liik s id e lama Hiiga .11 I(ulll juha 
kah e aas ta paras l olid nml taas 
T a rtus . Selle tõenduseks on lis jao lu. 
r t 1800 , aa.~ ta l o li noore tooli· 
meis td jllu"c-~ selli ks IIEH ;\I,\ N 
FRIEDIl ICII nATII. I~ Mis IHlUhlb 
AUGUST W ILH E LMI. s ii ~ nli la 
1800 , aas lal Jaani koguduse mcel
rikaraama tus kirjus kui tuulitegija. 
sell .ls 

Ee lm ain ilud SA;\t U I~ I. (j (nT!.1 E Il 
(JUe H saabus kah ekiimnc seits me 
uas tust' ... 5. ljaöppinud kfls itfl(ilisena 
!ll'rliinis l Tartusse , Alates aas tas t 

178t kuulus ta Tartu Vli ikegildi, l7 
178:\ . a , ubicl1us ta He len:\ Chris
tina LindellllllluiHII. 18 Vi itl teis tk ilmne 
aa~ l a jooksul s(lndb nei le üheks n 
las i. 1800. a as lal löötas id Huehi 
juures üks sell ja kaks õpi
poissL ' ~ Toolime is te r elas Tartus 
kuni umu s urlmmi t83 1, aas la l , 
S~1!1l 50 aas tat , N~"de faktid e 
pülljal võib teha .l arerduse .. e t 
nimeta imi me hele kuul us 18. s aJan· 
di lõpu j a 1\1. ~ajand i alguse 
Tartu Oks s uuremaid ja produktii .... 
semaill lIIüõhl iliitJkodas id . Ed aSpidise 
uurimistnü klliijus 011 kindlasti vajali k 
pf.ürll ta tl rilis 1 tähel e pliilU nime tlltut! 
is ik ul e. Nii ]likutl tööaus tad uhes 
paikkollnas kujundavad välja k~lla : 
liku koolkonna jn ilmimed meis tri 
töödes t o n võtmeks ~ Tartu tooli ~ 

leid misel . 
I m ·1, aas la i oli Tartu Vä ikegil. 

di 1t)l)lite~ijalla kil'jas ka Magde
bUTgis l ])ärit II E I NHle ll MARTI N 
WIL (DIDERG .20 kes InJ7, aas tal 
Turtus t lahkus, 18 14. aa"tal oli 
ta kirjas PÕliSUJUila kirikuraama· 
tuS.21 

10 , s ajmHli I I)oolel il mnes hu
vita,' lend ents loolinll'is lrile pärit 
o lu osa.~ mi g rantidcs t käsilf)ll 
tis te kõrval e us us id kllhaliku päri 1-
olllRa meis trid . Tekkisid mitmed 
tooli tegijate dünas tiad . Te noeit ~ i~s 
Tartu Illooblimeislri t olid pani 
Kolga·Jua nis t. Kõik kands id ühis t 
perekonnanime ~ KIlAE ! C I KLERM . 
Ol emaSillevale and mete põhjal e i 
selgu ne nde s llgulus ... ahekord kü~1 

läie likult , kuid Sllrnane perekonnaul
mi jll s ünllikoht on lõcnduseks. e t 
tegemis I nli !lhe s ug uvõsa liikmele,;a , 

CH IST IAN FIlEIDH ICU KHAEC
KLEHI juures tü(i[us id 18 20. aas lal 
kak .~ selli ja kak .~ õpipoiss i?2 
HEI NRI CH KHAECKLEH suri noo
relt (23 llas ta~e ll a) ,13 jõudes alles 
selli se is usesse. JOIIA NN AVG UST 
KIl ,\ ECKU: n löötas aaslai l HI~{i... 

1845 to()lile~ijasellilla Tartlls .~~ Kõi
ge tuntum aks os utus JOHANN FR I· 
EDH le H KHM': CKLER .'!.'; Teatmi
kus26 os utatak se, e t \'iimane oli 
toolitellija Anton K, poeg. Eelp' lOl
mainitute hul(ollls .~elli se ee~ llilll e (ola 
meest ei uh~. I-U1I 1 aga oli olemas 
kiviruiujll (s tdnhaue r ) Anton Kraec:-
kle r kelle 1~ luknhl 18Of). alls tal , 27 y 
S uure-Jaan is la ngeb kokku Johann 
Friedrich Carl! s Huni a lls ta ja ·kl)
haRa Suure · või KuIHa. Jaanis. Too
liml' is triks inkofjwreeriti .I. F. C. 
Kraecklc l' Ig:l:l , ulI ~ laI.2& Senis te a nd · 
mete põhjal e i ole vClimalik t õe.~
lada me is lrilöö It" ,;e mis t , Iliia am e ti 
vcndud e kiirVilI tegutses juba ala
t r_~ 1804 . /las ilis t ka Tallinnas 
loolllleis1rile tsunrt . Kolll1 andak~ "M
malt1seks o li nwis tr itM tege mint' 
Tartu Ti s lrrmeis tritc T~ U\lfti JUII-
res . 



Johann 
Niguliste 
1658 [11]. 

(II ) v. Derfelden maeli 
kirikusse 4. veebruaril 

Võib oletada, et vaadeldav lci
ualipp rippus al~sell Johann ( II ) 
haua kohal. Et selliseid lippe on 
Nigulis te kirikus rohkemgi olnud, 
tõcuda vad lisaks ees pool uHl.initud 
Salomon Adami IUlUlltähis tekirjeldu
sele ka vanad fotod kiriku sise
vaadetega . Veel käesoleva sajandi 
algul võis näh a Antoniuse kal>elis 
VOll Essellile lippu [ 12[. Teine sama 
tähendusega lipp rippus Nigulis te 
kiriku lõunaseinal torni poolt vaada
tuna Anloll Philipp v. Saba vap
pepilaafis t vasakul 113]. Sal1.a ja 
Derreldenite hauaplaadid ase t.~evad 
kõrvuti 114.1 . järe likult ripru~ lipp 
euam-vähelll Dcrfeldenite matusepai 
ga kohal. Ainuüksi selle fakti 
põhjal e i saa teha järe ldus i lipu 
kuuluvuse kohta - aegade jooksul 
on vappepitaafe j!l. küllap ka 
lippe ning muid haualähiseirJ" ümber 
tõs te tud j a hoopis kiriku Riist
kammeri.ue e, k()likalllbris~e viidud , 
seda nii remontide käigm kui ka 
lihtsall kirikuõpe tajate IÕCk.spidamis
te kohasel!. Lipu asukoht äratab 
s iiski huvi selle välimUSt! vas tu . 
Paraku on lippu näha vaid kahel 
fotol r l õ. 161 j a ne il jäab see 
kas tagaplaanile või osaliselt kaad 
ris t välja - detaile on võimatu 
e ris tada . Lipu üldkuju, sell e reben
dite ja paikade asukohad on res
taureerila\'a lipuga kflll väga sa r
Ilased ; ehk ei olegi vale ole tus. 
e t fotod el niiha olev lipp ja Johann 
(Il) von Derfeldeni leinalipp on 
identsed. Kindeian aga see, e l 
Tallinna Linnamuuseumis huiul olev 
17. sajandi keskpaigas t pärillev lipp 
01.1 Niguli ste kirikus rippunud . 

Lipu kunagine as ukoht luhab ar
vata . et seda on pikemat aega 
mõjutanud kõrge suhteline niiskus . 
Siid on hügroskoopne malerjal 
ning imab endilsse niiskust ümb
ritsevas t keskkonnas t. See soodus tab 
kiudude kiiremat vananemi s t. Lipu 
asukoht kahe akna vahel viitab 
veel ka leisele kahjus ta vale teguri 
le - päevavalgusele. Siid on aga 
ullraviole tlkiirguse suhtes väga tund 
li k, muutudes selle mõjul rabedaks. 

. Iäre likult on lipu peamiseks kah
jus tuseks teks liilikiudud e mehhaani 
Uste omaduste nõrgenemine. kindu
de pehas lumine ja lagunemine toi
muks. Lipu lõime- ja k()Cniitide 
katkemise tõllu Oll tekkinud re
bendid j a augud. Aja jooksuian 
lipu pinnale ja kiudud e vahel e 
lades tullud 101m sinna ka tuge\'as!i 
kinni.~tunud ja kahjus tus i veelgi 
suurendanud . 

Lippu (Itl i 
funber varda . sellisel kujnl toodi 
see ka restaureerimisde. Ruliis hoid
mises t on lipp omakorda defor
meerunlld - seda tõendavad kwne
rused kogu lipu ulatll.'>es. Varda
poolses osas ou kooidumine tuge\·am . 

Lipp Oll valmis tatud lõimerips
tehnikas klmgasl. mis on varvitud 
mus taks tanniinsetc varvaillc tega 
rauapeitsi toimel. Kanga mater
jaliks on toors iid. Lõimeks On üks 
s -säigmega korrutam ata lõng ning 
koc ks seitse korrutamata s-s äigmcga 
lõnga. Lõimeniitide tihedus on 32 
niiti /cm ja kocniilide tihedus 9 
niiti /cm. Lipp on õmmeldud n elja .~t 
65 cm laiusest paanis!. Säilinud 
on vaid pool lipus t mõõtmetega 
205 X51 cm . 

Lippu on varem parandatud. Sel 
leks on kasutatud kolme e rinevat 
tekSliilmaterjali . Teks t ja lipu ääred 
on tocstatud laba se sidusega lina
ses t kangas t rihm.lega. mille lõime
ja kocniidiks on korrut amata z/z lõn
gad lihedusega U/U/em-I. Rebendite 
paikamiseks on kasuta tud mus ta 
liiimcripstehnikas siidkangas t. mille 
lõimeniidiks on üks z-säigmega ja 
koe.niidiks kaks s-s iügmel::a tõnga 
tibedus el-la 28/15/em-l. Maalingu 
laas tamiseks on kasutatud labase 
s idusega mus ta s iidkangas t , mille 
lõime- ja koeniidiks on korrutamata 
lõngad tihedusega 38/38/cm .1. 

Kõik paigitd asuvad lipu ühel 
(}()()l el ja ou o rig inaalii c liimitud 
kliistri ga . 

Lipu maalingud kahwad lig ikaudu 
75% pinnast. Maalingu e ttevlllmis
tuskihiks UII liimis tus . mis on 
taganud hea siduvuse teks tiili ja 
krwldi vahel. Maalingu irdunud osa
de l on n1ma krundi kül~e tugevalt 
liinIllnud kiude . 

Krundiks on iseloomulik õ likrunt. 
mille täHeaineks on põhikomponim 
dina ptiival~e. Kullatud pindade 
valmistamiseloo kasutatnd lehtkul 
<la. Kullatise !l.June polüment on 
rauda s isaldava viirvilllulla (ooker ) 
j a pliival ge segu. kusjuures tähtede 
alune polflment on tunduva .~ ti paksem 
j ll ookririkkam. Maalillgus on kasu
latud \'al ~e t , musta , rohelis t . sinis t. 
punas t. pruuni ja Ilmani i pigmcnti. 
Lehtornamendis jll vapifiguurides Oll 
viirvikihtide all kasutatud hüudehte . 

.... baling oli kaetud tiheda tol
mukihiga, täis lõhes id ja paiguti 
ka teks tiiliJt irduuud . Sidl'" krundi 
ja \'ärvikihi vahet ou rahuldav. 
Maaliugu irdumise põ hjuseks võib 
pidada teks tiili vananemis t. 

Teks liili tehnoloogili sed uuringud 
ning mineraalsete ja o rgaan ili ste 
mnlerj a lid e identifits(!crimine toimu
sid ValJariikliku Res tauree rimiskes-

kuse kecmi a laboratooriumi s JlIKllmik 
raanalfliis i meetod il. Kasutati mikros 
koopi I\IH C-9 (s= 16, 32) ja bio
loogili s t rnikruskoopi J ENAVAL (s= 
250). 
Lipu konserveeril.llisel lähtuti res
laureerimis üle~ andest ja kllhjlL'>lus
tes l. Eelkõige puhaSlati lipu mõle
mad pooled lahlisest tolmus t. seejärel 
kinnitati maaling loolllse tiimiga. 
Maalingu pubas lamiseks e i olnud 
\'õimalik kasutada tradits ioonilis i 
õlil11aat i puhas tussegus id , s~ t mine
raaise iseloomuga mus tus (tolm . tahm 
jms.) e i reageerinud orgaanilis lele 
lahustitele. Erinevate pesul ahuste 
proovillii sel ilmneS. et kõige l.IIIrelll.a 
pilLfiapuhas tusefektiga on madala 
kontsentratsiooniga triloon -U vesila
hus (,,1-/= 6.0 ). Maalikiht puh as tati 
lokaal selt tamponeerides . 

Teks tiilmaterjali liidiseks puhas ta
miseks l()Cs lllti lipp kahelt poolt 
kapronvõrguga ja pes ti pesulahusega, 
mill e pH oli 6 .0. Pesulahus koosnes 
kolmest kUlllplJuend is l: mitteioolllle 
pindakliivne aine, kompl llks imoodus
taj:\rJa ka lgon ja mustuse taga si
sades tumise ärastaj ana karboksüme
tüültselJ"uloos. 

Lipp kuivata li filt erpaberile l la
sapillnatisel alusel . kusjuures kõik 
lahtised lIiidid si rutat i välja. 

Lipu lõplikuks tocs tamiseks on 
kasutatud toonitatud naluraalset sii 
di (crepeli/le). Siidi st Oll lliigatud 
kaks ühesuurus t, lipu üldmootmetele 
vas taval tükki ja ol emasol ev lipu
pool on niidi ja nõela abil kin
nitalud kahe siidikihi vahele piki 
rebenenud ja katkenud kohtade ser
vi. Puuduvat lipLlprMllt lISendavad 
kaks kihti erepeline'i on samuti 
kinnitatud regul aarsete "a hedega 
peente celpis te tega. 

Vaallusalune lipp on tõenaoli 
sell Ees tis ainuke nii valin lei
nalipp. Seega on tegemis t huvita
va ja a illul aadse ekSllonaadiKa . 
Kahjuk.s ei luba eseme seisukord 
seda eksponeeri<l a pikaajalises pii
siekspositsioouis . ses l meie muuseu
mide tehniline varus tatus ei suud a 
tagada püs ivat mikrokliima t, mis 
kindlus taks ekspollaadi säili \'use. 
Ruumide õhusaus tII tus kO(ls rela tiiv
se niiskuse sesoonsete kõi kumis tega . 
criti aga valgusrei iimis t tulenevad 
kahjus tuscd ol eks id s iittHe ohllikud . 
Seetõllu peab unikaalset orig ina:ili 
säilitama fondis. kus on lihtsalli 
lagada optima abeid hoiutin~imnsi. 
Konserveerimis lööde lõppedes oleks 
aga otstarhekas j ä tka ta uuringuid 
eesmärgiga teha lipust koopia. 

1\-1 . Netdurp. II , Peets. L Sillurl 



JOHANN VON DERFEL
DENI LEINALIPP 

II Maailmasõj as laialipaiskunud ja 
oman ikula jäänud Eesti kllns ti - ja 
kulluurivarade arvelevõtmise käigus 
a llli 1945. aasta augus tis RKN 
Kultuurhariduslike Asulis ie Komitee 
korraldusel Talli nna Linnarnuuseu
mile üle Tallinna Mustpeade Ven
naskonna majas aswlUd varasid . 
Teiste esemele hul gas oli tugevasti 
riibaldullnd ja määrdunud , varre 
ümber rulli keera lud lipp f 1], mis 
sai fondinumbriks TLM 5870. 

Lipu halb seisund ja selles t 
ting itud tagasihoidlik välimus e i või· 
maldanud muuseumi! kordagi ekspo
neerida, kiili aga olid muuse umi
töötajad teadlikud , e l tegemist võib 
oll a ühega teks tiilikogu vanima test 
eksponli.atidesl. 1988. aastal avanes 
muuseumi I võimalus esitada vas t
loodud Eesti Vabariiklikule Res tau
reerimiskeskusele tellimus lipu res 
taureerimiseks, et tasada eseme 
edasine säilimine ja võimaldada 
selle eksponeerimist ajutis tel näi· 
lustd. 

Lipp kuulub nn. leinalippude* 
hulka. Neil lippudeloli a rvatavasti 
oluline O!'i a matuseprotsessioonides ja 
pärast ma tuseid võis nende paik 
olla kirikutes või kabclites tähis 
tamaks Ilauaplatse ja meenutamaks 
elava ile lahkunuid . 

VaatlusaiUile lipp oo mustast 
s iidist. vimplikujuline, kahepoolse 
maalitud dekooriga. Mõlema poole 
maalins on identne ja kujutab 
von Derreldenite vappi loorberi 
parj as . Vapi kohal asetseb kuldne 
epitaaftekst. Et lipp on meie 
päevini sailinud vaid poolikuna ja 
ul at uslike rebenditega, ei ole teks t 
tervikuna loetav, küll aga saame tea
da, et 6 . jaanuaril 1658. aastal 
suri 54 aas ta vanuses Johann 
von Derfelden. 

Derfeldenite· 5u!luvõsa pärineb 
Vestraalist ja jaguneb Eestimaa ja 
Liivimaa haruks [2] . 

• 1:::1 ~e. 11 kee lu e l o le "ilj . tujun~nud 
vuta" a l te n nlnnlooglat . tuletavad .. tiitlI 
aulurid nime tuse lipu ol.tarJ>...I. Kõn e alla 
luleu eht ta . epitaanipp· a n&IOOfI le ll 
vappepitaafllla. Kunltiajaloolane Ra"o Re ld _ 
na t u ulab nU l uNw e lipu koht. nin'e
tu. t ."uWv llpp · j . vi idab. et "ullivllpu 
pilslil a",ine eeldu a l. ti ka vappepilaafi 
ulema. ulu . (t: .. eni le peukunn . "appepita.· 
fid . Alenoder von E .. eni Ja Gulthatd 
Wilhelm Von Eu enl ,n i le_tun a pldll Aja
l<.OOIi.., õiendl pn:lVi .. oorne lõõv. nanl. Kooo_ 
tanud vanemleadur Ravo Reidna . Ee. tI 
NSV Riltllt KUIllltlmu ... eum. Tl n ., 1986. LII. . 
2['1. 

A. W . Hupel annab Ees timaa 
haru sugupuu 16. ja 17. sajandis t 
järgmises järjes tuses [3[. 

I Johann von Derfelden, lema 
allikaasa oli Elisabeth von Rawer. 
Nende abielus t s ündis 

II Johann von Derfelden, kes 
ab iellus Sophia von Bockiga. Nende 
P~' 

III Johann von Derfelden oli 
Rootsi admiral ja jalaväeoobcrs t , 
Haapsalu asehaldur, Lõwenburgi (e. 
Klosterhori - Kloostri mõis K irb~ 
las Läänemaal ) ja Weil:i (Veltsa 
mflis Mihkli kihe lkonnas Läänemaal ) 
pärishärra. Tema abikaasa oli Eli sa
beth Plate. Nende poeg 

IV Johano von Derfelden oli 
Eestimaa meeskohtunik , LOwetlbergi 
ja Welzi päris härra. Abiellus Eli
sabeth VOli Kurselliga. 

O. W . von Stackelbcq~i järgi 
[4 J a lgab Derreldenite sugupuu 
1561. aas lal Johann ... on Derfel
deniga. kes oli Rootsi ooberstadmi
rai Alla (Turku) ja Haapsalu 
asehaldur 16 11. aas tas t ja Riia 
viitsekubcrner 1621. aasiast. Tema 
poeg Johann omas oobersti auas
te l Rootsi' kuninga annees ja oli 
meeskohtunik. 

I Johann sünd . 1561, abiellus 
1602 IX 18 Elisabe lh Platega, 
maetud t633 VI 27 Tallinn a Nigu
liste kirikusse. 

II Johann sünd. 1604 , abiel lus 
1633 XII 31 Elisabelh voo Kur
selliga, maetud 1658 Tallinna . 

Võrreldes omavahel A. W . Hu
peli ja O. W . Stackelbergi anlud 
s ugupuid ja kõr ... utades neid epi
laafteks ti andmeteg a. võime Oelda . 
el vaadelda ... le inalipp oli määratud 
jäädvustanu). Hupcli järgi Johann IV. 
Staekelbe rgi järgi Johann II mäles 
tus t.* 

Restauraatorite löölaual e jõudnud 
lipu maalins ol i paksu tolmukihi 
a ll vae ... llnäbla ... . Eris tada võis ainult 
kullaga kaetud pindu vapi
kilbi kontuuri ja kaHe akantus
vaanlaid , S!l.lIluti epitaafi. Vappi 
ilmbri ..... evad loorberioksad e raldusid 
lipu mustas t taus tast ainult ... e idi 
heledama tumehalli pinnaoa. mida 
e lavdasid kuldsed marjad . 

• Võ imaltk ud un ka n imekujud IJilrve lt . 
'rorvdd~ . Dorfeld. L>lirf~ld. Oorft lden (Du 
Nordi.ehe Mi.ul/alluII . I ll ·I ~. und f9-tu 
SUkk. Malcr/al en :u eillcr e h.tländilchen 
Adct.9~.c h lchlc, ""ch du / 11 dcr dos.ir/cll 
Adct.-Motrikul bel/blcII Alphubdi l ChcII Ord· 
ilUli!! . I ' ,,,, AuyulI lVifhdm liupei . Riga. 
17IID. Lk. 88. ) ja Deneld! (Niguliole 
kirik" .Grobl lci .. buch ", 'raU inn . Liu"aubi lv . 
Ni m. I . I il . S8. I . 159.) 
• Edaspidi kuula l akse l u ~uvõ .. lli kme le uls
t. mi.eks rooma numbreid I J. It. Il hll1-
du JirJulu. e . 1 O. W . Slaekelbe rgl ."Iud 
, ulotupuus . 

A. W . Hupel kirjeldab Derrel 
denile vappi järgmisel t [5 [: vapi
fi guurideks on kolm ilIestikku aset
seva t hõbedas t kala kuldsel väljal. 
kate on kuldne , kaski ehiseks on 
kaks kuldset mba , kummalgi kolm 
kala ülestikku. Ees timaa Derfelde
lIite l uu samasugune. vapp. ainult 
\'wi on s inine ja tiivad mustad . 

O. W . Stackelberg i järgi [6J 
on Derreldenite vapi ... ärvid s inine ja 
hõbedane , joonisena antud vapp illltlb 
Hupeli kirjeldu.sega, v: 1. sini -hõ
bedalle kaie. 

C. A. von Klings pori . Ballisches 
Wappelllluch ~- is olev joonis ilhtib 
eelnevate ki.rjeldustega [7 J. 

Ja lõpuks veel Derfeldellite vapp 
Paul -Ed uard Damieri järgi . mis eri
neb eelmis lest kirjeldustest kilII ait 
olulise detaili poolest vapifi
guurideks Ole\'ad kalad on kuldsed 
[8[. 

Pärasl maalingu puhas tamis t tulid 
dekoori värvid ka lipul selgemini 
esile , kuigi kohati on värvikihisl 
säilinud vaid Uksikuid vä ikesi kil
bemeid. Ilmnes . et maal i ng kujutab 
tõepoolest Derreldenite · vappi 
kuldse kOlltuuriga piiratud väljal 
ilmusid mus tusekihi alt nähtavale 
kolm hflbedas t kala : hõlledased ka
lad on ka tiibadel. mis enne 
puha.~tamis l polnud lipu mus tal 
pinnal üldse eraldatavad . Kallek.s olev 
lopsakas akantus on Hupeli kirjel 
dusele vastavalt kuldne , paiguti 
võib kattel le id ll ka vaikesi sinise 
värvi kilbemeid. Kaski värvid on 
kuldne ja punane. Vappi funb 
rilsev kuldsete marjadega loorberi 
pärg osutus hõbed aseks , väli aga 
senis ie uuringute põhjal mustaks. 
Viimane asjaolu tekitab küs imusi , 
sest sellised kõrval ekalded piihiele
menUdes polnud tavaks. Praegu on 
selle põhjal si iski ennatlik järeldusi 
leha, sest lipu maaJingukihl nõuab 
seoses rekons trukts iooui ga veel täien
davaid laboratoorseid uuringuid . 

Derreldenite matusepaik a~ub Tal
linnas Nigulis te kiriku lõunalöövi 
välisseina juures bretterdiele all . Es i: 
mese hauap[atsi ostis sinna Johann 
(I ) lesk Elisalleth v. Pl a ter, kusjuu
res tingimuseks o li , e l hauaplaat 
asuks hästivalgus tatud kohas . 27 .. 
jUUllil 1633 laskis lesk s inna maHa 
oma mehe, la ise maeti 6 . veeb
ruaril 1657 [9[ . 

Kõrvalaset!ie\'a hauapl a ls i os lis 
1638 . a. Anna Dorolhea v. Der
felden, Johann (I ) tütar oma mehele 
Salomun Adamile, kes maeti 8 . 
veebruaril 1639. Anna Dorothea 
omandas paiga õigusega asetada 
s inna ka epitaaL re lvad , lipp 
(Fähnlein ) ja Kureniit [10 [. 



aastates t 1765 ... I R 2,~ selgub. e t 
altari juures mingeid parandusi e Ht! 
ei võet ud ." 

Kau:I sii s täitis va na a llarimaal 
oma esial gsel funkLsioow ? 1850. a. 
peeti Ansekiila kirikui sell e anne· 
luses ja vile ts uses Baltimaade kõiije 
kehvelllaks kirikuks. Põhjalik ümber
eh itus toimus aas tal 1864.12 

Aastatel 1845 ... 75 oli Anseküla 
kirikuõpelajaks Marlin Kõrber. kes 
Ilma raamatus Saaremaa!;1 Oll andnud 
omapoolse hinnangu ka vanale altari
maalil c : ~ Ein Altar pflegt s tet;; 
das e nlpfangli che GemiHh :7.U1' An · 
(hlchl ZIl siim meIl durch sei n Bild 
a us de r IlCili gen Gese hidlte. Und 
brailchl der Maler ni chl gerade e in 
Raphae l gewe.~en zu sein. Doch dpr 
Anfertiger dicses RiIdes war ei n 
so e nt zetzl iehe r S udeler, das selbsl 
nur ein mäsig mil iis the tisehem 
Sinue heanl agtcs Auge wohl nicht 
z um 7.weilenmals das [lild des 
GekreuzigteD ansehauen Illo<:hte we· 
ge.n der andac.hlra ube nd e r \Virk· 
ungM .1.1 Tõepool est võis veidi kulu· 
liud j a lihtsakoc1ine altarimaal1 ft. 
sa jandi 1 I poole suuremiwtlllelis te 
kopee ritud teos te kÕI'\'a l arme tu näi· 
da. 

1864. a. ümbere hiiuse käigus 
aSf'nd ali vana altarimaa l uuega. 
Uus altarillill - pseudogooli s tii · 
lis, Pe terbud Peetri kirikli maali 
koopia - oli maalitud ja an neta
tud endi se kiriku \·r,ürmfmdri von 
Freitag Loringhoveni poo l!. l. 

Saa remaa Kod ulouJlIlluseumisse 
sattus :tll:Lritll :tal ole tata\'as ti nii , 
nagu rnilml'd. vappepi laafid teistes t 
Saaremau kirikulest 19 1\1. a . 
põhja . J-: psli Kuns likaitse T.oinlk.ou,na 
poolt läbi viidud inven larJseermllse 
kä ill US.15 

II Seisund .ja UMO uurlngule. ... ' 
tulenel' 

Rcs ta ureerilllis keskusesse sattunud 
töö .~eisund oli s uht eliselt halb : 
maal oli üldiselt rnaärdullud . reben
dite j a torkeaukndega, viirvikihis 
varingud . Lõue nd oli pe hk inud, 
e rili al ulDise~ osas. 

Vä hr.sel määralill i võimali k uu d · 
da maali mate rjalikasulusl ja üles · 
e hitus !. Tarvilik Oll see nii maali 
seisukorra ja vananemisega seotud 
probleemide lahendami seks kui ka 
kUllslilead use seis ukohast. Materjali 
läpne tundmine võima1dab teoS I 
datcerida ja võib· oll a ka laka· 
li seerida. Stiil , maalitehnika ja 
mate rjalid on Ilmavahe l tihedasti 
seotud : mnutunud s tiil nõlJab uut 
tehnikat ja lihti ka teis t ma· 
te rjali. 16 

Me il kättesaadavates t uurimismee
todites t kasutali ultraviole lli. lIlik 
rosliffe ja krwu!i koos tise keemi· 
lis t analüüs i. 

Allsektlla a ltarimaali !fJue ndiks on 
jämedakoelinc, ebaOhtlane linaue 
kangas . lõim e ja koeniilide tihedu· 
seg a 1 dm2 {I0 / 110, säie '1./'1.. 
Maali alus koosneb kahes i käs il.~i 
kokku [jIlulleldud IÕllendilaim\. 

Tea lud segaduse tekitasid lõue ndi 
pahemai poole l avas tatud lrükipak· 
kude jälj end id - tumesinine lill 
ornamen!. O ll leada , e l trükipakku, 
dega Irükkimine jõudis Ees tisse 
Venemaa.l!. kus see oli IWllud juba 
Iil. s ajandil. Laiemall levis see 
Eeslis 18. s ajandil . Erarullikull val'a 
mainitak.se riide kas ils i tl ' [ikkillli~e 
kesk usena Lihulal. L7 Anseküla alla
rimaalilt leitud ornalllent viitab 
Kodavere ja Pilis lvere nms trilele. 
Ming it abi dateerimisel ne ist and· 
meis t aga pole. Jääb selgllSet llks, 
kas mus le r sall us lõuendi le . juhus
likulL või mille. 

Maali alus laudis koosneb umar· 
tappideHa uhendatud kolmes t puu· 
lauas t. lõ uend on s inua kinnitalud 
puutikkudeHa

A 
seeg a mille hiljem kui 

18. saj andi!.1 lIiljem un maal kin o 
nitalud ka Ira!l tn aelleHa , mi s un 
kas utusel a lates 19. sajandi Il 
poole.i l. l1estallreerimisele see e i 
viita. tõenäoliscH on maali liht· 
s alt uuesti pingutatud . 

Maa li krwll on hallikaskollane, 
tihe ja !eralille. Keemi line ana· 
luüs annab krundi koos tiseks p lii . 
valHe ja lis andiks kriidi. Nagu ees
pool mainitud , on varvikihi ül es
e hituses leg u alla prirna tehnikuga 

värvid on segalud. kantud 
alus maalile uhe, s uhteliselt õhukese 
kihin:!. Värvi kiht ise Oll tugevast i 
kulunud . nimbuse kullalis kuni 
boluseni . Krakeluiir puudub. 

Maali uurimisel uJtravioleltkiirtes 
selgus. e t iile maalinHuid e~a p!lran
dnsi tehtud ei o le - maai oll 
meieni jõudnud s uht eliselt puulllrna· 
tuna. Samas ilmnes huvitav tehno
loogi line nüauss: maalil puud uh 
läielikult kalleki ht . s.o. lakk või 
vaha. \l!la li edasist tehnoloogil ist 
uurimis l jätkatakse. 

Kõige ol emasoleva põhjal võib 
jä re lilad a. e t Anseküla altariliiaali 
puhul on teHemis t lundalllattl pro· 
vintsimeislri tõõga 17. sajandi lõ· 
pus t. hiljemalt I B. sajandi a lguses\. 
Kuigi altarimaal e i kuulu ülevaba
riigilise liibl Sllsega kllnstirnäJf'_~ tis te 
nimeki rja. Oll ta ometi oma aja 
ja koha kuns tirnõII p s umpaalne 
esindaja. 

Pia Eha~aJn 
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und 19· Ies Stilck. Ma terialen zu 
eiller ehs Uiindi$ch<'n Ad<, lsgcschisch te. 
nach d.,r iil der dassi!!en Adcls. 
Matrikui belieblen AlphalletiselLen Or. 
dnung! / VOI1 Augusl Wilhelm Hupel. 
liiga. 1/89. Lk . 88. (Edaspidi : 
rMr Nordisdle MlsceIIIlTlec1I j. 

3. Samas. 
4. Gellcalogiscbc .• Hantlbuch der esll~n · 

d i s.:h~n !lHterschart im Aurtrnge dp, 
Verbarut e.~ des esUiindi schcn St .. Llulla· 
dels be~rtll'ilcl von O. W. von 
Shu:kelberg phgesehlossen 1929-
1931. Teil 2. Bd . I. Gör1Hz, 1!l.92. 
Lk . 41t \Edaspidi: Genealotlisches 
I-I andbm·h). 

5. Der Nordischc o'IIi.c.-l taneen, lk. 88. 
6. Genealugisehcs HanrtlJuch . . lk. 48. 
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9. Ge.chichte und Kuns tdenkllliiler der 
Sta,ll !level. mn Ur. Eu!!en von 
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Ud . Il. tteval. l!ltH. Lk. 164 . 
(Edaspid i: NoUbcck·Neum ann l . 

tO. Sllma.~ . 
II . Tallinna Linllaarhii\'. F. Nim. I. 

.iI.88. D.'r Ki rehen S. Nikolai 
T,~Jtcn-BlLch (Grabstl'inhuch) lö29-
1781. Leht 159. (Jiirj,:korras 3. 
sissck,,,,ne: I,' 16,,8 den 4 Febr 
Johan Derfeldl I",waben riir del' 
gellererl .~J ?/). TLj\] F 7,, 1. 

12. Tall inna Linn'"L1L1LI"'u,ui f, ,'nk,,~u . 
1:1. Nottb .. rk- r>;Clllll'Llln . lk. Xli . 
14. Samas, lk. 1l;;1...11;1 

lk. ml. TLM F ;77U:3. 
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Andmeid skulptuuri kohta võib 
leida Sten Karlillgu monograaflas 
. Medelüda lräskulplur I Eslland~ 
(Göteborg, 1946) ja Villem Raami 
teoses ~ G ooti PUusklllptuur Eestis~ 
(Tallilill. 19;6). Ra[Jla krutsifiks 
on ntlmis tatud tõenäoliselt Ileinimaa
Weslfaali tradits ioonides . 

Askee llik , pikaksvenitatud Kristuse 
kuju on lahendatud plas tilisel\, ana
lomIliliselt korrektselt. Et krutsifiks 
vas taval! oma a.~ukohale võiduKaard 
oli algse l! paigutatud kõrgele, siis 
oli meis te r figuuri jalgu teadli
kull lühendanud. Skulptuuri eks
pressiivsus t süvendab askeetJiku näo 
valulinc ilme, mis vastandub Kad
r ina krutsifiks i võimsaJc Figuurile, 
mille Kris tuse ilmetui nälll puudu
vad kannatuste jäljed . Niudevöö 
vollide aktiivne modelleerillg s liven
dah figuuris väljendatud dramaati 
lisus t. 

Hapla krutsifiks i saatus sal'llaneb 
paljude teis ie Eesli kirikutes siiili 
nud altarite saatusega. II). sajandil 
kaeti enamik neist halli värviga ja 
kullali uues ti ül e. 

Iles tallreeriminp uli raskendatud 
objekti väga hal va seisundi tõltu . 
Kuju pinnal oli rohkes ti kahjus tusi , 
värvikiht oli tursullud . kolmU irdu
nud , fi guttr tugevasti mäardullud. 

Esmajoones kinnitati \'ärvikiht ja 
krunl. Määrdunud fn1 1llilentideL kus 
hil jt!1iI \'ilrvikiht oli eemaldnnud. 
avas ta ti algset ]lulükroomia!. Eriti 
has ti oli see säilinud torsol ja 
jal gade s isek ülgedel. 

Kris tlL~e rilluur oli algselt \'är
vitud heleroosaks, pülldes imiteerida 
ihuvarvi. Värvigamma oli niians
seeritud . näiteks olid roosad toonid 
keha esikülje l soojema varjnlldiga , 
kui seljal ja jalgadel. Kris tuse 
junkst!d olid algselt prmmid. mitte 
aga mus tad , nagu kujul praegu. 
okaskmun \lIi ruht! liue ninll hanno
lIeeTl tS häs H ihuvärviga. Jlastoossed 
vt! repiisad olid al gselt tumedamad , 
nend e käsitlus ou lIIt!istt! rlik. nlld 
eelldus id pinnas i ja olid ilmestatud 
iiks ikute vulge te . vormi modellee ri
vate pintslitÕmmetega. 

Niudtwoo o li algselt kullatud . 
Võib a rvata, el 17. sajandil oli 
s('c kaetud Ins te rvärviga , mill e jäljed 
on säilinud figuuri külgedel ja 
SI' lj al. MGÖdunm.l sujalldi k.ullak.iht 
tails lal l uuendamise! . 

Rt!s laureerimi st raskendas \'ajadus 
kinnit ada kahj ustunud puidu s truk 
tuur. eriti kohtadel. mis jäid vabaks 
värvi kihis t ja krundis l. OL~ustati 
piirduda ainult konserveerimis lööde
ga, pära.~ t nendl' lõpe tamis t paigu
talakse kruts ifiks algsesse asukohla 
RaVl a ki rikus. 

. I 

ANSEKÜLA 
ALTARIMAAL 

An sekiila alhtrimaal s aabu s 
RKl\I Vabariiklikku Res taureerimis
keskusse uurimise ja res taureerimi 
se eeslUargil 1988. a .. ~lJve l Saare
maa Koduloomuuseumi s t (S M 21)2 ). + 

Tundmatu autori töö datee riH esi
algsel vaatlusel 17 ... 18 . sajandisse. 
s .o. harokiperi(l()(li kuuluvaks. 

I Kirjeldus, täpsusiusoo dateeringu 
juurde 

Põhalikumad uurimistüiid selle per
illodi kirikuinterjööri osas puuduta
vad vaid puunikerdusk\lIl .~ ti I . maalis t 
on kä~ill emis t leidliud vaid barokk 
kuus tile iseloomulikum osa - port 
,·eekunsfl; . Seetõttu tekitas teose s(Jbi
lamine oma aja laus tsüs teemi tea
tud raskusi. 

Üli -lõuendiL aluslaudise ja Imlii
kroon1sc nlamis tllsega maali m'"lt
lIled Oll 86 X t31 cm . Altarimaali 
.~islJks on Ri s tigrupp !l.Iaarja ja 
JohanneseJ:a - koos ~ Piiha Ühtu
SÖÖlllaaJa teemaga tt!iue enim 
kasutuselolev, usku ja lootus t 
sümboliseeriv altarimaali teema Ees
tis alates renessans is!. Vanim .~ äi 
linud reformats ioonijärgse tes t altari
maHlides t asub Kihelkannas ning 
pärint!b 159 1. aasias !. 

Anseküla altarimaali komposits ioon 
un s flmm eetriline, keskue figuur -
l<ristus ri.~til on joonistatud 
suhte liselt pui selt. suletud silmadega 
pea püüratud veidi vasakule alla
poole. Lihtsal ri s til on val ge silt 
kirjaga INHI - Tiitel Johannese 
Evangeeliumi 19: 19 järgi - Je3uII 
NamremlII H.e:i: Jndeorum. mis es i ~ 
neu juba hilisnmUla ri s tipiltidel.~ 
Paremal käI! risti s t jiiäb priHHli 
tuunika ja vHlgc manliiga (pühakute 
ideaalriietus ). pal"easendis käte ja 
Krist.use poole suunatud pilguga 
Maarja. ris tis t vasakul e punase 
mallUi ja valge tuunikaga Johan
nes. Oreool on köillil figuurid e l 
sarnane ~ knldne ketas, pühapais te 
vanem tüüp (barokis c.~ ineb tihti 
kuitise võruna ).~ Taus l OJ! tradit
siooniline - sümboolne Je ruusal em
ma kujutav linnapil!. Taevas ou tu· 
me, kae tud paks ude pil vedega, e ri
lise dckli loob figuuridel e langev 
valgus . Valguse - varju kontras
tid on tugevad , ilma iil emint!ku· 
tpta . Figuuride pinnaline lahendus 
ja jäikus ning teos lllSe graafiline 
iseloom lasevad aulorina ole tad!! 
mGudH ees tilTlais t provints imeis lrit. 
Võrreldes XVII sajandi teise kol
mandikku datt!eritud Haljala ~ Püha 
Ohtusöömaajllga ~ . ou Anseküla lIlaal 
nai vis tlikum , teostuseit vähem 

re..~sionaalnc. Puudub kiili barokile 
omane liikuvlls. kuid vormikäs it
luse ümarus ja koloriit viitavad 
barokile. 

Võib tekkida kÜlsimus, kas tege· 
mist on originaalkumpos itsiooniga 
või mitte nn ju pildikompo. 
s itsioonilles teatavas ti tihti eeskuju
deIlU kasutatnd illus treeritud piib. 
le id ja palveraamatuid , I - Ian .~ nrosa 
meri ja :\1attheus Meri~ULi gm n· 
fikat\ samuti ka meil levinlill LJn 
teutsehi ~ Zierathenbucb ".6 Ot_eseid 
analooge Anseknla altarimaali puhul 
le itud ei ole. 

MaalinH on ilmselt (lllu primu 
tt!huikas. krunt ja viin'ikiht suhte· 
li selt õhukesed - lõuendi faktuur 
CHI näha. Kontuurid ou nähtavas ti 
märgitud hel eda piirjIMJllt!ga. mujal 
on kompos itsi lMili piiratud mus ta 
joon ega. 

Haamis ius on väga lihtne. (lu

lükrUlllUue: s iseraam ou profil eeri . 
tud. külgedel mu~ta värvi Ülllar· 
samhad. ots pmlllub paremal all . 
Praktiliselt loctamatud ou kunagi 
raamis l\J~e ülemist ja alulTIiM serva 
kallllistanud saksakee lsed ]liiblits itaa 
did (kuld sed tähed mustal taus ta l ): 
l E" 1ST U( ... )D ... 

UNSE H SQNDE WO ( ... )i\ UK 
I tlM I 
Allalllogia Iwhjal võib va id ol etada , 
et tekst margib ts itaati Johannese 
Evangeeliumis t 1: 29 : ~ Vaata see on 
,Iumala Tall . kes maailma patu 
ära kallnab~ . 

Oma lihts usell ja proports iooni
delt sarnaneb altarimaal lIIGne
võrra epitaafiga. sii~ki näib kugu 
altarikomposits ioon piirduvat ainult 
vaadeldava altarimaaliga ega ol e 
seega mitmeosaline. 

Töö kimlia datee rillLisega Oll nap 
Jlide arhiiviandmete tõ llu raskusi. 
Ansek.rda Maarja kirik, mis algsel! 
kalllli s Ris timise Kabeli nime, ehi 
tali Kärla abikirikuna jubn uml>cs 
aas tal 1300 . Aas tal 1560 ehilati 
kirik suuremak.~ ja kroonikas nime
tatakse seda juba ,Iämaja abikir i
kuks. Iseseisvaks koguduseks sai 
An seküla HifiO . a .1 Põhjasõja ajal 
kirik ja s isus tus kannatada ei saa
nud. Kiriku illvenl;lriraamatus l aas
Iast t7[6 le iame marke: ~t\uf 
dem Altar ist eill Tafe], woraur 
die Kreuzigung Chris li abgemale t"' ,8 

s amas ugune kirj eldus ou ka 1769. a . 
iuve:ntaariumis . Selle põhjal võib 
arvata. et ttgem is l on käsitl e lava 
altarimaaliga. Vaevalt hakkas s uhte
liselt väike Ansekilla kogudus uut 
al!arimaali lellima kohe pärasl sõ· 
da möllanud katku lõppu . I\ahe teis t
kümnes t maakoij lJl!useõpetaja st snri 
katku kaheksa.l Seega vmb maati 
paigutada isegi 17. sajandi 
Allsekilla kiriku 



Mule el lohl hoida küUekehade 
vahetus liheduml! Peab jälgima, 
et maalid püsiksid kindlall raami!l 
(e i loksuks ) ja et neid ei aseta
talu vastu toole, laudu või kapp4:, 
vaid al.llli vastu tugevat !leina. 
Kui maalide säilihlllli!leks on olemas 
spelsiaalsed traatvõrkrestid, !l ii~ peab 
jälgima, e t maalid oleksid kiudlalt 
üle! riputatud . Kui selline hoiu
võimalus puudub. tuleb lJIaalid 
asetada riiulite le, eelnevalt eemalda
des klnnlluskonksud ja traadid, 
et need ei vigastaks te isi kõr
valseisvaid maale. 

Maalide rea a ll a on soovitatav 
panna pehme parolooll ja e ral
dada maalid üks te isest suurte IUKe
vate kartongilehtedega või !lpelJliaal
!leit õmmeldud poroloontäidiseKa pad
jakestega. Võimaluse korral keerata 
maalid paberisse, e t kaitsta neid 
tolmu eest. Maal e e raldavatele pappi 
dele tweb kirjutada teose nwnber. 
e t vajalikku maali oüides e i tar
vitsekll kõiki lahti pakkida . 

Maalide käsltsemine_ Maali tõst
misel tuleb kontrollida , kas ta pü
s ib ikka kindlalt raamis. Maali 
kAnde!! hoitakse kinni ruml ser
vadest. maali ei tohi toetada vutu 
õlga. Snurt maali tuleb tõsta ja 
kanda kahekesi. tagakõndija peab 
jälgima. e t maal pOs iks otse. 
Väikes t maali võib kh itseda üksi , 
toetades seda Ohe käega all ja 
te isega ülevalt või küljelt. 

Mitte minKli juhul el tohi kiud
lama haarde suanliseks pista sõrmi 
alusrllaml Ja liiucndl vahele 
nii võivad tekkida muljumisjäljed , 
mida on raske eemaldada. 

Milali kantakse pildipool välJas
pool, et riie te! olevad nööbid ja 
tõmblukud või taskutes o levad ese
med e i kriimus tllks maali. 

Eriti tähelepanelik peab olema 
kw latud ja nikerdustega ralllnide 
käs itsemise!. Kwlatud raame võib 
tõsta ja puudutada va id kulvade 
puhaste kitqca, !IOOvitatav oleks ka
sutada puuvilbõnnikuid, et kullati
sel e e i jäiks sõrmejiJgl. Ihaminur
kl on soovita tav kaitsta ümber 
nurkade keeratud laiade purolooni
ribadega. 

r.t .. Uplnn. puhaslamine tuleb jät
ta restauraatori hooleks . Tagakül
jeIt ja alusraami servadelt võib 
tolmu e ttevaallikult eemaldada tol 
muimejaga. kasutades pehmet otsi
Imt. T ul eb jiilgida. e t harja ei 
surutalu vastu maali, mi!l võib 
põhjllStada lõuendi defonl1eerwnist . 
Mingil juhul el tohi maale püh
kida nIIske laplKal 

Ene Tromp 

PERSONAALARVUTI 
KASUT AMISVOIMALUS

TEST 

1989. aasta jaanuari.s muretseti 
Ennistusklljale ~Kallu t " (tollal veel 
Vabariiklik Restaureerimiskeskus ) 
info tööllemi.~ek .'i personaalarvuti. 
Allpool lühidalt selles t , llJilleks 
arvutit praegu ka .~utatak ~e ja mis on 
plaanis lähitulevikus. 

Ennistuskoja töötajateian aja 
jooksul kOlj:ullenud olulist lllror
matsiooni töös va ja like materjalide, 
löövõtete ning ajaloolise taus ta koh
ta . Enamasti oli ne il lihe! V(ll 

teisel vi isi l koostatud andmepank 
vajaJiku informatsiooni säilitamiseks 
(näiteks kartoteegi kujw ). Arvuti 
kasulUllelevõtt võimaldab kõik selli
sed kartoteegid (andmepanKad ) muu 
la lihtsamini kallutalavaiks. Karbi
täie pappkaartide asemel on res · 
tauraatoril komplektne dillke tt . mil 
lel paiknevat teave t saab kerges ti 
taiendada või redigeerida. Vajaduse 
korral otsib arvuti andmepanKast 
kiiresti wes vajaliku info, võimalik 
on ka andmete väljatrükk. 

Näiteks Oll arvutisse sisestat ud 
andmepank loodlL~like tekstiilivärvide 
kohta. Erinevate materjalide, pei!
side ja värvaine te kombineerimise 
twemusena on ~aadud juba ligi 
2000 virvilahendust : värvaine te Ii 
sandumi~el suureneb see arv veelgi. 
Võib e tte kujutada, milline töö on 
sellest kogumist õige värvainekombi· 
natsiooni leidmine. Edaspidi piisab 
sellest. kui leida varvustltoolist 
sobiv toon koos vastava kOOtHlla 
ning kiisida arvulil!. kuidas teatud 
materjali puhw saavutada selline vä r
m . 

Eraldi andmepangas on restauree
rimisel kasutatavale segude (näit . 
knllldid, Iiimid . pigmendid) re tseptid 
ning materjalid . Iga re tsepti või 
materjali juurde luuakse kirje li:lu.~ 
sell e varasemate kasutamiskordade ja 
saavutatud twemuste kohta. Tulevi
kUlI annab see võimaluse hinnata 
nende vastupidavus I ajas ninll va
lida edaspidises töös kõille sobi
vamad vahendi!!. 

Loomisjärgus on ka andmepank 
lmnstiajaloolisest faktolllOHias t : 
meis trid , nende lühike e lulookirjel
dus, töökohad ning ametid. teada· 
olevad teosed jne. 

Personaalarvuti lekstitöötluspro-
grammid lihtsustavad tunduvalt mit
mesuguste artiklite ja trükis te elle
valmistamist. Mõningate programmi 
d e abil (niiit. ~News M ) saab ke rKe 

vaevaga kujundada impressiivseid 
kuulutusi j a mäl1!u.kirju, ka kaane
kujundust väljaannetele. 

Kavas on arvuti mällu koonda_ 
da infoml.lltsioon källesaadava res 
tauree rimisltlase Idrjanduse kohta. 
Sellisest bibliOKraafia!l1 on võimalik 
saada kiiresti infonnatsiooni ühe või 
te ise res taureerimiwaldkonna ala 
sest kirjandusest. leida täielikud 
andmed raamatu või artikli kohta, 
mill es t on teada vaid osaline 
info (näit. ainult autori eesnimi) jm. 
Eraldi võib välja tuua kunstiaja. 
lugu puudutava kirjanduse, res tau
reerimiste lllloJoogiat käs itlevad raa
matud ja artiklid jms. 

Arvutis on andmepank ennistlL~ 

koja töötajllte nimede ja töötasu
dega , 1989. aasia lõpuks viidi 
arvutisse arvepidamine laomajand\L~e 
üle , pikemas p4:rspektiivis on plaa
ni s kogu raamatup id ami s tõõ 
korraldamine raaJi abil . 

Kavas oo luua andmepank kõi
gest re . .',lHureeritUlit. Sellest saaks 
infot restaureerimispassi. res taureeri
tud esemest tehtud fotode , eseme 
omaniku ja asukoha, restaureerlja 
ning laboratoorsete uuringute twe
mus te kohta . 

Niipalju senistes t arvuti kasuta
mise viis ides t, Kindlasti leidub tule
vikus IIfvutile veelgi kasutamisvõi
malusi. nlida praegu ei osata eile 
n!ih a. Tehnikllllujalldi lõpuloleks 
norlllaalnl'!. kui igal meistriloleks 
ühtsesse infovõrku lülitatud perso
naalarvuti. Meie tagasihoidlike või 
Illaluste juures peavad aga ennis 
tu~koja ~ Kanut" töötajad kasutama 
graafiku alusel ühis t raali. Siiski 
usume, e t arvuti kasutamine vabas
tab töötajad paljudest rutiinsetest 
tegevus test ja võimaldab neil roh. 
kem töötada loominguliselt. 

Joel Sarv 

RAPLA KRUTSIFIKS 

Ca 1490. Tumm. Kõrglili CII 160 cm. 
Rist Oll il US . sürmed kätel osali s~lt 
Ulurdullud, polUkroomselIl virvikallesl 
on siHinut! krunt. mis hiljem on 
oskamalilli üle maalitud. 
Itapla kirik. 



I ) liimvärvid, 
2) õlivärvid , 
3) lakkvärvid e. emaiivarvid . 
Liimvärvide hulka kuulub ka ees-

pool mainitud kaseiioviirv. Sideaine
lest on enamlevinud veel tisleri
]jim e . kondiiilm. munakollane, 
rukkijahukliis ter. araabi a kummi e. 
kummiaraabik. Kõiki neid värve on 
liibi aegade kasutatud puitesemete 
viimistlemisel ja samuti interjööri 
kaunistamisel. Otseselt mööbli juures 
OD kasutus! leidnud kaunistuste 
maalimine nn , munatemperaga (eriti 
etnograafiline tarbevara). Rukkijabu 
ja rauasootade keetmisel saadakse 
nn , rootsi värv, millele ilmas tiku
kindluse suurendamiseks lisatakse 
värnilsal , Mida rohkem viimast 
kasutatakse, seda rohkem sarnaneb 
värv õlivarviga . Rootsi värvi kasu
tati välisvärvina, peamiselt höövel
damata puidul. Kummiaraabik on 
.'luhteliseit nõrk kleepeaine ja see
tõllu kuutatakse seda akvarell 
värvide l'almistamisel , 

Mitmesuguste vliivainete ja õlide 
segamisel saadakse õlivärve, mi, on 
liimvärvidest tugevamad, kuid pind 
oo läikivam. Selle (JÕhjal on õli· 
varvid ka eri, talavad . Tuntuimad 
s ideai ned on linaõli ja värnits . 
Neil on omadus a ja jooksul tu
gevneda ja seetõttu on vana vär
vi kihi eemaldamine väga töömahu-
kas. • 

Puidu värvlml 5e erilehnlka on 
aaderdamine. 5.0. teatud puiduliigi 
tekstuuri järeleliimamine värvidega. 
Seda võib ka nimetada puidu 
vääris tamiseks - odavamale puidule 
maalitakse peale väärispuu tekstuur 
(mahagan , tamm, palisander jne,) 
Vanut] kuulus aaderdamine iga 
maaJermeistri osku51e hulka , Eriti 
kasutati seda võtel arhitektuuride
tailide juures (uksed , seinapaneelid ). 
Sageli tehti seda nii osavalt, et 
viSUllalselt on väga raske eraldada 
naturaalpuitu järelemaalitust. Eesti 
mööbli puhul on aaderdamist kasu
tatud eriti ulatuslikult alates 19 . 
~aj . 40 ... 50. aastatest mõisatislerite 
valmistatud biidenneiermõõbli juu
res. Stiilinõuelele vastavalt oli selle 
mööbli materjaliks kas pähkel VÕI 
punane puu, kohalikke olusid ar
vestades kasutati aga põhilisell 
kaske ja sangleppa. Väärispuitu 
jiiLkus ainult nikerdatud kaunistuste 
tarvis ja seljatoe vineerimiseks. 
Aade rdamiseks kUUlatud lalõuurvär
vid olid usna nõrgad ja nii 
võibk i tähelepanelikul vaatamisel 
mii.q~ala värvilti hi kulwllist näiteles 
toolide käetugedel ja jalaotstel. 

Teatud juhtudel kasutati aaderda
mist pinnavigas tuste varjamiseks või 
ühUustamiseks. Näiteks Nisuliste 
kiriku pink-loof:i puhuloli alsuses 
arusaamatu, miks on 

värvidega I I 
Restaureerimise kä.igus selgus. el 
pinll kOOl>ncs eri nevate ajastule 
detailidest ja kasutatud oli ka 
männipuitu. Arvatavasti tervikliku 
väljanägemise huvides aaderdati ter
ve loof: üle. Väärispuitu võidi lea
tavalei juhtudel ka värvikihiga 
kaUa - näiteks on teada tamme
puidust inglise mehh anismidesa 
kappkell. Taoline long eale clock 
valmistati tavaliselt mahagonis t, an
tud juhtumil asa saavutati väline 
s liililisus aaderdamise teel. 

Lakkvärvide e. emailide sideai
neb on lakk. Lakkvärvikihti ise
loolllustab tugev läige . Tänapäeval 
on enamik värve valmistatud lak
kide baasil ja nendega on tihti 
ka vanad esemed me värvitud. 
Vana õlivärviga lakkvärvaga lava· 
liselt hüs ti ei seostu ja koordub 
seetõttu maha. Nitrovarv ja lakk 
lahus tavad vana õlivärvi , tekivad 

mullid ja praod. 
Puidu varvimiseks võib pidada 

ka peits imist. Sel juhul ei kaela 
puitu värvikihiga, vaid viiakse poori 
desse teatud värvaineid . Puidu 
s truktuur tuleb nli isegi paremini 
esile. Peitsilakse tavalisell heledaid 
puiduliike nagu kask ja saar. 
Sangleppa saab hästi värvida maha
goni .'lamaseks, samuti imiteeridll 
pähklipuitu . Peitl'litud puitesemed 
tavaliselt kas vahatatabe või lalti 

takse. 
Lisaks puidu kaunistamisele vär

videga on tuntud puitesemete inkru, 
teerimine e. kalmine teisie maler
jalidega: metallid , pärlmuUer, ele
vandiluu. portselan jne. Intania
tehnika puhul kaetakse aluspuit 
erinevate puiduliikidega . mis moo

dustavad kas mustreid VOl pIlte. 
Väga tihti on seejuures kasutusel 
must puu e. eebenipuu. Aastasadu 
vees ligunenud tammepuit muutub 
salllmi mustaks. Pärlmutter ajaga 
ei tuhmu. aga elevandiluu muutub 

kollaseks. 
Muuseumikollektsioonides ja era

kogudes Oll mitmeid kuitatud pil
diraame, harvem mööblit ja muid 
esemeid . Kullatise eriliike on visu
aabeJt üsna raske määrata. Mater
jalide ja tehnoloogi a põhjal võib 
kuldamise jagada järgmiselt; 

I ) lehtkuliaga katmine , 
2) pulberkullaga katmine, 
3) kullaasendajaga katmine, 
4) pronksipulbriga katmine. 
5) pronksvärviga katmine, 
6) lehthõbedaga katmine. 
Lehtkuld on imtlÕh'uke suure 

prooviga kullaleheke. Puidule kinni
tatakse ta erilis te lakkieie ja õlide 
abil. Vastal'al! tehnikale saadakse ku 

kasutatakse neid kombineeritult; rel
jeefi kõrgemad osad poleeri tak,e, 
süvendid matistatakse vastava laki 
abil. Lebtkullaga kaetud pind ei 
oksüdeeru ja säilitab oma läike 
pikka aega. Tihelepanelikul yaa tle
misel võib märgata kuJlal ehlede jät
kukohti. Kullalise kulunud koll la
del! kumab tavaliselt läbi punakas
pruun toon - poliment, mis annab 
tunnistust ehtsa kulla kasutami~est. 

Reeglina on puidulõikeli.!led pildi
raamid kaetud lehtkullaga, kips
ornamendi puhul kasutati kullaasen· 
dajat või pronksipulbrit. Pulberkulda 
kasulati peamiselt tekstide kirjutami . 
sel vappepitaafidele ja renoveerimi

sele. 

Kullaasendaja ja pronksivärviga 
vii mistl e tud esemed kaetakse obu
deerimise villimbeks lakiga . Selle· 
gipooles t ilmuvad aja jookllul pin
nale oksiidilaigud või täpid . mis 
sarnanevad kirbsemustusega. Pronk
s i pind muutub seistes rohekab -
seetitUu ongi võimalik neid pealt
näha sarnaseid materjale eristada . 
Kuldtaki kasutamise.c;t oli juttu 
eespool . Lehthõbe muutub aja jook
sul täiesti mustaks , sarnanedes mus
ta virvipinnaga, ja algmaterjali 
saab miiärala ainult labori tingimus

t~. 
Puiduviimistlusmaterjalide ja -teh

nikate vbuaalne määramine nõuab 
kOGemUSi ja eltsimi,võimalu.'led on 
ikkagi suured. Restaureerimls tõõdel 
tehakse kahtluse korral Iisauuringuid 
(Iahustuvuse proov, virvisondu.f:, 
makrofoto, vaaUus mikroskoobi all. 
.'I tiililr.riililine analaüs jne.) See on 
kollektiivne töö, mis haarab kaasa 
keemikud, füüsikud. fOlosraafid, bio
loogid ja kunstiajaloolased . 

Mati Raal 

MAALIDE 
HOJUTINGIMUSED 

Ruum, kus hoitakse maale, peab 
olema toimuvaba. ilma päikesevalgu
seta, õhutemperatuuriga + 18 ... +20 
GC niiskusega 55% RH (eriti 

on see puitalusega maali-



Jahu ja taignaga kokku puulu
nud escmt!d lIeivllllli tjad , It!ivalabi 
das, pudrllkaus ifl jne. ) on lavali
selt kallilliud omapärase, määr
dUllml lakiga sarnaneva kihiga 
(jahus ~ i~alduva liimalnl! tõllu ). 
See kihi e i ole ke'lfe~~ ti maha
pestav ja selleks IHaudllb kl.! vaja 
dus, ses t jahu liimainel on puHu 
kailsvlU[ Ilmadused . 

Soublliha astjad ja soola\'akad 
on samu ti aratun tavad, lies t (Juidu 
puoridesse tunJl:inud soolvesi IIl1iju
tab puitu eri liselt. Sool:tusakesed 
tõmbavad e riti intensiivselt endas
se õhus oleval ILji.~kIlS I , selletõttu 
märguvad ebaõille tcs tingimustes 
hoitavad soolased nõud hlll f' vas li. 
Nõu kuivades ~ ujuvl!.d ~ soolakris ta l
lid puidu pinnale. kaHes sell e 
Ir.ihi~a , mida võib esmapilgul hal
lituseks pidada . Taoline soolakiht 
tuleks kareda harjalla maha hõõ
ruda , .~e. .. 1 õhuniiskusc tõustes toi 
nmh jälle ki ire lIliirgllmine. 

Tuntakse vet!1 mitmeid viimi s tlus
võtteid. mida on viliuaal selt raske 
määrata. Näi teks puidu immu tamisc.l 
värnitSMga tugevneb vastupa nuvõime 
ilmus tikutingilllu.~ tell·. aga viijisel! on 
muutused väht! milrgatavad. Värllit
sai on omadus \'anallede.~ tumeneda . 
Tmnenenud ja kilvaks kui vanud 
\'ärnitsakih t sarnalwl! lakilud pinna
ga - 1Il1l1('rjali määram ine nn või 
malik vaid Jaboratoorsel uurimisel. 

Tagamaks ek~ponaatide säilivus l 
ja puidu kaitset li illniisku:.c või 
-kuh'us l~ eest. on kon.~en'ccrimisl,rak 
tikas levinud puitesemete katmine 
õhukese vahakihigiL Vahatamisd tu
leb s ihnas pidada. e t see on Ght
las i \' iilnne konserveerim ilietapp. Eil
ne peab ese olema puha~ t :llnd 
nlmel11us tuses!. väf\'ipriu.metcs t jne . 
Märgu puitu e i tohi vahat allu -
.sell ega sule takse puidu ponrid ja liig 
niiskus e i pääse välja ninS vaha
kihi a ll a tekivad hallitlL'lelaigud . 
Vahaga kae tud pind e i Mllu eda
sisele töötlusele peits idega. hoiab 
hah'as ti peal kallc\'är vi. samas 
tuleb aga paremini esile pUll 
teks tuur. Algselt viimis lluskallela 
eksponaate e i tohi oma\·olitiselt 
lakkida eSa värvida ! 

Puili ll katm ist lakkideija tunli 
juba fJ. saj . e.m .a. Hiinas ja 
an'atavas ti ka Jaapani.s. Euroopali 
hakati lakke kasutama mööbli juure.~ 
17. saj . keskel. Lakid \'õib lii 
s itada jäfl~misclt : 

1) piirituslakid , 
2) õlllakid, 
3 ) nitrolakid . 
Lakiliikide kasutu."iaJa jasuneb 

tradits ioonilise lt ja ajllloolist'l1 OSl1a 
kinrll apiiri lisell. Mööbli pllhul olid 
piiritUSiukiti kasutusel kuni :W . saj . 
ah::useni. Alles seoses mÖii hli val-

, 
kasutusele lakkimis lii nid 
pihlls tid . set! t,:a ka õli
lukid. 

Piiriluslakiija ka tllJise eriliik on 
]JOIeerimine. Tulemuseks ou \' iiHa 
s ile ja kllUallki paks lakikihl. 
Sellis t vi imis ll usvõte t hakati kasuta 
ma e.~m alt illtarsiatchnikas mõõbli 
puhul, e t purl'nltnl es il e hlUH 
erinevate puiduliikide olllHdusi . Po
leeriIIIine \'iimis tl us tehnikana oenan · 
d as e rilise tiihbuse amplir- ja biider
IIIciermõõbli puhut , tuues e riti ilme
kull es ile IIlIIhllgoni teks tuuri. Po· 
leerit ud pinll tllhmub aja jooksul. 
kuid ei teki krakelOiir; nagu maali
IJinnllie, mis on kaetud la\'aliselt 
õlil akk idegll . Kui müübiii kattev 
1akikiht un malt, lähipllis tmatu ja 
tUijevasti prall llllenud , s iis on tcSe
mis t n.·li . oda\'a lakiga iie l
lakile lisati tugevas ti kam)lol it. mis 
muutis lakikihi rabedaks. Olilakki
dc.~1 on samad e olluHlus tega n.n. 
puusärgilakk . i\lehhaanili~e lt Oll need 
nõrgad lakid kerScs ti ecmuldatavad , 
kuid eseme säilivuse se is ukohalt ei 

nle ohtli kud . Ilestaurccrimise käi
!:lIIS lakikiht s iiski ecmuldataksc. 
e t I~~i t l' tUUli puidu teks tullri. Neid 
IlIkke un kasutatud Il ea lll i~ell :lO. 
saj . alKus aas tute ta lIImoobU juures. 
1950 .-60. aas tatel oli mOOgil pii
ritus lakk polituuri nime all. St!e 
osutus en amas ti ha1 vakvaliteedili seks 
ju tul emuseks oli lakiki hi värvuse 
kiire muutumine ~rebasek5 ·. El tava
Iis ('1t oli teKemis t OIelakkimiscga . 
siis on taolised esemed välimuselt 
punaselai Kulisell . Lõppotsuse sellise 
lakikihi eem ald allJiseks võib teha 
ainult kogemus tega restauraator, ses t 
tuntud on ka sellak; e r incvad 
sordid karmiinpunll.l;ell t heh·kollaseni . 
Vastava laki toone kasutati e riots
tarheliselt : näiteks jaapuni I aklulIaal i 
jiireJeaimamiseb nli kasutusel teh
niku. mispllhul \'algele "iii tonni
tud kips i-liimikrulldile kant i kiht
ki hil! viirvilisi sellaklakkc. Tea tud 
tO(llli piirituslakk on tUlitud nn . 
kuldlaki nillll' all. SI'" ('ga kaeti 
lehthõbt!da pind ja saavutati kull a· 
t ise mulje. Mõnikord on sama tule· 
mllS saavutatud \'arnilsaga kat mise!. 
Kõige rohkem on seda \·Õtel kasu
tatud pildirauJllide juures . Kuld
la kk on \'äga nõrk lahus tite liuh
tc!!. Salle] i soovitatakse karbsemllstust 
puhas tada nUllskpiirituse või piiritu. 
sega . Ettevaa tus t taoliste pildiraami 
de puhas tMTlli .~ell 

Värvaine Iisaliiisel laklle saada kse 
\' iirvilis i lukke. Tunlumad oll 

deknra tii \' lakid e. nn. Jllunalakid , 
Viirvilis i lakke kasutati IXllükroornse
te VIIppepitaaride jllures. Hõbetatud 
pind kaeti kas punase, s iJ1i .~e või 
roht!lise saa\'utades nii sar-
nasuse mis kuulu.~ id 

traditsiooniliselt vapi kaunis tusele· 
mentide hulka. 

Eriliik takke on nn . pillilakid . 
millega kae takse kõlakas tiga lIIull.s i
kainstrumcnte. Lakkide täpne koostis 
oli igM meis tri sa ladus, ses t koos· 
tises t sõltus pilli kÕlatämbcr. Pil 
liIakid on väga e rinevate:s t vaiku
dest kombinecritud piiritus lakid . See
tõllu ei tohi muusikariis tu lahus ti
ga plIhas tada ega IiiJlni iske IlIpiija 
tolmus t I)Ghkida. 

Piirituslakid on tundlikud niiskuse 
ja kuumuse s uhtes . Poleeritml ese
metelc mõjub hah'as ti ötsene päi
kesevalgus (Jäise tuJullub/. Mööbli 
puhul UII valgustka rtev ka katte
riie (Iubut lld on 50 lx). Otll tar
bekas on taolised eSl'med ekspo.
s its ioonis paigutada viihem VIII sus
talud koh tadesse. takipi nda tuleb 
hoida mehhaanilis te kahjus tuste eest. 
Kriimus tus te vältimiseks transpordi! 
peab kasutama lainepappi. tekke "õi 
plastkile t. 

Olil akkide sordid e rine\'ad [Iks
teisest kasutatud vaikIIde põhj a l. 
Läbi aeSade Oll kasutusel olulid 
väga erinc\'ad natu raalsed jM kunst~ 
vaisud (viirukvaik , dantlIlara. kopaal. 
merevuik , sandarak jne,) Olilllkid 
saaduk se nende vaikIIde keclmisel 
100 ... 300 DC juures mitmesugus tes 
õlides (linaõli. Hiina puuõl i. pe
r illa -m; , Iraaniõli ). 

Olit akkide kasutusala viiJjemhl\'ad 
nende nimed. Nn. tõllalakk 1111 

illllas ti kukiudel kopaallakk ja IIl1gU 
uimi ij i näitah, kasut a ti seda t rammi 
vugullite. flllIdteevagllnit e ja kauri
kllte viimis tlcmiscks . Nn, paadi kere
lakk on vee- ja ilmas tikukindel. 
seda kasutati "ärvk aHe peale kali ' 
Ilma veesõidukile juures. Nn. vaht
rapllul akk Oll \·ärvita . kuivades laseb 
ahispi nd a läbi Jlai.~ta. sell e valmis
tamisel kas utatlikse danl11l:\rvaiku . 
Kuldamisiili e. lI1iks tiooni ka~uta 
takse kuldamiscllehtkulla sideainena. 

Õlit akid on piiritllslakkidcst tun
dU~' al1 \·l\st llpid avalllad . kuid nende 
eemald am ine pllidu pinnalt on tn
likam. Eriti tus c \'a kihi annab 
ni trolakk. Viimas t 1111 kasuta tud 
I}(!amiselt iilcJaltkimisel , tulemuseks 
on klaRsjas pind . Nilrolaltk kuivab 
väga kiires ti . see tõttu jäävalt pints
lijäljed tavaliselt nähtavaks. Mis
tahes vanade esemete iIlelakkimine 
e i ole soovita tav ja kaubanduses 
saadaolt' \'ad lakid selleks e i sobi. 

PlIilhl viirvimis t tunti juba vanas 
Eg iptuse.... 11 auak:Ullbrite aVilmisel 
on nendes t leitud ka värvitud mööb
lit . Vaaraosarkofaagidc "aimis talllisel 
kasutati kaseii llliimi. eeldatavasti 
ka.~ula1i ka viirvidl' juure5 sa ma 
sideai ne t. 

Värve võib s idetlim: plihjal liig i
tada jäf].;miselt: 



töödeidi sellisel menetlusel uhte 19. 
sajandis t piiril geograafi lis t kaarti . 
mis oli liimislatud lõuendile ja 
mäardunud [6]. cupilOudu Imber
oo'sl on eraldatud ens uümidekogUln, 
millel on lipaasne ja prote inaasne 
aktiivsu~ . Sellega töödeidi Giuseppe 
Arcimooldo maali ~ Vertumnus· ule
maalingu kihti, mis sisaldas mUlla
, 'ailiet. õli . kan ad a palsam il ja 
pigmenle ni ng ei lahusltUlud or
gaallilis tes l a .hustite.~ . Ensüümide 
a bil eraldati ülemaa linII täielikul! 
[2[ . 

Kõige kasutatavalilad ens üümid 
resta ureerimises Oll pruteaasid , lipaa
s id ja ammaas id . Peale nende on 
kasutatud veel ka p()I(iMalakt()uro
naa~e ~ pektinaase ) j a mitmeid lig
niini lagumlavaid e lls üüm !:! - et 
paberi/mlssi va lmi stada [,'II. Trk
IlOderma viridac'.t' e rald at ud ens uü
midega hävitatakse hallitussccnte 
mütseeli jlaberil ]7]. 

ENSOUMI /\KTIIV SUS I-: MOI S
TE . Iga ellsiifimpreparaa ti saah 
iseloomustada tema ensümaatilise 
aktiivsuse jiiq~i . Ensomaatil ise aktiiv
s use määramiseks on vaja arvcs
tada ki mlia koguse prepanadi pooli 
lagundalud s ubstraadi hulka ajaühi-
kus . . 

Ensüümi ak tiivsuse il h ikuk .~ to· 
on võctud ensü ümi hulk , mis kat a
IOü8ih antud substraadi Ühll mik
romooli muundurnis t ühe minuli 
jooksul an tud ting imus tt:s . See tähen
dab. e t e rineva te s ubslraatide jaoks 
Oll aktih'sused e rillevad . 

ENSOOM -T OOTLUSE KESTUS. 
Restaureerimises kasutatuvate elis Oü
mille puhul piisa b optimaalsel tempe
ra tuuril (s.o. 40 (J C) !oimeajas t 
15 ... 20 minutit [i l, 181. Kui sama 
ensüümpre pa raa l i kasuta tak~e kordu
va lt. si is pikeneb toimeacg märki
mi~väa.rsell. Toimeaja pikkus t on 
määratud ka tseliselt ajall'hejulberilt 
ic i ati inli imistuse eema ld amisel pro!e
alisidegil. Töö tulemus (juon. 5 ) 
nä it ah, e t I>iisab taielikIIli 20-minu
tilises t töõt lemisa jas l. Edasine mõ
julamisaja I)ikefl(!amine ei suurenda 
eraldatud valf.lu kogust. va ill pigem 
vähendab sedlt . 

POI'I IOPE RATS IOONID 
ENSOOMI DE KASUTAM ISEL 

RESTAUUEEK IMI SES. 

I . Analüüsi du ekSplinaadi keemilis t 
koos ti st (Jiimi. IllUstuse, trOkiva.rvi 
ju \' iirvipigmenlide koml)Onendid ). 
Selgitada väl ja , milli.soo neis t \'õi 
vad olla ells üOmide le sub.strlladiks 
j a m illised inhibiiloriteks. 

2. Valida õige ensüÜmpreparaat . 
teha selgeks tema plf ja tempera
tuuri optilllumid . lIliiiirata ukt ii vsu
sed. 

3. Vullllis tada vas tavad puh ver
lahused (fos Faat- või horaatpuhver) 
ja immuLud" sellega lööd eldavaid 
eksponaate. 

" . Valmis tada ens üümil a llus ja 
eks ponaati tööd elda . 

5. Loputada. 
Tiipsed enstliimpreparaatide kasu

tUlllise juhendid paberite tooli emiseks 
on ~Teopllll II IIpaliTII Ka cox pa· 
nCIII' " IiKIII' D 6 116.'l IlOTe .. e~ .~eit~ . ~. 
mend a.'! numbri:. [8 1. 

1':\1., Järvoja 
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PUlDUVIIMISTLUSMA
TERJALIDE JA 

TEHNIKATE VISUAALNE 
MÄÄRAMINE 

Vanavara~a tegelejad peavad oska
ma määrata puitesemete vii mis tlus 
II1l1t i!rjale ja -It:hnikaid . Esn1l1llljhju
seks on see. e t nende erinevad 
omad used nÕUllvad ka e rineva id 
sii ilitu.s tint-;imusi ja booidusvõtte id . 
Isegi klll\' puil on ebaJl il.~i... ma
terjal . sest puldus olev lig IIii" 
Oll hügrus koopnl' aille ju illluh 
encsesse niiskusl OlutJrilseVlls l õhust. 

Scosc.~ sellega puit paisu b. kuiva 
mi st-I ugll kuhaneh. Puidu vi imis t· 
lelllill e aitab lII:id ebasoovi tavaid 
näh tusi vältida . Lisaks puidu kails
miljc\e. on lakJr.imisel ja van'im isel 
ka esteeti.line e~lIlärk . Näiteks e i 
tuntud vanas Egiptuscli höövii t ja 
ro llinakI!. puidupinnu kalliliseks ning 
s iltuni seb värvi ti mööbel puksulI 
ül e. Acgadc jooks ul on valja kuju
nenud töövõtted . mis ou omased 
ainult kindlale s tiilil e või eS~lll ete 

lii~il e. seega aitab materjalide ja 
tehnollMlgiate tUlldmine maäntu ese
mete s IiiJiehilu .~ 1. SUliel i on ellUJIl
kasutatavad tartJcriistad ja möõbel 
vasta\'alt aja maibelc \'õi kulullli 
.~el e kas me lakitm.! \'õi vä rvitut! . 
Eri aeRadest päri t mate rjalid aga ei 
soui tavaJisel t om avahel jH nii teki 
vad viirvi nin~ luk i ird lllll ised. 
prllg llnem ised. tooni või koguui viin'i 
muutused. See kahju.s tab esemI' 
csulllvii mis tlus t ja muudab väljanii. 
gemisl. Vara valdaj a peab IlSkama 
otsusjada. kas toimuvon eksl>onaad i 
säilivu.'Ie seis ukohalt ohtlik. tuleb 
mIIlita hoiulingimlls i või Oll vajullk 
res tlluraa lori kiire sek kulllille. 

Tinglikull võib puitesemed j3~adll 
viim is llustehnikate ,>õhjal järgmistes
Ne g ruppidesse: 

1) ilma nähtava kalteta e . natu-
rail ipuit , 

2 ) lakk -kaHega . 
" I ~'"k,lIeg,. 
<I ) muud katlp.malerjalid. 
1111111 pinnakalleta VII pea llliljelt 

elnllj! rllaIilised I'ui tesemcd . eelkõige 
toidunõud ja va rasem is temöõllel. 
Viilllis ll usmaterjalide kasutamiili' 
muudab puidu ilme t ja seetõttu 
on naturaalpuidwt esemeid üsna ker
ge ära tUlld a . Raskusi tek. ib s iis , 
kui eset on aastaid kasu ta tud ko
has , kus selle le Oll toiminud suit.'!. 
tall1l1. raw viii parka ilied . Näilek5 
s uitsutares ja -sa unas kas utusel 
olnud esemed "õivad värviH oll a 
tmllepruunid, mislii llu jä ta\'ad vär
vi tud või pe itsitud puidu nmlj l' . 
Tahmaosakesoo s isald a\'ad mus ta 
varvllinet. mill e mõjul lahtise tule 
li l-lidnl olevad "sellled mllllllllvllU 
oll1a \'ärvi (suitsuknmbri lagi . tul es 
kannatada ~aanud esellwd ). Tllhma
kih t ei võta s isse "ell. kuid si· 
dea ine Imutlumisel määrib. ras\'Jl "iii 
õli toimel aga moodustab \'äga 
tugt'\'a katlckihi, mis res taureerimi
scl on raske~ti et:lJlllldala v. 

Pu.idule on kOllserveeriva toimeK:! 
ka rasvai ned. Näi teks tõõriis tf de 
käepidemoo mõju\'ad lakilwna, s~ t 
kaehig i toimel on l)uidul>OOrid rasva
ga Iiiide tud ja naha kared usegll 
lihvitud . Hiil gcrasva tvillle l muutub 
puit tUllleprlluniks. _~ee Oll aja 
jooks ul veelgi tumellev. 



Kodumaine ensüümiloostus toudah 
proteolih1tilise aktiivsusega preparaa-. 
te nii taimedes. loomades kui ka 
mikroorganismide~ t. Proteolüütilis
teks nimeta takse niisugust ensüÜJni
dekompleksi, kUli esinevad nii pep· 
Hdaasid kui proteinaasid koos ami
nohapetega. Neid komplekse on kee
rukas puhas tada, kuid restauraato_ 
rite tarbeks pole seda teha vaja . 
Jus t sellisel kujulomavad nad 
InldrollHitilis t aktiivsus t erineva te le 
valgulis te lc subs traatidele. P aberi 
puhas tamiseks sobivad ensüümid on : 
pepsiin - A, kümosiin. trüpsiin j a 
taimedest saadud papaiin ning mlsiin 
[8J. Neid ja \'eel paljusid teis i e ll
siiüme sisaldavad järgmised jnepa
raadid. 

1. Driziin PK ~ aadakse 
Aspergillus orizoe sflÕlmell. Proteo
liiütilille aktiivsus on 300 iih /s 
ning amülüütHine 400 üh / g. 
2. Happeline proteillaas Aspergil
Ius awamori kultuurilt. ProteoHiii
tilille aktiivsus 6500 üh/g, pH op
lim um 2,5. temperatuuri opUrnum 
40 Q C. Sell e ensüiirni aktiviseerimi 
seks on vaja Ni2 ja Cu7

. 

3. PIIoteillaasi ja peptidaasi komp
leks Aclinamf/ces (radidae kultuurist. 
Dsali.~elt puhas tatud preparaat omab 
peamiselt proteolüütilis t ja e1as ti 
seerivat aktiivsus t. 

4. Sublillopeptidaas. Saadakse Ba
sillus subtiUse sootmelt. hüdrnlüüsib 
1/ 3 pepUidsisidel kaseiinis ja 1/4 
s idel ielatiinis. pH optimum 7,8. 
5. Protosubtili in (; 3x_ Saadakse 
Bacillus subtilise kul luurivedeliku 
al umistest IdhUdesl (236336- 79) . 
Proleotiiütiline akliivsus 70±7 üh/S . 
Tehnilisel preparaadU on pl! opti 
rnum neutralses piirkonna~ 7.3. 
Sisaldab ka märkimisväärselt palju 
amülaase, mis prepüraüdi puhüs ta
misel es imesena eraldatakse. 
6. Protosubliliill G 10x. See Oll 
e llam puhas tatud preparaat. mis 
~aadud Badllus .~t.lbtiIise kultuuri
vedeliku f iltreerirni sel (TY 59124-
78). ProtolüiiUline aktiivsus 230-s1 
70 üh/g. P reparaat on kompleks 
neutraalsetest ja aluselis test protei 
naasidest. Säil itab proteolüütili se 
ak tiivsuse pH vahemikus 4,8 ... 9,0. 
Kaks kõige aktiivsemat punkti on 
pH väärtus tel 5,2 ja 7,0 ... 8.0 . 
7. Protosubtiliin G 20x (TY 59 
OI. 003 11 - 78 ). Prototiiütiline 
akt ii vsus Oll 200 -s l 70 üh/S. 

Res taureerimises on protolüütiUs t 
ak tiivsust omavaid ensüüme vaja , 
e l eemaldadu dubl eerimis liime. mis 
sisaldavad .lelatiini ja kaseiini. Nen
de abil e raldatakse valgulist mus
lus t. Protosublilii ll töötab nõrgalt 
leeliselises keskkollnas. seetõllu viille

kasutamisel paheri happe
suureneb lehtede elas t-

mise!. 

Proto.~ubtiliini kasutatakse 
ja vana paberimassi Jiit-

KARBHODRAASID . Karbhüdraa
sid katalüüs ivad glükooside, di-, 
tri - j a polüsahh ariidide hiidrolüüsi. 
Hüdrolüiis on suunatud sidemeIe 
C- D- C. Need ensüümid lagundavad 
tärkiis I, glilkogeelli , sahharoosi ja 
inuliini. Kõige kasutatavumad nende 
hul gast on amfilaas id , mis hüdro
liiüsivad u - I ,4 gliikosiids idet tärk
lises ja glükogeenili , moodustuvad 
deks triinid . maitDOS ja glükoo.~. 

Tarklise hüdrotiiüs võib olenevalt 
ensüümi st toimuda erinevalt. 

I . Veeidudes tärkliselahuse viskoos
sus väheneb. 

2. t)ekstriniseerides toimub deks t
riinide moodustumine va heastmete 
kaupa. Joodireaklsioolliga annavad 
need erinevaid värvus i: s inisest muu
tuvad läbi violetse kirsipunaseks, 
s iis punakaspruuniks, seejärel pruu
nikaskollaseks, edasi helekollaseks 
kuni värvuset uks. 

3. Suhkrustuues laguneb tärkUs 
täielikult või osaliselt malloosaks . 

u-amülas esineb nii taimedes, 
loomad es kui ka mikroobides. Sell el 
on suur veeldamis- ja deks tri
niseerimisvõime. /l-amülaas viib läbi 
suhkruslamisprolsessi. Mitte kõi gis 
ensüümpreparaatides e i esine 0- ja 
a-amiilaas koos. kuid ainult ühe
aegsel toimimisel lagundavad nad 
tärkli~e täielikult. 

Amülüütilis t aktiivsus t omavad 
järSmised preparaadid. 

I . Amülosubtiliin G 3x (59-9-
72). Dplimaalne ph=6,0 ja tempe
ratuur 50 .. _55 QC, amülüüliline ak 
tii vsus 600 üh/g j a prololüutili
ne aktiivsus I üh/ g. 

2. DillS taas (peamised komponen
did on a- ja b-amülaas) (TY 
10 214- 66) , optimaalne pH=4,5 ... 
5 ja 5,65 ... 5,85. Restaureerimises 
kasuta takse amilluuse jahukliislri abil 
kondellsaatorpaberiga b.elud aj a leh
tede ja raamatute ümherres lauree
rimiseks J5 1, maakaardi külj es t 
lõuendi eraldamiseks [6] ja muudel 
juhtudel tärkUst sisaldava liimi 
eemaldamiseks_ Ensüiimpreparaadiga 
võib eemaldada Iiimulust raamatu 
köiteselgadell . Seejuures tuleb arves
tada, e t eri päritolu tärklised 
hudrotüfumvad erineval määral jll eri 
kiirusega, se.~ t tärklis ise koosneb 
kahes t komponendist - Ilmülaasist 
ju amülopektiinis l. Amülaas hüdro
lüüsub kergem ini kui amülopektiin . 
Nii on tärklisetera (vilja ivas) 
hiidrolüüsida palju keerulisem , kui 
juba kuum utatud tärkiis i (kUister ). 
Keelmisel vabaneb amüloos amu
lapektiinist ja allub seejärel b· 
amülaas i toimele. Kõige vähem on 
amiiloosi ri.isilärklises , veidi rohkem 

maisi- ja karhllitärklises ning kõi
ge C1lam nisutärklises . Seetõttu 
allub viimane Idiis lri koosseisus 
kõise paremini ensüümide toimele. 
Kokkuvõtteks võib öelda , et tärk
li sekliis tri päritolu ja selle valmis
lamisviis mõj ulavad ensüiimreak
tsiooni tulemusi . Hinnates produkti 
peab teadma, et ~ inilie joodireak
tsioon Oll omane tärkliscle, amü-
10pekUin aga värvu b punak;i.~prulI 
niks_ 

RA SVU LAG UNDAVAD ENSOO· 
MID - LlPAASID . Upaasid kata
liiüs ivad rasvade hiidroliiüsi , mõju. 
des es tersidemele. 

CH- DDC- R I 
CH-DO C-R2+3 H2D= 
CH- DOC-R3 

CHDH RICDDH 
CHOH R3COOl-I 

Tekivad glütseriin ja vabad rasv· 
happed. 

Ves ilahuses kaotavad lipaasid kii
resti aktiivsuse, seepärast sajlitatak
se neid glülseriinilahuses. kus nad 
on palju püsiVanlad . Hallitus- ja 
pärmseente Iipaasid omavad aktiiv
sus t nõrKait happelises keskkonnas. 
Näiteks Aspergillus oryw e'81 eralda
lud ensüümi optimaalne pfJ=4,8 ... :;,2. 
Taimseti lipaas id omavad lavaliseit 
kahte pH optimumi : ühte happeIi
ses j a teis t aluseilses keskkonn as. 
Upüase Oll võimalik eraldada loo
made pankreases t. SeUi li t metoodikat 
kasutati TRO Teaduslikus Raamatu
kogus. Sellise preparaadi pH on 8 ... 9. 
[ I J Upaasse aktiivsusega toos tus
likull loodetav preparaat on lipo
vumoriin G 3X. mill e pH=7.0 mill e 
lipaasne aktiivsus Oll 1400 fih/S. 

Lipaasse aktiivsusega preparaale 
kasutatakse restaureerimises selleks , 
el puhastada eksponaate orgaanilise 
päritoluga mus tusest. Ensüfim i toime
le alluvad näiteks näpuhigi ja 
rasvaplekid . Ent ometi pole kerge 
ülesanne eraldada mustus t määrdu
nud raamatu lehtede nurkadest: 
mus ius pole kunagi päris homogeen
lie koos tisega, vaid on raskesti 
identifitseeritav. See tõllu kasulatakse 
korraga sageli mitut enuümi või 
ensiiilmpreparaati ; muiduSi selliseid . 
mille pH optimllm asub samas 
piirkonnas. Seejuures On sellel kasu
ta taval ensüilmidekompleks il korraga 
nii lipaasne, proteinaasne või ka 
amülaasne aktiivsus. 

Mustuse eemaldamiseks sobib sel
lisel juhul väga hästi pankreases i 
eraldatud ensüÜJnidekompl eks . Teh
nilis test produktidest on võimalik 
kasutada amülosubtiliin G 10x. 
mille pJJ= 6. Antud preparaadiga 
saab tärklist s isaldavat 
liimi mustust. Näiteks 



ja või b minna otsima uut subs traati . 
Oki! molekui võib substraali akti
veeriu a korduvalt. Prolsess jli tkub 
seni. kuni reaktsiooniprodukti kogu
neb konsenlral!sioollis. mis takistab 
eosnümimolekulide l substraadi ~ära 
tundmbl~ . Produkt võib ise ühineda 
eosüumi aktiiviseotriga. Tekib lasa· 
kaaluolek substraadi ja produkti 
vahel. Eelnevat juttu si lmas pida . 
des tuleb järe ldada. e t ensüfimid 
on kõige aktiivsemad vedelas kesk · 
konnas. Tavaliselt tehaksegi ensüfimi · 
de töölahused vesilahustena. 

ENSOO MIDE INHIBEERIMIN E. 
Töötades ensnümidega tuleb arvesla· 
da. e l nad on valgulise Iseloo· 
muga . Valgud on vaga tundlikud 
keskkonnatingimus te muutuse suhtes . 
Aineid. mille lisamine reaktsiooni 
keskkonda toob kaasa ensüfimreak· 
biooni aeglustumise. nimetatakse 
inhibiitorileks . Näiteks e lüülalkohol . 
alse toon ja te ised orgaaoilised lahus
tid denaturee rivad ensfiiimivalgu. 
Aotiseptikud desaktiviseerivad eosOn
me. Konkree tselt on kiodlaks leht ud 
fonnllldehüOdi eosfiümi akliivsus t 
a landav toime. [8]. Jnhibmoriteks 
ei ole üksnes keemilised ai ned, 
vaid ka kiirgused. temperatuur. 
keskkonna pH. 

lnhibiitoreid võib toimemehhani smi 
jargi jaotada konkurentseteks või 
mittekonkurentseteks. Konkurenlsed 
on niisugused. mis ise muutuvad 
ensüümile uueks substraadiks ja tõe
line subs traat jääb seetõttu ak ti 
vee rimata. See on iseloomulik jus t 
keemilistele ühenditele. Füüsikalised 
mõjurld põhjustavad millekonkurent
se inhibits iooni . Sel jUhlU valgu
molekul de llateerilakse põõrduvall või 
isegi pöördumatult, nii e t puruneb 
aktiivtsenter või aktü\'tsenlri mõni 
funkll;ionalllgrupp. EnsiiOmi kuju 
muuludes ei suuda vi iman e e ll am 
subst raati .. iira tund aM . 

TEMPERATUURI MÖJ U. EnsÜü· 
midele kõige sobivam temperatuur 
Oll selline. mida omas see orga· 
oism. kus t antud ensüOm on iso
leeritud. Loomorganismides t erald a
tud enstUimidele oo optimaalne 
seega 37 .. .40 eC. TailIl.'iete ja mik· 
roobsete ensüürnide temperatuuri 
uptimulll asub 32" ja 55 ... 60 "c va
hel. Temperahlllri alanemisel ensnn
mi aktiivsus alaneb, kuid ei jõua 
kuigi ruttu nulli . OhtJikwn on tem
peratuuri tõstmine üle optimumi -
s iis võib toimuda ensüOmvalgu 
põõrdumatu denaturatsioon . Tempe
ratuuri mõjust ensüumile annab 
ettekujutuse joonis 2. 
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p/J MÕJ U. Iga konkreetse en· 
suümi pN asub mingis kitsas 
vahemikus, enalllallli s iiski 4 ... 8 vahel. 
pH muulmine viib ellSüOmi aktiiv
suse miirgataval e lallgusele (joon. 3) . 
Enamike e llsOnmide puhul pH alla 
5 ja Ole \) inhibeerib ensuüme. 
Seetõttu tehak se ensüümide toolahu· 
sed puhverlahus tesse. Hes taureerimi 
ses on sobiv kasutada fosfaat 
puhvrit NaH 2J>O. mille pH \'ahe~ik 
on sobiv nii eksponsatide jaoks kui 
ka ensüümidele. 

TOOLAHUSE KONSENTRAT· 
SIOON. Kui kasutatakse puhtaid 
ensüÜffie, siis piisaks ainult 0.1... 
0.3-% lahuses t. Konsentralsiooni suu
rendamine e i tõsta ensHümi reak· 
tsiooni e fektii vsus t. Seda kujutab 
joonis 4. Olipuhtaid preparaate on 
raske saada. aga tehnilis i produkte ja 
ensüümisegus id tul eb võita 1.% 
konsentratsioonis . See on kõige 
universaalsem ja sobib mass iliseks 
ühe liiübiJiseks mate rja lide lõõUemi
seks. 

RESTA UREE RIMI SES KASUTA 
TAVAD ENSOOMID. Kõige saged a
mini kasutatakse Ilroteaase, amülaa· 
se ja Upaase. kirjanduse andmeil 
vahel ka. poIO~lI.laktouronaase, es
teraase J I. [2]. [31. Ensüümide 
triviaalnimetmled on tuletatuu sub
s lraadi nimetusesl, mill ele on liide
tud -aas lõpp . Ametlikud nimetu
sed on pikad ja keerulised. vasta
vuses rahvusvahelise eusüümide no
menklatuuriga [4]. kus igale en· 
süülDile on antud veel kood (näit. 
a -amülaas i kood Ee 3.2.1.1.) [4 ]. 
Antud toos on kasutatud trivi aal 
nimetusi. 

PROTEAA SID - VALKE LA
GUNDAVAD ENSOOMID. Proteaa· 
s id kalalüüs ivlld va lgu ja selle 
produktide lagunemist peptiidsideme 
CO-NH kohalt . Toimub reaktsioon 
üldvalemiga : 
-RCH- g - NH- CHR '- + H:tO_ 

_ RBH- C- OH + H2NCHR' 

Moodust uvad pep toon ja "abad 
aminohapped . 

Proteaas id jaotatakse peplidaas i
deks ja prote inaas ideks. See jaotus 
sõltub selles t, kw peptildsidet 111. 
gundatakse - kas pea- või kõr
valabelas . NCl'tl. ens üümiu võivad 
olla happelised (pH oplimum 2.5 ... 6), 
alusel isoo (pH = 7.7...IO) või neut
raalsed (pll = 6 .. .7 ,7 ). Viimatinimeta
tud hüdrolüüsivlld kaseiini , zelatii
ni j a muna a lbumiini kõige efek
tiivsemalt. Järelikult on nad res
taureerimise spets iifikas t tulenevalt 
enimkasutatavad . Kuid nende ensüü
midella töölades luleb an·e.~tada. et 
nad Oll lundlikud pindaktiivsete ai 
nete ning liimidesse või paberisse 
lisatud anliseplikute suhtes. 
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ENSÜÜMID 
RESTAUREERIMISES 

Ens11[lInid on Oliakliivsed valguli
sed ained. mis looduses kalelililsi
vad kõiki elus(lrgallismide.~ toim\l\'aid 
biokeemilisi protsesse. Keslaureerimi
se.~ viii iimbcrrcstaureerimiscs kasu
IlIlakse ensiilime seetflHu, et ka siin 
on tegemis I sageli orgaaniliste ainele
ga. mida ellsüiimid suudavad akti
veerida. Vaga binnatavad on see
juures mõningad ensürlllIrellklsiooni 
de omadused: suur spetsiifilisus. 
reakl~i()()IIide kulgemine madslatel 
temperatuuridcl (30 .. .40 ~C) ja neut
raaiseteIe läh edasIci pH väärtuste!. 
Paljud seni reslaurecrimises kasula
tavad anorgaanilised ained ei vasla 
nendele nõuetele. vaid vastupidi -
on vähe spetsiifilised ja seetõllu 
moodustavad s idcmcid tõõdeldava 
(paberi, maali. tek stiili) pinnaga. 

Näiteid ens liiimide kasutamisvõi
maius iest restaureerimises võib tuua 
rnilmcsuguseid. Senini on nr.id enam 
kaSIltatud paberi löötlemisel. ElLSüü
me larvilatakse valku ja liirklis t 
s isaldavate laimsele ja loomsete 
liimide eemaldamiseks, rllSva ja 
vaJguplekkide la!;undamiseks. maali
dclt iilemaalingu eraJdamiseks (juhul 
kui sideaine on orgaanilise koos li 
seg a ) 12 ], vanade nahkade ja 
pärgamentid e peiUilendamiseks ning 
elasl~use s uurendall1isek..~ ]71. ulle ja 
vana pabermassi siduvuse suuren
damilieks, kui on legemist valalIl.is
meetodiga 13 ], paheniIlissi valmista
miseks [3]. Perspektiivne on ha.kalJj 
ens üüme kasutama tsclluloosikiudude 
lugevdamiseks paberis ja seenemiit
seeli hävitamiseks ]71. Kõik võima
tikud biokalalüüsi reaktsioonid ei 
piirdu üks nes ülal loe tJclulega. 
Mikrobioloogiatõõstuse arencdes laie
nevad ellsüumide kas utusvõimalused 
ka restaureerimise!. 

ENSQOMIDE OLEMUS. Ensiiii
mid on biokataIÜsa:Horid. Sarnasell 
anorgaanikas luntud kalalüsaalurite le 
tõstavad nad reaktsilMlUikiirusl. Hes
laurcerimise.~ ensüiillle kasutlltles 
tuleb arvestada, et Tlagu katalü
saaltlrid üldse. suuda\'ad Ilad kii 
rendada vaid neid reaktsioone. mis 
põhimõlleliselt oleksid ka illlla kata
lüsaalorita võimalikud. Ratalüiis vaid 
kiirendab reaklsiooni tas:l.kaalusei
sundi saabumist. ]1iira.st seda (lõpp~ 
produktide kogwlemis t) võib rellk
IsitMJll kulgeda isegi lühikesi aega 
vas tupidises suunas. 

Biokatlllüüs il on siiski ka rida 
crisusi. Biokatalüsaatorid tõstavad 
reaktsioonikiirust tuhaodeid kuni 
miljolleid kordi võrdlemisi madalal 

i (ca 40 ee) ja on kõrge 

spetsiifilisusega. Anorgllanilised kli la
lüsaalorid tõstavad temperatuuri nillg 
un universaalsed . Kõrge spetsiifili
sus tähendab seda, et iik5 ensüüm 
suudab katalnrlsida vaid ühte reak
ts iooni , või muudab ainult ühte 
tüiipi sidemeid (näit . esters idet ). 
või Illõjulllb OOle keemilist rühma 
(näit. oksüdeerilJ a1dehüüdrühma 
alali karbuksüülTÜhlllaks ). Subs lraa
Iide ring Oll ühel ensüümil seega 
vaga ]liirlllud . Substraadiks nime
tatakse aineid , mille le ensüümid 
loimivad ja mida akliveerh·ad. res
tallree rimises on see spets iiFilisus 
väga oluline. Tohih kaslllada vaid 
selliseid ensiillme, mille le res tauree · 
rila\' espollaal ise ei ole s ubs
traadiks. See eeldab ekspunaadi , 
liimi või mns luse ja enSUullll'repa
raadi enda põhjalikku keemili.~t ana
lüiisi. 

ENSQOMI EHITUS JA TEGt::
VUSMEHHANISM. EnliüüllIi võib 
endale eile kujutada nagu valgu-
111olekuli , mille pinnale on kinnitas
tlld suur hulk erinevaid amilluha,,
pcjääke. Esineb ensiiOme. mille pin
na moodus tavad ainull amilloh apped. 
Neid nim~akse ilhekomponendHi
s teks ensÜÜmideks. Kahekomponenili
lised ens üümid s isaldavad Jlcal(" 
lihtv:l.lgulise osa veel mingil mille
~'algulist komponenli (nail. me talli 
iQ(lIle ). Kõik aminuhllJlped ja muud 
komponendid On molekIIli pinlla suh
tes kindlal! orienteeritud; igal en
süiimimolekulil on min gi kindel 
konfiguratsioon. Väikseimgi muutl!." 
keemilis tes rühmades loob kaasa 
molekuli kuju muuIuse ja koos 
sellegl! muutuvad ka ensüümi oma
dused. . .nollam, ",ol. 'ulid 

w~ 
~L~ 
.Juonis 

Ensüümi molekulid subslr ...... li ",;re tun
des". 

Kui emiiümimolekuli llIingi pinna 
osa ~Iuuneb ära" substraadi, si is 
nimetatakse sellist kohta akliiv
tsentriks (joon. I ). Substraadis ja 
aktih'tsentris pellvIId suuima ruuk
lliionaalgruppide palgutused ja elek 
troslaaliline orienlatsioon. Ainuii siis 
lekib vaheilhend, suhstraat akti vee
rilakse niug IIktiveerilud s ubslraal 
võib astuda reakl.~iooni , mis ilma 
ensüümita auttul tingim ustes ei 
laimuks võl kulgek~ üliaeglasel!. 
Seejarel ens üümimolekul vabaneb 



sed. el poleks võimalik tc islkord
ne nakalumine . 

Mehhaaniliscks võimaluseks un 
putukale kogwllinc ja sellele jarg
nev kahjustamine. Puhikaid võib 
imeda tolmuimejasse või pühkida 
kokku harjaele ja pintslitega kappi
dc alt. riiulileit. (Xirandaliistude 
vahelt, s al1H1li peibuLussöödal t. Raa
matule puhastamiseks kasutatakse 
lihedat pintslit. millega nmmalu sel
ja ja ploki vahel hltrja lakse. Vaata
mata sellclt~. el ühe puhastamiscga 
ei saa raamatukogus Ilakkllskoll e l 
likvideerida, võib see kompleksis 
leisie vahenditega anda häid tule
musL 

Hävitamaks mitmeid kahjurputu
kaie liike , piisab ainnU Lempera
luu ri - Il i iskusrdi i mi korri gceri mises I. 
Alandades (ihuniiskus! 50 protsendini . 
\'õib raillualutäi ja m~.!lsoomu ka 
arengut pikendada ning siis iklas te 
eluvõimel is us t ,·ahendada. Kahjuks 
Oll raamatute säilitamiseks optimaal
ne temperaluur +18 ... -20 °C ja 
õhuniiskus 50 ... 55%. See on siiski 
sobivenamikule kahjurputuku Iii
kides!. ehkki nende loodusl ik a rengu
Isükkel saab häiritud. EI putukate 
arengut täielikult l>ealadll. muu la 
nad l·ähelii.ku\'aks. liijlctadll toitu
mine jll viia nad mõnikord kuni 
väljasuremiseni , 011 vajll palju mada
lamaid temperatuure. AIIIl + JO ° C 
on putUkate paljunemine väl ista tud. 
Kuid madalate lemperatuuride kasu
tamine rlllllIlatuhoidlas osutub eha 
reaalseks ilma raamatuid teise ruumi 
paigutamata. 

Temperlltuuri kõikumine on kahju
lik raamatute füfuilisele olukorrale. 
Et kindlusIIIda materjldid e säilimine. 
tuleb Ileid enne temperllluuri muut
Illist hoida aklimatsioonikambris vii
hemal t 2 tundi. 

Putukllle arengu kiiruse määravad 
ära keskkonna tingimused. soo. kõi 
kide koosesinevIIte faktorite komp
leks. Oluliseimaks neist 10e.\Qkse 
temperaluuri . niiskus t ja toitu . Miir
kimist vaärib tõsiasi , et pideval 
arengul ralllIllltutes t substraadii, a la
nevad putukate eluvõimelisus ja 
viljllkus. pikeneb areng. - seda 
võrreldes ting imustega. kus putukad 
ka.sutav~d toiduks m!t1,neid erinevaid1 
humse Ja loomse parlloluga saadu
st. 

Kõi ge sobivam Heg desinsektsioo~ 
nik!; (putub!e hävitamiseks) on 
k~vad ja suvi. Sel perioodil on 
putukad kõige aktiivsemad. Mürk
kemikaalide efektiivsus SUll reneb 
koos rus ioloogilise akliivsuse tõus u
ga. Peale selle on õhutemperatuur 
si is maksimwnis. mis soodustab 
perparaalide kiiret toimel. 

Insektitsiididena tuntakse mi tmeid 
tllhus~id . suspensioone, emulsioone. 
pulbreid (dus te) , acrosoole. LahllSed 
valmistatakse \'ees või orgallllilisles 

tahluUtes . Suspensioon 
pulbritaolise prepllraadi selolamiscl 
veega. see kujutab endast tahke 
aine osakesi vees. Emuls iooniks 
nimetatakse kllhe teineteises mitte
lahustuva vcdeliku segu. 5.1. pre
paraadi tilgakesi \'ecs või mõnes 
tei se.~ lahus tis. Pulbrid (duslid ) on 
peelltlisperssele pu.lbriliste preparaa
tide segud teis te inertsete ptdber
jate täiteainetega. Aeros(MJlideks ni
metatakse pihus tamisel saadud in 
sektilsiiditilgakesi õhus. 

Toime m0111 järgi jaotatl!.kse 
insektitsiidid kolmeks: rumigalldid. 
orllal - ja kontaktlllõrgid. 

Fumigandid mõjuvad hingamis tee
de kaudu. Onllllmürgid manustatakse 
organismi koos toidugl!.. seejäre l 
läbivad mürgid soolte seina ja 
levivad kogu organismis. kutsudes 
esile üldmürgis tuse. Kontaklmürgid 
satuvad organismi liibi keha pinna. 
Nende sissetung putukate organismi 
takistab pak_~ kutiikula, mida saab 
läbida üksnes kllrvade ja harjaste 
juurest. Paljud illseklitsiidid on 
kombineeritud toimega. 

Enamus inllektitsiide on lIeglase 
toimega: esmalt halvavad nad putuka 
organismi. kuid surm saabub alles 
3 ... 10 päeva jooksul. Selle aja möödu
misel tugevamatel · isendilel funktsio-
1IIIIIIsüsteemide häired mööduvad . 
seega ei sall des insektsiooni tule
nlUsli kkusl h innata enne ühe nädala 
möödumist. 

Putukate t Oll VOHne knjundada 
välja ill lllluunsus mürkkemikaalide 
suhtes. Igas populatsioonis on kemi 
kaalidele tundtikke jll mittetulldlikke 
isendeid . Es imesed hukkuvad . kuid 
teIslei e i leki mürkide toimel 
elundisüsteemide muulusi - nad 
paljuneVIId ja nende järslased pole 
samuti antud müryi suhtes tundlikud . 
Ka!iutalava preparaadi kontsentrat 
s iooni suurendamine töö käigus ei 
anna soovitud tulemusi. vastupidi -
putukale vaslupidavus miiryi s uhtes 
suurcneb . 

Et putukatcl ei kujunekS välja 
imlllU\m.~usl insektitsiidi suhtes. tu leb 
esmakordsel kasutIImisel võLls pre
parllati suures kontsentratsioonis, s iis 
saab kahjus tada võimalikult suurt 
hulka putukaid. ]{ui Oll hädavajalik 
veel teistkordne tööUemine. tuleb 
preparaati vllhetada. Erinevate pu
tukaliikide ja ühe liigi e rinevate 
arcngustaad iumite koos hävitamisel 
peab preparaadi kontsentratsiooni 
arvestama kõige vastupidavama liigi 
või slaadimni järSi. 

RllaJuatute desinseklsioonil kasuta 
takse ainult fumigante . Tuleb arves
tada. et milmed insektitsiidid alan
davad tüüdeldava 
naha. 
lakt-

se ll {'_~ os as veel vä he uuritud . 
Desinsektsioolliks fumiganlid ega tu
teb kasutada hermeetiliselt s uletal'at 
kappi või kasti (paremad Oll me tal 
list) . 

Piisava efektiivsusega fumig8'1ldiks 
on paradiklorobensool . See on koi
de tõrjeks ka..~utatava wAnlimoli " 
peamine komponent. Sellek ~. e l 
putuka id hävnada. tuleb kas utllda 
suuremas hulgas preparllali . kui 
koide peletamiseks . 1/3 m 3 mahuga 
nõusse soovitatakse panna 400 .. "IjOO g 
preparaati . Kasti s isemus jagatak ... e 
vüredega riiulileks. millele asetatakse 
avatud raamatud . TöõUemise erek
tiivs us sõltub ruumi temperahmrist: 
l'um ig:.I.Is iooni kestus 14 ... 15 "c 
juures on ~ nädalat, 20 ... 2 1 °C - 2 
nädalat. :n ... 30 °C I nädal. 
T emlJerlltuuril alla +14 eC fumi 
gatsiooni läbi viia ei saa. Päras t 
fumigantidegll töötlemisl tuleb raa
matud hootikalt kuivatadll. Tööllemis t 
ja kuivatamis t e i tohi täbi viia 
inimeste töörUUInis , vaid desinsek
tsiooni- või kuivatuskapis. 

Ruumide des insektsioonil tuleb 
preparaadiga · tõtldeida põrandad , 
põrandaliistud. aknad. aknalauad , ja 
se inad kuni 1,5 iil kõrlluseH. 

Raamlltllhoidlates lendavate libli · 
kate ja vastsete hävitamiseks soovi · 
latakse kasutada preparaate, mille t 
on pikalljalille järelmõju. Selliseks 
insektitsiidiks tln "PrimH-71~". Pea· 
mised mõjukomponendid on tal 
kloororgaanili .'!ed ülll~ndid . 

Kõikide kahjurputukllte liikide va.~ · 
lu võib kasutada fosfororgaanilisi 
preparaate : klorofoss, dihlofoss, kaI" 
bofoss, triklorometafoss-3. Se.lleks 
et hävitada lei vam ardi kat piisab 
0.5 ... 1.0-% lahnses!. Nahaniiklaste 
hävitamiseks peab IlIhus olema 2-% , 
nahanäkiaste vastsete ja süsiklasle 
hävitamiseks 3- %. FO!ifororgaanlli sed 
[thendid on ~NClOpinallliin~ jll ~Vlli 
va antim(ll ~ süntee tiliste püreetrile 
g rupis!. 

Töödelda tu teb tingimala vastavalt 
ins lrukls ioonidel e, mis on preparaa
dile kaasa pandud . Piiras t ruumide 
töötl em isl insektitsiididegll ei soovi· 
tala kohl! lIIärgpuhastu.~t leha . Enne 
kui tõiitajad raarnaluhoidtllsse tule 
vad. peab ruume kurralikul! tuulu· 
lama (parast 7...10 päe \'a võib 
pulbriline preparaat haihtuda ) või 
pesema ruumr. 3 ... .') - % amlTloonium
hndroksiidi lahusega. 

Teistkordne desinfitseerimine te· 
hakse 2 ... 3 nädala pärast - juhul 
kui kahjurputukad ilmuvad uues ti . 

Z. Jl. DvorjoJilLo 

.. ~ Prima 71~ kasutlllDine on Ee~ li s 

alates 1989. aasIast keelatud . samuti 
on kee laimi t e i ~ed klooror!:aanilised 
ühendid . Tõlkijo miirku.~. 



Mõnikord võivad raamatuhoidlasse 
ilmuda mitmed perekonna Lathri
diidae (kõduõgilased ) ja Cryptap
hagidae (peiteõgilased ) esindajad 
(joon . 14) . PutUkad on k.uni 1 mm 
pikad, kumerate külgedega. harili
kull pruunikad. Neid kohtab kõrge 
niiskusega rUllmides , kus k.asvavad 
hallitusseened, mis on putukate pea
mine toit. Nad ei põhjusta raama
tuteie märk.imisväärset kahju, kuid 
saastavad trükiseid oma elutegevuse 
jääkidega ja levitavad hallitusseeni. 

Kõik eelpool nimetatud liigid on 
võimelised piisivalt, paljude põlv
kondade vältel elama raamatukogus. 
Püsikahjuriie kõrval võib kohata ka 
juhukahjureid. Lühikese aja jooksul 
võivad ka juhukahjurid tekitada 
raamatuhoidlas märkimisväärset kah
ju. Sageli kantakse koos 'riiulite 
valmistamiseks vajaliku niiske kuuse
ja männipuiduga raamatukokku sik
lasi Monocharnwl $Idor L. 
(kuuse-puidusikk ) ja AI. soltuorius. 
Siklas te va.stsed võivad puidust üle 
minna paksude raamatute sisse. Val 
mikud enam raamatuid ei kahjusta. 

JuhukahjnrHest on tuntud veel 
õunamähkur Laspeyresia pomonello. 
Ta kuulub Lepidop/era (liblikaliste ) 
sel tsi ja mähkurile - Tortril 
cidae sugukonda. Raamalukokku sa· 
lub ta puuvilja taaraga, millesse 
mõnikord pakitakse raamatuid, või 
toiduainetega. Enne nukkumist ehita
vad õunamähkuri röövikud kookoni , 
kasutades selleks raamatnlehti. Koo
koni mõõtmed on üpris su ured (2,0 ... 
2,5 cm ), seetÕllU kahjustab õhu
mähkur kookonil valmistades 40 ... 50 
lehte. 

Siklased ja õunamähkurid ei saa 
k.ogu e lulsiiklit läbida raamatukogus . 

Fondide kaitse. Kailsmaks raama
Iuhoidlaid putukate kahjlL"Ituste eest, 
tuleb järgida sanitall.reeskirju. Samuti 
on välja tõõtatud kompleksabinõud , 
mis pidurdavad kahjurplltukate aren
gut. Eelnevalt tuteb märkida. et 
kõik kahjurid arenevad antisanitaar
ses olukorras olevates hoidlates. See
ga tuleb raamatukogu fllwnides 
alati hoida puhtust, hoolikalt eemal
dada tolm põrand alaudade vahelt, 
kappide all ja riiuliteit, kõikidest 
putukatele sobivatest elupaikadest. 
Dokumente peab sustemaatilisell 
tolmust puhastama. Hoidlates tuleb 
järgida kõiki tehnilisi ja sanitaar
nõudeid, regulaarsell hoonet remon
tida. Aknad ja uksed peavad olema 
tihedasti suletavad , seinad ja põ
randad pragudeta. Kaitslllaks raama
tuid koide eest pole raamatuhoid
las soovitatav villane vaipkate. 

Osa kahjuritest kantakse raamatu
kokku bukinislide raamatutega (too
dud poodidest või eraisikuteil ), 
nakatunud mööbliga, riiulite puiduga . 

i 
kokku saabuvad raamatud hoolikalt 
üle vaadata. On teada ka juhlu
meid, kus putukad toodi hoidl ates
se tööliste isiklike a~jaclega . See
tõltu on rangelt keelatud tuua 
raamatukokku toiduaineid või seal 
süüa. 

Kevad-suvisel ajal lendavad paljud 
putukad raamatukokku avatud ustest 
või võrgustamata akendest. Soovita
lav on asetada akendele metall 
võrgud, mille silma diameeter ei 
ületa 1.0 mm. Tuvipesade olemas
olu korral raamatukogu territooriu
mil. putukate liigiline koosseis hoid
lates mitmekesistub. Tuvipesades või
vad elada nahanäklased , teesklased, 
harilik jahumardikas, koid ja teised 
kahjurputukad. Hädavajalik on hävi
tada tuvipesad raamatukogu terri
tooriumil ja keelata tuvide söötmine 
seal . 

Raamatuid ei tohi asetada riiu
Utele Uhkelt, külg külje vastu , 
sel juhul luuakse soodsad tingimnsed 
toolleseplaste arenguks . 

Ohes ruumis e i lohi hoida puhast 
ja juba putukale poolt nakatatnd 
rondi . Raamatuid ei tohi säilitada 
pakendis pikka aega . 

Raamahlhoidlate jälgimine. Kah
justuste varane kimllakslcgemine on 
hädavajaliit tingimus edukaks võit
Iuseks putukatega. Oigeaegselt saab 
kahjurid välja selgi tada raamatu· 
hoidlat ja teisi raamatukogu ruume 
jälgides. Optimaalne aeg fondide 
kontrollimiseks on Nõukogude Liidu 
lõunarajoonides aprillist juuni algu
seni , maa keskosas mais·juunis. 
Raamatuhoidla ruumide järelvaatusel 
kontrollitakse hoolikalt laed , seinad , 
põrandad , aknaliislud ja -lauad. 
Pintsliga pühitakse tolm riiuliteit. 
kappideil, põrandaliistude vahelt. 
Tähelepanu pööratakse mööbli j a 
puitesemete olukorrale. Juhul kui 
põrandal märgatakse mingeid vigas
tusi (parkeli pragusid, põrandaliis
tude liimistuse defekte. lahti tul 
nud Jinoleumi ), uuritakse hoolikalt , 
kahjustunud kohti. Nii võib leida 
elusaid ja sumud , erinevas arengu
staadiumis putukaid , vastsete k.esta
sid, koifÖÖvikute tuppesid . Uurides 
toimuruile luubiga, õnnestub leida. 
nahanäkiaste mune ja lIoori vast· 
seid. Akendel võib kohata toone
seplasi ja nahanäklas te valmikuid , 
tihti tiirlevad nad ka ümber e lek
trivalgustite. 

Kõik kogutud putukad peab regist
reerima vastavasse fur naali , kuhu 
on margitud ka uuringute aeg ja 
koht , putukate liiyiline koosseis , 
putukate arengufaas ja arvukus. 

Putukate avastamise keerukus raa
matukogus seisneb selles. et pea

kõik nad on varjatud e lu
nurka-

desse, elavad raamatuselja all või 
kõidetud kaante sees . Raamatule 
läbivaatamisel tuleb põõrata tähele
panu kõite defektidele. Ommargused 
anluscd raamatuseljas või kaantes 
on kindlaks twmuseks looneseplaJl te 
või teesklaste kahjus tustesI. Raama
tule valmistamisel kasutati sageli 
taimseid või loomseid Iiime, see
tõltu võib kahjureid ilmsik lIIlia 
raamatuseljas kõile all . kohas. kns 
raamatuplokk on ühendatud es i- ja 
lagalehega. Raamatuid kontrollides 
tuleb nad lahti lüüa valge lehe 
kohalt. koputada ja ploki ühendlL~ 
koh ti kitsa pintsliga puhastada. 
Sealt võib leida e rinevates arengu
faasides putukaid , vastsele kes tas id, 
ekskremeute, läbi näritud malerjali 
osasid . 

Selleks el suurendada putukate 
avastamise tõenäosust, võib kasutada 
järgmist kolme võimalust. 

I. Piki põrandaliiste, akend!! alla , 
raamaiukogu vähekäidavatesse nur
kadess!! raputada õhuke kiht pee
nikest pulhrit (kriili ). Võib kasu
tada ka mitmeid pulbrHis i insek
tiL~iidseid preparaate (püreelrum, 
booraks). Kui putukad raamatukogus 
esinevad. on pulbrilisel pinnal näha 
nende liikumisjäljed. 

2. Mõningalesse putukate poolt 
eelistatavatesse raamatukogu osades
se asetada puhas valge paher või 
papitUkk peibutussõõdaga (vanad 
naha tükid , villase kanga ribad , s ub
limeeritud liha, kuivikupuru). Pealt 
kaUa peibutis valge paberiga. Sinna 
tulevad putukad soot1m ja munema. 
Peibutist viiib löödelda 3-% värs
kelt valmis tatud klorofossilahusega. 
Selliseid peibutisi tuleb iga kahe 
nädala järel uuendada . 

3. Asetada akende lähedale klee
puvad paberiindid , el kindlaks teha 
lendavaid putukaid. 

Raamatute väljavalimisel ülevaatu
seks luleb esmalt tähelepanu pöö
rata nahkkõidetele ja hinnalis tele 
raamatutele. Old ine raamatu:Condide 
ülevaatus ei tohi toimuda harve
mini kui kord viie aasta jooksul . 
haruldastel ja hinnalistel raamatu
tel kord kolme aas ia jooksul . 

Kui ilmneb, et raamatukogusse 
Oll tõesti ilmunud kahjurputukad. 
peab järgnema hoolikas puhas tus ja 
des insektsioon . Kahjustatud fondid 
tuleb kiiresti isoleerida ja putukad 
hävitada . 

I'utukate hövltamine. Kasutatakse 
e rinevaid vahendeid ja võimalusi. 
Ohe või teise võitlusmeetodi kasu
tamine määratakse kindlaks igal 
konkreetsel juhul e raldi . sõltuvalt 
k.ahjustuse iseloomust ja ulatusest. 
Putukate kahjustused tekivad raa
matukogus profülaktiliste abinõude 
eiramise tulemusena. Seetõttu tuleb 
putukate hävitamise käigus tingimata 
välja selgitada nende levimise põhju-



diumides. 
Vastsete arensu kiirus on eba

ühll ane k.a ühes põlvkonnas. Teatud 
tingimus tes areneb osa vasllleid Uhe 
!ruuga täiskasvanuk .• , te ised mitte. 

Süsik lased satuvad raalllatukokku 
juhus likult - toolis te isik like ese· 
me tega. Ent raamatukogus pole 
niiskusreliim putukatele siiski kohane 
ega saavuta kunagi optimumi . 

Selts tepidoptera - 1Ib1lbllsed., 
sugukond Tineidae koitasOO.. 
Kõige levinum liik raamatuhoidl as 
on riidekoi Tineola bi!elliella (joon. 
10). Liblikas on helekallane, kuld
sell lli ildvate tiibadeMa , tiibade 
sirulaius 8,5 ... 12 ,0 111m . Peale selle 
võib kohata kuukakoid Tinea pellio
nelIa L., vildikoid T. coacticella 
Zag . ja vaibakoid Trichophaga 1(1' 
petulla L. 

Raamatuid kahjustavad üksnes koi
de vastsed, kes toituvad loomseis l 
laguprodukUdes t: on võimelised see
dima keratiini . Seda tilnu erilistele 
enSOOJUidele , mis lagundavad sell e 
aminohapeteks. Suurt rol li mängib 
siin röövikute lIGlg, mis s isald ab 
prote inaalle j a ke rstinaase. KoifÕÕ
vikud on kõisesoojad : nad kahjus. 
tavad karvu. karusnahka. villa, 
putukakolJektsioone, pärgamenti, na· 
turaalset ja !runstsiidi. Va jaduse 
korral lolluvad roovikud ka taime· 
j U kides t, kaltsupaberist , kartongis t 
ja paberis t, kuid sellisel soogi! 
pole nad võimelised läbi tesema 
kogu a rengutsilkii t. 

Koide valmikud ei loitu. Nad 
veedavad oma elu hämaruses , päeval 
asuvad rahulikus varjatud paigas. 
na amat uhoidlasse ilmuvad liblikad 
aprillis ning kohata võib ne id kuni 
oktoobrini. Oma munadele kaid erilist 
asukohta ei vali. 

Munade arengut ja noori vas tseid 
mõjutab oluliselt temperatuur. Opti
maajsel temperaluuril 24 °c areneb 
Oks põlvkond järglasi 40 ... 50 päevaga . 
Arengu kiirus sõltuh ka toidus t ja 
õhuniiskusest. Optimaa lne suhteline 
niiskus on 60 ... 80%. 

Riidekoi vastsed elavad varjatud 
paikades. Munas t väljudes e i näri 
röövikud käike, ent saadavad kogu 
e lu mõõda substraad i pinnal . 

Selts Thy!am.lra - ha rjashännali 
sed. Tuntud liik on majasoomukas 
- Lepi!ma !occharina. Teda nime· 
tatakse rahvakeeles vahel ka hõbe· 
kalakeseks. See on liivutu värtna· 
k.ujutise kehaga pulukas, kaetud 
hõbeduelt helkivate soomustega, la · 
gakeha tipul on ta l sabanii t . Are· 
neb vaegmoondesa. Täiskasvanud 
isendite pikkWl on 8 ... 13 nUll (joon. 
II ) . Putukas on väga liikuv, õ ise 
eluviisiga. Majasoomukas on võimeli · 
ne elama 300 päeva toidut!! , kuid 
ilma veeta hukkub kiiresti. Elab 

Joon. 10 " "Id 
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niisketes varj atud pai kades nins toi· 
lub mitmesugus tes! erinevalest aine· 
test. Raamatuk08us kahj us tab ta 
köidetud raamatuid , e r iti kullaga 
s issepressitud mustrit ja kangaid ; 
armastab paberit, muutes lehed 
läbipais lvaks ritsiks. Mõõdukas klii · 
mas väl tab harjashän naliste täielik 
eluL~o..kkcl kaks aastat. 

Selts Psocoptera - kodut i lllsed, 
sugultond Liposcelidae. Kui hoidlas 
rikutakse hoiurefii mi niiske 
soojm ja hal vali ii valgustatud ruu· 
mid ~. siis sood us tab see raama· 
tuta i UpmceUa divinaturius MiW. 
ilmumist raamatukokku . See pisike 
putukas on kuni I mm pikk . valge või 
kahvalupruun, liivulu , pikkade pee· 
nikes le niitjate tundlatega. Areng 
toimub vaegmoondega ja aasias 
annab ta 4 ... 5 põlvkonda järglasi 
(joon. 12). Tänu väikestele mõõtme. 
tele ja varjalud e luviis ile võib neid 
putukaid avas tada fik snes suure 
arvukUlle korral . Raamatuiliide aren· 
gus mangivad suurt rolli tempera· 
tuur ja õhunii llkus . Kõige sobivam 
on 80 ... 90% õhuniiskll5 ja 25 °C. 
Samasugused tingimWled on vajali
kud ka hallitUlISeente arenguks . 
Seetõttu !rohtab raamatutaisid sageli 
hallitusseenle koloonia icI. kus nad 
sõõvad seenehOMe ja eoseid . Ou· 
nes seentest toitumine on putukate 
arenguks s iiski ebapiisav : s iis on mär
gata nende kõrge t suremust. Raa· 
matutäid on väga liikuvad putukad . 
Oma kehaga võivad uad levitada 
seeneeoseid . põhjustades sel moel 
raama tute te istkordset nakalumillt 
hall i tusseentesse. 

n aamalu koostismaterjalides t 
eelisbb raamatut äi villaseid ja 
s iidkangaid. nahka, lederiini. Peale 
selle reos tab ta trükiseid oma eks
krementide ja kestadega. EkSkremen. 
tide kuhjumiskohslI kuvavad sageli 
hallitusseened . 

Selts Plallodea - pmssakallsed, 
sugultond Blotlidae - prussakas. 
Prussskad on jissaka. enam-vihem 
ovaaise kehaga. Sageli kohtab tara· 
kan i Blatto orienlaUs L. j a 
prussakat - BlaUello germanica L. 
Tarakan on vMvmell must või 
mustjaspruun , nhcvirviline, liikiv, 
ti iskasvanud ü.endid 18 .. .30 mm pi . 
kad (joon. 13 ). P russakas on 10 ... 13 
mm pikk, pruunikas, kahe tumeda 
triibuga eeSseIjal , areng toimub vaeg· 
moondega. Prll5sakalised on ö ise 
e luviisiga putukad ning e lavad kõeta· 
vates ruumidel!. Nad on soojus- ja 
niiskuslembesed, toituvad mi tmekes i· 
.'leit , söövad e rinevaid loomse ja 
ta imse pä ritoluga aine id. - (nah · 
ka. pirgament i, kangast. paberit),
kahjustad es nend e pinda. 



mm. Vastscte keha on 
piklik. silindriHne. tillt"(hl5ti kaetud 
läikivat.. karvakestega. tagakehal 
asub kimp pikki karvu , rnili ulatu
vad VIIhei ül e poole kehapikkuse. 
Tiiiska.~vanud vos l~e t(' maks imaalne 
kehapikkus on I:.! mm. värvus 
varieeruh oleneval l liigis t punakas
pruunist tumepruunini . Vastsed Oll 
või melised pikka aega (kuni tO 
kuud ) nälgiulll . 

Nahanäklaste kõ ij;le pikem arcngu · 
~Iaadiulll on vasbe.~taarlimn . mis 
võib kesta tervc aasia. Sellele 
mlmlikale nn iseloOl1lulik . el eri· 
nevllte vas tsepopulats ioonide areng 
toimub erineva kiirusella: ühed are
neVIId kiiresti , tl'ised jälkavad kas
vu. Perekond Allugermsel nn enamasti 
kahe aaslallt' arengutsOkkel , ent vahel 
lõpeb areng ka ilhe aastaga. mõni
kord pikeneb kohm·le. Anlhremuc 
põlvkonnad va helduvad Ohe aastaga . 

Pc rl'"konnad Allagcrws ja .4nlhre
nu.~ on positiivse fotofakSTsega. selle · 
piin!.~ t viliu !leid IIvn .... Iada akendel 
vili leistes nwmatuhoidla hii~ti 
val~us tatud ()Sade~1. Looduses kohtau 
selle s ugukonna mardikaid taimede l 
(eelistatull roos- või sarikõ ielis
tel). kus Ilad imevad Ill'ktarit 
ja liÕlivad õietolmu . MUilemisperioodil 
lendavurl fl\ardikad ruumidesse ja 
valivad subs trlladi. mis sobib vast· 
sele toiduks. 

Jälgides mardikaid laboraloorseles 
kultuurides. võib möönda. et liöögi 
olemasolu pole munevatele emasloo
madele oluline. Selle puudumisel 
e lllAs te viljakus si is ki lanJl:eb ja 
vo hnikutt' el uiKa e i ületa kolme nii · 
(hllal ( ()plima:llsete.~ Iinl-lilllUste.\ e la
vnd valmikud olenevalt liigist 1...2 
kuud ). 

Mardikale itmumis t rau.natukokku 
täheldatakse juba aprillis. suurem 
lend toimub mai teisel poolel ja 
juuni alguses. Kevadel vastsed nukku· 
vad ja valmikud lendavud välja . 
nemad ilmuvadki valgusta tud kohla · 
desseo Tõeniiosu~ avastada varjatud 
eluviisiga vastseiil. mune või !lukke, 
on väga v:iike. Teine. viiiksema ulatu· 
sega väljalend toimub s ügisel (sep. 
tembris-novembris) . 

Vaslsed kahjrnltllvad auke ja kana: 
leiti niirides kõi..:e enam naha pinda 
(joon. 9). Sageli võib neid avas
tuda raamutusclja] kõitclHlha ull . 

Harilik nahnniiklnne DermeslCN 
/urdorius. L. (joon. 7) on suurim 
nuhaniik laslesl 10 mm pikk . 
must, kaHetiibade l larad ko tlakas · 
halliet Iriiuud . millelomakorda 
kolm mUlita laiku. Vastsed meenu
tavad tõuke. nad on lihakad , libe · 
das li kaetud l>ee nikes te pikkade 
harjastega. Kehatipul :Isuvad kaks 
tUIlI~ \'asti kiliniseprullud kOllksJat 
pruuni väljakasvu. Täiskasvanud 
on t :.! ... I:J mm pikad . 

J(Kln 1\ Naballnlne(! pcr~ko"nA " AI/ilU" 

""' I_va ibll""h.nlkla ,,,, ; 2·Smimovl 
" . h.nUlllne : 3·" •• ln~: ~ _ n"kk . 

Juun. 7 Harlilk "_haoikl"n .. 
l _vAI ,nlk : 2. yu tnt : l ,"uH . 

Joon. 8 N.hanUJule pual l hbj,,",,'ud 
p.b<:r. uhk j . k.III1 ... · 

J ...... " . Y v~ lh j. bum.rdlk n 
I_ulmik : 2.kMhju","" 

Muncmisperit)!)!l atgab aprillis ja 
kes tab kaks kuud . Vastsed ei 
põhjusta kahjuslUs i mille üksne~ 
toitumisega : kM nukkumisel nad 
liiguvad ja närivad end ~ hälli s t 
valja raamatu setja poolseslosast. 
Vahel kuhjustavad natl ka riiulite 
pui tusi. 

Kahjus tusi tckitavad vastsed ja 
valmikud: lIad rikuvad nahka (uuris· 
tades selle I,inda lIees t ja väljast. 
tulemusekli on krobeline pind ). si id· 
ja samelköite id . loolllSel ja jahuliimi 
raama luplokis. valud paberit . Raama
tuse!jad osutuvad sageli nende putu
ka te talviseks varjepaigaks. 

ImHgilHlIIls tlludiurn ou harilikul 
lIahallID!.!ase l pikk : vaslsed arenevad 
2 ... :"1 kuud. vatmikud võivad elada kUlli 
22 kuud. Morfoloogiat. arengut ja 
bioloogiat on täpselllaU uurinud 
Kreinbcrg (I{veiiuoopr). Hariliku 
nahanaklase valmikud on negatiiv
se fototaksi sega. aktiivsed ÕÕseJ. 

Eri ti tundlikud on nad \' algu.~c 
suhtes paaritumisperioodil; lie! ajal 
võib neid raamatuhoidlas knhllta 
nk .~nes juhuslikult . Nii võibk i jäiida 
ckslik mulje. et lIt'itt pulukaid Itt)idlas 
ei ole. Paaritumine algau pa:ras · 
vootrneli aprillis ja kes IIm kaks kuud . 
Emasal munel'ad pilllatasse varjatud 
kohta, toidu läheclule, mis un häda
vajalik vastsetelt~ . Munade arv ~iiltub 
temperatuurist, loidu kooslisesl jll vee 
oh:masolusl. Talvilunud valmikud 
närh'ad end kevlldcl raamatusl .. äIja . 

Sugukond Tellt!briOllidae - sü
liiklased. Jahumardikaid kobtab nHI
matukogus kahte liiki : väike jahu. 
mardikas Tribolium con fusum J~. ja 
väike jahumardikas Tribolium des· 
Irll(:/or Myll. (joon. 9). Valmikud 
on tUllledat värvi , keha on lamc 
piklik, häs ti arenenud tiibadega, kuid 
nad ei tenda. Väike.~e jahumardika 
mõõlmed on 8,0 .. .4 ,4 mm, mUSla 
jahumardika mõõtmed 5.1 ... 5.5 mm. 
Viiga iseloomuliku s petsiiFilise tera· 
va lõhnaga . Putukad e lavad kuni 
kolm aaSlaI. Emnsed on ebatIIvaii · 
sel! viljakad võivad muneda 
500 kLUli 1000 mUIlI!_ 

Vastlit'(l Oll u.~jatl, paljad, .. ii.rvu.~ 
valgest tubmkollascni, täiskasvanud 
isendite pikku.~ 10 ... 12 mm. ArenK 
kestab kolm-ne ti kuud . 

HaaIllatuid kahjustavad nii valmi · 
kud kui \'asl~etl , nad stlÕvatl kõiki 
paberiliike, nahka ja kalingurkõitl'icl ; 
rjihustavod lIaha pelllislli ndn. uiiri vad 
käike, tavalisel! ]loevad peitu pime· 
datesse kobtadesse. 

Optima:o.lsed tinf{imused süsiklaste 
arenguks: tem!H:.ratuur 25 ... 29 °C. 
s uhteline niiskw 75% . Oluliseim 
raktor on n iiskus. Selle alaneIIIine 
põhjustab vastsestuadiwni pikenemis t 
'ja .. ähendab emaste vi ljakus!. Suhte
li ne niiskuse langus 10 ... 20% vörru 
ise..:i optimaalsel temperatuuril suu
rendab surelilusl kõigis arengustau. 



Sugukond Plinlrla f! - leesklaset:!. 
RaaulIl.tukahjuritena on registree ri . 
tud viis liiki : PlirruJI !ur I~ .. 
P. rop/ar SUu m.. P. bicinctu~ 
Slurm., P. v jtfiger Reili .. NiplulI 
holo/cl4 cuJI P rIId. 

Kõige laiemalt levinud jo tuge
vamini raamatuid kahjuJoI tav liik on 
IJUnu.' !ur L. - harilik teesklane 
(joon. 4). Mardika keha Oll munajali. 
emaslei veidi kuUeLiibad e suunas 
laiaks venilahnl. isastel tugevasti 
paisuliud. I>ruun, nelja suure valge 
soomustalud la iguKa katte liibadel : 
tumllud ja jalad on pikad . Vä· 
limuselt m~nulab mardikas väikest 
ämblikkll : pikku.~ 2.0 . ..'1.3 111m. P. 
!ur ja P. raplor on sarnased . 

Siidjns l ee.~ kItUle on selle sUKukon 
na te is test liikides! suurem . Rind · 
mik j a laKakeha on peaael!u mWla
jad : keha katavad kuldsed karva· 
kesed : pikkus " .0 ... 4.5 mm. 

VaJol bOO järavad paberit ja purevad 
köite pealmisse ossa pikki uurueid : 
.suues loomset liimi rikuvad nad 
raamatupioki kinnitust , kahjustavad 
nabkköite id . Nagu le ivamardikad . nii 
elavad ka teesklas OO raamaluploki 
sees. eelis tades raamatuseigi. Seetõllu 
kahjuli tIIvad kõiKe Cllam raamatu 
köiteosad . esi ~ ja tagal eht. Välja. 
söödud käiKUd on suuremad kui 
leh'amardikate poolt tekitatud . 

Teesklased kahjus tavad paljus id 
materjale: nahku. kaliuguri . dermall -
tiini. kalevil . . 

Kõik t ee.~ k.I as te liil!id e lav ad vähe
köe. tava tes või kOlmata ruumides. 
Öhunii~kus mõjutab teeskilis te aren · 
!lut ja paljunemis t (optimaalne onl 
70%). 

Sõltuva lt tingimus tes t võib lee.~k · 
las ic i olla 1. .. 2 põlvkonda järl!las i 
aas tas. ~Ialvas li köe lavales ruumides; 
aren~b teesklastel s iiski niimII Oks 
pöh·lr.ond . Tal viludes on teesktased 
kõrge krllmataluvusega : see seletab

l ka asjllolu. et nad on ladude ja 
aHade kahjurid . 

Sugukond Dcrrnelll idae - naha
niiklased. Raamatuhoidlates dominee
rivHd nahalläklllsed viimas tel aast:!
tel nii rohkuseit kui liikide arvu.! 
kusei!. Nad mooduslava~1 vAhemait 
50 % kõil!is t raamatukogus elavaled 
kahjurputukat c.~ t . Märkimisväärselt 
Oll samal ajnl vii.henellud toone
seplas le osatäh istlJ. 

Selline liigilise koosseisu vaheldll- I mille raamõHukogudes Oll seotud 
putuk aliikide ökoloo!lilis te nõudmis te 
erisusega. Võrreldes tooneseplaste 
ja nahalläkias te ,·as tseid . Oll leitud , 
e t nahanäklascd vali vad aktiivselt 
e lupaika ja tuitu ning un väga 
liikuvad . Erinevail te is les t kahjur
putukates t Oll nllhanaklased ,'iga 

• 
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""' I · v .. lne; ~ · v .lmlk Ill ru l nukku· 
ml~ l ; 'l .A. fu .elU.: 4 · 5Hdln. h~ 
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vas!upidavad keskkonna ebasoodJol ate 
mõjude s uhte.~ . Loodu!lCll neil vaen
lased ja paras iidid peo:le.,:u pUlldu· 
vad . Nahanäklllsed Oll võimeli sed 
arcm!lIIa väga väikesc . niiskllse.~isa l · 
dusel!a subs trlladis, kuid elavad 
Ole ka õhuniiskuse järsu suurene
mise ni nt: tollaillell' juurdevoolu . 
Paljud liigid On cluvõimclised laias 
tcmperatuurivatu:mikuli (· t5 ... +50 
°e). 

Nahanäl.:.lased kui putukkahjurid 
un luialt le, 'lnud Nõukogude Lii · 
dus ja teis tes maades. Nad hivi
tavad nahatuormeid , nahatoote id, 
karusuahka . s iidi ja vahel Iscl!i 
puitu (joon . 8). 

Paljud nahalläklased on Ol e la l· 
liud sfinantruopsele (inimkaasl evale) 
eluviisile. R. D. Zantiev ( if\au-ruIlH 
P .A .) näitas, e l pole {Ihtki naha 
niklaste liiki . kes poleks sflllall 
troopne nilll-l e i es ineks samal ajal 
tO()dl ... ~likus k e.~kkunllas . 

Mllmellliil!id esinevad linnu-, näri · 
liste. me.~ilas t c. herilas tc ja ämiJli· 
kUI)Csade.~ . Nahanäk..lasOO Oll "õillleli
sed kergesti üle minema loodusli
kus t keskkonnas t ladudesse või 
korte ritesse. See teeb temasl e riti 
ohlliku kahjuri . 

VäKa sageli esinevad liigid On 
AnihremM Ilc rophuLad(4e L , A. !, ic· 
lumI/II! So/Olt., It. mcgulnmo f . 
ja D ermeil iCI lardadu lI L 

Perekonna Allthr ellll ' (joon . 5) 
mardikatei 'Oll keha OV II.8Ine. IlC8-
aegu ümmargune. lihedas ti kae tud 
ovaalsete, lansetJate või kolnwurksete 
e redavärvilis te soomu."tel!a. SoomllSte 
paigutu." On liiKi määramisc tunnus. 
Kirjul nahalliiklusel moodus tavad 
soomllsed kaHeliihaliel suure sul e
kujulisc laigu. Kehapikkus on 3.5 ... 
5.0 mm . MuuseuminäkIas tet On 
hall id soollluscd ühendatud kolme 
peene kõvera kollas t' või halli 
soomusega . pikkus 2.2 .. .3.6 mm . 
Sarnune JoIoolllIIsepilt on ka A. 
polonjcus'el , kuid tilbHde roon on 
tumepruuli või ilmsI. 

Vaslsetl on piktiku ovaulse kl'haga . 
tihedas ti kaetud puhetuuud kan'atle
ga, tal!akeha tipuloli neil nool
jad konksukesOO , mis kai tsevad 
vaenlas te ees t. Alltllrcnuse liike 
iSflloomustab IIsjaotu . e t nukkllmi~el 
vaSlse nahk e i tllle maha. \luid 
k atk~dcs avan eb selja I>cal!. 

Nahalläkias te p·e rekCllld a AllugcnulI ' 
(joon . 6 ) iseloomustab kumerovaainc 
keha. Sagedamini kohtab kolme 
tiiki : vaibanäki as te valmikule! on 
keha 2,8 ... fl.0 mm pikk, mus t, 
köhu alt kaelmi kollas te karvadega : 
Se.ffe r i näklane Oll .~ arIlIlIlC vailJa
näkiasega. kuid kõbt on kaetud 
kollas te karvadega. kehapikkus 2.1;". 
5.5 mrn ; Smirnovi naha näki an e on 
pruuuikas nins veidi väiksem -



Putukate elutingimused ladudes , 
el umajades või raamatuhoidlates 
pole ühesugused. Peamine erinevus 
seisneb selles, et ladudes hoitavaid 
kaupu vahetatakse perioodiliselt (ees
kirjade järgi igal aastal ). See
tõllu on võimalik desinselr.tsioon 
Hihjades rUlUTIides . Raamatuhoidlate 
Foudid on pidevalt täidetud ja hari
likult lugejate poolt intensiivselt 
kasutlL~el. 

Erineva te putukaHikide nõuded 
elukeskkonna!e on siiski individuaal
sed. Raamatuhoidlaid asuslavatel 
liikidel on ka ühiseid jooni. Näi
teks stabiilse. temperatuuri tõllu 
ruumides paljudel liikidel diapausi 
ei leki ~ nad võivad paljuneda ja 
kahjustada raamatuid aastaringsei!. 
Peale selle on paljud liigid võime
lised eksis teerima laias temperatuuri 
ja nUskuse diapasoonis. 

Raamatuhoidlate nõrk looduslik 
valgustus osutub sobil'aks paljudele 
kahjurputuka te le - enamik neist 
põgeneb ereda valguse eest, Mõniu
gad putukaliigid ou võimelised jääma 
tardunud olekusse pikaks ajaks. 
Nende putukate vastsed ou väga 
väikeste mootmetega ning tagasi
hoidliku värvusega, seetõttu jäävad 
nad boidlates märkamatuks, Nii 
saavad uad boidlates eks is teerida 
pikka aega, kui seal ei toimu 
intensiivset õhuvahetust. 

Raamatukogu kahjurputukad on 
kõigesoojad, ent iga liik eelistab 
s iiski mingit kindla t toitu. Toiduks 
võivad nad kasutada väga eri nevaid 
orgaanilisi aineid. Orgunilise a ine 
allikateks on peaaegu kõik raamatu
kogus boitavad dokumendid. 

Paljude liikide emasloomi iseloo
mustab kõrge viljaklL~ Ja vasLseid 
liihike arengutsükkel , mIstõttu nad 
on võimelised andma mitu pölv
konda jiirglasi aastas. Seega võib 
nende arvukus lübikese ajavahemiku 
jooksul märkimisväärselt suureneda. 

Liigilinc koosseis on kõikjal erinev. 
Nõukogude Liidu raamatukogudes on 
reRistreeritud enam kui tOO liiki 

. kahjurputukaid . Kirjanduse andmeil 
ja isiklike vaall us te põhjal võib 
öelda , el paljude liikide areaal 
laieneb kaubasidemeie ja transpordi 
kaudu. 

KaiLjurputukad vöib jagada kol 
meks: pusikahjurid, juhukahjurid ja 
püsikahjurite arengu soodustajad. 

Esimesse. kõige arvukamasse grup
pi k.uuluvad mardikad (nahanäkla
sed, tooneseplased , teesklased , põr
niklased ) ja viiikesed liblikad (koid, 
soomllkalised, raamatutäid ). Need 
putukad arenevad raamatukogudes 
mitme piilvkonna vältel. 

Juhukahjurile hulka kuuluvad sik 
las te vas tsed ja õunamähkurid , ke.' 
pole võimelised kogu arenguL~üklit 

lähima raamatukogus. 

Püsikah jurite arengut sood ustavad 
kõik ülejäänud liigid raamatukokku 
sattumisel (kärbsed , teised liblikad 
ja mardikad ). Raamatuid nad ei 
kabjusta, ent s urres loovad toidu
baasi püsikahjurilele. 

Püsikahjurid jaotatakse omakorda 
kahte alagruppi: tõelised püsi kahju
rid ja ajutised. Esimelled (toone 
!'leplased. teesklased ) ei labku raama 
tust kogu arengutsiikli vältel 
munast kuni nukkumise läbiteinud 
täiskasvanud isendini. Nende putu
kate emased munevad munad raama
tulebtedele ning vastsed tarvitavad 
neid ümbritsevat materjali toiduks. 

Suur osa kahjurputukaid satub 
lood usest raamatukokku ajuti. Nad 
liiguvad aktiivsell raamatuhoidlas 
ringi ning kasutavad raamatuid 
toiduallikana või varjepaigana vast
setele ning nukkudele. Ruumides 
peituvad nad põrandalaudade ja -liis· 
tude vahele, riiulitele, pikka aega 
liigutarnata raamatute hulka. tolmu. 

Sugukond AnQbQiidae - toone
seplased Sellest sugukonnast kõige 
laiemalt levinud raamatuhoidlate 
kahjur on Stegobium paniceum L. 

. - le ivamardikas (joon. I ). Mardi 
kas on 2 ... 3 mm pikk , silindri 
line, kaetud Itarvastuga, punakas
pruun või pruunikaskolJane. VasLsed 
on kõverdunud kehaga, pehmed ja 
valged. Mardikad armastavad valgust, 
neid võib leida tiirlemas akende 
või e lektrivalgustite ümber. Munevad 
nad raamatukõite sisse või ploki 
lõigete vahele I või 4 ... 5 kaupa, 
eelis tavad karvastatud kobti , pragu
s id, pillL~ id. Munast valmiku aren· 
guks kulub 2,5 .. .3 kuud. VllsL~e 
s taadiumi pikkus sõl tub temperatuu
rist. Mardikas on võimeline andma 
kolm põlvkonda järglasi aastas ja 
paljunemine ei sõltu aastaajast. 

Leivamardikas on toidu suhtes 
vähenõudlik : ta võib toituda prak 
tiliselt kõigist loomse ja taimse 
paritoluga ainetest. Imaginaal
s taadiumis see putuku ei toitu, 
kuid võib uuristada auke erineva
tesse materjalidesse. Sellepärast ei 
põhjusta raamatukahjustusi üksnes 
vastsed, vaid ka täiskasvanud val 
mikud . Eri ti obustab leivamardikas 
vanu kõiteid, kus on kasutatud suu
res koguses jahuliimi. 

Vastsed kahjustavad kõige enam 
raamatuseigi ja köidet , esi- ja 
tagalehte, millest närivad käigud 
läbi. Paberi ja köite jätavKd nad 
käikude ümber puutumata, moodusta
des seega endale mehaanilise kait
se. Vastsed tungivad harva raamatu
ploki s isse, sest seal pole nende 
jaou piisava lähilavusega subslraa
li. Paberile eelis tavad nahka. 

Leivarnardika 
I 

tutu. 
kahjustustunnus teks on ümarad välja· 
lennuavad raamatuseljas või kõites. 

Teine kahjurputukaks tooneseplas
te sugukonnast on .4TlQbium puneta· 
tum Dl:g. mõöbli -toonesepp (joon. 
2). Mardikad on suuremad kui 
leivamardikas : pikkus 2,5 .. .4.8 mm, 
tuhmpruunid. Selle liigi vastsed 
kahjustavad vanade köide tc puukaasi , 
mis Oll kKetud naba. sameti, siidi 
vOl le iste materjalidega . Tugeva 
kahjustuse korral arenevad vastsed 
pikka aega raamatuploki sees ja 
toituvad ainult paberist. 

Suuremaid vasLscid iseloomustavad 
piklikud käigud (tugeva kahjus tuse 
korral on käigud käänulised ja 
tibedasti üksteise kõrval ). Nooremad 
vastsed uuristavad puitu piki- ja 
ristisuunas. Ohe põlvkonna arengu· 
kiirus sõltub temperatuurist ja niis 
kusest. Harilikult on aastas 1...2 põlv
konda. Mais-juunis algab mÖl,bli -IIMJ
neseplaste viiljalend. 

Tõsist kahju rallmatutel e teeh 
kirju-toonesepp Xedobium m/OrJU(l!· 

sum De Geer (joon. 3). Kebapik
kus Oll 5 ... 9 mm, must metaise 
läikega, putukas on kaetud liiltikes te 
karvakestega, mis külgedel moodus
tavad kimpusid . 

Kirju-toonesepa vastsed on tundu
valt suuremad kui te iste toonesep· 
laste vasfied . Nad narivad käike 
läbi raamatu piki- ja põikisuunas. 
Kirju-tooneseplaste poolt kahjus tatud 
raamatuid on võimatu kasutada, 
teksti ei saa lugeda ilma lehti 
purustamala. 

Analoogilised kahjustused On ise
loomulikud ka pehmele looncsepla
sel e ErnobillJ mollis. ViiJiselt sar
naneb ta mõõbliloonesepaga, kuid 
on märgatavalt suurem : pikkus 3,5 ... 

mm I 



Puuvillasel ja IinaJel lõnsal (m 
le itud Chaetom;um 'p. , Triehoderma 
breuicoulig uiridue, ,hpe"gillo, lu
migalul, Scolariop, ;, breuieali" 
Pullu/aria pullulwllI (villasel lõngai), 
Clado,porium heroorum, Tricholhe
dum sp. Paljud IiiSid kuuluvad 
perekonda Alternaria. SlemphyUum. 

Naha Ja pärgamendi kahjustmed. 
Naba ja piirgamendi peamine kompo
nent on koll aseen , mis ei kahjus tu 
b ioloogili, e lt. Seened saavad 
nahal ja pärgamendil taituda ainult 
nksikutest komponentides t: valkudest. 
rasvadest, sftsivesikutesl nins pinnal 
asuvas t rasust ja laimust. Vananedes. 
niiskuse. temperatuuri ja ultravio
le ttkiirsuse mõjul kollageen hüdro
lüUsub ja tema vastupanu ' lIt:e.n
kahjUlJtustele laoseb. Kahjustajatena 
on tunlud perekonnad Pellidllum, 
Asperyillul, Allernaria, Cladolpo
rium, Fuw.riam, Pullularia, Seo
pulariop.i., Paul/omyee., Mycor. 

Pärgamendil tekitavad värvi lisi 
pigmendllaike A.pergillus verlicolor, 
Fu,arium arthoera" Oli,'arrzia 'p., 
Seopular;op,iI breuieauli,. 

MaaUde kahjustused. Maale kah
justavad sageli seente eluteGevuse 
laguproduktid. Orgaani lised happed 
mõjuvad krundi kihile, peamiselt 
"riidile, põhj ustades . elle mõranemis t 
ja värvuse muutusi. H, S muudab 
värve, e riti pliivalge l. mis mustub. 
NH3 soodustab valkude hüdrolOQsi, 
mis on peamine liimi laGunemise 
põhjus . Peale selle lõhustah am· 
momaak uske .iuldavat rohelis t 
värvi. 

Maalide värvikihti kahj ustavad see
Iled siiski harva. Sageli s isaldavad 
värvid seente eluteGevuseks kahju
likke raskemetali ide sooli (Co. Cd , 
Sn). Peamiselt on kahjU.!l tused värvi 
kihis mehhaaniUsed . Seda põhjusta
vad perekonnad Penicitlum, All er
naria. Macro,porium, DemOllaceae, 
Cladolporium. Stemphylium, Scopu
lariop';', Chaelomium, S tochybolrys. 
Rohkesti seeneliike esineb lõuendi !. 
kuid need on salli ad liigid, mis 
kahjustavad tselluloosi, puuvill a ja 
linaseid kiude. 

Seente tõrje. NOüdisaj \l:1 hiivita
tabe seeni põhimõtteliselt kolmel 
erineval meetodil : 

t) kemikaalidega märGdesinfilsee
rimine, 

2) ultravioletliiirgusega (Ie taalne 
on 5eentele lainepikkus 2650 ~m). 

3) saasidesa (etüleenoksiid ). 
Ükski meetod e i garantee ri kõi

kidel juhtudel seente täielikku hä
vingut. 

Seente tõrjel tuleb teada j ärg
misI. 

I. Pärut märgtMUust kemikaali
desa tuleb töödeldud materja lid 
kiiresti kuivatada: ni iskuse tõus 

seente idanemise intensiivistwnist . 
2. Ultravioletlk ii rgus hävi tab efek

tiivselt ainult noori seenekolooniaid. 
Seeneeoste hiving sõltub seeneliiRi.~I . 
tema individuaalsetest iseärasustesi. 
kiiritamise ajast. kuid kõiGe rohkem 
kii rGuse doosis!. T ingimata tuleks 
kiirguse doose mõõta . PunGitsiidne 
doos on 1.. .15 bakti min/ m3 , 

3. Desinfitseerilud esemed ei tohi 
uuesti kokku puuluda saas latud ese
meteGa. Lihtsam on luua seente 
arenguks ebasoodus kliima kui neid 
hiljem hävitada. 

ProfülakUllsed abinõud 
kahjUlJtuste ~ vii ltlmiseks_ 

seeo-

1. Relatilvne niiskus hoidlas peab 
olema 50 ... 55%. 

2. Temperatuur hoidlas peab olema 
18 ... 20 ee. Enamiku seeneliikide 
kasvuks optimaalne temperatuur on 
Ole 22 ee. 

3. Säil itlL'i ruumide õhk peab olema 
pidevas ringluses. Eosed on väga ker
ged ning õhuli ikumisega välditakse 
nende kuhjumis t esemetele. 

4. Soovitatavon kasutada bak
teri Isi idse id retsirk UI ats ioon isead 
meid . Need kujutavad endast metal 
list aerodünaamilis i torusid , mille 
keskel asetsevad bakteritsiidsed lam
bid . Nii hävitatakse hoidla~ õhu
vooludega ringlevad bakterid ja see
neeosed . 

5. Tuleb vältida tolmu kuhjwnisl 
esemetel, 5est tolm sisald ab suurel 
hulsal seeneeoseid . 

6. Regulaarselt tul eb kontrollida 
fonde ja eraldada hallituskahjustuse 
tunnustega esemed . 

Patolteemed seened. Mõnikord või
vad saprofüü tse loitumisega seened 
ül e minna parasiilsele eluviis ile. 
Viim8.'lel juhul muutuvad nad ohtli
kuks restauraatorite. muuseumi- ja 
raamalukogulõõlajate tervisele. Sel 
lised seened era ldavad e lutq.(l'vuse 
käiGUS ohtlikke taksiine või antibioo
tilise toimega aineid. 

Seened põhjustavad j ärgmisi hai
gusi. 

I . Mükotoks ikoos - seenle poolt 
e rald a tavad toksiinid mõjuvad min · 
gil e konkreetsele orsanile. Müko
tobikaasi haigeslulakse riknenud 
toiduainete tarvitamisel . 

2. Mükoos - haigus. mida kut 
suvad esile organismi sattnnud 
parasiitseened , le ides seal optimaal
seima keskkonna (temperatuur 32 .. , 
38 °C, niiskus). 

3. Mükoallergoos tekib seeneoste 
kokkupuutel limasnahkadega (niis
kus ). Mükoalle'lloosid on näiteks 
nohu mõningad vonnid ja bron
hiaalastma. Tuntum ad patogeensed 
seened on perekonnast A,pergillus 
- A. Ilauu', A. glaucu" A. nidu
lalls, A. lIiger, A. terreus ja e rit i 
ohtlik A. lumigatu • . 

Eve Järvoja 

Käesolevas_ alustab bQlletään eriala· 
art iklile avaldami~t. ku~ ki5iUel.abe 
ajalOG- ja kultuuriväirtusi kahjustavaid 
protsesae ja leadu..uuringuid nende pea· 
tami~e.lts. Jlrgneva artikli autor on V. 1. 
Lenini nimeli se Riikllku Raamatukogu 
biolOOII Z. P_ DvorJaJh ... RaRDI,luko· 
gude fondide probleeme kbiUev artikkel 
on meile palju..ki öpeUlk ja juhib 
ti helepanu ohule. mis valitseb ka meie 
tiiskii[ utud, niisk.elu muusewnihoidtateJ. 

KAHJURPUTUKAD 
RAAMATUKOGUDES JA 

MONINGATEST 
FONDIDE KAITSE 
VOlMALUSTEST. 

Raamatute kahj UlItamine putukate 
poolt on tuntud ammuslest aegadest . 
Aristoteles kirj eldab ~ Loomade aja
loos· skorpionisarnaste putukate põh
jus tatud kahjus tusi j a raamatuselja 
riidell leitud väikseid tõugulaadseid 
loomi. R . Hoolt avastas 1665. a. 
~b õbekal akeseM (majasoomuka). 
XVIII sajandist pärinevad andmed 
nah anäklasle. leesklas te ja taraka
nide kahjustuste kohta. Suuri ter
m iiIide tekitatud raamatuvigastUlIi 
kirjeldas W . Humbaldt. 

Raamatute kahjustumisl ei põli
justa mille ainult kahjurputukate 
juhuslik sinelend raamatukokku. 
Raamatuhoidlad võivad olla naka ta 
tud Itahjuri test. Nakatumine toimub 
tänu kahjurputukaie paljunemisele 
raamatutes. samuti nende sattumisel 
raamatuhoidlasse viii iskeskkonnast . 
Pal jud tänapäevastest raamatukogu
dest e i o le konditsioneeri tud õhu
ila ega hermeetilised - tingimused . 
mis väld iksid putukate saalimnise 
ruumidesse. 

Putukad lendavad hoidlasse avatud 
akendest, nad satuvad ruumidesse 
külastajate asjadega, raamatutega 
haruraamatukogudes t, laarasa, mil 
lesse raamatuid pakitakse, koos naka
ta lud pullmaterjaliga. Mitmed pu
tukkahjurid e lavad tuvi - j a varese
pesades, mi. asuvad raamatukogu
hoones . Raamaluhoidlasse sattudes 
võivad putukad lunsida raamatutes
se ja liQbiva te tingimuste olemas
olul kohanevad seal. 

Mitte kõigist raamatukokku sattu
nud pulukatest e i saa kahjureid. 
Selleks on vaja eeltingimusi: pii -
savalt sobival loi lu õiget tempe-
ratuuri- niiskuse .i I i 

Enamus 



HALLITUSSEENED 

SCCllcd on loodus likus aineriulfl!s 
olulised orgaanilise a ine lagulldujad . 
See on kujunenud el'olutsiooniprol
liitui vliUt:! nende tähtsaimaks üles
andeks. Sageli kahjus lavad nad ka 
inimeste I)()()I! loodud malcrjale, 
mis s isaldavad orgaanilis i aineid. 
EI loodud väärilisi saililada tuleb 
võidelda biokorrosiooni (ilcaJhulgllS 
nn . hallitusseenle) vastu. Biokorro
siIMm! loetakse mikroseco'e spetsii . 
fili seks õkoloosiliseks kasvukuhaks. 
EnAmus biokorrosiooni põhjustava
test st.'cntC!it on polliraagill (võiVIId 
toituda ning paljuneda väga eri
nevatel subs traalidel ) . Mõned liif.lid 
on vilhuelised saprolroofsell loi lmn i
sell minema üle parasiilscle e lu
viisile, III. kahjustama elusoq~anismc. 

Seene definitsioon. Seellcd on kto
rofüllila, helerolroorsoo organismid 
(pole võimclised i!Se sfintees im 8 
eluks vajalikke orgaanilisi aineid ), 
mis palÜlllev8d eoste abil. Seente 
harilikult niitja kujuga rakkudes 
on tõelised tuwnad , rakukesllld 
s isaJdavud kiliini ja tselluloosi. Scc
ned ei kuulu süs tellHlatilisell ei 
taimc- ega loomariiki. Seeni on 
maailmas avastatud ca lOO 000 lii
ki : neist enamus mikroseened, mis 
võivad asus tada kõiki keskkllndi. 
I 1113 linnaõhku sisaldab keskmi.~elt 
12,5 tuhat seeneeos\. Cladtlllporium, 
A"erllrlriu, Penjcillum - need on 
tuvalisemad perekonnad. 

Mikroseente äratundmine, Harili 
kult võib mikrO!)eeni märgata 1111 . 

hullituskirme jiirlli. Neid on mitul 
viirvi ja e rineva pinnrunustrigo . 
Esineb rohelisi, kollaseid , punllseid, 
pruune uiug musti kinlleid , mida 
(JÕhjuslavlld erinevad värvainete gru· 
"id - killuonid . melaniinid. kera· 
tinoidid . Kirme "ind On kas villjas. 
jahujali, sametjas või "u1brilinc. 
Viilis tunnus te järl,li pole seeni s iiski 
võimalik klassifitseerida ja s fi s tema 
tiseerida. Samuti pole võimalik 
öelda nende loitumisallika\. Tingima. 
ta tuleb võita eosejäljcndid ja 
mikroskopeerida. Soc,vi tllv on kasuta
da skanneerivat elektl1.llUnikroskoopi , I 
mis võimaldab miiärata mikros.celli 
liigi nl. Liigi kindlak.'S tellcllliseks 
tuleb teha \'ii ljakülvid kun~tlikule 
söötmeie. Nii S:.IW uurida eostc 
clU\'öimelisus t ja määrata toi te
komponenllid. 

Hallltuse ehitus, Mõiste alla flal · 
litusseened kuuluvad mitmcte e rine
vate sfistemaBtiliste rfihlllade esin · 
dajad. Mikroskopcerides halljlu.~ t 
niieme. et see koosneb pikkade.~ t 
pcenikestest rakkudest (läbimõõtt u!; !1 
1...10 ~m ), millel mõnikord on 
vaheseinad , vahel mille. Neid nime· 
tatllkse seeneniitideks ehk hOOr; · 

deks. Hüüfid kasvavad välja sUbs · 1 
traadist. ~~Ileli on hiHind Julwll~ 
nud. moodustades õhkmOtsCC!Ii, kulu 
kuni 2/3 võib asuda kli .'Iuhstraa
di sees. HOOfid on harilikult värvi
tud viii ~iJsja vä rvusel,la. ent 
hfiüfide vahel asuvad ümarad või I "ikiikOO viirvilist.'tl eoset!. Eo.~te lä
bimõõl on tavaliselt 1 .. .40 ~1lI ja nad 
on "ruunid . mustud . rohelised või 
koHased. EosOO arenevad e rilis id 
puukujulisel t haruncnud hiififidel. 
mida nimetatakse eosekalldja teks. 
Eoseid tekib arvukal1. IlAd on väga 
kerged ja liil,luvad õh UVOOludega 
kaugele. PakSlill kestad aitavad 
neil file elada ebasoodsaid tinl,li. 
llIusi. SaUudes loitepinnasele. võivad 
nad s~a l idanemll IlIlkatll mitme aasta 
piirast (ki.rjünduse andmeil kuni 
25 aastat hiljem ). 

Seente siistematisecrlmlne. Süste· 
matiseerimise aluseh on eost~ . 
hiiufide ja eosckandjll le kuju , vär

I VUS ninl,l mÕÕlmed . Eoste pIIril· 
meetreid loetakse olulisemaiks. Sec· 
ned jagunevad kolme suurde hõim· 

I konda. Hallitussecncd kuuluvad neis l 
kahte - vetiksetmed PhYC(lmycfJ/a 
ja kottseened Ascnmycola. Peale 
I sell'!.. kuuLub palju haHitusseeui.. 
I teisseente Deulrumycetes chk FUllgi 
Imperleeti hulka . Teiss~nl~b l.ae
takse kõiki ne id seeni, mis ou 

I kaotanud sUl,lulise paljunemise vÕitDe 
või millel seni pole avastatud 
sugulise paljunemise s taadiumi! . 

Paljunemine, Seened paljunevad 
kolmel erineval viisil: vesetatiivsell, 
SUGuliseli ja SIIGlltull . Oks ja sama 
seen teeh liibi pikll IIrenl,lulee. 
mill c jooksul telllll pllljuncmisviis 
lIluutub. Paljunemine tuimub CI).~tega, 
mis kannavad erinevaid nimetus!. 
Nimetus sõltub sellest. kas eosed 

I
llIoodustuvoo SUKul ise \'õi suguta 
patjunemise käiGUS . Vahel kujutavad 
paljunemisorganid endast hoopis 
lIlut.~eelitükike.si . Seente clulsfilr.kel 
olijooniseli . 

I Elutingimused, Scente a renGut 
sood ustavateks ja pidurdavaleks leGu· 
riteks on mitmed keskkonna rüü· 
.~ ikaliii·kec lTlilised raktorid. 

I. Seente kasvuks sobiv tempera· 
tuurivahelliik Oll fi ... 30°C Tempera. 

I 
tuuri optilllum varieerub lii l,l'li- tu. 
Ilevasti. Letaalsed on seentelC 'ainult 

I 
väga madalad \'õi kõrged tempera· 
luurid (alla _loGe ja {Ile +80GC). 

2. Õhu s uhte line niiskus peab 
.~eeneeoste säilimiseks olema 55% . 
Eoste idanemiseks on vajalik veidi 
suurcm nii.skuse hulk (80 ... 90%). 

9. Väl,la oluline on keskkonna 

I 
ha"pelisus. Sobiv pl-l vuhcmikseente 
kasvuks on 4, 5 .. .8 vuhcl. Elulege
vuse kfligus eritavad seened mitmeid I 
h;;p;>;~;d.' muutes seega i .~e keskköllna 

; , 

põhimõtteline paljunemis-

tuitumisel on väga olu· 
line e ja N õille vahekord subslraa
dis. Ainult tselluloossel või ligniin

i sel subs tralldi! seened ei kasva. 
Eriti sobiv toitepinnll.'S seentele on 
toidujäänused, ptekid, nahara~u . 

Seenka hJustuste liigid. Seened 
tekitavad materjalidele jä'l,'IIlisi kah
justusi : 

I t . Ellsillllaatiliselt - elutegevuse 
käigus m4loOdusli,,'afl .seene..!!.. enstlume 
ja orgaanilisi happeid. mille abi l 
lõhustavad kõrgmolekulaarseid nhco-
deid (tselluluosi , hemitselluloosi , Iil(· 
niini. vAlkc, llirklisl. pektiinaineid . 
rasva ) . 

2. Metaholiitidega ~ kasutades 
substraali cnerlliallllikana, eraiduvad 
aincvahelu.sjäilllid : orgaanilised ha,, · 
ped , H, S, NH~, C02 ja pigmendid, 
mis omakorda muudavad substraati. 

3 . Mehhlluniliselt - hfiiifid vigas. 
tavad kasvadcs subs lraadi (paberi. 
tekstiili. maali ) pinda. 

I Paberi kahjustused, Bioloogiadok
tor J .P . NjukSa rullimeil kahjustab 

rpaberit muuseumitingimusteli 110 
seeneliiki [11 , Enamus seeniesi 
kasvab vllnanenud Il"beril , põhjus la
des paberi ilUliilumist l iib ipai~lvak!i 

ja auklikuks orlc(aaniliste hapetc 
mõjul. Tekivad pigmendiJaigud. 
Tselluloosikiutlude lasunemis t (JÕh. 
justavad bcllutüütitisa! ensiifimill . 
Kiud kaotavad sclle tagajärjel ku
vaduse. I'aberi tugevus \·õib viic 
Õlipaeva jooksul viihl'neda kuni 50%. 

Tselluloosikilllle lõhustavad see· 
nOO : AI/erl/ari(j /Jllernnta. .üper. 

Igillus Irmligulus, Cladosporium her· 
barum, VcrtkUium sp. jt . 

I Paheri tekstuuri muutvad scencd: 
Acremullju/ll ap., :h/Jergillu~ c(mdiu.~. 

lA. Iluvua .. A. clewlllus, A. niga. jt . 
. ~~heri spetsiifilisi ~~nen~ -

f rarariini , a.srlllti , sün teetilis i IloIft. 
meere, villa. kalllSuai! ~ kasutavad ' 
seened: Aer(jl)(ui(Jjwh--pullulons, 
BoIryolriehuIII pilulilerum. Oidillm 
bloxamii, jt . 

Seenet!. mille olemasolu sõltub 

I

ftmbritscvast mOkonoorllst (sel lised 
lii gid esinevad materjalidel vaga 
massiliselt): M Ilcor s!Jinosus. Pt:llicil
lum cmU/IIU/le, P. ochrat<.eum, P. 
psittacirwlII, jt . 

I 
Seened , mis juhu.~likult satuvad 

palleriie : TriliN/C/lium oryzar!. Syn. 
cephalaslrum "(J(:emosum~ 

r Tekslllll kahjustused, SeenOO kah
justavad teksliile ensiiü.midega -

I 
tselllllüüt.il is te ja hemitsellulfifililis te
ga -. lõhustallt!.~ tselluloosi, kera· 

I
tüni ja hemilscllulOOlii. Villa kasuta· 
vad prololOOIi1i~i eosiifime omavad 
seened . Teisese suhstrlladina kasu-

I 
talakse kli kudede pinnal esinevat 
saastll : tolmu, rasu ja seeoejäü. 
nuseid. Secjuures e i kahjusta need 
seened otseselt kiudude ehitus.L __ 



parkidel! tehakse spelshlJisli juhen
damisel. on lulemus kiiduväiir!. 
Samal aju l el lohi unus tad a, e t ki -I 
vist kultuuripär and ei ta lu ii.k ili s t 
m ikrokliima muutus i puude-p3õsus le 
kadumi~tJ , val SUl!- ju n iisku s rdii mi , 
ka keskkonna keemilise koostise I 
muulus l. K i v iJ1l~ \,ti ivad lekklda 
pöördum a lud muuiused. Õige on lIel 
juhul järk-j ä rguline puhas tusra ie . 

Kivimi pinna Oll omadus ies t ja 
keskkonna kahjustavate legurite toi
Illest sõltuvalt tuleb kivimi kaitsmi 
seks, tihti ka päästmiseks v!l lidu 
p iinst hoolika id keemilisi uuringuid 
just a ntud juhuk.s sobiv meelod. 
P eumi n e energia luleks suunata 
säil ita mis tingimus te. pa rand am isele, 
lii is jaksab ka kivi ise ümbril 
sevasi suastasl hooljma~ vastu pan
",. 

Aili Pikal 
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Kuntroll itud pu urkaev ud 

Rajoon Kontr, a., Kokku Ei vasta % Põhjavesi ei vas la 
sanit. nõuetele / Fe rohkuse 
nõuetele tõttu nõuetele ei 

vasta 

Kohtla-Järve 
Tartu 

Harju 
Rapla 
HHwnaa 
Pärnu 
Viljandi 
Võru 
Valga 
Saaremaa 
Jõgeva 
Haapsalu 
Rakvere 
Põlva 

1981 
1982 
1981 
1983 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1986 
1979 
1979 
1980 
1980 
1987 

191 
350 

'0' 000 
535 
105 
42. 
343 
243 
271 
303 
281 
2.0 
578 
305 

110 
204 
340 
390 
313 

'2 
337 
220 
187 
202 
1.6 
132 . 
166 
223 
245 

Siit on näha , et põhjaveed 
(1)0 ... 60 OI sügavusel ) on Eestis 
reostunud kõikjal , eriti Lõuna-Ees ti~, 
Kesk-Eesti põhjap00Ise., osas ja saar 
te l [6 11 1 

3. KEEMILISED PROTSESSID 
KIVIMITES KESKKONNATE-

GURITE TOIMEL 

I) Oksidatsiooniprotse.~sid , mis toi
muvad õhuhapniku ja osooni toime!. 
Osooni lagunemisel (O~=O~+O ) 
tekib monohapnik. mis on tavalisest 
hapnikusl märksa tugevam oksi
deerija. Kivimi pinnal tekkiv oksiid 
ei kaitse seda edasiste mõjutus te 
eest : 
2Ca~+02=2CaO kaltsiumoksLid e. 

lubi, 
CaO+H~O=Ca(OH)~ kaltsiumhü-

droksiid e. 
kus tutatud 
lubi. 

Kaltsiumhüdroksiid seob õhust 
süsinikdioksiidi CO2 veeauru juures
olekul, tekib vees häsUlahustuv 
vesiniksool: 
Ca(OH)~+2C02=Ca(HC03h 

2) Reaktsioonid väävliühenditega, 
peamiste õhusaastajate 502, S03 ja 
H2S -ga. S02 seob raskemetaliide 
juuresolekul õhuhapniku ja moodus
tub S03. 

I Kivimi pind on otsekontaktis 
gaasilise S03-ga: 
CaC03+S03=CaS04+C02, 

11 Vääveltrioksiid reageerib (ras
kemetallide kalaliiüsimisel) veeauru
ga, moodUlItades happevihmade ühe 
peamis test koostisosadest - väävel 
happe -, mis reageerib kivimiga: 
S03+H~0=H2S04 ' 
CaC03+ H2S0 4=CaS04 +COz+H20. 

61 
57 
73 
59 
58 
23/ Il 
7. 
05 
77 
75 
Gl 
47 
64 
3' 
80 

19/8 
0/2 

42/ 18 
68/34 
48/6 

62/64 
31 / 16 
10/ 10 
0/0 

21/14 
32/12 
20/6 
47 /32 
6/2 

111 Vääveldioksiid võib lahus tuda 
veeaurus ja moodustada ebapüsiva 
väävlishappe, Selle toimel Ca- tüupi 
kivimilesse võib moodustuda kaht 
tüüpi sooli - Ca (HSOJb ja CaSOl' 

IV Divesiniksulfiid võib moodw;ta
da nii otseses kontaktis kui ka 
vees lahustudes nõrga d ivesiniksul
fiid happe toimel kivimi pinnale 
sulfiide: 
CaC03+H2S=CaS+C02+ H20 . 

Raskemetaliide sulfiidid on raskes 
ti lahustuvad ja tumeda värvusega. 
Olenevalt tingimustest kulgevad eelis
taluna ühed või teised reaktsioo
nid , kivimi pind sisaldab aga kõi
ki võimalikke reaktsiooniprodukte. 

3) Reaktsioonid lammastikuga. 
Lammastik moodustab hapnikuga 
üheksa oksiidi, seetõttu väljenda
takse neid üldvalemiga N02' Vee
auru juuresolekul moodustub happe
vihmade teine komponent ~ läm
mas tikhape HN03. Ca-tüüpi kivirni 
tega reageerib lämmastikhape ker
gesti: 
CaCOJ+HNOJ=Ca (N03) ~+C02+ 
H?O. 

Nilraadid on vea hästilahustuvad 
ühendid. Lämmastikoksiide moodus
tub ka ammoniaagi NH3 kala
lüü tilisel oksidatsioonil, seega kivi
mite lagunemisprotsesside võimalu
sed suurenevad (NH3 võib leidu
da töös tuspiirkondade õhus ja ka 
viietisehoidlate ning lautade lähedu
ses ). 

4 ) Vee ja õhust neelduva süsi
happegaasi toimel muutub Ca-tüüpi 
kivim häst ilahusluvaks vesiniksoo
laks: 
CaC03+CO?+H2/+Ca{HCOa)z. 

Sademed uhuvad vesiniksoola ära, 
järelejäänud kivim pudeneb laiali. 
Ka Si -tiifipi kivimid murenevad 

C02 ja vee toimel. Seda protscss i 
nimetalakse porsurniseks: 
K ~O, Ah01' 6Si02+CO,+ 21-120= 
K2COl+4SiO~+ AI 20~ , 2SiOz' 2H20, 

5) Biokeemiline lagunemine kivi 
milel kasvavate samblike ning bakte
rite mõju!. NI'lI1de elutegevuse taga
järje l eraldub kivimile pinnale 
mitmesuguseid keemilisi ühendeid , 
mis aitavad lagunemisprotsessidele 
omalt poolt kaasa. Teisalt vliib kivi
mil kasl'avate samblike liikide ja 
nende arenguastme põhjal teha järel
dusi kivimi ja seda umbritseva 
keskkonna kohta (mõned liigid ka.s\'a
vad hästi happeiiSell keskkonnas, 
mõned neutraalsElS, mõned eetis ta vad 
raud- vm. ioonide juuresolekut jne.), 
Eestis on e rinevatel kivimitel kasva 
vate erinevate sa mblike liigid veel 
kindlaks tegemata . 

4_ KIVlMJTE MEHAANILISED 
KAHJUSTUSEO 

Mehaanilis te kahjustuste põhjusta
jaks võh'ad olla paikkonnas vali t
sevad uhesuunalised tuuled , maakoha 
geoloogiline ehitus, transpordi- ja 
sõjalennukite õhkutõusmisest põhjus
tatud vibratsioon, mikrokliima. Kõiki 
neid tegureid tuleb arvestada, kui 
küsimus on kultuurimälesliste kaitses 
ja säililamises vähemalt Qlemasole
"as seisus. ühesllunaline tuul võib 
liivaterakes te jms. abil kivi oma 
suva järgi ära Iihvida. Saastunud 
õhk muudab olukorra veelgi keeru
lisemaks , eriti tööstuse ja suurpiJl
Imnajand use piirkonnas. Kui kivimi 
pind on sile, peaaegu pragudeta, on 
kahjus tavate tegurite (keemiliste) 
toime väiksem. Ca- tüüpi kivimi 
püsimine sõltub ka sell est. mi ssugu
sesl kivimikihisl see piirit on ja mil 
lisel mee todil kihist eemaldatud -
kas lõhkeaiDe abil vot käsitsi 
murtud. Esimesel juhut on kivid juba 
enne tiJöttema hakkamist täis mikro
pragusid, teisel juhul on kivirni 
vas tupidavus ka keemilistele mõju
tustele mitu korda suurem . 

Tõõs tuse ja transpordi poolt teki 
tatud müra ja vibratsiooni eest 
saab kultuurimäleslisi kaitsta vaid 
müraallikate kaotamisesa või vähe
malt nende inlensiivsuse viihenda
misega. Vibratsi ooni tulcmusel kivim 
praguneb. pudeneb ning võib täiesU 
puruneda. Eriti hull on iilehelikii 
rusega lennukite õhkutõusmisellekkiv 
lööklaine. Nende küsimuste lahend a
mine on võimalik eeskät1 kohalike 
võimu- ja valitsusorganite kaasabil. 

Paari viimue aasia jooksut on 
Eestimaal hoogu saan ud muinsIL~
kai tseliikumine, sealhulgas ka talgud, 
m ille käigus tehakse ära palju 
vajalikku tööd . Kui puude-põõsaste 
rookimist kalmistutel ' vanades, 



enam 
mIIst· ja värviline 

gia. nartakeemiatÖÖstus. au toveon · 
dus, ehitusmaterjalide tööstus ja 
keemiali'lõs tus. Ees tis on saastealli
kaks energee tika (Põhja. Eesti soo · 
juselektrijaamad). keemiatööstus (PÕ· 
levkivikeemia. väetisetööstus KohUa
J ärvel ja Maardus. paberitõõstus, 
tarhekeell1iatööstu~ jne .), masinalöõs · 
Ius (üleliidulise alluvusesa teha
sed vabariigi linnades), värviline 
metal lurgia (Sillamäei), autotrans
l)Orl ja sõjaväelennllndCls. Kui veel 
kümmekond aastat tagasi lennukid 
ei seisnud õhusaas tajate nimistus, 
s iis nüüd tuleb neid ol ulis iena 
arvestada , sest lennuvälJade arv 
üle tab igasuguse piiri. seella on ka 
nüüdisaegsete lennumasinate arv 
vä ikese Eesli jaoks liiga suur. 
Saas teai ned . mida üleheliki irusella 
lennukid kõrgetesse õhuki htidesse 
paiskavad , kutsuvad esile Inilmesugu. 
se id üks teisega seotud protsesse. 
Heitllaasid suurendavad veea uru või · 
malike kondensalsiooniluumade ar
vu, mis koos heitgaasidega vAI· 
junud veeauruga soodustab pilvisu. 
se kasvu. SÜ2 ja NO moodusta
vad happelis te vihmade pilvi. NO 
viib ka osoonikihi lagunemisele j a 
troposniäri soojenemisele jne. Võib
olla võlgneme just sõj alellnukilele 
~ tli.nu " selle eest, et Eestis on 
(Tõravere Aktinomeelriajuma and· 
metel ) ajavahemikus 1956 ... 1986 päi. 
kese otsese kiirguse aas ta kesk
mi ne päevadesumma kahanenud ter
veH 13% ja summaar~e kiirguse 
päevadesumma tI.8 % 1 [62J. Pilvi · 
suse suurenemine võib omakorda vi ia 
kliimamuutustele. mis inimeste ter
vise ja kultuuriväärtuste säilimise 
seisukohalt on katas troofilised. 

Ohu keemilis t koostist hakati 
Eestis määrama alles 1960. aastate 
lõpul , saas teainete knguseid aga veel 
gi hiljem , uno. aastate keskel , 
sedagi mille perioodilisel t ja kindl a 
plaani jirgi. [5 . 60, 64 J. Ka prae
gu ei ole looduskaitsevalitsuste 
laboralooriumide. Tallinna Tehnika· 
lilikooli. T O ökoloogiasek tori, TA 
uuri mis as u t us te. san i laar .epidemio. 
loogiajaamade lal)orite. hüdrome· 
teoroloogia teen is tuse mööbn ispunk I i
de jne. poolt saadud tulemused 
samased. erinedes ka arvutuse teel 
saadud sauteainete kogus tes t. Ad
sorptsioollimeetodil võetavate proo
vide, lootusetult vananenud analüüsi· 
meetodite ja apa ratuuri ning kasu· 
tuselolevate metoodikate eri nevuse 
tõllu 011 need erinevused ja vead 
mõistetavad ja paratamatud. Varem · 
kirjeldatud EMEP-l programmi raa · 
m~ alus tas Vilsandil · IUS9. a. märt · 
s is lõõd rahvusvahelistele nõuetele 

vastav j aam . Seega on saasteai· 
nele kog uste m ll.ii r amine atmos
fääris meil alles alRIISjilrgus . 

Rahvusvaheliste kokkul epete alu· 
seks loetakse saali teainete 1980. a. 
lasel. EMEP· i andmetel moodmlas 
vitävlireostus Eestis aastas kokku 
170000 t [60 J. Samadel andmetel 
oli 1988. a. väivlisaute 145 000 t 
f 601 , bro§i10r M Ke~kkonnakailse~ toob 
koguseks 250000 t [63]. Tehnika
ülikool i teadurid a rvavad selleks 
300 000 I. Sademete sulfaatidest 
arvutaluna oli viävlisaaste 1988. a . 
keskmiselt 2 ... 4 g/ m3, mis on NSVL·s 
luba tud piirDomlist 40 .. .80 korda 
suurem [5 J, Stockholmi konvent
s iooni normi üle tab 8 ... 20 korda 
[64[ . 

Selli on ekslikult arvatud, et 
Eestis kannatab saasta hll1e tõllu 
Kirde·Eesti omatoodetud ühendite j a 
Lõuna-Ees ti kauglevi kaudu . Uuri
mis tulemused on nii idanud, e t kan
natavad ka saared [54 . 57. 6OJ. 
Lä änemerel valitsevad edela tuuled 
kannavad suurema osa Kesk-Eu· 
roopa saulest üle saaMe, on sel
lest sadeneb otse, osa sademetena. 
Teatud tuul esuundade korral kandub 
Kirde·Ees tl saoste samuti narte 
kohale. TA K8FI andmetel [66J toi
mub saaste kauglevi nii lääne_ kui ka 
idatuultega (mõõtmise ajaloli idast 
lihtuv saas tekoonnus suurem ). Kogu 
Eesti ulatuses on SO, s isaldus õhus 
pidevalt luba tust kõrgem [59, 64] . 
Lämmasliku osas on olukord tundu· 
vait parem . Sademete saas tatusest 
arvutatud lammastikukanne on umbes 
t ,O lI / m3, mis on võrreldav olu
korrasa Soomes . kuid on parem 
kui Roots is või Taanis (Kirde-Ees. 
tis on 10 korda kõrgem ) [64 ). 

Meie õhu saasta tull t iseloom ustab 
kõrge toimusisaldus, mis on \insitud 
meie tOOstuse mahajäänud tehnoloo
gia tesi. eelkõige põlevkivi tootmise 
j a kasutamise, s amuti ka ehitusma
terjali- ja väetisetööstuse aegunud ta
semest nins asfaltee rim ata teede suh· 
teliselt suurest osatähtsusest. Põlev· 
kIvi101m. mis muude komponentide 
kõrval s isaldab raskemetalle, mõjub 
seetõttu S02·51 väävelhappe moodus. 
tumise reaktsioonile katalüsaatorina. 
teisest külj e.~ t aga sisaldab põlevkivi , 
seega ka tolm, ligi neljandiku tubja. 
kivi , mi.~ tekkinud väävelh appe kohe 
seob. Seetõttu on meie sademete 
ke.~kmine happesus lühiaegsete sade · 
meie ajal 5,6 ... 8,0, pära.~t pikemat 
sadu aga 5.6 .. . 3.8, sest si is on õhk 
toimusi puhastunud , vibmaperioodi
del nii tavaline edela tuul toob aga 
Kesk . Euroopas t sealse töösiuse poolt 
toodetud saas let [51l. 64J . Puhver· 
dusvõimelise tolmu kaitsel on Eesti 
metsad püsinud enam· vähem rahul · 

daval tasemel väga kõrgest väävli
saastesi hoolimata, aga kJvist kultuu
rivll.ärtustele on nii tolm kui ka 
sautellioed Ohevõrra kahjulikud -
kivi pinnaJe sadenenud tolm soodU5 · 
tab S02 ja NO adsorptsiooni, kaasa
toodud ra.~kemetall id soodus tavad kivi 
pinnal hapete moodustumist ja teisisi 
reaktsioone. 

HtlDROSFAÄRI 
SAASTU~UNE 

Keskkonna saastatusest räiikides 
peab koos a tmosfääriga vaatlema 
Maa veeressursside - aur õhus, vee
kOlj!ud pinnal. pinn aveed maa sees -
puhtust. Tänu vee ringkäigule loo· 
duses on el u Maal võimalik , kuid ka 
saast umine kandub seetõttu kergesti 
eda~i, atmodäärisl veekOlj!udesse ja 
maapinna sügavustesse. vee I)ideva 
liikumise tõttu saasteallik atest küm
nete, sadade kilomeetrile kaususele. 
Vesi kui hea lahusH võtab enda 
kanda tuhandeid ühendeid. nii loodus
likke jääke kui ka inimtesevuses t 
lähtuvaid. Reostusallikateks On pea
miselt puhastamata tÕÕstus· j a kom· 
munaalveed ning põllumajandusest 
tulnud veed. Saasteained liigita takse 
mineraalseteks (liiv, savi. muld , 
maaSi-I iaki jms. tükid , happed , alu· 
sed. mineraalsoolad jne.), orgaanilis · 
teks (ta imede j a loomade jäiigid , loo· 
made ja inimes te heilmed. liim ained, 
orsaanilised tehisained - renoolid. 
värvai ned. pestitsiidid . küllastumata 
aromaatsed nhendid . "ntmed ja õlid 
jne. ), bakterioloogilis teks (naha- ja 
toorvillatöötlemisvabrikute heitmed, 
bio- ja mikrobioloogilise tehnoloogia
ga tehaste heitmed j ne .• mida Iseloo· 
mustab nn. koli-indeks ). Vee saas la
tuse astet on ra. .. ke määrata . sest 
ves i on pidevas liikumises : atmosfääri 
ja vee omavaheline seos , kohali kud 
õhuvoolud. vee liikum ise ja veekihti
de liikumislr. llrU.'i te erinevus jms. E t 
veekogudes Oll vee iOOlliline koostis 
leada. on pidevate vaatluste tulemu
sel võimalik määrata antud veekogu 
saastavaid ühendeid. Nii nasu at· 
mosCääris, Oll ka vees saas teainete 
hulk muutuv sõltuvalttemper atuurist. 
aastaaegadest ja inimtellevuse inten· 
siivsusest. 

Eestis on vete koostist uuritud paar· 
kümmend aaslal. Ka vee saastamise 
osas oleme jõudnud ül e kriitilise pii
ri : tugevasti reos tunud on Lainemeri. 
Pärnu ja Emajõgi, Saadjärv ja 
Peipsi põhjaosa . Ammu ei taba meie 
vetes elada viäriskala. ka igapievaste 
kalaliikide arvulr.W1 väheneb. Mitmed 
rannad on suplemiseks suletud . Kui · 
das on muutunud puhtus. 
on näha 



need on sõltuvall rauas isaldusest 
e rineva värvUSClla. Muin asa jul kasu
tati neid kivirneid palju ta rbeesemete 
vahuis tamisckll. 
• TSEMENDl lähtea.ineleks on lub
jakivi. savi ja vesi. Ehkki tsement 
e i ole k.ivilll . kuulub ta sideainena 
paljud e monumentide ja loomuli
kult ka ehitis te juurde. Keemili
~elt on l~ement mitmesuguste 
ka l1s iumsilikaa tide ja a lUI1105Hiha
Iide segu. mida välj endatakse ok
s ildidena . Tsemendi. kruWlM ja liiva 
segamisel saadakse BETOON. te r a.~
sõres tikuKII Hrrneerilult raudbetoon. 
millest ten'enisU või peaaegu lerve
nis ti on "almi~tat ud meie lähimi
!leviku poollmssed monume ntaal _ 
kuns ti sl!dÖÖvrid . 
• TE LLISEO s;ladi "arem savi 
põlelamisel spetsiaalsell!..~ nhjudes. 
tünapiieval lubj a, lii va jH vee se
gWl t, kus lii valc raf! seos tuvad kalt
s iwnsiHkaalide tekke tõltu. Lubi saa· 
dakse omakorda lubjakivis t selle 
lagunemisel kõrgel temperatuuri l. 
Erinevate omadus iega telliseid saa· 
dakse mitmes uguste lisandite kasu
tamisega lisll tiHitlemisel. 

Eelne"asl l oo te llL~ t ja lühiiseloo
mus tustes t on niiha. e t Ees tis on 
ka .~utusel olnud peamisell kaht lii
ki looduslik ud kivimid : keemi liselt 
ak tiivsed ja seeg a väliskeskkonna 
mõjul kerges ti lagunevad Ca-tOOpi 
kivimid (pilekivi, dolomiit. marmor. 
kips ) ning keemilisell märksa pü· 
s ivatnad ja keeruljsemad Si-tüüpi 
kivimid (graniit. põldpagu. viIgukivi, 
päevakivi ). Teh niliselt loodetud kivi
misarnas te l ühenditel (betoon, raud
betoon, te llised. tsemelltlisegu ) on 
looteainetest sõltuvalt mõlema loo
dusliku kil·imiWObi omad usi. mis on 
mõjula tud kli tootmise kvaliteedis t. 

2. KESKKONDA KAHJUSTA· 
VAD TEGURID 

Keskkonna saast.umine e i tunne 
ri igipi ire. Praeguseks e raldub Euroo
pas aas ta jooksul õhku 50 ... 60 
milj. tonn i viiüvUfillendeid , I} milj. 
tonni lammastikoksiide jne. [6. 43. 
õ6. õ7 , 60. 04 ) On kindlaks teh
tud, et saas tell ined leviVIId klimnele. 
~adade. mõnel juhul tuh andete 
kilomeetrite kaugusele tekkeallikast. 
Näiteks Hoots i ja Norra saavad 
umbes 90% Ollla pinnale sadene· 
"atest saas teninetes t lei s te.~t maa
dest. samal ajal jääb Inglismaale 
ja Hollandisse vaid 10 ... 20 %. SLV· 
sse. P ranls usmaale ja Taan i 20 ... 
46% nende poolt toodetud Saaste· 
ainetest. 15. 13, 48. 64J, NSVL 
on suurim saas taja EUrllnpas, kwd 
enamm kahjulike~l uhendit est j iiäb 
ri i ~ i enda te rritooriumile. paigu-

t sõltuvalt aasIa 
aegades t ja kliinllllingi mus tes t. Siiski 
liiguh osa Baltimnades. Len ingradi 
obl as tis. osaliselt ka Karjalas j a 
Valgevenemaal ning Uk rainas õhku 
paisatud saasleai ne test luul te mõ
jul SJ;.andinaaviamaadesse. Oheaeg
selt õhu saas tumisega .~aa.~tuvad ka 
veekogud. maapind ja pinnaveed . 
mis raskendab veelil i keskkonna 
IlIdls t seis nndit. S iit näh tub, e t on 
hiida\'ajalik sõlmida rahvusvahelisi 
leppeid . 1979. aas lal algas Euroopa 
riikide koostöö sIIas teainete kauglevi 
kfisimustes . Alus ta ti programmi 
EMEP (European l\I oniloring and 
Evalualion Programme). millcga on 
praeguseks liitunud 24 riik i 92 

I
vaatl usj aatnaga . Nende hulgas on ka 
NSVL, osalisella Ees ti . EMi': P-i 
töö tlllelllWlenn on selgunud piir-

I
konnad . mis nõuavad enim tähele
panu. Nimetatud on ka Ki rde· 
Eeslil. 113. 3, 58, 60.64 J. Üldse 
on viimase 15 aasia jooksul Liiane
mere regioonis sõl mitud seitse rah\'u.~ · 
vahel ist k.okkulepet , eesmii rgiga la
hendada Oks või teine keskkonna
probl eem . lisaks veel mitmed kahe· 
poolsed ja valitsus teviilised lepingud. 
[:-J 1. Keskkonna se isund "aj ab pa
randamisl m ille ainult in illl e~ t e I tervise. "aid ka kultuuripiirondi 
sii ilimise hu vides . 

ATMOSFÄÄRI SAASTUMINE 

Atmosrääri e. õhu saastealljkaid 
on kahte liiki - loodus likud j a 
Inimese loodud . Looduslikud saasta 
j ad on tolm pinnaeros ioonis t. mere
vee soolade osakesed , metsatulckllh· 

Uude sudu joe. Tavalisell muutub 
keskkond nende toimel aja junksul 
suhte liselt vlihe. 

Iuillle~e loodud saasIeallikad on 
energee tika , küttekoldcd . keemi a· 
jm. töös tus. tmuslX)!1 jne. Levinu
mad saasteained on "äiiveld ioksiid 
S02, lämmastikoksiidid NO .. disinik
ouiidid CO (viIIgugaas), sus ivel'õi . 
nikud CoH .... raskemetallid Cr. Pb. 

I

SIl ' Ilg jne., tolm ja tahm. Saas!e
ainete nimistusse kuuluvad omaeile 
rOhmalla radioak lii" sed e lemcndid. 
mis kosmilise kiirguse toimel või
vad a tmosrüris tekitada uusi aineid . 

Itnues kaasa kliimallluutusi . 
Üheks globaalseid muutus. PÕh

jlL\ tavnks ühendirlihmaks on Freoo
nid , mida kasuta tak.se laialdaselt 
kOhnulusseadmeis ja aerosoolpaken
deis. Freoonide (samuti ka lammas
Iikoks iidide) sa ttumine atmosUiiiri 

I p,1hjus lab osoonikihi lagunemis t. Läbi 
osoolli kihi aukUlh~ jõuab maapinnAle 
tugev ult raviolellkiirgus. . I 
O5ooni I 

reaktsioOllid . mill e l11lemusena osoon 
moodustub nii lood us likliit kui ka 
inimtegevuse tagajärjel. Osooni teket 
soodus tab IIn . lOlokeemiline SOOli. 
mis koosneb töös tuse j a transpordi 
heitgaasides l suhte liselt kuivas õhus. 
Et osoon lahus tub vees palju 
paremini kui tavaline IHl pnik , osooni 
laKunelllisel tekkiv mOllohapnik on 
aga õhuhalmikus t märksa tugevam 
loks ideerija. s iis on selline suhte
lIiselI kuiv gaall idesegu ,'äga agres · 

I
Siivne. põhjustade~ SüRava korr"Osiooni 
materjalides. hoonetel jm .• värvikihi 
lIIure llelllise, kummi - j a s iinteetilis te 
ma lerjal ide el astsuse kIIdumise ning 
pragunemise j ne. Välismaal on 
põhjalikult uuritud osoonis isaldus t 
suurlinnade iihus. Saadud tulemused 
2 ... 3 m g/ m3 on 100 ... 200 korda 

I

suuremad kw oso()I1isisa ldll.~ tavali 
ses. looduslik us õhus . Meil on 
sell ell llllnalised uuringud alles al · 
gusj ärg us 13 1. 48J. 

I Nimetalud saa~ leainetele atmos
fääri s li sandub veel Nadu fihe ndeid. 
Ikui an'estada seda, e t a inurtks i 
autotrans pordi heitgaas ides on Ole 
kahesaja kompone ndi [2 1] . 
I Vast avalt r OCT· ile 17.2.1.01- 76 
liigi ta takse NSVL·s õhu kahjuli kild 
lisandid jä rgmiselt 15, 21 J: 
I I) agregaatoleku jäfl~i gaasideks 
ja aurudeks (502. CO. NO. ~fi 
s ivesinikud , jt .). vedelikeks (happcd . 
alused . soolade lahused. orgaanilis te 
aine te lahused jne.) ning tahke· 
teks (kantserogeenSed ühendid . or-

Igaaniline ja auorgaalliJine tolm , 
talUli , vaigud jne.), 

2) heilkoguste järgi (t/ oop.) rüh 
madesse: I - viihem kw 0.01. 
II - 0.0 1...0, I. III - 0, L.I .O. 
IV - 1.0 ... 10, V - tO ... 100. 

Levilmmate a ine te lubatavad piir
kontselltrlltllioonid NSVL·s [2 11 : 

Ai ne max ühe- ööpäeva 
kordne keskm. 
8/ m3 g/ m3 

NO, 0,085 0.085 
CO 5,0 3.0 
SO, 0,' 0,05 
H2S 0.008 0,008 
IUeusiin 5 1.' 
Benso (a)- 0,1 g/ loom3 

püreen 
Tolm 0,1 5 ... 0.5 0,05 ... 0.1& 
T ahm 0,15 0.05 

Saasteaine te lublltavad piir-
kontsentrats ioorud oo eri nevates mu
des e rinevad. Ehkk i need NSVL-s 
on kõige madalalluHI. e i ole olu· 
kord saas teai ne te õhkupaiskanl isci 

paranenud. pil!!e lll vastu-



Samalaadnc [(riius viiikemuuseumide 
(kooli - ja cttevõttemuuseUlllid) loimus 
dcl~embri !l. 

• •• 
Detsembris parafineerili Tarlu RSN -s 
o ts us - eraldada hoone (Jaama 16)1 
Vabariikliku Rcslaurcc rimi skcskuse 
filiaaliks Tartus. 

• • • 
30. nO\'cmhril 1989. a. suri vancma 
põlve restauraalor Ilmar OjRtol 
(s. 27. XI 1910). Erialase hariduse 
omandas ta aastalei 1932-30 Praha 
Tehnika Olikoolis. 1936 jätkas õpin-I 
guid HelsiJ\~is Aleneulll is. mill e lõpe
tas maali alal 1939 . Õ pingute ajal

l 

Alencumis tekkis huvi ka restauree
rimi se vastu. mill es t kuj uneski la põ
hi tf,.iala. Res laureerimisalal täiend as 
ta end Tallinnas Caroline Walteri 
käe a ll. I . Oj al o korrastas hulgali 
selt maale Tartu K ullstimllllSeUIl1i1 e 
(K. Mägi jt. looming ) ja Eesti 
Kunstimuuseumile (~EuroC}pa rüüvi 
lIIine ~, ~ Kaana puitilM ) ning osales 
Novo-DeviUe kloos tri freskOOe e nnis
tamisel. Paralleelscll re.~taUf(~eri mis· 

tegevusega val mis tal rirla poeetili s i 
Iinnavaaleid Tallinna vanalinnas t. 
Tunrles huvi kultuuriloo mineviku 
vastu, osales Tallinna Linnamuuseu 
mi kodu-uurijate löödes. 

• •• 
2f1. detsembril 1989. a. kirjutas kul 
tuuriminister alla käskkirjale - moo· 
dustada Ees ti Kunstimuuseumi Va· 
bariikliku Rcslaureerim i sk e..~ kuse 
baas il ise..~eisva juriidil ise isiku s taa
tu se..~ alates l. jaamutris t \990 . a . 

ENNISTUS KODA ~KANUTM 

• •• 
·1. j aanuaril 1990. a . kulhlllriminis t 
ri kii.~jkkirjasa kinnitati Eunis tuskoja 
~KanutM direkloriks - E nd el Vatk-] 
falk . 

UUT KIRJANDUST 

F.nnl~luskoda "Kallilt'" raamatukogil!; 

I. Publikalioner frams leUda av svenska 
konser\'atorer enllgt NKF.~ medlems· 
registH. Kommenteeritud res taure.:ri 
misallille kirjandus 1970- 19114. 

2. Vatrengõn ng a\' lex1ilier. Guni l1 a Lag
Ilesj';; 11188 GÕleb. Uni. Puhaslll5mee
lodid tekstiilikO'l.en·eerimise~. 

3. G. L. Stoul. The Care of Pictures. 
NY t975. Pillide hoolriamine. s isaldades 
ka pealükke Iiiidi konstruktsioonist. 
defeklldesl. 

4. K. Petl'TSson. Fiirllämnen rõr cd lu· 
losartures. 1988. Guleb. Uni. Vabriku
\'ärv ide toksilisuse, krislallidea~etu~e ja 
kinnilumise uurimille enne loolikalle 
kOIl.erveerimis'- 1 

s. Frantisek Makes~Enzymatik Consoli 
dalion . 11188. Goildl. Uni. Ülimaalidell 
va lgutls le \'än'lklhtlde eraldumine en · 
siliimide ~ilit. 

AJlT IKLlD 
I. Malcriles malerial 1973/74. Maalima

le rjalid alates alusmaterjalist k.uni "lir
vikihtideni. 

2._T he s_torage of museum eOlleclion~ '1 
by J.- G Slausr,eld - Musewll As. 
sotialion Ilnformaholl SheC'1.. 1977 . 
MuusewllJko ll ekL~loonlde SäJlltamine .1 

3 SarI' Guardin!! of Medie\lll Altar Pleees 
(Conferene in Slockholm May 28- 30, 
1!l80). Keskaegsete pUUllikerd us te ja al 
tari le sii ilihunispruilleeme muuseumides 
ja kirikute.' . 

4. Projeekt Programme, The Infhlenee of 
Air Pollul ion on Uuilding~ and Mana· 
ments. Gõteb. Uni. Öhusaastatu_.e mõju 
mou wnelltidele ja ehitus tele. programm 
ja siimpoosiurnide malerjalid. 

RESUMES 

-Auf-Grund mehreren Ilcstaurie·rwll!sablei. 
IWIgen Tallinner Muscen ges-chaffene Res
laurierung5zentrum ~ 1986). rasst in seinen I 
Heihen zUSalllmeu etwa halb hlmdert Spe
zia listen. von denen jährlich uugcfällt 
1000 Objeklen der Kultur unel Geschichte 
konser\'iert we rclnn. Als Zu_~ammenf35suus 
iiber da.' Gemachte wird jahrlich das 
Bulletin "Renovatwn anno ... " hllrausge-I 

,gellel!. 

The COllservation Centre - eslabli shed 
in 1986 ()u the basi~ of restoration 
departments of severIII Tall illn mtL'('UIlUl 

- ineorporales haU a huudred e:eperien· 
ced Sl>ec illlists wbu eonsen'alc clo.'c 101 
1000.0 works of hislo rh.: and cutluraJ 
valun in a year. gumming up all doillgs 
a butletin " n enovatwll AIlIIO .. :· is pub
,Ii"hell e,·.'ry year. 

,\.'PIkal . 
Im Artikel "Die Umwellseillwirkung a~,r 
die Kutturllal aus S lein UIId Gips" Wird 
eine Zusammenfassung ii .... r dle. .kUt 
Unlcrsuchullgen im lIereich der Ver. 
scuchullg der ,\ImIIs· Uilil Hydrosphiire 
semacht , und derell Einwirkung auf die 
Kunslgegc Ll stande bl'handell. Dabei wird 
Eigenart der ein7.eluen Regioncn in E_d· 
hultl Wld dl l' Umwellseillwlrkuug lIur l 
Gestein (Archikklur. MonumeJltulskulplur 
u.s.w.) analysiert. 

in an art iele "Envirolimeliia! Influence 
Ul'0ll Slone and Stucco Wurks of 
e uJlUtal VIIlue" sum~ up Ihc I~h, 

ycars ' rcsca rehes uf almospherit and ] 
hydn;lspheric pollulion li nd its effeet 
on works of art. Pecutlarltles of 
separate EstOliian dishi d_ and environ
menlul effe.:ls on roeks (archi tecture. 
monumenlal selllpture ete.1 is hein!! 
anllly",~1. 

E. JlirvnJa 
Der Artikel ,Sc himmt:ll'il te" bekannt· 
madLt WIS mil der Antei l der Pilte 
in der natiirliehen Stoffwnla af als Zer
selr.er der organisehen St"rre. Ouwohl bei 
der Hersh:llung ,'on mehreren Knn5tgegen
ständen organisehe Stoffc verwendel wer· 
den - Papier. Texlillen, Leder, Hob 
UJl.W .. sellel liis am hiiuf~ig$ leLl \'orkom· 
menden UesehädigulIgen serade Schim· 
melpilzbefall. \)el" V" rfasser bellaLlddl die 
Bek.iimpr""s g,,!!en der Schimmelpilze nnd 
prophylaktisehe Massnahmcn um die 
SchimmelpibbesehädigUllg zu vermeiden . 

in an arhele MMould F'LllI.,;i" presenls 
Ihe ro le of fungi in Ihl' nalural 
circul aLinn of suilstance ... , decompo~er 

of orgallle maller. But since organie 
mallers like papcr. l.'xliles. wood. leather 
e tc. ha\'e been u-I'ed a lot in making 
wnrks nl' arl il is jusl lhat moutd 
damage.. oecur as olle of Ihc mOSI 
frt:.!uenl kiLld nr damage. The aulhor 
deals with fu ngi ·conlrol lind ",euus ur 
prevcnlion 10 IIvoid rUllgi damages. 

Z. \}\'or)!dlnu . 
In der Artikel MSchadin~ekten in den 
BibJiOlliek.ll!L.ullf] einige MögJickei!en fiir 

Tcliulz der Beliliinde" s ind veuebiedcne 
Sehadinsekten. ihr Verbaltcn und Eigenarl 
i1er SehilriiguIIg. ebel150 die in derUSSH 
hergestellten BekämpfungsmHtel charak· 
lerisierl. Ab SpeziaJ isl mit gr,,"sen Er
fahr "n gen hal Sie allch aur die Gerihrlich
ke il der Bcnutzunl!. der Insektil.iden hin· 
I!ewiesen. 

in an arliele "Vennins in I~ ibrwri c~ anrl 
of Some Posslbilities to Proteet FWlds" 
ellaruderi7.es difren:1l 1 '·ennills. their 
beha\'iour, peeutiariles of dalllUlles aud 
mealL~ of pest·conlrol produeed in Ihe 
U.S.S.H . As a speelalis l wi lh a lot of 
experience she draw~ aHentioll to the 
danller thal lIoes wiU, .. us; .. \! insol(:' 
licidp.s. 

E. Jär-voJa 
In der !\rlik"l . EnJymen bei der Re~

taurierung" werden Beispiele über die 
Verwendungsmi'illichkei1t:n der EI17.yme in 
der Restaurienmg. sowoh l ihr Wesen. 
Struklur llIIdl'Virkuugsmcehanisml!n ile· 
hallilei!. -

in an ~rfiele " Ft::rmcnts in neslora· 
tiou" I!i~es examples of IlOs~ihililip.~ of 
making lI_'P. of feTllwnli in tes toralion 
lind their nli.lure .... tr~II_l re aud workillg 
mechani .• m . . 

!\-t. Uanl 
Ar tikel "Oil' visuelle Beslimmung der 
Materialien LInd Tllchnikcn der Ober
näehellilehandlung de3 Hol~es". bekallnt
liiaeht uns mil unlerschiedlichen Techni · 
ken der Oberfliichcnbehandhmg de, Hol
ze_'. di" UU"em'eidbure Kenntnisse sowuhl 
fiir jeden Allli kvar. Mu.'I,~ullSarbeiter . al., 
auch für den Konservotor sind. F'ür die 
Gehrauchsye8ellstiinde I!ill hä.ufig _ 1\1-1. 
"UearlJ.eihmsnlllterial" das Stofr, ffw des-



u o Dearbeiluog (Fe U. Teil! . Lohe) . oder 
filr desseo AufbewahrwM (Sall) . 5ie her
ges leili wurde_ Die Aufl!abP de, Konu rn._ 
lul'5 i51 die Defreiung de~ Gegenstande~ 
"on der ~ekundiiren Deeksehleh! und Ge
wihrleisluns Ihm eine hmgwierige Erhal_ 
IWII!~mÕ81ichkell , Dip Uearbcihnumale
rialitD wld Vcrfertisung5t«hDlken del 
Mõbeb 51nd in IInl .• scm Abllilnl!inS von 
dem Slil. 

in II.n nliele "Visuwl 1.)cterminalion of 
Elaboralion Maleriais wnd Teebniqucs 
for Wood"' pre~enl~ ellffereut elal}(lrAlion 
leelmlqul!5 of woodworb Ihol ooth II. 

mtl.'lcum'5 rundholder , an!i1luary and 
COn~e""'dlor mll.~t Ile Aware or. For 
Implemenls "elaboration malerial " i5 
nrten tbe vrry u nm ~lIh, .. tanc., for 
!reaUIH'JI! of wleh Il wa5 made (rat, 
dnu!!b. lannlc subSlIUlc(5) or for keepins 
of whieh the ve~n~ was made I~all ) . 
The wuservlllor'~ lIISk here iJ 10 rid Ihe 
objecl of sel:onelary eovcri ng la)'en and 
GUllranler. iII longlimc pre~rvaUon . Ela
boniian malerials aud pr~paralion t~eh . 
nique depend IIrelltly on Ihe fumi
lure'~ slyle. 

t'_ T1'Omp 
VennilleH f!!IIll!e Ralsehl iGe in der Ar
tikel " Die Aun)ewahrwgsbedlllSIUlgeo der 
Gemäldeo-. wo neben den spellfi.sehen 
Desonderheilen der Gemilden auch auf ihr 
Tran~porl und Anlalle in den Aufbe
wahrw,sssleJlcn bcriehlel wird. Die Rei 
niguus der Gemiih!cn (Mueh d ie Enlrer
nUIlS dCl> SI~ ubc~ ) . mu!. man aber fnr 
SlH"ge der Spe~iaJj slen laueo . 

glves adviee In 1111 ltr li t.: le " PreseT_ 
valion Condilinn~ of Paintlilli '" where 
in aelelillon 10 sllccine realures of 
painthilis alLentfOIl Is ealled I.. Iheir 
!rwusporl aml pllleiu!:! in dejwsllorit,i . 
Clean5ln!:! of IIainling8 (abo dusl remo
val ) mU$t bc lef! 10 sl,ceialisllI . 

J. Sarv 
Ariike! "l'ersonalk lH npnler Im Restaune· 
r .... SSlentrw"" behaneldt die Benul1unl! 
du Per.lOl1alkomput~n. di~ Oberf!lhruns 
den Oalenkomplu aus Perfokarleo aur 
Di5ketlen. die ennÖ8liehl operlll iv die 
Gcmcinkenn1eiehen IU find~n und Vendl
gemeinuun"en tlj !IIMehcl!. hu Komplller 
s ind auch die ArUkein der wissensehaft
liehen Minubei lern ausSespeichcrt . die 
DellrOOllunG der Arlikelll Is I der K()Il'IIU ' 
ter an,'erlraul . 

iD an nliele " Cumpulcr in Ihe Re5-
lontion eenlre" pre~enls usin ll ~npu. 

ler in Iransrerri ng da t a ·b"nk~ previou~ly 
on perfocards 10 di lle!l thal enllbles 
rindinl! operativeJ)' commoo "1105 aod 
makio" generQliUUon5. There are also 
arliele! fmm 5rir.n lt ~l~ depml ted In Ule 
compuler. And Ihe edltlllll of thele 
arllelfJ~ t~ enlrll" ed 10 Ihe eh:elronie 
computer. where eaeh new eellllon of 
the bull etin "RI'uo"utum Annu. .... is 
fonned. 

Der Aulor I!iebl in dem Arl;kel "Der 
Kruzifixll.'i ans Rapl ,," einen kunell O IN~r
bliek jjber einen im Rhein -We~tfahl !«.h ~r 
Art durchsemhrten Krmifi xus am IS. 
Jh. Unler ResichtillUng is! g1'.nommen 
ihr Zustand und erllrei(cnc Musnllhmcn 
fiir SkhenUlS deo Huh.C5 und der Mai
~chiehl. 

In all arUde "1111'. Ihp!a Crueifix" 
givu a shorl ~lIrvey of II Ialh 
eentury crudrix lIIadc in IUl ine -We~II,ha 
lian ma nner, of illl condltion and 
mellsures Iha I have IIe"n laken 10 
s trengthen the wood and suHaee OI 
Ilai nl. 

P. EhaM!u 
III dem Arlikel " VM ,\tlarsernilllle au~ 
der Anzekl'llsebcn Dorrkirehe" wird ein o 
End" dC.'! 17 . Jh.-a von einem Pro"!llzrneis
ler lIcsc.haffene Allargemlilde au~ der 
Kirehe Annkyll (Swaremu ) in hi5!0-
ri seh~r und leehnolUjfi.seher Hinsieht un 
Iersw;ht. 

iD an artiele "The AltarpiCi:e of Ause
kyla Cburch" hu laken under examl
Dation the old altaf]lieee of Ansekyla 
Cllureh (from tbe LoeaJ SIudies Museum 
of Saaremaa) ·Cbris l Oll Cro~~" bIIth 
from his lorie-s tylis tie and leelmolOtlieal 
poinl of vic ... . 

M, Neidel'Ol'Jl 
H. Pei:ts 
L. Sillari 
In dem ArlikeJ "Trnuerfahne von Johann 
v. Derfeld en" .... ird eine beiduseilll be
maJte Seidefahne atl.'l elem Jahre 1658. ihre 
heraldisehe ulld hislorischl' Problemell . 
ehenso ihr luslDnd, Teehnologie IIDe! Kon
senicrunII hehnndel!. 

III an artiele ·or Johan ". Uer· 
felden'~ [unera! fias"' nualysl! Ihe 
drele or problem5 conneek-d willi 
hera ldry. hblory. c::nlldition and eouser · 
vation of the black silk runeral naS 
with bilalera] paint ing fnllU 1&!JIi. 

M. Raa l 
Arlikel • Die Tarluer Sluh lmaeber Im 
18- 19. Jb.· behalldell eini"e bakllnu
!esleu S luhlmaeher lUId MöOOlwerk.Uilte 
in Tarlu. ebensu die (irüllduns der Dor
paler Stuhlmaeheramle im Jahre U137 . 

in an arliel .. · Chair-mllSlers of Tartu 
in th~ 18th and 191h ccnlurics" 
observe5 the developmelll of earpenlry 
in the 18th-Hlth <::ellluries and the 
rOMllatioo of independent tudes. Spe
eial altenlion i~ direeled jU51 10 the 
professioll of ehai r-m"ken 9nd m1l511'." 
in It. 

V. VIIJ. 
Arlike! " Über die Beslaurlenmg der 
.-\mlslade der Benler \Veissl!:erber ( Il 
Hälfe des 17 . Jh.-I). aUli den Deslinden 
Tallinner Slad tmlL'ieluns.~. hehlllldeJ I die 
Herku"rt der Lade, wihrend der Res
laurierunl! entdeeklcn HemalunGcn ulld 
di e problematlseh Oewirkcude Konser· 
wierwIg der aur dem Lade bcfindclllJcIl 
M~IIlJldelai l cn . 

H. T !J:ane 
Im ArlikkcJ ~ H""",' ierungsgcsebiehte der 
Ehr- lind Dcuklltdier RebfllSs der Bru
denchari der Sehwane nhiiuptu zU Reva)
wlrd die Renovienmgsscschiehle oaeh 
Archivallen. LiUeralur und leehnnlO\!"i -
5Cb~n EXllCrli~ rekonstruiert. 

In an Brtitle "The BiR WoodfO 
Leg·of-Gnal of the Tallinn Fratemily 
of Ihe Blaekheads - Ihe Reoovalion 
HiMory of a Gup" !ri~lI to reeoulrucl 
the renovalion hi510ry of Ihis oriliilia! 
I,ieee on the IJw~i~ OI" arehiVll" dala 
and InfonnallOIl thal hilli lurned oul 
in Ihe eonrs of It'rhnnlngieal re~earehe~ . 

E. Valk-Plllk 
Arlikel "11C!I,nrieflUlII du Inkunabel · 
Bucheinbandes atl.'l dem Werkslati Peter 
Sehöffu~ ( 147;' )" . OOhandelt eine rarc 
Inkunwbel -Bucheinband. alls dem Werks
latI Peler Seh(ifren. das lU "el1lleiehende 
Material cliescm Inkllllabel bielen noeh 
cinige erhall~ne Inkun abel n demsclbeo 
Meislers au ~ den annp.ren Dibliotheken in 
USSR. E~ erleichlert ebeo~o die Au~-
8tellunl! einer kankrelen Redaurieruns,
lIurKabe. 

A. ViiulI. E. Valk-Palk 
Im Arlikel . Pe'1llmenlurkunden md ihre 
Konser"ierung" werdcn niher die Her
kuurl und Erhnllungsfiihiskeil der ?er
gamell lurkunden aUli Estniseher His to
rbehrr Mu_,eum. und ebenso ihre Kanser
vierunl!sm .. lhoden behandell. 

M. Hablcht 
"Hestaurierwll! des handsehrirtlichen Gra· 
vürClleilllJandes" . Au~ dem Estni.seheo 
Hi~ lori !l( hcn Archiv stalllmendes Einband 
"Gei5Ulehe und Weltliehe Saehen" (162 1). 
In Folioformll1. enlhiilt eine Kupfen· 
ti c hen~lImm l ulI " (138 Btiilter). fliimi sell. 
Erllle 16. Anrans 17. Jh. und eino 
Handlchrift aU5 demselben Zeil . Im Ar· 
like! werdf!1I die niÕl!liche ZlIsehreibunll 
der Kuprenrliehen. Be~ il~e r d e~ Ein· 
handu UJId die Reslaurierunt! des Ein· 
bandu bo:hMnrlell . 

In an uUele · or lIes tora!itJlI of • 
Manu~e rill l Bonk of Engravings ( 1&2I l~ 
pre~ellts Ihe oril!in of a rolil) si1e 
bOOIt; "Gei5lJiehen und WelUiehen Saehen" 
thal eame 10 liSht Il.§ a surprise 
find alld aI.w the ques tions eannee· 
led with the allributiOfl , eonditiun and 
comervallon of Ihe eugravill!!s. 

JI. ,\I"bin l! 
Jm ArIike! "Di~ Erhaltwlg von Folos 
und Negaliveo, hervorkomlnende Dereklen 
und ihre l1eseitigWlg". ",erden die FOIrn; 
klanlfilierl. und dc.mnach die riehtigen 
ErhaJtulIgsweiseo die ungÜDsli!: ",irkrll
den lJecllnll ungen beliandeit . 

in all artiele " Preservalioo nf Pholos 
pnd Net;alivel. Oecurinl! Defeets and 
Thtli r Hemoval " elassifies photos pnd 
nel!p l;vC8, and deals wi lh preservalion 
1,!Vblen" alld condltlons Ihal have 
favourab le or unrA" Ollr~bk effeet resul 
li ng from thal . 



Tall inna Mustpeade Vennaskonna 
kultuurivarade nurka kuulub ka suur 
puidust k itsejalg-karikas (Tallinna Lin
namuuseum TLM 4962), mille reno
veerimistljalugu selgub karika konser
veerimise käigus, Karikas oli käesole
vaks ajaks omandanud tuhmunud tu
menenud ilme ja vajas ennistamist. 
Puhastamisel ilmnes karika loomise 
jc'l renoveerimise ajalugu - nii ka
rika kinkijc'l Tnomas Gartholdi nimi kui 
ka ac'lstc'l 1614, samuti teiste, hilisemc'l
te vennc'lskonnc'lvanemate vc'lpid jc'l n i
med vc'lppe piirc'lvc'lil lintidel. Karike'! 
renoveeris H. Tigane. 



Vanimad pärgamentürikud Eestis pä* 
rinevad 13. sajandist. Ligikaudu 1/ 3 
nendest on mei le saadetud, 2/ 3 aga 
valmistatud kohapeal. Orikute liikita* 
jateks olid keisrid, kuningad, kunin* 
gannad, tsaarid ja tsarinnad , paavs* 
tid ja peapiiskopid jt. Iga ajas tu , 
iga maa omab aga eripära, mis vii ljen* 
dub nii üriku kokkuvoltimises, pit* 
seerimises kui ka kirjutusstiilis. Pit
serid paiknevad otse pärgamendil või 
ripuvad nahkrihma, kardpaela või 
siidlindi abil üriku alläärel. Erine* 
vate materjalide kokkusobitamine esi* 
tab aga erinõuded nende hoidmisele, 
ümbritsev mikrokliima kahjustab ma* 
terjale erinevalt. Konserveerimist va* 
javad ürikud eelkõige roostekahjus
tuste (raudgallustint) või naha kal* 
gistumise tõttu. Kolme puukapsel* 
pitsatiga pärgamentüriku (Eesti Aja* 
Joomuuseum AM F11S*1 / '52) konser
veeris R. Brido, koka meistritunnis* 
tuse (Eesti Ajaloomuuseum AM 
FI 15*11 / 32) a. 1770 ja selle piha* 
tid konserveeris E. Valk*Falk. 



18. sa
jandil saavad pärgamentürikud käsi
kuldamistehnikas kaunista tud kaitse
kaaned, mis on kardpaelaga kokku 
köidetud ja varustatud väärismetall
ümbrises lakkpiholltigoll. Mitme mater
jali üheollegne konserveerimine on 
komplitseeritud ja nõuab meetodi va
likul eriolukordade arvestamist Me
taliniiiide oksüdeerumine kahjustab 
kardpaela, viirniine omakorda p';rga
mentürikut. Sisekaiine tehtiilvooder 
aga põhjustab kaante defOl'malsiooni . 
Tüüpiline oma ajastule on ka Eesti 
Ajalooarhiivis olev Elizaveta I ukaas 
a. 1742, kus kinnitatakse õiguse maa
valdustele. Üriku konserveerimisel 
püüti pidurdada kahjustavaid prot
sesse ja nende mõju naabermaterjali
dele , Üriku kaimed konserveeris 
E, Valk-Falk, 



' Vanim trükis Tallinnas asub Eesli 
Teaduste Akadeemia teadusraamatu
kogus - Bernilrdus Clarevolllensise 
"Sermones de tempore et de sanctis". 
Raamatu trükkis Peter Schöffer Gu
tenbergi trükikojas Mainzis a. 1475. 
Millal raamat Tallinna toodi, pole 
täpselt teadii, kuid aastasadu oli ta 
Niguliste kiriku raamatukogus. Hal
bade hoiutingimuste tõttu tsemen
teerusid rilolmatu lehed kokku, viima
se sõjil päevil kilotols trükis ka oma 
nahkkalte. Raske kõ ide varustolti tur
vollisuse eesmärgil raudaheJaga, mis 
saigi üheks põhiliseks kahjustajaks 
(rooste) raamatu sisuplokile . Kahjus
tunud lehed restaureeris valamis
meetodil V. Ailk, köite E. Valk-Falk. 

, 
J 



1661. a. kirjutati Tallinna lCodan i
kuks Pommerimaalt tulnud valgenahil
parkiii raul H<'Ihn . Saanud Tallinna 
valgen<'lhaparkal ite ameti liikmeks, 
kinki s meister oma tsunftile lipu kese 
hunUi karik<'l e. willkommeni tippu 
kinnitamiseh. 
Lipuke <'Isub Tallinna Linnamuuseu
mis (TLM 3828). Konserveeris Oüve 
Veski. 



Ennistuskoda "Kanut" 
kond peab ühiselt nõu 
mise üle. 

tekstiilios.!l
lipu ennista-



Johann von Derfeldeni lein"lipp (Tal
linna Linnamuuseum TLM 5870) on 
üks vanematest iek.sfii liek.sponaati
des' muuseumis. Lipp pärine b 1658. 
,,",stast, mi l seda kasutati m<!l tus e 
~ rotse~s i o~nis j~ . seejärel, p aigutati 
lipp N iguliste kirikusse. lip u ennis
tamise ülesannel asusid tiiitma kon
servaatar M. Neidarp, keerniit H. 
Peets ja kunstiajaloolane L. Si llad. 

""g.",e" "h."ooglll,1 'elde R.k· ~ 
vere linnusell on konserveeritud va- '" 
bari iklikus Restaureeri misltesltuses. 
Neist res taureerimise seisukohalt 
probleemsemaks osuius läbirooste-
lunud hellebard (RKM 4452/ A:15), 
mille konsarveeris H. Välj/!. 
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